
Apurahansaajan vakuutus

TYÖELÄKE- JA TAPATURMATURVAA APURAHATYÖSKENTELYN AJAKSI
Taiteen ja tieteen apurahansaajien työeläkevakuuttamista hoitaa Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos. Melan 
tarjoamaan työeläkettä kartuttavaan MYEL-vakuutukseen kuuluu myös työtapaturma- ja ammattitautivakuutus  
eli työajan MATA-vakuutus, joka korvaa työtapaturmiin ja työstä aiheutuneeseen ammatti-
tautiin liittyvät hoitokulut ilman ylärajaa. Vakuutuksesta voi saada myös tapaturma-
päivärahaa ja -eläkettä, mikäli tapaturman seurauksena on työkyvyttömyys.

MYEL-vakuutettuna apurahansaajana voit saada Mela-sairauspäivärahaa 
sairausvakuutuksen omavastuuajalta sekä mahdollisuuden ammatilliseen 
kuntoutukseen. Kuolemantapauksessa vakuutetun perheellä on oikeus 
perhe-eläkkeeseen ja ryhmähenkivakuutuskorvaukseen. Yhteisnimellä 
tätä kaikkea kutsutaan Mela-turvaksi.

TURVAA MYÖS VAPAA-AJALLE
Halutessasi voit täydentää turvaasi vapaaehtoisella vapaa-ajan tapatur-
mavakuutuksella. Se korvaa apurahatyöskentelyn ulkopuolella, yksityis-
talouden töissä, ulkomaan matkoilla ja vapaa-ajan harrastuksissa sattuneet 
tapaturmat.

KENELLE APURAHANSAAJAN MYEL-VAKUUTUS ON TARKOITETTU?
Apurahansaajana olet velvollinen ottamaan itsellesi vakuutuksen, 
kun seuraavat edellytyksen täyttyvät:

 • apurahasi on myönnetty vähintään 4 kuukautta kestävään työskentelyyn
 • työskentelyyn tarkoitettu apuraha on vuosityötuloksi muunnettuna noin  
4 130 euroa (vuonna 2022) tai suurempi

 • apuraha on myönnetty Suomesta
 • et ole työsuhteessa apurahan myöntäjään
 • olet 18–68-vuotias, mutta et kuitenkaan vanhuuseläkkeellä
 • asut vakituisesti Suomessa tai kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin ulkomailla  
työskentelyn aikana.

Jos sinulla on jo voimassa oleva vakuutus, voit tietyin edellytyksin vakuuttaa myös  
alle 4 kuukauden apurahan yhdistämällä sen jo voimassa olevaan vakuutukseesi.

VAKUUTUS PERUSTUU TYÖTULOON
Apurahasi määrään perustuva työtulo on pohja sille, kuinka paljon sinulle kertyy eläkettä apurahatyöstäsi. Työtulon 
perusteella määräytyy myös etuuksien, korvausten ja vakuutusmaksujen määrä. Työtulo vaikuttaa myös Kelan mak-
samiin etuuksiin, kuten äitiys-, vanhempain- ja sairauspäivärahaan.

Melan vakuutusturva koskee ainoastaan työskentelyä, joten vakuutuksesi työtulo määritetään nimenomaan 
työskentelyyn tarkoitetun apurahasi mukaan. Jos apuraha tai sen osa on tarkoitettu kattamaan työskentelystä 
aiheutuvia kuluja, voit vähentää kulut vakuutushakemuksessasi. Esimerkiksi 6 kuukauden työskentelyyn tarkoitetun 
10 000 euron apurahan vuosityötulo on 20 000 euroa. Jos koko apurahasta 2 000 euroa käytetään kulujen katta-
miseen, on vakuutettava vuosityötulo 16 000 euroa.

Apurahansaajan  
Mela-turvaan kuuluu

 • eläke- ja tapaturmaturva

 • Mela-sairauspäiväraha

 • mahdollisuus kuntoutukseen

 • ryhmähenkivakuutus

 • tukea työhyvinvointiin.

Vakuutuksen 
perustana on 

henkilökohtainen 
MYEL-työtulosi. 
Työtulo perustuu  

apurahasi määrään.



