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MYEL-vakuutuksesi on alkanut
Sinut on vakuutettu lakisääteisellä MYEL-vakuutuksella,
joka kartuttaa sinulle työeläkettä maatalousyrittäjätyöstäsi.
Eläkevakuutuksen lisäksi saat turvaa myös tapaturman, sairauden
tai työkyvyttömyyden varalle. Yhteisnimellä tätä kutsutaan Mela
turvaksi.

lisää maksuaikaa, ole hyvissä ajoin ennen eräpäivää yhteydessä
Melaan maksuaikataulun sopimiseksi. Erääntyneestä maksusta
peritään viivästyskorkoa.

Mela-turvaasi kuuluu
• eläke- ja tapaturmaturva
• Mela-sairauspäiväraha sairausvakuutuksen omavastuuajalta
• ammatillinen kuntoutus
• ryhmähenkivakuutus
• kotieläintuottajan oikeus maatalouslomitukseen
• mahdollisuus liittyä työterveyshuoltoon.

Ilmoita muutoksista
Kun työskentelyssäsi tai yritystoiminnassa tapahtuu muutoksia,
ilmoita niistä meille. Huolehdi muutosten ilmoittamisesta ajois
sa. Teemme muutokset vakuuksiin aina ilmoituspäivästä, emme
takautuvasti.

MYEL-työtulo on sosiaaliturvasi perusta
Henkilökohtainen MYEL-työtulosi perustuu työpanokseesi yri
tyksessä. Muista pitää työtulosi oikealla tasolla, sillä sen perus
teella lasketaan sinulle karttuvan työeläkkeen lisäksi ansionme
netyskorvauksen, kuten tapaturma- ja sairauspäivärahan määrä.
Lisäksi esimerkiksi Kelan maksaman vanhempainpäivärahan mää
rässä huomioidaan työtulo.
Vakuutusmaksut
Vakuutusmaksu lasketaan henkilökohtaisesta työtulostasi, joka
nousee vuosittain palkkakertoimen mukaan. Voit vähentää Me
lan vakuutusmaksut verotuksessa.
Saat ensimmäisen vakuutusmaksulaskusi lähipäivinä postitse.
Jatkossa saat laskun neljännesvuosittain. Takautuvan ajan maksut
erääntyvät maksettavaksi heti. Jos tarvitset vakuutusmaksullesi

Vakuutuksen päättyminen
Kun työskentelysi päättyy tai vakuuttamisen ehdot eivät muilta
osin täyty, tulee vakuutus päättää. Ilmoita näistä muutoksista.
Muutoksenhaku
Jos olet tyytymätön vakuutuspäätökseesi, voit hakea siihen muu
tosta. Muutoksenhaku pitää tehdä kirjallisesti työeläkeasioiden
muutoksenhakulautakunnalle 30 päivän kuluessa siitä, kun sait tiedon päätöksestä. Muutoksenhakuohjeet ovat päätöksen liitteenä.
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.

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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MYEL-vakuutukseesi sisältyy Melan työtapaturma- ja ammattitau
tivakuutus eli työajan MATA-vakuutus, joka korvaa maatalousyrit
täjätyössä sattuneet tapaturmat ja työstä aiheutuneet ammattitau
dit.Työajan vakuutuksen rinnalle voit ottaa tapaturmavakuutuksen
myös vapaa-ajalle.
Lue nettisivuiltamme tarkemmin Mela-turvastasi ja miten kan
nattaa toimia, jos esimerkiksi sairastut tai sinulle sattuu tapaturma.

Ota aina yhteyttä Melaan kun
• yritysmuoto muuttuu
• yrittäjien lukumäärä muuttuu
• aloitat liitännäistoimintaa
• perheenjäsen aloittaa tai päättää työskentelyn yrityksessä
• lähdet töihin ulkomaille tai muutat toiseen maahan
• ostat tai myyt maatalous- tai metsämaata
• vuokraat maata tai luovut vuokraamastasi maasta.

