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Mela-turva kattaa eri elämäntilanteet 

MYEL
- vakuutus
- työtulo

tapaturma sairaus

kuoleman-
tapaus

vanhuus lomitus
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Mela mukana yhteistyössä

3

Kela
kansaneläke

sairausvakuutus
vanhempainetuudet

työttömyysturva

Muut ansioeläkkeet
TyEL, KuEL, YEL…

Kunnat
maatalouslomitus

Muu
tapaturmavakuutus

Mela-turva
MYEL-työtulo

Muu turva
liikennevakuutus jne.
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Mela-turvan etuudet

• Mela-sairauspäiväraha

• Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

• Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

• Luopumistuki

• Ryhmähenkivakuutus

• Hyvinvointipalvelut
– lomitus
– työturvallisuusopastus
– työterveyshuolto
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Eläketurva

Kuntoutus

Kuntoutustuki

Vanhuuseläke

Työkyvyttömyyseläke

Perhe-eläke

Osa-aikaeläke

5
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MYEL-vakuutus vaikuttaa

Kelan etuudet
• Sairausvakuutuksen päiväraha
• Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha
• Kuntoutusraha, erityishoitoraha

Muut etuudet
• Liikennevakuutuksen päiväraha
• Yrittäjän aikuiskoulutustuki (Koulutusrahasto)
• Työttömyyspäiväraha (Kela tai työttömyyskassa)
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Kaikki etuudet lasketaan MYEL-työtulosta

MYEL-työtulo ratkaisee
• Päivärahat ja korvaukset
• Eläkkeet

Maatalousyrittäjä voi valita itse työtulonsa
• Lain antamat rajoitukset
• Yrityksen koko, tuottavuus

Vakuutusmaksut verovähennyskelpoisia
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MYEL-työtulo

Työtulo = yrittäjätyön "palkka"
• Työtulosta lasketaan sekä etuudet (eläkkeet, korvaukset, päivärahat) että maksut
• Säädökset antavat liikkumavaraa
• Yrittäjä itse voi vaikuttaa työtulon suuruuteen
• Mela vahvistaa työtulon
• Työtuloa korotetaan vuosittain palkkakertoimella
• Muutetaan, kun tuotannossa tapahtuu muutoksia

Turvaa tulevaisuutesi          MYEL-työtulo oman
työn arvon mukaan heti yritystoiminnan alkaessa!
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Viljelijän työtuloon vaikuttaa

• Pellon ja puutarhan pinta-ala
• Metsän pinta-ala ja metsätöiden määrä
• Yrittäjien lukumäärä
• Työnjako tilalla
• Tilan tuotanto ja tuottavuus
• Oma valinta

Koko tilan työtulo jaetaan yrittäjien kesken työpanosten suhteessa
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Liitännäistoiminta

• Maatalousverotettu toiminta
– konetyöt
– mehiläisten hoito
– maatilamatkailu
– tuotteiden jalostus
– kasvihuonetuotanto

• Verotetaan muun maataloustoiminnan yhteydessä
– jos verotetaan muun kuin MVL:n mukaan,

eläkevakuutus (YEL) ja tapaturmavakuutus erikseen

• Bruttotulosta pääsääntöisesti 20–50 %
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MYEL-vakuutukseen kuuluvat

• Yrittäjä

• Yrittäjän puoliso tai avopuoliso

• Perheenjäsen

• Yhtymänä maataloutta harjoittavat
– esimerkiksi kahden henkilön yhdessä omistama maatila
– kaikki MYEL-yrittäjiä

• Kuolinpesän osakas
– osakkaat joko MYEL-yrittäjiä tai perheenjäseniä

Muu palkattu työvoima TyEL-vakuutukseen
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Perheenjäsen

• 18–67-vuotias

• Sukulainen
– lapsi, lapsenlapsi, ottolapsi, vanhemmat, vävy, miniä, veli, sisar
– asuu ja työskentelee tilalla (kirjoilla tilalla)
– saa rahapalkkaa

• Lähisukulainen myös silloin, jos 
– asuu muualla, mutta päätyö tilalla

Työtulo = palkka + luontaisedut 
Jos palkkaa ei makseta, vakuutus vapaaehtoisena työpanoksen mukaan
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MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

• Sairaanhoitokulut
• Perustellut ja tarpeelliset tutkimuskulut
• Hoidon matka- ja majoituskulut
• Päiväraha
• Esinekorvaukset

– silmälasien, kuulokojeiden, tekojäsenten tms. särkyminen tapaturmavamman yhteydessä
• Kuntoutuskorvaukset

– ammatillinen kuntoutus
– apuvälineet, palveluasumisen lisäkustannukset, asunnon muutostyöt, sopeutumisvalmennus

