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Tietoa MATA-vakuutusmaksustasi

Lisää Mela-turvasta mela.fi ja tarinoita maaseudulta juurevajoukko.fi

     Juureva joukko

Kirjaudu
Melan asiointipalveluun

henkilökohtaisilla
pankkitunnuksillasi.

mela.fi/asiointipalvelut

Vakuutusasioitasi voit hoitaa
myös Mela-asiamiehen 

kanssa.

Sattuiko tapaturma?

Vahinkoilmoituksen

voit tehdä myös sähköisesti.

Roska silmässä tai

tikku sormessa?

Vakuutustodistuksella

voit ilmoittaa vähäisestä

vahingosta.

Kaikki  
Melan vakuutus- 

maksut ovat 
verovähennys- 

kelpoisia. 

VAPAA-AJAN MATA-VAKUUTUS
Vapaa-ajan MATA-vakuutus on edullinen ja korvaa vapaa-
ajalla sattuneet tapaturmat laajemmin kuin yksityiset tapatur-
mavakuutukset. Turva on voimassa myös ulkomailla. Vapaa- 
ajan vakuutus ei kuitenkaan korvaa sairauksia eikä tapaturmia, 
jotka kuuluvat jonkun muun lain korvauspiiriin. Esimerkiksi 
moottoriurheiluharrastuksissa ja päältä ajettavalla ruohon-
leikkurilla sattuneet tapaturmat kuuluvat pääsääntöisesti lii- 
kennevakuutuksen piiriin. Kun työajan MATA-vakuutus päättyy, 
päättyy myös vapaa-ajan MATA-vakuutus.

ONKO MATA-VAKUUTUKSESI AJAN TASALLA?
Ilmoita kirjallisesti Melaan, kun tilan olosuhteissa tai työsken-
telyssäsi tapahtuu muutoksia. Ilmoita myös maatalouden lii-
tännäistoiminta ja sen muutokset. Vakuutukseen ei ole enää 
oikeutta, kun työskentely viljelmällä loppuu. Kun perheenjäsen 
muuttaa tilalta pois, hänen vakuutuksensa on aina tarkis-
tettava. MATA-työajan vakuutusturva kattaa maatalouden 
tuloverolain (MVL) piiriin kuuluvan työskentelyn.

VIIVÄSTYSKORKO
MYEL- ja MATA-vakuutusmaksujen vuotuinen viivästyskorko 
on 1.6.2016–31.12.2020 välisenä aikana 4 %.

ASIOI SÄHKÖISESTI
Asiointipalvelussamme voit tehdä sähköisen vahinkoilmoi-
tuksen ja lähettää liitteitä sekä muita asiakirjoja Melaan. Voit 
myös ilmoittaa uuden tilinumeron, muuttaa yhteystietojasi 
ja tarkastella laskujasi.

 MATA-VAKUUTUSMAKSUT VUONNA 2019

Vapaaehtoisen työajan MATA-vakuutuksen maksu on 
19,20 euroa + 0,90 % vuosityöansiosta.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen maksu on 
15 euroa + 0,30 % vuosityöansiosta.

HAE KORVAUKSIA AJOISSA
• Jos sinulle sattuu työssäsi tapaturma tai sairastut ammatti-
tautiin, tee vahinkoilmoitus ja toimita se Melaan viimeistään 
60 päivän kuluessa vahingon sattumisesta.
• Jos tarvitset maksusitoumuksen hoitoa tai tutkimusta var- 
ten, tee vahinkoilmoitus, jossa on selvä kuvaus vahinkotapah- 
tumasta, olosuhteista, syistä ja seurauksista. Maksusitoumus-
pyyntö voidaan käsitellä vasta kun vahinkoilmoitus on saapu-
nut Melaan.
• Jos sinulle on sattunut vähäinen vahinko, josta ei aiheudu 
työkyvyttömyyttä, voit tehdä ilmoituksen myös asiointipal-
veluista tulostettavalla vakuutustodistuksella. Huomioi silloin-
kin tarkka kuvaus vahinkotapahtuman olosuhteista, syistä ja 
seurauksista.
• Lääkkeistä ja hoitotarvikkeista syntyneitä kulukorvauksia on 
haettava vuoden sisällä kustannusten syntymisestä.



