MYEL-vakuutukset
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MYEL-vakuutukseen kuuluvat
• Yrittäjä
– avoimen yhtiön yhtiömies, kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies (tai
sitoumuksista vastaava osakas), osakeyhtiöstä yrittäjä
• Yrittäjän avio- tai avopuoliso
• Perheenjäsen
• Yhtymänä maataloutta harjoittavat
– esimerkiksi kahden henkilön yhdessä omistama maatila
– kaikki MYEL-yrittäjiä
• Kuolinpesän osakas
– leski ja muut osakkaat
Muu palkattu työvoima TyEL-vakuutukseen
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Avopuoliso
• Voidaan vakuuttaa, jos hän elää avoliitossa viljelmän omistajan tai haltijan kanssa ja
yhdessä eläminen on jatkuvaa, avioliitonomaista ja yhteisessä taloudessa tapahtuvaa
– molemmilla oltava sama osoite
– tilan omistusta tai hallintaa ei edellytetä, työskentely tilalla riittää
• Vakuutus alkaa aikaisintaan hakemusta seuraavasta päivästä
– ei koskaan voimaan takautuvasti
• Vakuutetaan aina yrittäjänä
– mahdollinen palkanmaksu ei vaikuta
• Vakuutus päättyy, jos avopuoliso
– lopettaa työskentelyn tilalla
– muuttaa pois tilalta
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Aviopuoliso
• Vakuuttamisessa ratkaisevaa avioliitto ja työhön osallistuminen
– tilan omistusta tai hallintaa ei vaadita
– myöskään avioehto ei ole vakuuttamisen este
– vakuuttaminen omistajapuolison vakuuttamisesta riippumatonta
• Vakuutukseen yleensä vihkipäivästä
– jos työskentely tilalla alkanut vasta vihkipäivän jälkeen, vakuutus voimaan
työskentelyn aloittamisesta
• Vakuutetaan aina yrittäjänä
• Vakuutus päättyy
– työskentelyn päättyessä
– avioeroon
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Avioero
Vakuutus voidaan päättää
• tilalta pois muuttamiseen ja työskentelyn päättymiseen
– jo harkinta-aikana
• avioeroon
– jos työskentely tilalla jatkuu
• ositukseen
– jos työskentely tilalla jatkuu ja puoliso omistaa osan tilasta
Jos osituksessa viljelmä tai sen osa tulevat aviopuolisolle, on selvitettävä myös puolison
vakuuttaminen varsinaisena maatalousyrittäjänä
Avioerotilanteissa muistettava selvittää myös (alaikäisten) lasten vakuutusasiat!
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Kuolinpesät
• Osakkaat joko yrittäjiä tai perheenjäseniä
• Leski ei käytä hallintaoikeutta
– kaikki kuolinpesän osakkaat vakuutetaan yrittäjinä, jos vakuuttamisen edellytykset
täyttyvät
• Leski käyttää hallintaoikeuttaan
– vain leski voidaan vakuuttaa yrittäjänä
– muut osakkaat perheenjäseninä, jos vakuuttamisen edellytykset täyttyvät
• Käyttöoikeustestamentti (hallintatestamentti)
– jos testamentti koskee koko viljelmää ja omaisuus on luovutettu testamentin
saajan/saajien haltuun, voidaan vakuuttaa vain testamentin saaja(t) ja puoliso(t)
– kuolinpesän osakkaita ei voida vakuuttaa
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Turva jatkuu myös kuoleman jälkeen
Perhe-eläke
• perusteena edunjättäjän eläke
– maksettava eläke tai laskennallinen eläke
• leskelle leskeneläke (ei avopuolisolle)
– lesken omat tulot voivat vaikuttaa leskeneläkkeen määrään
• lapselle lapseneläke
– 18 ikävuoteen asti
Ryhmähenkivakuutus
• leski (aviopuoliso ja tietyin edellytyksin myös avopuoliso)
• perussumma
– alenee iän myötä
• tapaturmakorotus
• lapsikorotus (kaikki alle 22-vuotiaat lapset)
22.2.2019
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Milloin olla yhteydessä?
• Maatalousyrittäjä on velvollinen viipymättä antamaan Melalle tiedot
maatalousyrittäjätoimintansa
– alkamisesta
– laadussa, laajuudessa tai muodossa tapahtuvista muutoksista
– päättymisestä
• Ota yhteyttä Mela-asiamieheen esimerkiksi silloin, kun
– tilalla tehdään sukupolvenvaihdos
– yritystoiminnan muoto muuttuu
• esim. maatila yhtiöitetään, maatalousyhtymä tai kuolinpesä muodostuu tai
puretaan
– tilalle tulee uusi yrittäjä tai joku yrittäjistä lopettaa työskentelyn
• muista selvittää myös perheenjäsenten vakuuttaminen
– tilan toiminnassa tapahtuu muutoksia
• esim. tuotantosuunta muuttuu
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