Mela turvaa
Maatalousyrittäjälle

MYEL on maatalousyrittäjän eläkevakuutus
Maatalousyrittäjän työeläketurvan perustana on maatalousyrittäjän eläkelain mukainen
työeläkevakuutus. Työeläkettä kartuttavan MYEL-vakuutuksen lisäksi saat Melasta tapa
turmaturvaa työ- ja vapaa-ajan vahinkojen varalle. Sinun on mahdollista s aada myös
Mela-sairauspäivärahaa sairausvakuutuksen omavastuuajalta, ammatillista kuntoutusta,
maatalouslomitusta ja muita etuja. Yhteisnimellä tätä kaikkea kutsutaan Mela-turvaksi.
Vakuutamme kaikki maatalousyrittäjätyötä tekevät. Huolehtimalla, että sinun ja
perheenjäsentesi vakuutukset ovat kunnossa, varmistat perheellesi turvan eri
elämäntilanteissa.

Melan
vakuutuksista
saat monipuolista
turvaa sinulle ja
perheellesi elämän
eri tilanteisiin.

Vakuutus on tarkoitettu
Maatalousyrittäjälle. Jos olet päätoiminen yrittäjä,
vakuutus on yleensä pakollinen. Jos työskentelysi määrä
on vähäinen, voit ottaa vakuutuksen vapaaehtoisena.
Osa-aikaiselle yrittäjälle. Jos olet sivutoiminen yrittäjä,
voit Melan vakuutuksella varmistaa, että myös maatalous
yrittäjätyöstäsi karttuu eläketurvaa. Jos olet muualla palk
katyössä, saat Melan etuudet palkkatyön etuuksien lisäksi.
Puolisolle ja perheenjäsenelle. Jos puolisosi pää
työ on tilan ulkopuolella, Melan vakuutukset täydentävät
palkkatyön antamaa turvaa. Myös maatilan työhön osallis
tuva perheenjäsen saa Melasta vakuutuksen. Eläkevakuutuksen
alaikäraja on 18 vuotta, mutta sitä nuoremmillekin maatilalla
työkenteleville perheenjäsenille kannattaa ottaa vapaaehtoinen
työtapatuma- ja ammattitautivakuutus. Lue lisää esitteestä Mela turvaa –
perheenjäsenelle.
Yhtiölle. Jos harjoitat maataloutta osakeyhtiössä tai muussa yhtiössä, selvitä voitko
saada MYEL-vakuutuksen. Maatilayrityksen yhtiömuoto vaikuttaa siihen, kuuluuko
toiminta Melan vakuutettavaksi. Melassa vakuutetaan vain maatalousverotettu
toiminta. Myös liitännäistoiminnan pitää olla maatalousverotuksessa.

Vakuutus perustuu työtuloon
Vakuutuksesi kivijalka on MYEL-työtulo, joka kuvaa työpanoksesi arvoa tilalla.
Työtulosi määrittää sinulle maksettavan eläkkeen ja korvausten tasoon. Myös
vakuutusmaksusi määräytyvät työtulon mukaan.
Työtulosi lasketaan maatilallesi määritellystä maatilakohtaisesta työtulosta. Maatilan
työtuloon vaikuttavat viljellyn pellon pinta-ala, metsän pinta-ala sekä tilan liitännäistoiminta.

Kaikki Melan
vakuutusmaksut
ovat verovähennys
kelpoisia.

Melan laskureilla
osoitteessa mela.fi/laskurit
voit laskea korvaustesi
ja vakuutusmaksujesi
määrän sekä arvion
tulevan eläkkeesi
määrästä.