Vapaaehtoinen MATA-vakuutus perustuu maatalousyrittä- 
jän työtapaturma- ja ammattitautilakiin, jonka mukaan myös 
korvaukset määräytyvät. Lain mukaan vakuutetulla on tapa- 
turman ja ammattitaudin johdosta oikeus saada muun muassa 
työtuloonsa perustuvaa ansionmenetyskorvausta (tapatur-
mapäiväraha, kuntoutusraha ja tapaturmaeläke).

Muutos koskee niitä vakuutettuja
• joille sattuu vahinko,
• jotka ovat työsuhteessa ja
• joiden työnantaja maksaa palkkaa samalta 
 ajalta MATA-vakuutuksesta maksettavan 
 ansionmenetyskorvauksen kanssa.
 
MIKÄ MUUTTUU?
Kun vakuutettu on oikeutettu saamaan MATA-ansionmene- 
tyskorvausta työkyvyttömyyden ajalta ja työnantaja on maksanut 
samalta ajalta sairausajan palkkaa, maksetaan korvauksesta 
ensin työnantajalle sairausajan palkkaa vastaava osuus. Va-
kuutetulle maksetaan ansionmenetyskorvausta siltä osin, kun 
korvaus ylittää maksetun sairausajan palkan. Kun työnantaja 

ei enää maksa sairausajan palkkaa, maksetaan MATA-ansion- 
menetyskorvaus kokonaan vakuutetulle. Velvollisuus maksaa 
sairausajan palkkaa perustuu työsopimuslakiin ja työehto-
sopimuksiin, ja se on yleensä 1–3 kuukautta.

Säännökset (maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammatti-
tautilaki 873/2015) ovat täsmentyneet aikaisempaan nähden 
siten, että aikaisempaa korvauskäytäntöä ansionmenetyskor-
vauksen maksamisessa ei ole voitu jatkaa. Muutos perustuu 
Melassa toimivan MATA-korvauslautakunnan suositukseen, 
jonka Melan hallitus on vahvistanut. MATA-korvauslautakunta, 
jossa on sosiaali- ja terveysministeriön edustus, on katsonut, 
että aiemmin noudatettu korvauskäytäntö ansionmenetys-
korvausten maksamisessa ei ole enää sovellettavissa, vaan 
Melan tulee soveltaa vapaaehtoisiin MATA-vakuutuksiin samaa 
menettelyä kuin pakollisiin MATA-vakuutuksiin.

Mela on tehnyt sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotuk-
sen lainsäädännön muuttamisesta ansionmenetyskorvausten 
maksamisen suhteen. Ehdotuksen mukaan ansionmenetys-
korvausta tulisi maksaa vakuutetulle myös siltä ajalta kun 
sairausajan palkkaa maksetaan. 

Vakuutus turvaa vahinkotapahtuman johdosta mm. seuraavat etuudet:

• tarpeellisen sairaanhoidon kustannukset ilman euromääräistä ylärajaa tai 
 hoitotoimenpiderajauksia

• ammatillisen ja muun kuntoutuksen kulut

• hoitoon ja kuntoutukseen liittyvät matka- ja majoituskulut

• hoitotukea ulkopuolisen avun tarpeeseen

• haittarahaa pysyvästä haitasta

• ansionmenetyskorvauksen vuosityöansion mukaan työnantajan palkan maksun jälkeen

• perhe-eläkkeen ja hautauskulut.

MATA-vakuutusturva on muutoksesta huolimatta edelleen kattava.

Ota yhteyttä Mela-asiamieheen, kun haluat tarkempaa tietoa 
omasta vakuutustilanteestasi.

Vapaaehtoisen MATA-vakuutuksen
ansionmenetyskorvauksen maksamisessa

muutoksia


