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Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 124 §:n mukaisen vapaa-ajan vapaaehtoisen 
tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot 
 
1 § Yleisiä määräyksiä 
 
Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) 124 §:ssä tarkoitettu 
maatalousyrittäjä tai apurahansaaja, joka on tehnyt vakuutussopimuksen vakuutuksenantajan kanssa maatalous-
yrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 124 §:n mukaisesta vapaa-ajan vapaaehtoisesta tapaturmavakuutus-
turvasta. 
 
Vakuutuksenantaja on Maatalousyrittäjien eläkelaitos. 
 
Vakuutuksenottajan ja edunsaajan sekä vakuutuksenantajan oikeudet ja velvollisuudet perustuvat kulloinkin voi-
massa olevaan lainsäädäntöön, vakuutusehtoihin ja vakuutussopimukseen. 
 
2 § Vakuutuksen voimassaolo 
 
Vakuutus alkaa maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 115 §:n mukaisesti aikaisintaan sitä seuraa-
vasta päivästä, jona Maatalousyrittäjien eläkelaitos on vastaanottanut vakuutusta koskevan hakemuksen. 
 
Apurahansaajan vakuutussopimus tehdään määräajaksi ja vakuutuksen voimassaolo määräytyy maatalousyrittä-
jän työtapaturma- ja ammattitautilain 125 §:n mukaisesti. 
 
Maatalousyrittäjän vakuutussopimus tehdään vakuutuskaudeksi ja sen voimassaolo jatkuu vakuutuskauden ker-
rallaan, jollei vakuutussopimuksessa ole toisin sovittu tai maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 
128 tai 129 §:stä tai näiden vakuutusehtojen 5 §:stä muuta johdu. Ensimmäinen vakuutuskausi päättyy sen kalen-
terivuoden lopussa, jonka aikana vakuutussopimus on tehty. Sen jälkeen vakuutuskausi on kalenterivuosi. 
 
3 § Vakuutussopimus 
 
Vakuutussopimukseen merkitään vakuutuksenottajan nimi, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 
126 §:n mukaisesti määräytyvän vuosityöansion perusteet ja vakuutuksen voimassaoloaika. 
 
Vakuutussopimukseen merkitään myös vakuutuksenottajan 128 §:ssä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus vakuutuk-
sen päättymisen aiheuttavasta seikasta. 
 
4 § Vakuutusmaksu 
 
Vakuutusmaksu määrätään sosiaali- ja terveysministeriön maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 
109 §:n nojalla vahvistamien perusteiden mukaan. 
 
Vakuutusta otettaessa ja vakuutuksen voimassaolon jatkuessa maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitauti-
lain 125 §:n 2 momentin mukaisesti Maatalousyrittäjien eläkelaitos määrää kulumassa olevalta vuodelta ja sitä 
edeltäneeltä ajalta suoritettavan vakuutusmaksun eräpäivän. Vakuutuksen päättyessä vakuutusmaksu erääntyy 
heti maksettavaksi. Muutoin eräpäivä on helmikuun 15 päivä. 
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5 § Vakuutuksenantajan oikeus irtisanoa vakuutus 
 
Vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus, jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt erääntyneen vakuutus-
maksun maksamisen, tai jos vakuutuksenottaja on tahallisesti antanut korvausasian käsittelyä tai vakuutusmak-
sun määräämistä varten vääriä tai puutteellisia tietoja hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudel-
lista hyötyä. 
 
Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vakuutus päättyy 30 vuorokauden kuluttua irtisanomisen lähettämisestä. 
Kun irtisanomisen syy on erääntyneen vakuutusmaksun maksamatta jättäminen, vakuutus ei kuitenkaan pääty, 
jos vakuutuksenottaja on maksanut erääntyneen vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä. 
 
Vakuutuksen päättymisestä vakuutuksenantajan irtisanomisen johdosta annetaan päätös. 
 
6 § Vakuutusehtojen muutokset 
 
Jos vakuutuksen ehtoja muutetaan, vakuutusehtojen muutokset tulevat voimaan muutosten vahvistamisen jäl-
keen Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen määräämänä ajankohtana. 
 
Voimaantulo 
 
Nämä vakuutusehdot tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. 
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