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7 Maatalousyrittäjien eläkelaitos
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Pidä MYEL-vakuutuksesi ajan tasalla
Oikein mitoitettu MYEL-työtulo takaa työpanoksen mukaisen eläkkeen. Myös korvaukset ja päivärahat perus- 
tuvat työtuloon. Lisäksi MYEL-työtulo on useiden muiden etuuksien, kuten liikennevakuutuksen ja Kelan päivä- 
rahojen laskuperuste.

Maatalousyrittäjänä voit itse vaikuttaa MYEL-työtulosi suuruuteen ja valita omaa työpanostasi vastaavan työ- 
tulon lain määräämissä rajoissa. Työtulo on syytä päivittää, jos tilasi olosuhteissa tai tuotannossa tapahtuu muu- 
toksia. Muutokset voimassa olevaan vakuutukseen tehdään aina ilmoituspäivästä lähtien, ei koskaan takau- 
tuvasti. Vakuutus voidaan kuitenkin päättää takautuvasti, mikäli vakuutusvelvollisuutta ei ole enää muutosten 
jälkeen. Vakuutusmaksussa muutokset näkyvät seuraavaksi erääntyvässä laskussa.

Tarkista liitännäistoiminnan vakuutusturva
MYEL-vakuutukseen kannattaa päivittää kaikki maatalousverotettu (MVL) liitännäistoiminta, jolloin esimerkiksi  
tapaturman sattuessa tilan toiminta on heti selvillä. Jos liitännäistoimintaa verotetaan elinkeinoverolain (EVL) 
mukaan, sitä ei vakuuteta MYELissä, vaan sille tulee ottaa YEL-vakuutus ja yrittäjän tapaturmavakuutus.

Tarkista tai päivitä työtulosi osoitteessa mela.fi/asiointipalvelut

Työeläkeote
Työeläkeote postitetaan MYEL-vakuutetuille kolmen vuoden välein. Tänä vuonna Mela postittaa otteet lokakuun  
lopussa touko-elokuussa syntyneille. Yli 60-vuotiaat saavat otteen kotiin vuosittain.

Sähköisen työeläkeotteen voit tarkistaa Melan asiointipalveluissa. Asiointipalvelussa voit valita, ettei pape- 
rista otetta lähetetä jatkossa lainkaan.

Viivästyskorko
Viivästyskorko on tällä hetkellä 4 prosenttia vuotuista korkoa. Eduskunnassa on käsittelyssä lakiesitys, jonka 
mukaan vakuutusmaksujen viivästyskorkoa alennetaan väliaikaisella lainmuutoksella 4 prosenttiin 31.12.2018 
asti. Melan hallituksen päätöksellä viivästyskorko jatkuu nykyisenä 4 prosenttina myös eduskuntakäsittelyn ajan.
Tiedotamme lain käsittelyn etenemisestä nettisivuillamme.

Vakuutusmaksujen lykkääminen
Mikäli tarvitset lykkäystä vakuutusmaksujen hoitamiseen, ota yhteyttä Melan vakuutusmaksulaskutukseen,  
puh. 029 435 2690 tai vakuutusmaksut@mela.fi maksuaikataulun sopimiseksi. Viivästyskorollista maksuaikaa 
voidaan myöntää jopa 24 kuukautta laskun alkuperäisestä eräpäivästä.

KÄÄNNÄ



Mela järjestää maatalousyrittäjille hyvinvointipäiviä syksyllä. 
Luvassa on hyviä luentoja ja mielenkiintoista tekemistä.

Hyvinvointipäivillä Leeni Peltonen johdattelee uneen 
ja Pata Degerman seikkaluun. 

Tapahtumassa voit myös mittauttaa kehosi kuntoindeksin 
ja osallistua monipuoliseen virkistävään ohjelmaan.  

Tilaisuus ohjelmineen ja ruokailuineen on osallistujille 
maksuton. Yöpyminen on mahdollista omakustannushintaan.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 3.11.2017 
mennessä mela.fi tai Tiina Pakarinen
puh. 029 435 2481

Pata Degerman
Seikkailija ja Suomen ainoa 
ammattimainen löytöretkeilijä.

Maatalousyrittäjien 
hyvinvointipäivät 2017

Leeni Peltonen 
Uneen perehtynyt toimittaja 
ja tietokirjailija, joka oppi vasta 
aikuisena nukkumaan hyvin.

Unta ja seikkailuja:

23.11.2017 Holiday Club Caribia, Turku
28.11.2017 Hotelli Lasaretti, Oulu
30.11.2017 Peurunka, Laukaa

Tilaisuudet ovat samansisältöisiä 
ja kestävät koko päivän.

Teos: Odotus, Kristiina Sario


