
Maatalousyrittäjän vakuutus

MYEL ON MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKEVAKUUTUS
Maatalousyrittäjän työeläketurvan perustana on maatalousyrittäjän eläkelain mukainen työelä
kevakuutus. Työeläkettä kartuttavan MYELvakuutuksen lisäksi saat Melasta tapaturmaturvaa 
työ ja vapaaajan vahinkojen varalle. Sinun on mahdollista saada myös Melasairauspäi
värahaa sairausvakuutuksen omavastuuajalta, ammatillista kuntoutusta, maatalous
lomitusta ja muita etuja. Yhteisnimellä tätä kaikkea kutsutaan Melaturvaksi.

VAKUUTUS ON TARKOITETTU
 •Maatalousyrittäjälle: jos olet päätoiminen yrittäjä, vakuutus on yleensä 
pakollinen.
 •Osa-aikaiselle yrittäjälle: jos olet sivutoiminen yrittäjä, voit Melan va
kuutuksella varmistaa, että myös maatalousyrittäjätyöstäsi karttuu eläke
turvaa.
 •Puolisolle ja perheenjäsenelle: jos puolisosi päätyö on tilan ulkopuolel
la, Melan vakuutukset täydentävät palkkatyön antamaa turvaa. Myös maatilan 
työhön osallistuva perheenjäsen saa Melasta vakuutuksen. Eläkevakuutuksen alaikä
raja on 18 vuotta, mutta sitä nuoremmillekin tilalla työskenteleville perheenjäsenille 
kannattaa ottaa vapaaehtoinen työtapaturma ja ammattitautivakuutus. Lue lisää 
esitteestä Mela turvaa – Perheenjäsenen vakuutus.
 •Yhtiölle: jos harjoitat maataloutta osakeyhtiössä tai muussa yhtiössä, selvitä voitko 
saada MYELvakuutuksen. MYELvakuutukseen kuuluu vain maatalousverotettu 
toiminta.

VAKUUTUS PERUSTUU TYÖTULOON
Vakuutuksesi perustana on henkilökohtainen MYELtyötulosi, joka kuvaa työ
panoksesi arvoa tilalla. Työtulosi määrittää sinulle maksettavan eläkkeen ja 
korvausten tason. Myös vakuutusmaksusi määräytyvät työtulon mukaan.

Työtulosi lasketaan maatilallesi määritellystä maatilakohtaisesta 
työtulosta. Maatilan työtuloon vaikuttavat viljellyn pellon pintaala, 
metsän pintaala sekä tilan liitännäistoiminta.

MYELtyötulo ei ole yhtä kuin yrityksesi tulos, vaan se on arvio 
työpanoksesi osuudesta koko tilan työtulosta. Jos tilalla on useam
pia yrittäjä, tilan työtulo jaetaan yrittäjien työpanosten mukaan. 
Työtulon ympärillä on tietty liikkumavara, jonka sisällä voit valita 
työpanostasi parhaiten vastaavan työtulon.

Jos tilallasi on maatalousverotettua liitännäistoimintaa, muista 
ilmoittaa myös se vakuutukseesi. Maatalousverotetusta liitännäistoi
minnasta työtulossasi huomioidaan työn osuus.
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PAKOLLINEN VAI VAPAAEHTOINEN VAKUUTUS?
Maatalousyrittäjänä sinun pitää ottaa MYELvakuutus, jos vuotuinen työtulosi ylittää pakollisen vakuuttamisen 
rajan ja muut vakuuttamisen edellytykset täyttyvät.  Jos työtulosi jää rajan alle, kannattaa sinun ottaa vakuutus 
vapaaehtoisena ja kartuttaa eläkettä myös maatalousyrittäjätyöstäsi.

MYEL-vakuutus on sinulle pakollinen silloin, kun kaikki edellytykset täyttyvät:
 •olet 18–68vuotias
 •sinulla on peltoa, puutarhaa ja metsää yhteensä vähintään viisi MYELhehtaaria
 •vuotuinen MYELtyötulosi ylittää pakollisen vakuuttamisen rajan
 • tilasi toiminta on maatalousverotettua
 • työskentelysi kestää vähintään 4 kuukautta.

TAPATURMATURVAA TYÖHÖN JA VAPAA-AJALLE
Pakolliseen MYELvakuutukseen sisältyy Melan työtapaturma ja ammatti 
tautivakuutus eli työajan MATAvakuutus, joka korvaa maatalousyrittäjä
työssä sattuneet tapaturmat ja töistä aiheutuneet ammattitaudit. Jos sinulla 
ei ole MYELvakuutusta pakollisena, kannattaa työvahinkoihin varautua 
ottamalla vapaaehtoinen työajan MATAvakuutus.

Työajan vakuutuksen rinnalle voi ottaa tapaturmavakuutuksen myös vapaa 
ajalle. Melan vapaaajan tapaturmavakuutus korvaa yksityistalouden töissä sekä 
vapaaajan harrastuksissa sattuneet tapaturmat, ja se on voimassa myös ulkomailla.

MAATALOUSYRITTÄJÄN LOMITUSPALVELUT
Jos sinulla on pakollinen MYELvakuutus ja tilallasi on maatalousverotettua kotieläintuo
tantoa, sinulla saattaa olla oikeus saada sijainen hoitamaan eläimiä, kun pidät vuosilo
maa tai esimerkiksi sairastut.

VAKUUTUKSEN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN
Ota yhteyttä Melaan ja selvitä vakuutusvelvollisuutesi kuuden kuukauden sisällä siitä, kun olet 
hankkinut yli 5 MYELhehtaaria sisältävän tilan tai olet aloittanut työskentelyn tilalla palkkaa saavana perheenjäse
nenä. Jos myyt tilasi tai työskentelysi tilalla päättyy, myös vakuutuksesi päätetään. Muista silloin ilmoittaa Melaan 
asiasta, koska vakuutuksesi ei pääty automaattisesti.

OTA YHTEYTTÄ AINA, JOS
 •aloitat tai lopetat maataloustoiminnan
 • työskentelyssäsi tai yritystoiminnassasi tapahtuu muutoksia
 •perheenjäsenesi aloittaa tai lopettaa työskentelyn yrityksessä
 •aloitat tai lopetat maatalouden liitännäistoiminnan
 •ostat, myyt tai vuokraat maata

 •sinulle on sattunut tapaturma
 •haluat hakea eläkettä
 •haluat tietoja maatalouslomitusasioista
 •haluat hakea muutosta Melan päätökseen.
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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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