Henkilökohtainen MYEL-työtulosi on työpanoksesi osuus koko tilan työtulosta. Se ei siis ole
yrityksesi tulos vaan arvio työsi arvosta. Jos tilalla on useampia yrittäjä, tilan työtulo jaetaan
yrittäjien työpanosten mukaan. Työtulon ympärillä on tietty liikkumavara, jonka sisällä voit
valita työpanostasi parhaiten vastaavan työtulon.
Jos tilallasi on maatalousverotettua liitännäistoimintaa, muista ilmoittaa myös se
vakuutukseesi. Maatalousverotetusta liitännäistoiminnasta työtulossasi huomioidaan
työn osuus. Jos liitännäistoimintaa verotetaan elinkeinoverolain mukaan, se ei kuulu
Melan vakuutettavaksi. Huolehdi silloin eläke- ja tapaturmavakuuttamisesta erikseen.
Maatalousyrittäjänä sinulla on oikeus ja vastuu vaikuttaa työtulosi määrään ja siihen,
että sosiaaliturvasi on kunnossa ja korvaukset ajan tasalla. Työtulo kannattaa valita
viisaasti ja pitää ajan tasalla, sillä se määrittää toimentulosi esimerkiksi sairauden
sattuessa, vanhempainvapaan aikana ja eläkkeellä.
Nettisivujemme maatilatalouden työtulolaskurilla voit laskea oman tilasi pinta
alatiedoilla maatalousmaasta, metsästä ja maatalousverotetusta liitännäistyöstä
kertyvän työtulosi sekä työtulon perusteella määräytyvän vakuutusmaksusi määrän.

Pakollinen vai vapaaehtoinen vakuutus?
Maatalousyrittäjänä sinun pitää ottaa MYEL-vakuutus, jos vuotuinen työtulosi ylittää
pakollisen vakuuttamisen rajan ja muut vakuuttamisen edellytykset täyttyvät. Jos
työtulosi jää rajan alle, kannattaa sinun ottaa vakuutus vapaaehtoisena ja kartuttaa
sen myötä eläkettä myös maatalousyrittäjätyöstäsi.
MYEL-vakuutus on sinulle pakollinen silloin, kun
kaikki edellytykset täyttyvät:
• olet 18–68-vuotias
• sinulla on peltoa, puutarhaa ja metsää yhteensä vähintään viisi MYEL-hehtaari
• vuotuinen MYEL-työtulosi ylittää pakollisen vakuuttamisen rajan
• tilasi toiminta on maatalousverotettua
• työskentelysi kestää vähintään 4 kuukautta.

Mikä on
MYEL-hehtaari?
Miten yksi MYEL-hehtaari
lasketaan, riippuu alueesta
ja siitä, onko kyseessä
metsä vai pelto. Katso
tarkemmat ohjeet

Tapaturmaturvaa maatalousyrittäjätyöhön
ja vapaa-ajalle
Pakolliseen MYEL-vakuutukseen sisältyy Melan työtapaturma- ja ammattitautivakuutus eli
työajan MATA-vakuutus, joka korvaa maatalousyrittäjätyössä sattuneet tapaturmat ja töistä
aiheutuneet ammattitaudit. Jos sinulla ei ole MYEL-vakuutusta pakollisena, kannattaa työ
vahinkoihin varautua ottamalla vapaaehtoinen työajan MATA-vakuutus.
Vapaa-ajalla sattuvia vahinkoja korvaamaan työajan MATA-vakuutuksen rinnalle voi
ottaa vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Vapaa-ajan MATA-vakuutus korvaa yksityistalouden
töissä ja vapaa-ajan harrastuksissa sattuneet tapaturmat. Huomaa kuitenkin, että esimerkiksi
moottorikelkkojen, mönkijöiden ja päältä ajettavien ruohonleikkureiden kanssa sattuneet
tapaturmat kuuluvat pääsääntöisesti liikennevakuutuksen piiriin. Kattavan turvan varmista
miseksi suosittelemme myös urheiluharrastuksiin erillisen lajiin räätälöidyn urheilu- tai
lisenssivakuutuksen ottamista.
Vapaa-ajan tapaturmaturva on voimassa myös ulkomailla. Ulkomaanmatkoja varten
vakuutetulla on kuitenkin syytä aina olla myös matkavakuutus, sillä vapaa-ajan tapaturma
vakuutus korvaa vain tapaturmavamman hoitokulut ulkomailla.
Vapaa-ajan tapaturmavakuutus on aina vapaaehtoinen ja se on otettava erikseen.
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Eläke- ja tapa
•
Mela-sairaus
•
Kuntou
•
Ryhmähenkiv
•
Tukea työhyvinvointiin
•
Maatalouslomitu
•
Mahdollisuu
työterveys

