Sosiaaliturva osakeyhtiömuotoisessa
maataloudessa
Tietoisku MYEL- ja MATA-vakuuttamisesta osakeyhtiössä 21.01.2021

Mela-turvan etuudet
•

Mela-sairauspäiväraha

•

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

•

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

•

Kuntoutus

•

Työeläkkeet

•

Ryhmähenkivakuutus

•

Hyvinvointipalvelut
− lomitus
− työturvallisuustyö
− työterveyshuolto
− Välitä viljelijästä -projekti jatkuu vuoden 2021 loppuun

2

Kaikki etuudet lasketaan MYEL-työtulosta
MYEL-työtulo ratkaisee

• Päivärahat ja korvaukset

• Eläkkeet
Maatalousyrittäjä voi valita itse työtulonsa

• Lain antamat rajoitukset
• Yrityksen koko, tuottavuus
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Vakuutusmaksut
verovähennyskelpoisia

Mela-sairauspäiväraha
Maksetaan

• Sairausvakuutuksen omavastuuajalta

• Neljännestä sairastumispäivän jälkeisestä päivästä lähtien
(sairastumispäivä = lääkärissäkäyntipäivä)

• Kaikilta viikonpäiviltä
Lasketaan

• MYEL-työtulosta
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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
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MATA-työtapaturma- ja
ammattitautivakuutus
automaattisesti
pakollisen MYELvakuutuksen
rinnalla

Vapaa-ajan MATA-vakuutus
Vapaa-ajan harrastukset

•

Kalastus, metsästys, sienestys

•

Liikuntaharrastukset
− lajiliiton tarjoama lisenssivakuutus tai lajiin räätälöity urheiluvakuutus on
suositeltavaa riittävän kattavan turvan varmistamiseksi
− moottoriurheilu kuuluu lähtökohtaisesti liikennevakuutuksen piiriin

•

Matkustelu
− erillinen matkavakuutusturva on suositeltavaa ulkomaanmatkoilla sattuvia
sairastumisia ja poikkeuksellisia kuljetustarpeita varten

Yksityistalouden työt

•

asuinrakennuksen rakentaminen ja korjaaminen

•

asunnon siivoaminen, pyykin peseminen

•

ruoanlaitto perheelle

Muu vapaa-aika
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MATAansionmenetyskorvauksissa ei
huomioida muita
ansioita

Ryhmähenkivakuutus
Vakuutusturva voimassa

•

Aina pakollisen MYEL-vakuutuksen rinnalla

•

Yleensä vielä kolme vuotta vakuutuksen päättymisen jälkeen

•

Enintään 68 vuoden ikään tai MYEL-vanhuuseläkkeeseen asti

Kertakorvaus omaisille

•

Korvaussumma alenee iän myötä

•

Korotus 50 %, jos kuolema tapaturmainen

•

Lapsille lapsikorotus

Korvaukseen ovat oikeutettuja

•

Puoliso ja rekisteröidyn parisuhteen osapuoli

•

Alle 22-vuotiaat lapset

•

Avopuoliso, jos yhteinen lapsi
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Maatalousyrittäjän lomituspalvelut
Kotieläintuottajille

•

Maksutonta vuosilomaa 26 päivää vuodessa

•

Sijaisapua useilla eri perusteilla, MYEL-työtuloon perustuvalla maksulla

•

Tuettua maksullista lomitusta 120 tuntia vuodessa

•

Täysin maksullista lomitusta

Edellytykset

•

pakollinen MYEL-vakuutus

•

ei estävää eläkettä

•

verotus maatilatalouden tuloverolain mukaan

•

vähintään 6 kotieläinyksikköä

•

ei maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan vaikeuksissa oleva yritys
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Toimeenpanovastuu
Melalla
Lomitukset järjestää 40
Melan kanssa sopimuksen
tehnyttä kuntaa
= paikallisyksiköt

MYEL-vakuutus osakeyhtiössä
Osakeyhtiöstä vakuutetaan yrittäjä, jos

• toimintaa verotetaan maatilatalouden tuloverolain (MVL) mukaan

• yrityksen hallinnassa vähintään 5 MYEL ha
• yrittäjä on hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja tai muutoin määräävässä asemassa
• yrittäjä omistaa yksin yli 30 % osakkeista tai niiden tuomasta äänimäärästä tai

• yrittäjä omistaa puolison tai samassa taloudessa asuvien lasten tai vanhempien kanssa
yli puolet yhtiön osakepääomasta tai heillä on yli puolet osakkeiden kokonaisäänimäärästä

• yrittäjällä itsellään on ainakin yksi osake

• osakeyhtiössä voidaan vakuuttaa vain yrittäjä/t, ei perheenjäseniä
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Sosiaaliturvan järjestäminen erilaisissa osakeyhtiöissä
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Osakkeita yli 30 %
itsellä

Osakkeita yksin 30 % tai
alle taikka puolison
ja perheenjäsenten kanssa 50 % tai
alle, maksetaan palkkaa

Kuten edellä, mutta
palkkaa
ei makseta

Toiminnan verotus

Osakkeista tai äänimääästä yli 50 %
puolison ja perheenjäsenten kanssa

MVL

MYEL+MATA

MYEL+MATA

TyEL ja TyTAL

Ei mitään

EVL

YEL+TyTAL

YEL+TyTAL

TyEL ja TyTAL

Ei mitään

MVL ja EVL

MYEL+MATA
YEL+TyTAL

MYEL+MATA
YEL+TyTAL

TyEL ja TyTAL

Ei mitään

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
(ei maataloutena). Muuta toimintaa verotetaan edelleen maatalouden tulonlähteestä.
Miten työeläke- ja tapaturma-vakuutusturva 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
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Esimerkki 5
Kaksi tilaa muodostavat osakeyhtiön siten, että suurin osa pelloista vuokrataan osakeyhtiölle.
Osakeyhtiön osakkeet jakaantuvat siten, että toiselle pariskunnalle tulee 51 % osakkeista ja toiselle
pariskunnalle 51% äänivallasta. Osakeyhtiö rakentaa navetan. Molemmille tiloille jää peltoa ja/tai metsää yli
5 MYEL-hehtaaria sekä nuori karja. Millainen vakuutusturva perheille tulee?

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

− Pinta-ala yli 5 MYEL-hehtaaria, vakuutus pakollinen
− Lomaoikeus säilyy jos eläinmäärä tilalla täyttyy (lomaoikeus 26 pv henkilökohtainen, tilakohtainen)

• Osakeyhtiössä kaikki täyttävät yrittäjän määritelmän
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Huomioitavaa maatilan yhtiöittämisessä
Jatkuuko pakollinen MYEL-vakuutus

• yrittäjät
• perheenjäsenet
Vakuutuksia ainoastaan yrittäjän määritelmän kautta (ei perheenjäsenenä)

• vaikuttaa myös MATA-vakuutuksiin (lapset, aikaisempi sukupolvi)
Vaikutukset lomitukseen

• MYEL-vakuutus oltava yrityksestä jossa eläimet on ja joita lomitetaan
Verotuksen vaikutukset vakuutusturvaan

• EVL/MVL
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Jos luopumistuen
sitoumuksia voimassa,
yhteys Melaan kun
yhtiöittämistä aletaan
suunnitella!

