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VUOKRASITKO PELTOA?
ALOITITKO KONEURAKOINNIN? 
Kun maatilasi olosuhteissa tai tuotannossa tapahtuu muu-
toksia, tarkista työtulosi. Muutokset tulevat voimaan aina 
ilmoituspäivästä lähtien, ei koskaan takautuvasti. Vakuu- 
tuksesi voidaan päättää takautuvasti, jos sinulla ei ole enää 
vakuutusvelvollisuutta muutosten jälkeen. Muutokset nä- 
kyvät seuraavassa laskussasi.

Kun pidät työtulosi oikealla tasolla, saat työpanoksesi 
mukaisen eläkkeen. Työtulosi perusteella lasketaan myös 
korvaukset ja päivärahat esimerkiksi tapaturman sattues-
sa. Voit vaikuttaa työtulosi suuruuteen valitsemalla omaa 
työpanostasi vastaavan työtulon lain määräämissä rajoissa.

LIITÄNNÄISTOIMINNAN VAKUUTUSTURVA
MYEL-vakuutukseesi kannattaa päivittää kaikki maatalous-
verotettu (MVL) liitännäistoiminta. Tällöin esimerkiksi tapa-
turman sattuessa tilasi toiminta on heti selvillä. 

Jos liitännäistoimintaasi verotetaan elinkeinoverolain (EVL) 
mukaan, sitä ei vakuuteta MYELin ja MATAn mukaan. Sinun 
tulee huolehtia sen osalta erikseen eläke- ja tapaturmaturvasta.

TYÖELÄKEOTE
Postitamme työeläkeotteen kaikille MYEL-vakuutetuille kol- 
men vuoden välein. Tänä vuonna otteet postitetaan loka- 
kuun aikana syys-joulukuussa syntyneille. Yli 60-vuotiaat 
saavat otteen kotiin vuosittain. 

Sähköisen työeläkeotteesi voit tarkistaa Melan asiointipal-
velussa. Asiointipalvelussa voit valita, ettei paperista otetta 
lähetetä sinulle jatkossa lainkaan.

ILMOITA MAKSAMASI PALKAT TULOREKISTERIIN
Vuodesta 2019 alkaen työnantaja ilmoittaa palkkatiedot 
tulorekisteriin. Esimerkiksi verottaja, työeläkeyhtiöt ja va-
kuutusyhtiöt saavat ansiotiedot käyttöönsä tulorekisteristä.

Työnantajan tulee ilmoittaa tiedot maksetuista palkois- 
ta tulorekisteriin viimeistään viidentenä päivänä maksupäi- 
vän jälkeen. Muutos koskee sinua, jos maksat palkkaa työn-
tekijälle tai perheenjäsenelle, tai jos yrityksesi maksaa palk-
kaa sinulle. Lisätietoja: tulorekisteri.fi.

VIIVÄSTYSKORKO
MYEL-vakuutusmaksun vuotuinen viivästyskorko on 1.6.2016 
–31.12.2018 välisenä aikana 4 %.

Vakuutusturva kuntoon!

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.

Tarkista
tai päivitä

työtulosi kätevästi
Melan sähköisissä
asiointipalvelussa.

Nyt voit
lähettää

meille liitteitä
sähköisesti. 



Melan Välitä viljelijästä -projekti järjestää yhdessä yhteistyö- 
kumppaneiden kanssa hyvinvointipäiviä maatalousyrittäjille. 

Hyvinvointipäiviä järjestetään vuoden 2018 aikana eri puolilla Suomea.

Päivien teema on ihmissuhteet ja vuorovaikutus. Sisällöt ja esiintyjät 
vaihtelevat paikkakunnittain. Tiedossa on mielenkiintoisia puhujia, 
nimekkäitä esiintyjiä – huumoria, virkistystä ja liikuntaa unohtamatta.
 

Hyvinvointipäivät syksyllä 2018

 4.10. Pohjois-Savo, Nilsiä, Tahko Spa Hotel

 22.10. Nyland, Borgå, Haiko Gård

 23.10.  Åboland, Åbo, Holiday Club Caribia

 27.10.  Etelä-Pohjanmaa, Seinäjoki, Sorsanpesä

 29.10.  Varsinais-Suomi, Turku, Holiday Club Caribia

   2.11.  Österbotten, Vasa, Scandic Waskia

   6.11.  Keski-Pohjanmaa, Kokkola, Villa Elba

   7.11. Satakunta ja Pirkanmaa, Ikaalinen, Ikaalisten kylpylä

   7.11.  Pohjois-Pohjanmaa, Oulu, Eden

   9.11.  Lappi, Rovaniemi, Santasport

   8.–9.11.  Häme ja Uusimaa, Hyvinkää, Hotelli Sveitsi

 14.11.  Etelä-Savo, Savonlinna, Tanhuvaaran urheiluopisto

 22.–23.11.  Kainuu-Koillismaa, Suomussalmi, Kiannon Kuohut

 24.11.  Kaakkois-Suomi, Kouvola, Nuorisokeskus Anjala

Suhteet sujuviksi
– arki paremmaksi!
HYVINVOINTIPÄIVIÄ MAATALOUSYRITTÄJILLE

Lisätietoja voit kysyä sähköpostilla tyhy@mela.fi

Lisätietoa
ohjelmista saatnettisivuiltammemela.fi/tyohyvinvointi/ tapahtumakalenteri


