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MYEL-vakuutus vaikuttaa

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

Muut etuudet
• Liikennevakuutuksen päiväraha
• Yrittäjän aikuiskoulutustuki (Koulutusrahasto)
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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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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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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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Lomitus

Karjatalousyrittäjät 
• Vuosilomaa 26 päivää vuodessa
• Sijaisapua
• Maksullista lomitusta

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



MYEL-vakuutus osakeyhtiössä

• Osakeyhtiö oma yksikkönsä

• Verotetaan maatalouden tulolähteestä MVL:n mukaan
– jos elinkeinotoimintaa, niin siltä osin YEL

• Hallinnassa maatalousmaata

• MYEL-vakuutus yrityskohtainen
– pakollinen vakuutus väh. 5 MYEL-ha (lomaoikeus)
– vapaaehtoinen myös alle, verottajan pidettävä maataloutena

• Pakollisen vakuutuksen muita ehtoja
- 18 v. ikä
- 4 kk vähimmäistyöskentely
- työpanos yli pakollisen vakuuttamisen rajan (3778,59 v. 2016)
- ei vanhuuseläkkeellä
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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 tai muuten määräävässä asemassa

• 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
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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 MATA-työtapaturmavakuutus
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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
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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

SK

15


	Yhtiön MYEL-vakuuttaminen
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	MYEL-vakuutus osakeyhtiössä
	Osakeyhtiöstä vakuutetaan ainoastaan yrittäjä
	Perheenjäsenten vakuuttaminen
	Esimerkki 1
	Esimerkki 2
	Esimerkki 3
	Esimerkki 4

