
Vapaaehtoisen työtapaturma- ja
ammattitautivakuutuksen vakuutusehdot

TYÖAIKA

Sinut on vakuutettu vapaaehtoisella MATA-työajan va- 

kuutuksella oheisen vakuutussopimuksen mukaan. Ilmoi- 

tathan Melaan, kun työskentelysi määrä muuttuu, tila myy-

dään tai pellot vuokrataan pois. Ilmoita muutoksista myös 

silloin, kun liitännäistoiminnan määrässä tai verotuksessa  

tapahtuu muutoksia. Perheenjäsenen vakuutuksessa tar-

kista aina muuttaessasi tilalta tai yhteistaloudesta pois, vie- 

läkö vakuutuksen ehdot täyttyvät. Mikäli työpanos piene-

nee alle vakuuttamisen rajan (1 950 euroa v. 2019), vakuu-

tus päättyy. Vakuutuksessa ei ole ikärajaa, mutta Mela kysyy 

yli 75-vuotiailta työskentelyn jatkumisesta.

Tämä vakuutus korvaa työssä sattuneet tapaturmat.  

Tapaturman sattuessa hakeudu hoitoon. Tee vahinkoilmoi-

tus 30 päivän kuluessa. Kululuonteisia korvauksia, kuten 

hoitotarvike-, lääke- ja matkakulukorvauksia tulee hakea 

vuoden kuluessa kustannusten syntymisestä. 

Mikäli haluat sanoa irti vakuutuksesi, ilmoita siitä kirjal- 

lisesti Melaan. Vakuutus päättyy siihen päivään, kun ilmoi-

tus saapuu Melaan. Mikäli maksut jäävät maksamatta, Me- 

lalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Melan irtisanomana va-

kuutus päättyy 30 päivän kuluttua irtisanomiskirjeen lä-

hettämisestä. Jos asiakas maksaa rästissä olevan vakuutus-

maksunsa ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutusta  

ei irtisanota.



Mela palvelee monipuolisesti

Mela-asiamiehet ja asiakaspalvelumme auttavat sinua

kaikissa Mela-turvaan liittyvissä asioissa www.mela.fi

• Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

• Lähetä postia Melaan, PL 16, 02101 Espoo

• Käytä suojattua sähköpostia Melan nettisivujen kautta.

Esitteitä Mela-turvasta voit tilata netistä

tai asiakaspalvelustamme.
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1 § Yleisiä määräyksiä

Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjän työtapaturma- ja am- 
mattitautilain (873/2015) 116 §:ssä tarkoitettu maatalousyrittä- 
jä, joka on tehnyt vakuutuksenantajan kanssa työajan vapaa- 
ehtoista työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskevan  
vakuutussopimuksen maatalousyrittäjän työtapaturma- ja am- 
mattitautilain 2 §:ssä tarkoitetussa maatalousyrittäjätyössä sat-
tuvien vahinkotapahtumien varalta.

Vakuutuksenantaja on Maatalousyrittäjien eläkelaitos.
Vakuutuksenottajan ja edunsaajan sekä vakuutuksenanta- 

jan oikeudet ja velvollisuudet perustuvat kulloinkin voimassa 
olevaan lainsäädäntöön, vakuutusehtoihin ja vakuutussopi-
mukseen.

2 § Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus alkaa maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammatti- 
tautilain 115 §:n mukaisesti aikaisintaan sitä seuraavasta päi-
västä, jona Maatalousyrittäjien eläkelaitos on vastaanottanut 
vakuutusta koskevan hakemuksen.

Vakuutussopimus tehdään vakuutuskaudeksi ja sen voimas-
saolo jatkuu vakuutuskauden kerrallaan, jollei vakuutussopi-
muksesta tai maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitau-
tilain 121–123 §:stä muuta johdu.

Ensimmäinen vakuutuskausi päättyy sen kalenterivuoden 
lopussa, jonka aikana vakuutussopimus on tehty. Sen jälkeen 
vakuutuskausi on kalenterivuosi. 

3 § Vakuutussopimus

Vakuutussopimukseen merkitään vakuutuksenottajan nimi, va- 
kuutettu toiminta, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja am-
mattitautilain 117 §:n mukaisesti määritetty vuosityöansio sekä 
vakuutuksen voimaantuloaika.

Vakuutussopimukseen merkitään myös tieto työtapaturma- 
ja ammattitautilain 117 §:n mukaisesta velvollisuudesta ilmoit-
taa maatalousyrittäjän työpanokseen ja maatalousyrittäjätyö-
hön liittyvien olosuhteiden muuttumisesta ja mainitun lain 
122 §:ssä tarkoitetusta vakuutuksen päättymisen aiheuttavasta 
olosuhteen muutoksesta. 

4 § Vakuutusmaksu

Vakuutusmaksu määrätään sosiaali- ja terveysministeriön maa- 
talousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 106 §:n nojal- 
la vahvistamien perusteiden mukaan. 

Vakuutusta otettaessa Maatalousyrittäjien eläkelaitos mää-
rää kulumassa olevalta vuodelta ja sitä edeltäneeltä ajalta suo-
ritettavan vakuutusmaksun eräpäivän. Vakuutuksen päättyessä 
vakuutusmaksu erääntyy heti maksettavaksi. Muutoin eräpäi- 
vä on helmikuun 15 päivä.

5 § Vakuutusehtojen muutokset

Jos vakuutuksen ehtoja muutetaan, vakuutusehtojen muutok-
set tulevat voimaan muutosten vahvistamisen jälkeen Maata-
lousyrittäjien eläkelaitoksen määräämänä ajankohtana. 

Voimaantulo

Nämä vakuutusehdot tulevat voimaan 1. päivänä tammikuuta 
2016.

Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja

ammattitautilain 116 §:n mukaisen työajan

vapaaehtoisen työtapaturma- ja ammatti-

tautivakuutuksen vakuutusehdot.


