
Ajankohtaista Mela-turvasta

Maatalousyrittäjien eläkelaitos, kevät 2020



Nolla tapaturmaa maataloudessa 2020 -kampanja
”Visiomme on nolla tapaturmaa maataloudessa. Tämä on täysin mahdollista saavuttaa.

Jo nyt joka toiselle maatalousyrittäjälle ei satu yhtään tapaturmaa koko työuran aikana.”





Vahinkoasia voidaan 
käsitellä vasta, kun 
vahinkoilmoitus on 
saapunut Melaan 
allekirjoitettuna

Hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon 

• Vamman oikea-aikainen ja oikea hoito

• Hoitolaitos kirjaa, mitä on tapahtunut ja miten vamma on sattunut

Tee vahinkoilmoitus Melaan 60 päivän kuluessa

• Sähköinen vahinkoilmoitus Melan asiointipalvelussa kätevin

• Voit täyttää vahinkoilmoituksen yhdessä Mela-asiamiehen kanssa 

• Vahinkoilmoituslomake Melan nettisivuilla  

Vähäisetkin vahingot kannattaa ilmoittaa

• Korvatut vahingot vaikuttivat aikaisemmin vakuutusmaksuihin, eivät enää

• Kulut korvataan siinäkin tapauksessa, ettei päivärahaa tule maksettavaksi

Jos tapaturma kuitenkin sattuu…



Hyvä tietää siltä varalta, jos työvahinko sattuu  1/2

• Päivärahaa maksetaan, jos työvahingosta aiheutuu työkyvyttömyyttä
tapaturman sattumispäivän lisäksi vähintään kolmen päivän ajan

• Päiväraha muuttuu tapaturmaeläkkeeksi, jos työkyvyttömyys jatkuu vielä,
kun työvahingon sattumisesta on kulunut yksi vuosi

• Päivärahan ja tapaturmaeläkkeen määrä perustuvat siihen MYEL-työtuloon,
joka oli voimassa tapaturman sattuessa



Pidä MYEL-
vakuutuksesi

aina
ajan tasalla!

• Tapaturmasta aiheutuvat hoito-, lääke- ja matkakulut korvataan
toteutuneiden kustannusten mukaisesti

• Voit täydentää vakuutusturvaasi työajan MATA-vakuutuksen
lisäksi vapaaehtoisella MATA-vapaa-ajan vakuutuksella

Tarkista työtulosi, jos tilalla tai työpanoksessasi tapahtuu olennaisia muutoksia

• MYEL-työtulo on myös muiden sosiaalivakuutusetuuksien perusteena
(mm. työeläkkeet ja sairauspäivärahaetuudet)
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Ryhmähenki-
vakuutusturva on 
lakisääteinen ja 

koskee kaikkia, joilla 
on pakollinen MYEL-

vakuutus.

• Muuttuneita ehtokohtia sovelletaan 1.1.2020 lähtien sattuneissa
kuolemantapauksissa

• Ehtona on, että pakollinen MYEL-vakuutus on tai on ollut voimassa,
eikä edunjättäjä ollut täyttänyt vielä 68 vuotta

• Oikeus ryhmähenkivakuutuskorvauksiin säilyy vakuutuksen
päättymisen jälkeen 3 vuotta (myös työkyvyttömyys-
eläketapauksissa, joissa aiemmin 5 vuotta)

• Oikeus päättyy aiemmin, jos henkilö siirtyy MYELin mukaiselle
vanhuuseläkkeelle

Ryhmähenkivakuutus – muutokset 1.1.2020 lähtien 1/2



Vakuutussummat
vahvistettu vuosille

2020 – 2022
(saman suuruiset

kuin v. 2019)

Oikeus korvauksiin:

• Aviopuoliso, rekisteröidyn parisuhteen osapuoli ja alle 22-vuotiaat lapset

• Myös avopuoliso, jos yhteinen lapsi tai elatussopimus

• 1.1.2020 tai jälkeen myös henkilö, jonka kanssa vakuutettu kuollessaan
eli jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa ja
yhteistaloutta oli jatkunut yhdenjaksoisesti välittömästi ennen vakuutetun
kuolemaa vähintään 5 vuotta

1.1.2020 tai sen jälkeen kuolleen edunjättäjän jälkeen vakuutussummaa on haettava
10 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana edunjättäjä on kuollut.
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Melan Välitä viljelijästä -projekti jatkuu

Välitä viljelijästä -projektilla tuetaan maatalousyrittäjien

jaksamista ja autetaan haasteellisissa elämäntilanteissa olevia viljelijöitä.
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• Tavoitteena ja valintakriteereinä maatalousyrittäjien tarvetta vastaavien,

laadukkaiden, vaikuttavien ja kohtuuhintaisten palvelujen saatavuus sekä

toiminnan kehittäminen yhteistyössä palveluntuottajan kanssa

• Puitesopimukset laadittiin MTK-liitojen alueilla Pohjois-Savossa ja

Varsinais-Suomessa kahden ja Keski-Pohjanmaalla kolmen eri

palveluntuottajan kanssa

• Maatalousyrittäjä valitsee itse kenen kanssa ja missä laajuudessa

laatii oman työterveyspalvelusopimuksen
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• Kilpailutetut hinnat käsittävät keskeisimmät työterveyshuoltotoiminnot,
muilta osin noudatetaan palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa

• Toimintaohjeet, yhteydenottolinkit, palvelukuvaukset ja hintavertailut ovat
nähtävissä kunkin MTK-liiton verkkosivuilla (hintavertailut jäsentunnuksilla)

• Tiedottaminen ja markkinointi sekä toteutumisen seuranta ja arviointi
yhteistyössä ko. MTK-liittojen, palveluntuottajien ja Melan kanssa
> laajennetaan muiden MTK-liittojen alueelle, jos kokemukset ovat hyviä



Lue lisää Mela-turvasta: mela.fi

Anna palautetta uudistuneista nettisivuistamme!