• Kuntoutusraha
• Haittakorvaukset
• Kodinhoidon lisäkustannukset
• Tapaturmaeläke
• Perhe-eläke 
• Hautausapu

MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus automaattisesti 
pakollisen MYEL-vakuutuksen rinnalla
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Vapaaehtoinen MATA-työtapaturmavakuutus

Kun pakollisen MYEL-vakuutuksen ehdot eivät täyty

Vapaaehtoinen MATA-vakuutus
• Alle 18 tai yli 68 vuotta
• Tila alle 5 hehtaaria tai työtulo alle MYEL-rajan
• Vanhuuseläkkeellä
• Luopumistuella

• Vuosityöansion perusteet kuten MYEL-työtulo
• Myös ilman MYEL-vakuutusta, jos maatalousyrittäjätyö jatkuu
• Vakuutus alkaa hakemuspäivää seuraavasta päivästä
• Rinnalle vapaa-ajan vakuutus, otettava erikseen
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Vapaa-ajan MATA-vakuutus

Vapaa-ajan harrastukset
• kalastus, metsästys, sienestys
• liikuntaharrastukset ilman lajirajoituksia

– lukuun ottamatta liikennevakuutuksen piiriin kuuluvaa moottoriurheilua
• matkustelu

Yksityistalouden työt
• asuinrakennuksen rakentaminen ja korjaaminen
• asunnon siivoaminen, pyykin peseminen
• ruoanlaitto perheelle

Vapaa-aika muuten

MATA-ansionmenetyskorvauksissa ei huomioida muita ansioita
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Mela-sairauspäiväraha

Maksetaan
• Sairausvakuutuksen omavastuuajalta
• Neljännestä sairastumispäivän jälkeisestä päivästä lähtien

(sairastumispäivä = lääkärissäkäyntipäivä)
• Kaikilta viikonpäiviltä

Lasketaan
• MYEL-työtulosta/514
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Ryhmähenkivakuutus

• Alle 68-vuotiaana kuolleen MYEL-vakuutetun jälkeen
(ei MYELin mukaisella vanhuuseläkkeellä) 

• Pakollinen MYEL-vakuutus voimassa (suoja-aika 3/5v)

• Korvauksia saavat
– puoliso ja rekisteröidyn parisuhteen osapuoli
– alle 22-vuotiaat lapset
– avopuoliso, jos yhteinen lapsi

• Kertakorvaus
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Lomitus

Karjatalousyrittäjät 
• Vuosilomaa 26 päivää vuodessa
• Sijaisapua
• Maksullista lomitusta

Maatalousyrittäjällä pakollinen MYEL-vakuutus ja vähintään 6 kotieläinyksikköä
Lomituksen järjestämisvastuu kunnilla, toimeenpanovastuu Melalla
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Vakuutusmaksut

MYEL-maksu
• Lasketaan MYEL-työtulosta
• Maksu vaihtelee työtulon ja iän mukaan

– käytännössä yleensä 13–21 % MYEL-työtulosta

MATA-maksut
• Pakollinen MATA-työtapaturmavakuutus

– 16,00 euroa + 0,75 % MYEL-työtulosta
• Vapaaehtoinen työtapaturmavakuutus

– 19,20 euroa + 0,9 % vuosityöansiosta
• Vapaa-ajan vakuutus

– 15 euroa + 0,30 % vuosityöansiosta

Apurahansaajan työtapaturmavakuutuksen maksu on kymmenesosa
viljelijän vakuutusmaksusta

Vakuutusmaksut verovähennyskelpoisia



MYEL-vakuutus osakeyhtiössä

• MYEL-vakuutus yrityskohtainen
• Osakeyhtiö oma yksikkönsä
• Verotetaan maatalouden tulolähteestä MVL:n mukaan

– jos elinkeinotoimintaa, niin siltä osin YEL
• Hallinnassa maatalousmaata

– pakollinen vakuutus väh. 5 MYEL-ha (lomaoikeus)
– vapaaehtoinen myös alle, verottajan pidettävä maataloutena
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Osakeyhtiöstä vakuutetaan ainoastaan yrittäjä

• Toimintaa verotetaan maatalousverolain (MaatVL) mukaan
– verotuspäätös
– alkavassa yrityksessä lausunto kirjanpitäjältä

• Johtavassa asemassa
– hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja

• Omistaa yksin yli 30 % yhtiön osakkeista tai hänellä on yksin
yli 30 % osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai

• Omistaa yhdessä avio- tai avopuolisonsa tai samassa taloudessa
asuvien lasten tai vanhempien kanssa yli 50 % yhtiön osakkeista tai
heillä on yli 50 % osakkeiden tuottamasta kokonaisäänimäärästä
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Perheenjäsenten vakuuttaminen

• osakeyhtiössä ei voida vakuuttaa perheenjäsenen asemassa työskenteleviä MYEL:n tai 
MATA:n mukaan

