
 1(2) 
  
  
  
  

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

1 § Yleisiä määräyksiä 
 
Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) 116 §:ssä tarkoitettu 
maatalousyrittäjä, joka on tehnyt vakuutuksenantajan kanssa työajan vapaaehtoista työtapaturma- ja ammatti-
tautivakuutusta koskevan vakuutussopimuksen maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 2 §:ssä tar-
koitetussa maatalousyrittäjätyössä sattuvien vahinkotapahtumien varalta. 
 
Vakuutuksenantaja on Maatalousyrittäjien eläkelaitos. 
 
Vakuutuksenottajan ja edunsaajan sekä vakuutuksenantajan oikeudet ja velvollisuudet perustuvat kulloinkin voi-
massa olevaan lainsäädäntöön, vakuutusehtoihin ja vakuutussopimukseen. 
 

2 § Vakuutuksen voimassaolo 
 
Vakuutus alkaa maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 115 §:n mukaisesti aikaisintaan sitä seuraa-
vasta päivästä, jona Maatalousyrittäjien eläkelaitos on vastaanottanut vakuutusta koskevan hakemuksen. 
 
Vakuutussopimus tehdään vakuutuskaudeksi ja sen voimassaolo jatkuu vakuutuskauden kerrallaan, jollei vakuu-
tussopimuksesta 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, vakuutettu toiminta, maatalousyrittäjän työtapa-
turma- ja ammattitautilain 117 §:n mukaisesti määritetty vuosityöansio sekä vakuutuksen voimaantuloaika. 
 
Vakuutussopimukseen merkitään myös tieto työtapaturma- ja ammattitautilain 117 §:n mukaisesta velvollisuu-
desta ilmoittaa maatalousyrittäjän työpanokseen ja maatalousyrittäjätyöhön liittyvien olosuhteiden muuttumi-
sesta ja mainitun lain 122 §:ssä tarkoitetusta vakuutuksen päättymisen aiheuttavasta olosuhteen muutoksesta. 
 

4 § Vakuutusmaksu 
 
(28.1.2021) 
 
Vakuutusmaksu määrätään sosiaali- ja terveysministeriön maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 
106 §:n nojalla vahvistamien perusteiden mukaan. 
 
Vakuutusta otettaessa Maatalousyrittäjien eläkelaitos määrää kulumassa olevalta vuodelta ja sitä edeltäneeltä 
ajalta suoritettavan vakuutusmaksun eräpäivän. Vakuutuksen päättyessä vakuutusmaksu erääntyy heti maksetta-
vaksi. Muutoin eräpäivä on helmikuun 20 päivä. 
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1 päivänä tammikuuta 2022 lukien 4 § muuttuu seuraavasti (28.1.2021): 
 

4 § Vakuutusmaksu 
 
Vakuutusmaksu määrätään sosiaali- ja terveysministeriön maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 
106 §:n nojalla vahvistamien perusteiden mukaan. 
 
Vakuutusta otettaessa Maatalousyrittäjien eläkelaitos määrää kulumassa olevalta vuodelta ja sitä edeltäneeltä 
ajalta suoritettavan vakuutusmaksun eräpäivän. Vakuutuksen päättyessä vakuutusmaksu erääntyy heti maksetta-
vaksi. Muutoin eräpäivä on tammikuun 20 päivä. 
 

5 § Vakuutusehtojen muutokset 
 
Jos vakuutuksen ehtoja muutetaan, vakuutusehtojen muutokset tulevat voimaan muutosten vahvistamisen jäl-
keen Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen määräämänä ajankohtana. 
 
Voimaantulo 
 
Nämä vakuutusehdot tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. 
 
Vakuutusehtojen 28.1.2021 vahvistettu muutos 4 §:ään vuodelle 2021 tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2021 
ja  muutos 4 §:ään 1 päivänä tammikuuta 2022 lukien tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022. 


