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MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 

1 Perusteiden soveltaminen 

Näitä perusteita sovelletaan 1.1.2023 lähtien maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006, MYEL) mu-
kaisiin vakuutuksiin. 

2 Vakuutusmaksu 

Vakuutusmaksu vuodelta  on  

(1) =    ,
missä = sosiaali- ja terveysministeriön MYEL 22 §:n mukaan vuodelle  vahvistaman perusprosen-

tin sadasosa = aika, jonka maatalousyrittäjä tai apurahansaaja on vuonna  ollut MYEL:n alainen. Aika 
lasketaan päivinä maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvos-
ton asetuksen (1407/2006, MYEA) 6 §:n mukaan. 

=
0,54 , kun 

( ) + 0,54 0,46 + 3030,1211899,95   , kun <
+ , kun >

 

= maatalousyrittäjälle tai apurahansaajalle vuoden  alussa vahvistettuna ollut vuotuinen 
työtulo tai, jos työtulo ei ole vahvistettuna vuoden  alussa, vakuutuksen alkaessa = MYEL 22 §:n 2 momentissa sanottu alempi määrä vuonna  = MYEL 22 §:n 2 momentissa sanottu ylempi määrä vuonna  = työntekijän eläkelain (395/2006, TyEL) 96 §:n 1 momentin mukainen palkkakerroin 
vuonna . 

Kaavan (1) mukainen vuoden  vakuutusmaksu jaetaan tasan MYEA 2 §:ssä tai 2 a §:ssä mainituille 
kalenterivuoden  eräpäiville. 
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MYEA 2 §:n 3 momentissa tarkoitettu vakuutusmaksun tarkistus saadaan soveltamalla kaavaa (1) 
erikseen kuhunkin sellaiseen jaksoon, jonka aikana vahvistetut työtulot ovat olleet muuttumatto-
mia, ja vähentämällä näin saadusta maksusta kalenterivuoden tarkistamaton maksu. 
 
Jos vakuutuksen päättyessä edellä sanotulla tavalla määrätty tarkistus yhdessä maatalousyrittäjien 
tapaturmavakuutuslain (1026/1981, MATA), maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 
(873/2015, MATAL) ja MYEL 23 §:n mukaisten perusteiden mukaisen tarkistuksen kanssa on pie-
nempi kuin 12,00 euroa, on tarkistusmaksu 0. 

 
 
3 Hoitokulut 
 

MYEL 135 §:n 1 momentissa tarkoitetut kohtuulliset hoitokulut vuodelle  saadaan kaavasta 
 

(2) = +  , 
 
missä 
 = niiden maatalousyrittäjien lukumäärä, joilla oli 31.12.  MYEL:n alainen vakuutus 
 = ajankohtana 31.12.  Melassa maksettavina olevien MYEL:n ja luopumiseläkelain 

(16/1974, LUEL) mukaisten eläkkeiden lukumäärä 
 = työntekijän eläkelain (395/2006, TyEL) 96 §:n 1 momentin mukainen palkkakerroin 

vuonna . 
 
Kertoimet A ja B saadaan liitteestä 1. 
 
 
MYEL 135 a §:n 1 momentissa tarkoitetut kohtuulliset hoitokulut vuodelle  saadaan kaavasta 
 

(3) = +  , 
 
missä 
 = apurahansaajien MYEL:n mukaisten vakuutusten lukumäärä vuonna  
 = ajankohtana 31.12.  Melassa maksettavina olevien apurahansaajien MYEL:n mukaisten 

eläkkeiden lukumäärä. 
 
Kertoimet A ja B saadaan liitteestä 1. 
 
