Perheenjäsenen vakuutus
Maatalousyrittäjän työeläketurvan perustana on Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan
tarjoama MYEL-eläkevakuutus. Myös maatalousyrittäjän perheenjäsen voi saada vakuutusturvaa Melasta, kun hän osallistuu tilan töihin.

KUKA VOI SAADA VAKUUTUKSEN?
Maatalousyrittäjien eläkelakiin perustuvan MYEL-vakuutuksen voi maatalousyrittäjän lisäksi saada hänen puolisonsa sekä tilalla asuva ja työskentelevä
perheenjäsenensä.
Perheenjäsenenä voidaan vakuuttaa yrittäjän
• 18–68-vuotiaat lähisukulaiset (esimerkiksi isovanhemmat, lapsenlapset,
sisarukset ja heidän lapsensa, sedät ja tädit, vävyt ja miniät), jotka asuvat ja
työskentelevät tilalla säännöllisesti
• lapset ja vanhemmat (18–68-vuotiaat) sekä heidän aviopuolisonsa, vaikka he
eivät asuisikaan tilalla. Heidän tulee kuitenkin tehdä päätoimisesti työtä tilalla.
Kalastajien ja poronhoitajien perheenjäsenet voidaan vakuuttaa vain, jos
he asuvat samassa taloudessa yrittäjän kanssa.
Melan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen voivat saada myös
tilalla työskentelevät alaikäiset lapset sekä eläkeiän ylittäneet perheenjäsenet, jos he osallistuvat tilan töihin.
Jos maataloutta harjoitetaan osakeyhtiössä tai perheenjäsen on
kirjoilla muualla ja työskentelee tilalla vain satunnaisesti, perheenjäsentä
ei voi vakuuttaa Melassa. Silloin hänen eläke- ja tapaturmavakuutuksis
taan tulee huolehtia erikseen.

Melan
vakuutuksista
saat monipuolista
turvaa elämän eri
tilanteisiin.

Maatalousyrittäjän
tulee huolehtia tilalla
työskentelevien perheenjäsenten palkanmaksun
ilmoittamisesta
tulorekisteriin:

tulorekisteri.fi

ELÄKETURVAA MAATALOUSTYÖSTÄ
Maatalousyrittäjän 18–68-vuotiaat perheenjäsenet voivat MYEL-vakuutuksella kartuttaa eläketurvaa maataloustyöstä. Vakuutus tulee ottaa, jos perheenjäsen työskentelee tilalla
säännöllisesti ja hänelle maksettu palkka ylittää pakollisen vakuuttamisen rajan. Jos palkka on
pienempi tai sitä ei makseta lainkaan, voi perheenjäsen ottaa vakuutuksen vapaaehtoisena.
MYEL-vakuutuksen lisäksi perheenjäsen saa Melasta kattavan tapaturmaturvan maatalous
töissä sattuneiden tapaturmavammojen ja ammattitautien varalle, oikeuden Mela-sairauspäivä
rahaan sairausvakuutuksen omavastuuajalta, mahdollisuus ammatilliseen kuntoutukseen sekä
muita etuja. Yhteisnimellä tätä kaikkea kutsutaan Mela-turvaksi.

HUOLEHDI TAPATURMATURVASTA
Vaikka MYEL-vakuutus on tarkoitettu 18–68-vuotiaille perheenjäsenille, Melan työtapaturmaja ammattitautivakuutuksen voivat saada myös tilalla työskentelevät alle 18-vuotiaat lapset
sekä eläkkeellä tai luopumistuella olevat perheenjäsenet, kun he osallistuvat tilan töihin.

Työajan MATA-vakuutus on aina voimassa pakollisen MYEL-vakuutuksen rin
nalla. Jos perheenjäsenellä ei ole pakollista MYEL-vakuutusta, mutta hän tekee
säännöllisesti töitä tilalla, kannattaa työ turvata ottamalla työtapaturma- ja
ammattitautivakuutus vapaaehtoisena.
Työajan vakuutuksen rinnalle voi ottaa tapaturmavakuutuksen myös
vapaa-ajalle. Melan vapaa-ajan tapaturmavakuutus korvaa yksityistalouden töissä sekä vapaa-ajan harrastuksissa sattuneet tapaturmat, ja se
on voimassa myös ulkomailla.

MAATALOUSTYÖN VAKUUTTAMINEN

Melan
tapaturmavakuutukset
ovat etuihinsa nähden
edulliset ja korvaavat
laajemmin kuin
monet yksityiset
vakuutukset.

Mela vakuuttaa nimenomaan maataloudessa tehtävää työtä, joten vakuu
tuksen saamisen ehtona on, että perheenjäsen työskentelee tilalla.
Jos perheenjäsen asuu tilalla, hänet voidaan vakuuttaa siltä osin, kun hän
osallistuu tilan töihin, vaikka hän olisi päätoimisesti töissä muualla. Näin Melan
vakuutuksilla voi täydentää palkkatyön antamaan turvaa.
Maatalousyrittäjän lapset, vanhemmat ja heidän aviopuolisonsa voidaan vakuut
taa, vaikka he eivät asuisikaan tilalla, jos he kuitenkin työskentelevät tilalla sään
nöllisesti ja pääasiallisesti. Jos he ovat myös muualla töissä, tulee muun työn olla
vähäisempää kuin maataloustyön. Opiskelu ja työttömyysturvan varassa elämi
nen rinnastetaan työskentelyyn muualla. Eläkettä ei katsota muuksi työksi.

VAKUUTUS PERUSTUU TYÖTULOON

Kaikki Melan
vakuutusmaksut
ovat verovähennyskelpoisia.

Melan vakuutuksen perustana on henkilökohtainen MYEL-työtulo. Työtulo on poh
ja sille, kuinka paljon maatalouden töistä kertyy eläkettä. Työtulon perusteella määräy
tyy myös etuuksien ja korvausten taso sekä vakuutusmaksujen suuruus.
Kun perheenjäsenelle maksetaan palkkaa, on työtulo vuodessa maksetun palkan suuruinen.
Jos palkkaa ei makseta, työtulo arvioidaan työn arvon perusteella. Arvion työn arvosta täytyy yltää
tietylle tasolle, jotta perheenjäsen voidaan vakuuttaa. Perheenjäsenen vakuuttaminen ei vaikuta
tilan muiden vakuutettujen MYEL-työtuloon.

PERHEENJÄSENEN VAKUUTUKSET KUNTOON

Ota yhteyttä aina, jos
• perheenjäsen aloittaa tai lopettaa työskentelyn yrityksessä
• perheenjäsenen palkanmaksu alkaa tai päättyy tai palkan määrä muuttuu
• perheenjäsen muuttaa pois tilalta.

Lue lisää
perheenjäsenen
vakuuttamisesta:

mela.fi/
perheenjasen

Mela-asiamiehet ja asiakaspalvelumme auttavat sinua Mela-turvaasi 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

Lisää Mela-turvasta mela.fi ja tarinoita maaseudulta Juurevajoukko.fi
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Mela-asiamiehemme tai asiakaspalvelumme numerossa 029 435 2650 auttavat tarkis
tamaan, ovatko perheenjäsenen vakuutukset ajan tasalla. Täysi-ikäisen perheenjäse
nen tulee itse huolehtia vakuutuksen ottamisesta itselleen.

