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Mela-turva
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• MYEL-työeläkkeet

• MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

• Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

• Mela-sairauspäiväraha

• Ryhmähenkivakuutus

• Hyvinvointipalvelut
− lomitus
− työterveyshuolto
− työturvallisuusneuvonta
− Välitä viljelijästä -projekti

MYEL-
vakuutuksen 

myötä 
Mela-turvan 

piiriin!



Kenelle MYEL-vakuutus?
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• 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

*Jatkajalle: MYEL ja MATA-vakuutukset
Luopujalle: Tietyn perustein perheenjäsenen MYEL-vakuutus ja MATA-vakuutus

Muu palkattu
työvoima

TyEL-vakuutukseen



Yrittäjä
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• 18–68-vuotias
− vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja on 68 vuotta
− vuonna 1958–61 syntyneillä 69 vuotta
− sitä nuoremmilla 70 vuotta

• Työskentelee tilalla omaan tai yhteiseen lukuun

• Tilan omistaja tai vuokraviljelijä tai tilaan hallintaoikeus

• Tilan haltijan puoliso tai avopuoliso

• Kuolinpesän osakas
− leski
− myös muut kuolinpesän osakkaat



Yrittäjänä vakuutetaan myös
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• Avoimen yhtiön yhtiömies
− Palkka tai työsopimus ei muuta asiaa

• Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
tai sitoumuksista vastaava osakas
− Äänetön osakas voi olla MYEL-perheenjäsen

Osa-aikainen yrittäjä
− Muualla palkkatyössä oleva maatalousyrittäjä kuuluu MYEL-vakuutukseen,

jos vakuuttamisen edellytykset täyttyvät

− Eläkettä voi karttua samanaikaisesti sekä palkka- että yrittäjätyöstä



MYEL-vakuutukseen myös
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Osakeyhtiöstä vakuutetaan yrittäjä

• Toimintaa verotetaan maatalousverolain (MVL) mukaan

• Johtavassa 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

Osakeyhtiöstä ei 
vakuuteta 

perheenjäseniä



Perheenjäsen
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• 18–68-vuotias
− vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä vakuuttamisvelvollisuuden 

yläikäraja on 68 vuotta
− vuonna 1958–61 syntyneillä 69 vuotta
− sitä nuoremmilla 70 vuotta

• 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



Vakuuttaminen eläkkeen rinnalla
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Vanhuuseläkkeen rinnalla

• Vakuutus aina vapaaehtoinen
− ei tehdä takautuvasti

Osittaisen vanhuuseläkkeen (OVE) rinnalla

• Vakuutus jatkuu kuten ilman eläkettä

Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla

• Pakollinen vakuutus, jos vakuuttamisen edellytykset täyttyvät

• Vapaaehtoinen vakuutus myös mahdollinen, jos harjoittaa maataloutta

• Karttuma 1,5 % vuodessa

Vapaaehtoinen 
työajan MATA 

työssä sattuvien 
vahinkojen

varalle!



MYEL-vakuutus MYEL-eläkkeen perustana
Maataloustyötulo + metsätyötulo + liitännäiset = koko tilan työtulo
• MVL:n mukaan verotettu MYELiin
• EVL:n mukaan verotettu YELiin

Yrittäjän henkilökohtainen työtulo=
koko tilan työtulo jaettuna yrittäjien työpanoksella

Eläkettä karttuu 1.1.2017 alkaen 1,5 % vuodessa
• Siirtymäaikana 53–62 ikävuosien välillä 1,7 %

Vakuutuksen voimassaoloaika ja MYEL-työtulo vaikuttavat eläkkeen määrään
• Eläke on sitä suurempi mitä pitempään ja mitä suuremmalla työtulolla

MYEL-vakuutus on ollut voimassa

MYEL-vakuutus
18 vuoden iän 

täyttämisestä lukien 
pääteikään

(68/69/70) asti
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Turvaa
tulevaisuutesi

MYEL-työtulo oman
työn arvon mukaan
Heti yritystoiminnan

alkaessa!



MYEL-maksu 
vaihtelee 

työtulon ja iän 
mukaan, yleensä 
13-20 % MYEL-

työtulosta

MYEL-työtulosta lasketaan
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• Eläkkeet

• Korvaukset

• Päivärahat

• Sijaisapumaksut

• Vakuutusmaksut

Kun MYEL-työtulo on riittävän korkea

• Korvaukset vastaavat tulotasoa

• Eläketurva on riittävä

Vakuutus-
maksut ovat 

verovähennys-
kelpoisia!



Hoida Mela-turvaasi kätevästi verkossa
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Melan asiointipalvelussa voit

• Tehdä vakuutushakemuksia ja hyväksyä vireillä olevan 
MYEL-hakemuksen

• Tehdä vahinkoilmoituksen ja matkalaskun

• Hakea Mela-sairauspäivärahaa

• Hakea vanhuuseläkettä, osittaista vanhuuseläkettä, 
työkyvyttömyyseläkettä ja kuntoutustuen jatkoa

• Katsoa etuuksia koskevia hakemuksia ja päätöksiä

• Lähettää liitteitä ja viestejä

• Tulostaa tai tilata todistuksia

• Katsoa työeläkeotteen

• Muuttaa osoite- ja pankkitietoja

• Nähdä vakuutusmaksujen määrät ja saadut etuudet
sekä arvion etuuksien tasosta

• Hakea maksuaikaa ja katsoa maksutilannetta

Asioi, kun se 
sinulle sopii!
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