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Vapaaehtoinen työtapaturma- ja
ammattitautivakuutus
Sinut on vakuutettu vapaaehtoisella työajan MATA-vakuutuksella.
Vakuutus tuo sinulle turvaa työssä sattuvan tapaturmavamman
ja työstä aiheutuvan ammattitaudin varalle.
Mitä vakuutus korvaa?
Vapaaehtoinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa
yrittäjätyössä sattuneet, äkillisestä ja odottamattomasta tapah
tumasta aiheutuneet tapaturmavammat. Vakuutus korvaa myös
työstä aiheutuneet ammattitaudit.

Jos sinut on vakuutettu perheenjäsenenä ja muutat pois tilalta tai
yhteistaloudesta, tarkista vieläkö vakuutuksen ehdot täyttyvät.
Vapaehtoisessa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa ei
ole ikärajaa, mutta kysymme yli 75-vuotiailta työskentelyn jatku
misesta.

Vakuutus ei korvaa:
• sairautta tai kulumaa, joka ei johdu tapaturmasta
• tapaturmia, jotka sattuvat elinkeinoverolain mukaan
verotettavassa yrittäjätyössä tai palkkatyössä
• yksityistalouden töissä ja vapaa-ajalla sattuvia tapaturmia.

Vapaaehtoisen vakuutuksen päättyminen
Vakuutus päättyy, jos työskentelysi tilalla päättyy tai vakuuttami
sen ehdot eivät muilta osin enää täyty.

Ilmoita muutoksista
Kun työskentelyssäsi tai yrityksesi toiminnassa tapahtuu muutoksia, ilmoita niistä Melaan hyvissä ajoin.
Ilmoitathan Melaan, jos
• työskentelysi määrä muuttuu
• tila myydään tai pellot vuokrataan pois
• liitännäistoiminnan määrässä tai verotuksessa tapahtuu
muutoksia.

Tietosuoja ja tietojen käyttö
Melan käsittelemään vakuutus- ja eläkeasiaasi liittyvät tiedot ovat
salassa pidettäviä. Mela antaa tietojasi ulkopuolisille vain suostu
muksellasi tai, jos laki niin velvoittaa. Mela voi kuitenkin käyttää
tietojasi myöhemmin muun henkilökohtaisen Mela-turva-asiasi
hoitamisen yhteydessä. Lue lisää mela.fi/tietosuoja.
Tapaturman sattuessa
Jos sinulle sattuu työssäsi tapaturma tai epäilet sairastuneesi am
mattitautiin, hakeudu ripeästi hoitoon ja toimita vahinkoilmoitus
Melaan 30 päivän kuluessa.
Kululuonteisia korvauksia, kuten hoitotarvike-, lääke- ja matkakulukorvauksia tulee hakea vuoden kuluessa kustannusten syn
tymisestä.
Sinulle mahdollisesti maksettavat korvaukset eivät vaikuta va
kuutusmaksusi määrään.

Mela palvelee monipuolisesti
Mela-asiamiehet ja asiakaspalvelumme auttavat sinua kaikissa Mela-turvaan liittyvissä asioissa

• Hoida Mela-turvaasi verkossa mela.fi/asiointipalvelut
• Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650 • Lähetä postia: PL 16, 02101 Espoo • Lähetä suojattua sähköpostia mela.fi
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Vuosityöansio
vakuutuksen perusteena
Vapaaehtoinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesi pe
rustuu vuosityöansioosi, jonka perusteella lasketaan korvaustesi
ja vakuutusmaksujesi määrä. Vuosityöansio määritetään samoin
kuin MYEL-vakuutuksessa.
Pienin vakuutettava vuosityöansio on 2 050 euroa vuodessa
(vuonna 2021).Työpanoksesi arvon tai palkkasi tilan töistä täytyy
siis olla vähintään 2 050 euroa, jotta vakuuttamisen edellytykset
täyttyvät. Vakuutus päättyy, jos vuosityöansio pienenee alle va
kuuttamisen rajan.

Vakuutuksen irtisanominen
Jos haluat irtisanoa vakuutuksen, ilmoita siitä kirjallisesti Melaan.
Vakuutuksesi päättyy aikaisintaan sinä päivänä, jolloin irtisanomi
nen saapuu Melaan.
Mela voi irtisanoa vapaaehtoisen vakuutuksen, jos vakuutus
maksuja ei makseta.

Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja
ammattitautilain 116 §:n mukaisen työajan
vapaaehtoisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusehdot

2 § Vakuutuksen voimassaolo
Vakuutus alkaa maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammatti
tautilain 115 §:n mukaisesti aikaisintaan sitä seuraavasta päivästä,
jona Maatalousyrittäjien eläkelaitos on vastaanottanut
vakuutusta koskevan hakemuksen.
Vakuutussopimus tehdään vakuutuskaudeksi ja sen voimassaolo jatkuu vakuutuskauden kerrallaan, jollei vakuutussopimuksesta tai maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain
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 ammatti

tautilain 117 §:n mukaisesti määritetty vuosityöansio sekä vakuu
tuksen voimaantuloaika.
Vakuutussopimukseen merkitään myös tieto työtapaturmaja ammattitautilain 117 §:n mukaisesta velvollisuudesta ilmoit
taa maatalousyrittäjän työpanokseen ja maatalousyrittäjätyöhön
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 nojalla
vahvistamien perusteiden mukaan.
Vakuutusta otettaessa Maatalousyrittäjien eläkelaitos määrää
kulumassa olevalta vuodelta ja sitä edeltäneeltä ajalta suoritet
tavan vakuutusmaksun eräpäivän. Vakuutuksen päättyessä va
kuutusmaksu erääntyy heti maksettavaksi. Muutoin eräpäivä on
helmikuun 15 päivä.
5 § Vakuutusehtojen muutokset
Jos vakuutuksen ehtoja muutetaan, vakuutusehtojen muutokset
tulevat voimaan muutosten vahvistamisen jälkeen Maatalous
yrittäjien eläkelaitoksen määräämänä ajankohtana.
Voimaantulo
Nämä vakuutusehdot tulevat voimaan 1. päivänä tammikuuta
2016.
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1 § Yleisiä määräyksiä
Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjän työtapaturma- ja am
mattitautilain (873/2015) 116 §:ssä tarkoitettu maatalousyrittäjä,
joka on tehnyt vakuutuksenantajan kanssa työajan vapaaehtoista
työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskevan vakuutusso
pimuksen maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain
2 §:ssä tarkoitetussa maatalousyrittäjätyössä sattuvien vahinko
tapahtumien varalta.
Vakuutuksenantaja on Maatalousyrittäjien eläkelaitos. Vakuu
tuksenottajan ja edunsaajan sekä vakuutuksenantajan oikeudet
ja velvollisuudet perustuvat kulloinkin voimassa olevaan lainsää
däntöön, vakuutusehtoihin ja vakuutussopimukseen.
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