Maatalousyrittäjän lomituspalvelut
Jos sinulla on pakollinen MYEL-vakuutus ja tilallasi on kotieläintuotantoa, voit saada sijaisen
hoitamaan eläimiä puolestasi, kun pidät vuosilomaa tai sairastut. Lomituspalvelut tukevat
maatalousyrittäjän työssä jaksamista antamalla mahdollisuuden irrottautua sitovasta koti
eläinten hoitotyöstä.
Lomituspalveluina on mahdollisuus saada vuosilomaa ja sijaisapua sekä maksullista
lomitusta. Lomituspalveluja tarjoavat kuntien muodostamat paikallisyksiköt. Voit valita,
käytätkö paikallisyksikön palveluja vai järjestätkö lomituspalvelut itse, jolloin paikallisyksikkö
maksaa korvauksen lomituksesta palveluntuottajalle.

Työturvallisuus ja työhyvinvointi

MATA-vakuutukset
ovat etuihinsa nähden
edulliset ja korvaavat
laajemmin kuin
monet yksityiset
vakuutukset.
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Tavoitteenamme on vähentää tapaturmia ja ammattitauteja sekä auttaa sinua jaksamaan
hyvinvoivana työssäsi. Tarjoamme monipuolisia työhyvinvointia ja työturvallisuutta tukevia
palveluita asiakkaillemme.
Työturvallisuus- ja työhyvinvointityömme tukee maatalousyrittäjän työssä jaksamista
ja edistää terveellisiä ja turvallisia työtapoja.
MYEL-vakuutettuna maatalousyrittäjänä sinulla on myös mahdollisuus liittyä maata
lousyrittäjien työterveyshuoltoon. Maatalousyrittäjien työterveyshuolto auttaa ja neuvoo
terveyden, työkyvyn ja työssä jaksamisen ylläpitämisessä ja edistämisessä.
Työterveyspalvelut ovat ensisijaisesti ennaltaehkäiseviä ja koostuvat tilakäynneistä ja
niillä tehtävistä työolosuhdeselvityksistä sekä terveystarkastuksista. Kuuluessasi työterveys
huoltoon saat 20 prosentin alennuksen työajan MATA-vakuutusmaksustasi.

Vakuutuksen alkaminen ja päättyminen
Ota yhteys Melaan ja selvitä vakuutusvelvollisuutesi kuuden kuukauden sisällä siitä, kun
olet hankkinut yli 5 MYEL-hehtaaria sisältävän tilan tai olet aloittanut työskentelyn tilalla
palkkaa saavana perheenjäsenenenä.
MYEL-vakuutus vahvistetaan takautuvasti toiminnan aloittamisesta lähtien, kuitenkin
enintään kuluvalta ja sitä edeltäneeltä kolmelta kalenterivuodelta. Vapaaehtoista MYEL
vakuutusta ei voi ottaa takautuvasti.
Jos myyt tilasi tai työskentelysi päättyy, vakuutuksesi päätetään. Muista ilmoittaa meille
asiasta, koska vakuutuksesi ei pääty tällaisissa tapauksissa automaattisesti. Jos myyt tilan,
vakuutus tulee päättää siihen päivään, kun tila siirtyy sinulta pois. Jos taas lopetat työskentelyn
tilalla, vakuutus voidaan päättää siihen päivään, kun ilmoitat työskentelyn päättymisestä.

