Mela-turva

Maatalousyrittäjien eläkelaitos
2017
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Mela-turvaa kattavasti eri elämäntilanteisiin
• Mela-sairauspäiväraha
• Työtapaturma- ja
ammattitautivakuutus
• Vapaa-ajan tapaturmavakuutus
• Luopumistuki
• Ryhmähenkivakuutus

Eläkevaihtoehdot
• Osittainen vanhuuseläke
• Vanhuuseläke
• Työkyvyttömyyseläke
• Kuntoutus
• Perhe-eläke
Kaikki etuudet lasketaan MYELtyötulosta => Viljelijä voi itse valita
työtulonsa!
23.10.2017

Hyvinvointipalvelut
• lomitus
• työturvallisuusopastus
• työterveyshuolto
• Välitä viljelijästä -projekti v. 2017-2018
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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MYEL-vakuutukseen kuuluvat
• Yrittäjä
• Yrittäjän puoliso tai avopuoliso
• Perheenjäsen (lapsi, lapsenlapsi, ottolapsi, vanhemmat, vävy, miniä, veli,
sisar)
• Yhtymänä maataloutta harjoittavat
– kaikki MYEL-yrittäjiä
• Kuolinpesän osakas
– osakkaat joko MYEL-yrittäjiä tai perheenjäseniä
Muu palkattu työvoima TyEL-vakuutukseen
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Pakollinen MYEL-vakuutus/vapaaehtoinen MYELvakuutus
Vakuutus pakollinen
• Peltoa, puutarhaa ja/tai metsää vähintään 5 MYEL-hehtaaria
• MYEL-työtulo vähintään 3 882,63 euroa (v. 2017)
• Työskentely kestää vähintään 4 kk
Vakuutus vapaaehtoinen
• pinta-ala on alle 5 MYEL-ha tai työtulo alle 3 882,63
MYEL-hehtaari = 1 ha peltoa tai 15 ha metsää (pohjoinen Keski-Suomi)
Eli 5 peltohehtaaria -> vakuutus pakollinen
75 metsähehtaaria -> vakuutus pakollinen
3 peltohehtaaria + 30 metsähehtaaria -> vakuutus pakollinen
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Esimerkkejä etuuksista
• Myel-työtulo 10 000 €/vuosi
 Kelan sairauspäiväraha 23 €/pv
 Tapaturmapäiväraha (työajan MATA) 39 €/pv
 eläkettä 12,5 €/kk/vuosi, jonka vakuutus on voimassa (eli 125 euroa 10
vuodessa)

• Myel-työtulo 25 000 €/vuosi
 Kelan sairauspäiväraha 59 €/pv
 Tapaturmapäiväraha (työajan MATA) 69 €/pv
 eläkettä 31 €/kk/vuosi, jonka vakuutus on voimassa (eli 310 euroa 10
vuodessa)

• Myel-työtulo 50 000 €/vuosi
 Kelan sairauspäiväraha 84 €/pv
 Tapaturmapäiväraha (työajan MATA) 138 €/pv
 eläkettä 62 €/kk/vuosi, jonka vakuutus on voimassa (eli 620 euroa 10
vuodessa)
23.10.2017

6

Viljelijän
Viljelijän MYEL-puu
MYEL-puu
MYEL-vakuutusvaiheet
2009
MYEL-vakuutusvaiheet 2016

Eläke päättyy
Ikä 84 v

Ikä 88 v

22 v

Ikä 62 v

27 v

Eläke alkaa

28 v

Ikä 34 v
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Ikä 61 v
24 v

Vakuutus alkaa

Ikä 37 v
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Vakuutusmaksut / eläkekertymä
MYEL-maksut 20.000 e /v työtulolla 2603 e/v (13,01 %), 217 e/kk
• Työajan MATA-vakuutus 166 e/v
• Vapaa-ajan Mata-vakuutus 75 e/v
• Ryhmähenkivakuutus 12 e/v
• vuodessa kertyy 25 e kuukausieläkettä
• 27 v x 25 e/kk = 675 e / kk eläkettä
MYEL-maksut 40.000 e/v työtulolla 5838 e/v (14,6 %), 487 e/kk
• Työajan MATA-vakuutus 316 e/v
• Vapaa-ajan MATA-vakuutus 135 e/v
• Ryhmähenkivakuutus 12 e/v
• vuodessa kertyy 50 e kuukausieläkettä
• 27 v x 50 e/kk = 1350/ kk eläkettä
• MYEL-maksut tulevat noin 9 vuodessa takaisin pelkästään vanhuuseläkkeenä
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Mela-turva on henkilöriskien hallintaa
•
•
•
•
•
•

viisas varautuu ennalta ja tunnistaa riskit
Mela-turva antaa laajan turva, joka kattaa koko iän
Mela-turvan monipuolisuutta et saa muista vakuutuksista
lakisääteistä sosiaaliturvaa, mikä on paras tae turvan säilymisestä
valtion liki puoliksi tukemaa eläke- ja tapaturmavakuuttamista!
kun valitset työtulosi, valitset samalla toimeentulosi sairauden tai
vanhempainloman aikana tai eläkeiässä
• hyödynnä ensin lakisääteinen vakuutusturva ja sen jälkeen hanki lisäksi
tarpeenmukaisia vapaaehtoisia vakuutuksia
• ota mukaan yrittäjän aviopuoliso tai avopuoliso ja perheenjäsenet. Heidät
vakuutetaan mikäli vakuuttamisen edellytykset täyttyvät. Myös osa-aikaiset
yrittäjä vakuutetaan mikäli vakuuttamisen edellytykset täyttyvät
• eri yhtiömuodoissa mikäli vakuuttamisen edellytykset täyttyvät, mutta aina vain
MVL:n mukainen toiminta
23.10.2017

Kiitos!

Ota yhteyttä:
Mela-asiamies Johanna Maijala
029 435 2696
johanna.maijala@mela.fi