• eläkevakuutus TyEL-vakuutuksena
• tapaturmavakuutus työntekijöiden lakisääteinen tapaturmavakuutus

22
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Sosiaaliturvan järjestäminen erilaisissa osakeyhtiöissä

Osakkeita  yli 
50 % puolison
ja perheen-
jäsenten kanssa

Osakkeita 
itsellä yli 30 %

Osakkeita
yksin 30 % tai 
alle taikka 
puolison 
Ja perheen-
jäsenten kanssa 
50 % tai alle, 
maksetaan 
palkkaa

Kuten edellä 
mutta ei 
makseta 
palkkaa

Verotus MVL MYEL+MATA MYEL+MATA TyEL ja TyTAL Ei mitään

Verotus EVL YEL+TyTAL YEL+TyTAL TyEL ja TyTAL Ei mitään

Verotus MVL ja 
EVL

MYEL+MATA
YEL+TyTAL

MYEL+MATA
YEL+TyTAL

TyEL ja TyTAL Ei mitään
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Esimerkki 1

• Maatilalla työskentelevät Liisa ja Kalle ja heillä on tästä MYEL-vakuutus. Maatila 
yhtiöitetään. Osakkeet ovat puoliksi molemmilla, Kalle on hallituksen puheenjohtaja 
ja Liisa hallituksen varajäsen.

– Osakkeiden omistus
• Puoliksi eli vakuuttamisen ehto täyttyy

– Johtava asema
• Liisaa ei voida vakuuttaa ellei hänestä tehdä hallituksen varsinaista jäsentä tai 

häntä voida muutoin katsoa olevan johtavassa asemassa
– Pakollisen MYEL-vakuutuksen myötä työajan MATA-vakuutus
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Esimerkki 2

• Osakeyhtiöön tulee mukaan myös kasvihuone, jota verotetaan elinkeinon 
tulonlähteestä (eikä siis maataloutena). Muuta toimintaa verotetaan edelleen 
maatalouden tulonlähteestä. Miten työeläke- ja tapaturmavakuutusturva 
järjestetään?
– Maatalouden tulonlähteen osalta edelleen MYEL  ja MATA molemmilla puolisoilla
– Elinkeinon tulonlähteestä YEL-vakuutus

• muistettava ottaa erikseen yrittäjän tapaturmavakuutus



26

Esimerkki 3

• Äskeisen esimerkin tytär on vakuutettu perheenjäsenenä MYEL:ssä ennen 
yhtiöittämistä. Hän asuu samassa taloudessa vanhempien kanssa. Palkanmaksu jatkuu 
osakeyhtiössä. Miten hänet vakuutetaan?

– MYEL:n jatkamisen ehto on osakeyhtiössä, että omistaa itse vähintään yhden 
osakkeen
• Vakuutus TYEL:ssä, myös tapaturmavakuutus hoidettava muutoin

– Voidaan vakuuttaa MYEL:n mukaan jos hänelle myydään yksi osake ja hänet 
nimitetään hallituksen varsinaiseksi jäseneksi
• Kun muuttaa tilalta, MYEL päättyy
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Esimerkki 4

• Kaksi tilaa muodostavat osakeyhtiön siten, että suurin osa pelloista vuokrataan 
osakeyhtiölle. Osakeyhtiön osakkeet jakaantuvat tasan kaikille neljälle osakkaalle. 
Osakeyhtiö rakentaa navetan. Molemmille tiloille jää jonkin verran peltoa sekä nuori 
karja. Millainen vakuutusturva perheille tulee?

– Erikseen vakuutus omille tiloille ja osakeyhtiöön
– Omien tilojen osalta MYEL jatkuu

• Jos pinta-ala alle 5 MYEL-hehtaaria, vakuutus vapaaehtoinen
• Lomaoikeuden ehto pakollinen  MYEL

– Osakeyhtiössä kukaan ei täytä yrittäjän määritelmää
• Vakuutus maksetun palkan perusteella TYEL:ssä
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Huomioitavaa maatilan yhtiöittämisessä

• Jatkuuko pakollinen MYEL-vakuutus
– yrittäjät
– perheenjäsenet

• Vakuutuksia ei Melasta perheenjäsenenä vaan ainoastaan yrittäjän määritelmän 
kautta 
– vaikuttaa myös MATA-vakuutuksiin

• Vaikutukset lomitukseen
– MYEL-vakuutus oltava yrityksestä jossa eläimet on ja joita lomitetaan

• Verotuksen vaikutukset vakuutusturvaan
– EVL / MVL

• Jos luopumistuen sitoumuksia voimassa, yhteys Melaan kun yhtiöittämistä aletaan 
suunnitella



Kiitos 
mielenkiinnosta!

Lisää tietoa osoitteesta
www. mela.fi
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