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Perheenjäsenten vakuutukset kuntoon
Kesän lähestyessä kannattaa tarkistaa perheenjäsenten vakuutustilanne. Perheenjäsenen vakuuttaminen ei vai-
kuta tilan muiden vakuutettujen MYEL-työtuloon.

Perheenjäsenenä voidaan MYEL-vakuuttaa tilalla asuva ja säännöllisesti työskentelevä 18–67-vuotias lähisu- 
kulainen. Yrittäjän lapset tai vanhemmat ja näiden aviopuolisot voidaan vakuuttaa, vaikka he eivät asuisikaan 
viljelmällä, jos työskentely on päätoimista. Mikäli perheenjäsenelle maksetaan palkkaa ja luontaisetuja vähintään 
3 823 euroa vuodessa (v. 2017), vakuutus on pakollinen. Jos palkka on pienempi tai sitä ei makseta lainkaan, 
MYEL- ja MATA-vakuutuksen voi ottaa vapaaehtoisena.

Perheenjäsen, joka on kirjoilla muualla, mutta työskentelee tilalla satunnaisesti, vakuutetaan TyEL-vakuutuksen 
mukaan, mikäli hänelle maksetaan rahapalkkaa. Tapaturmavakuutuksesta on huolehdittava erikseen.

Pakolliseen MYEL-vakuutukseen sisältyy aina automaattisesti myös MATA-työtapaturma- ja ammattitauti- 
vakuutus. Vapaaehtoisesti MYEL-vakuutettu voi ottaa sen vapaaehtoisena. Työajan MATA-vakuutuksen rinnalle 
voi lisäksi aina ottaa vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen.

Alle 18-vuotias perheenjäsen ei voi saada MYEL-eläkevakuutusta, mutta hänelle kannattaa kuitenkin ottaa 
vapaaehtoinen työajan ja vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutus.

Apua vaikeisiin elämäntilanteisiin
Kun tunnet itsesi uupuneeksi tai masentuneeksi, olet kohdannut elämänkriisin, sinulla on maatilaasi liittyviä las-
kuja rästissä tai tarvitset apua näistä syistä johtuvissa juridisissa kysymyksissä, Melan Välitä viljelijästä -projekti 
on juuri sinua varten. Älä jää yksin ongelmiesi kanssa, vaan ota rohkeasti yhteyttä maakunnassasi toimivaan 
yhteyshenkilöön.

Kaikki yhteydenotot, keskustelut ja tapaamiset ovat ehdottoman luottamuksellisia ja yhteyshenkilön anta-
ma apu on maksutonta. Keskustelussa kartoitamme sinun ja yrityksesi tilannetta ja mietimme yhdessä kans-
sasi keinoja, joilla pääset tilanteestasi eteenpäin. Halutessasi ohjaamme sinut asiantuntija-avun piiriin. Yhteys- 
henkilön kautta on mahdollista hakea myös Melan myöntämää ostopalvelusitoumusta.

Yhteyshenkilöiden tiedot ja lisätietoa projektista saat Melan nettisivuilta Välitä viljelijästä -teeman alta.

Käytä oikeaa viitenumeroa
Huomioithan vakuutusmaksulaskua maksaessasi, että viitenumero on laskukohtainen. Esimerkiksi helmikuun 
laskussa on eri viitenumero kuin toukokuun laskussa. Maksamattomien laskujesi viitenumerot voit tarkistaa 
asiointipalveluissa verkkopankkitunnuksillasi osoitteessa mela.fi/asiointipalvelut.

Viivästyskorko
Viivästyskorko on 4 prosenttia 1.6.2016–30.6.2017.