Muutokset vakuutuksessa
Ilmoita meille aina hyvissä ajoin, jos tilallasi tapahtuu muutoksia. Työskentelyssäsi tai yritys
toiminnassasi tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa työtuloosi ja vakuutusmaksuihisi
ja sitä kautta eläkkeesi ja korvaustesi määrään.
Työtulo kannattaa tarkistaa aina, jos esimerkiksi ostat tai vuokraat lisää maata tai
yrityksesi ansiotaso tai tuotantotapa muuttuu oleellisesti.
Muutokset vakuutukseen tehdään aina ilmoituspäivästä, ei takautuvasti. Huolehdi
siis muutosten ilmoittamisesta ajoissa. Ilmoittaminen sujuu parhaiten sähköisen asiointipalvelun kautta. Voit ilmoittaa muutoksista myös Mela-asiamiehen kautta tai ottamalla
yhteyttä asiakaspalveluumme.

Asioi verkossa
Voit hoitaa Mela-turvaasi liittyviä asioita kätevästi sähköisessä asiointipalvelu
ssamme silloin, kun se sinulle parhaiten sopii. Asiointipalvelussa voit esimerkiksi
tehdä hakemuksia ja seurata missä vaiheessa asiasi käsittely on. Voit myös
lähettää liitteitä, kuten kuitteja, selvityksiä ja hakemuksia meille sähköisesti
asiointipalvelun kautta.
Asiointipalvelun kautta pääset tarkistamaan työeläkeotteesi ja varmista
maan, että tulevan työeläkkeesi perusteena olevat työskentely- ja ansiotiedot
ovat ajan tasalla. Voit tarkastella myös muita tietojasi, kuten laskujesi maksu
tietoja sekä sinulle maksettuja etuuksia sekä tehdä osoitteen tai tilinumeron
muutoksen.

Mela-asiamies auttaa ja neuvoo
Melalla on koko maan kattava paikallisten asiamiesten verkosto, joka
hoitaa henkilökohtaista asiakaspalvelua ja auttaa sinua Mela-turvaasi
liittyvissä kysymyksissä. Vakuutukseen liittyminen onnistuu parhaiten
ottamalla yhteyttä Mela-asiamieheen. Hän myös auttaa hake
musten teossa ja selvittää, missä tilanteissa voit hakea korvauksia.
Palvelu on maksutonta.
Ota yhteyttä Mela-asiamieheen tai
asiakaspalveluumme, kun
• aloitat tai lopetat maataloustoiminnan
• yritystoiminnassasi tapahtuu muutoksia
• ostat, myyt tai vuokraat maata
• aloitat tai lopetat maatalouden liitännäistoiminnan
• perheenjäsenesi aloittaa tai lopettaa työskentelyn yrityksessä
• sinulle on sattunut tapaturma
• haluat hakea eläkettä
• haluat tietoja maatalouslomitusasioista
• haluat hakea muutosta Melan päätökseen.

Tilan liitännäistoimintaa
ovat muun muassa:
konetyöt
•
puiden sahaus
•
polttopuiden myynti tilan ulkopuolelle
•
viljan puinti ja kuivaus, tilan tuotteiden jalostus
•
mehiläishoito
•
turkistarhaus
•
kasvihuoneviljely
•
maatilamatkailu.

Lue lisää
maatalousyrittäjän
vakuuttamisesta
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Mela-asiamiehet ja asiakaspalvelumme auttavat sinua Mela-turvaasi liittyvissä asioissa.
• Hoida Mela-turvaasi verkossa mela.fi/asiointipalvelut
• Melan asiakaspalvelunumero 029 435 2650
• Postia Melaan: PL 16, 02101 Espoo
• Käytä sähköpostiyhteydenotoissa suojattua sähköpostia nettisivujen kautta mela.fi
• Esitteitä Mela-turvasta voit tilata netistä tai asiakaspalvelustamme.
Lisää Mela-turvasta mela.fi ja tarinoita maaseudulta Juurevajoukko.fi

