
Metsänomistajan vakuutus

METSÄNOMISTAJA, TIESITKÖ ETTÄ SAAT MEILTÄ 
MAINION VAKUUTUKSEN?
Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela tarjoaa metsänomistajille ja metsätalousyrittäjille maatalous
yrittäjän eläkelain mukaisen työeläkevakuutuksen. Työeläkettä kartuttavan MYELvakuu
tuksen lisäksi metsänomistaja saa Melasta tapaturmaturvaa ja muita etuja.

Metsänomistamisesta karttuva MYELeläke maksetaan palkkatyöstä ja muusta 
yrittäjätoiminnasta kertyneiden eläkkeiden lisäksi.

KENELLE VAKUUTUS
Melan vakuutukset ovat sinua varten, jos työskentelet 
omassa metsässäsi ja omistat
 • EteläSuomessa 50 hehtaaria
 • KeskiSuomessa 75 hehtaaria
 • PohjoisSuomessa 100 hehtaaria.

Jos metsätilasi on pienempi, voit ottaa vakuutuksen vapaaehtoisena. Jo 30 hehtaarin 
metsätila riittää tähän.

VAKUUTUS PERUSTUU TYÖTULOON
MYELvakuutuksen perustana on vuosittainen MYELtyötulo, joka muodostuu pääosin 
metsän pintaalan ja sijainnin mukaan. Työtulo kuvaa myös metsänomistajan työpanoksen 
arvoa metsänhoitotöissä. Huomattavan suuri oman työn osuus metsänhoitotöissä voi korottaa 
työtuloa. Etuuksien taso sekä vakuutusmaksut määräytyvät MYELtyötulon perusteella.

TAPATURMATURVAA METSÄTÖIHIN JA VAPAA-AJALLE
Metsäomistaja saa Melasta erittäin kattavan MATAtyötapaturma ja ammattitauti
vakuutuksen. Vakuutus korvaa metsätöissä sattuneiden tapaturmien hoidon 
ja se sisältyy pakolliseen MYELvakuutukseen. Jos metsänomistaja ei ole 
vakuutusvel vollinen, mutta hänen työpanoksena täyttää vakuuttamisen 
edellytykset, hän voi ottaa MYELvakuutuksen ja työajan MATAvakuu
tuksen vapaaehtoise na. Vakuutukset voi ottaa sekä yhdessä että erikseen.

 Vapaaajalla sattuvia vahinkoja korvaamaan työajan MATAvakuu
tuksen rinnalle voi ottaa vapaaajan tapaturmavakuutuksen. Vapaaajan 
MATAvakuutus korvaa yksityistalouden töissä ja vapaaajan harrastuk
sissa sattuneet tapaturmat.

Huomaa kuitenkin, että esimerkiksi moottoripyörien, moottorikelkko
jen, mönkijöiden ja päältä ajettavien ruohonleikkureiden kanssa sattuneet 
tapaturmat kuuluvat pää sääntöisesti liikennevakuutuksen piiriin. Kattavan 
turvan varmistamiseksi suosittelemme myös urheilu harrastuksiin erillisen lajiin 
räätälöidyn urheilu tai lisenssivakuutuksen ottamista.

MYEL-vakuutus 
tarjoaa metsän omistajalle 

eläkkeen lisäksi 
 tapaturma   - turvaa 
ja muita etuja.

Melan 
MATA-vakuutukset 
ovat etuihinsa nähden 
edulliset ja korvaavat 
laajemmin kuin monet 
yksityiset tapaturma -

vakuutukset.



Vapaaajan tapaturmaturva on voimassa myös ulkomailla.  Vapaaajan tapaturma vakuutus 
on aina vapaaehtoinen ja se on otettava erikseen.

MUUT EDUT
MYELvakuutettu metsänomistaja voi saada sairastuessaan Melasairauspäivä  
rahaa Kelan omavastuuajalta. Melasairauspäivärahan omavastuuaika on 
4 päivää.

Metsänomistajalla on myös mahdollisuus liittyä maatalousyrittäjien 
työterveyshuoltoon. Työterveyshuollosta metsänomistaja saa säännölliset 
työterveystarkastukset, tietoa työ olojen parantamisesta sekä tarvittaessa 
mahdollisuuden kuntoutukseen.

KATSO HYÖTY JA HINTA
Melan nettisivujen arviolaskurit antavat suuntaa eläkkeiden, korvausten ja 
vakuutusmaksujen määrästä. Kokeile oman metsätilasi pintaala tiedoilla, millai nen 
on oma Melaturvasi.

Etelä-Suomessa sijaitsevan 70 hehtaarin metsätilan omistajan vuotuinen 
MYEL-työtulo voi olla esimerkiksi 5 000 euroa. 
Tällöin työajan MATAturvan hinta on alle 5 euroa kuukaudessa ja MYEL 
vakuutuksen hinta noin 60 euroa kuukaudessa. Mikäli tähän päälle haluaa ottaa 
vielä vapaaajan tapaturmavakuutuksen, on sen hinta vajaa 5 euroa kuukaudessa.

Eläkettä karttuu jokaiselta työvuodelta 5 000 euron 
MYEL-työtulosta
 • yli 18vuotiailla 1,5 prosenttia
 • 53–62vuotiailla 1,7 prosenttia (siirtymäajalla vuosina 2017–2025).

HALUATKO KUULLA LISÄÄ?
Jos haluat kuulla lisää Melan vakuutuksista, ota yhteyttä Melaasiamieheen tai asiakas 
palveluumme. Melalla on koko maan kattava asiamiesverkosto.

Melaasiamiehen kanssa voi hoitaa kaikkia vakuutuksiin liittyviä asioita puhelimitse tai 
asiamiehen vastaanotto pisteessä. Palvelu on maksutonta. Katso Melaasiamiesten yhteystiedot 
nettisivuiltamme mela.fi.

Jos omistat 
metsää ja teet siellä 

työtä, hyödynnä 
sinulle kuuluva 
Mela-turva!

Kaikki Melan 
vakuutusmaksut 

ovat verovähennys- 
kelpoisia.

Mela-asiamiehet ja asiakaspalvelumme auttavat sinua Mela-turvaasi liittyvissä asioissa.

 • Hoida Melaturvaasi verkossa mela.fi/asiointipalvelut
 • Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650
 • Lähetä postia: PL 16, 02101 Espoo
 • Lähetä suojattua sähköpostia: mela.fi

Lisää Mela-turvasta mela.fi ja tarinoita maaseudulta Juurevajoukko.fi
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