TYÖSKENTELETKÖ RYHMÄSSÄ?
Vakuutus koskee myös työryhmän jäseniä. Mikäli työskentelet ryhmässä ja saamasi 
apurahan osuus työryhmän apurahasta täyttää vakuuttamisen ehdot, tee 
vakuutushakemus Melaan. Työryhmän vetäjällä on velvollisuus ilmoittaa 
työryhmässä apurahalla työskentelevien henkilöiden tiedot Melaan. 

TYÖSKENTELETKÖ ULKOMAILLA? 
Selvitä erikseen Melasta vakuutusturvasi tilanne ulkomailla 
työskentelyn aikana. Vakuutus on voimassa, jos kuulut Suomen 
sosiaaliturvan piiriin myös ulkomailla työskennellessäsi. 

VAKUUTUSMAKSUT 
Vakuutusmaksut perustuvat työtuloon ja ne ovat verovähennys-
kelpoisia. Maksamasi vakuutusmaksun suuruus on 13–16 prosent-
tia vahvistetusta työtulostasi. Laskut saat suoraan verkkopankkiin 
tekemällä e-laskusopimuksen oman pankkisi kanssa. 

APURAHATYÖN JAKSOTTAMINEN
Jos apurahalla työskentelysi on kestänyt vähintään neljä kuukautta, sinun 
on mahdollista keskeyttää vakuutuksesi sairauden, kuntoutuksen, lapsen 
syntymän, alle kolmevuotiaan lapsen hoidon, asevelvollisuuden, sivii-
lipalveluksen tai muun ansiotyön vuoksi. Edellytyksenä vakuutuksen 
keskeyttämiselle on, että sinulle jää keskeytyksen jälkeen jäljelle vielä 
vähintään neljä kuukautta vakuutettavaa aikaa. Myös keskeytysjakson 
pitää olla vähintään neljän kuukauden mittainen. Muussa tapauksessa 
työskentely katsotaan yhtäjaksoiseksi, eikä keskeyttäminen ole mahdol-
lista. Keskeytystä varten tarvitset apurahan myöntäjältä kirjallisen luvan.

NÄIN HAET VAKUUTUSTA 
Hae vakuutusta apurahatyöskentelyn alkaessa. Kaikista vakuutettavista työsken-
telyapurahoista pitää tehdä erillinen hakemus. Vakuutushakemuksen voit tehdä Melan 
sähköisissä asiointipalveluissa mela.fi/asiointipalvelut. Kirjaudu palveluun verkko- 
pankkitunnuksillasi. Voit myös täyttää ja tulostaa hakemuslomakkeen osoitteesta  
mela.fi/lomakkeet ja postittaa sen Melaan.

APURAHAPÄÄTÖS MELAN SÄHKÖINEN 
ASIOINTIPALVELU

VAKUUTUSHAKEMUS VAKUUTUSPÄÄTÖS 
MELASTA

MYÖNTÄJÄN 
ILMOITUS

VAKUUTUSMAKSU

UUSI APURAHA ► AINA UUSI HAKEMUS Aiotko työskennellä ulkomailla?
► Pyydä EU- tai sosiaaliturvasopimusmaassa työskentelyyn todistus Eläketurvakeskuksesta.

Näin haet vakuutusta, kun saat apurahan

Melan laskureilla 
osoitteessa 

mela.fi/laskurit voit 
laskea arvion korvaustesi, 

tulevan eläkkeesi ja 
vakuutusmaksujesi 

määrästä.

Hoida vakuutusasioitasi 
silloin, kun sinulle parhaiten 
sopii kirjautumalla sähköiseen 
asiointipalveluumme. Palvelusta 

löydät myös tarvitsemasi 
lomakkeet ja todistukset  
mela.fi/asiointipalvelut 

Lue lisää 
apurahansaajan 
vakuutuksesta: 

mela.fi/
apurahansaajat

Asiakaspalvelumme auttaa sinua kaikissa Mela-turvaasi liittyvissä asioissa.
 • Hoida Mela-turvaasi verkossa mela.fi/asiointipalvelut
 • Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650
 • Lähetä postia: PL 16, 02101 Espoo
 • Lähetä suojattua sähköpostia: mela.fi

Lisää Mela-turvasta mela.fi
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