 
Näiden perusteiden mukaisen hoitokulun ja toteutuneen hoitokulun kehityksestä annetaan sosi-
aali- ja terveysministeriölle vuosittain selvitys. 
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4 Sijoitusten tuotto 
 

Melan kirjaama sijoitusten nettotuotto, siltä osin kun on kysymys muusta nettotuotosta kuin va-
kuutusmaksujen viivästyskorosta, jaetaan vuodelle  eri liikkeitä 

 
- maatalousyrittäjien MYEL-peruseläketurvaa (vähimmäisturva + MYEL 13 §:n  

1-3 mom.) 
 

- maatalousyrittäjien MYEL-lisäeläketurvaa (MYEL (467/1969) 11 §:n 1 mom. sellai-
sena kuin tämä lainkohta on ollut voimassa ennen lain 655/2000 voimaantuloa) 

 
- apurahansaajien MYEL-eläketurvaa 
 
- maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 5 ja 6 §:n mukaista perustur-

vaa 
 

- maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 7 §:n mukaista lisäturvaa 
 
vastaaviin osiin näitä liikkeitä vastaavien sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden 
mukaisten vakuutusmaksu- ja korvausvastuiden per. 31.12. 1 suhteessa. 
 
Sijoitustoiminnan nettotuottoon sisältyvät vakuutusmaksujen viivästyskorot vuodelta  jaetaan 
edellä mainittujen liikkeiden kesken sen mukaan miten niitä on peritty eri liikkeiltä. 
 
MYEL 135 §:n 1 momentissa tarkoitettu sijoitusten tuotto vuodelle  saadaan laskemalla TyEL-pe-
rustekoron mukainen korko maatalousyrittäjien MYEL-peruseläketurvan mukaiselle vakuutusmak-
suvastuulle per. 31.12. 1 ja lisäämällä saatuun korkoon maatalousyrittäjien MYEL-peruseläke-
turvan mukaisten vakuutusmaksujen viivästyskorot. Sijoitusten tuottoa laskettaessa vakuutusmak-
suvastuusta per 31.12. 1 kuitenkin vähennetään ne maksamatta jääneet vakuutusmaksut, jotka 
on jätetty ulosottotoimin perittäviksi tai valvottu konkurssissa. Niin ikään vähennetään maksamatta 
olevat vakuutusmaksut, jotka sisältyvät yrityksen saneerauksesta annetussa laissa (47/1993) tarkoi-
tettuun saneerausohjelmaan tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993) tar-
koitettuun maksuohjelmaan taikka sellaiseen vapaaehtoiseen velkajärjestelyyn, joka sisällöltään 
vastaa mainituissa laeissa säädettyjä periaatteita. 
 
TyEL-perustekorolla tarkoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön eläkevakuutusyhtiöille vahvista-
mien TyELin mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteiden mukaista perustekorkoa . 
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5 Vakuutusmaksuvastuu 
 

Apurahansaajien MYEL-eläketurvan vakuutusmaksuvastuu vuonna  saadaan kaavasta 
 

(4) = (1 + ) + +  , 
 
missä 
 =  ,  
 =  kohdan 4 mukainen apurahansaajien MYEL-eläketurvan osuus Melan sijoitusten netto-

tuotosta vuonna , 
 =  luottotappioilla vähennetty apurahansaajien MYEL-vakuutusmaksutulo vuonna ,  
 =  Melan maksama apurahansaajien MYEL:n mukainen, ilman ryhmähenkivakuutuskorvauksia 

laskettu, korvausmeno vuonna  lisättynä muiden maksamalla apurahansaajien MYEL:n mu-
kaisella korvausmenolla vuodelta 1 ja 

 =  kaavan 3 mukainen kohtuullinen hoitokulu vuonna . 
 
 
Apurahansaajien ryhmähenkivakuutusliikkeen tulos vuonna  saadaan kaavasta 
 = +  , 
 
missä 
 =  luottotappioilla vähennetty apurahansaajien ryhmähenkivakuutuksen vakuutusmaksutulo 

vuonna ,  
 =  Melan maksamat apurahansaajien ryhmähenkivakuutuskorvaukset vuonna , 
 = = valtion osuus apurahansaajien ryhmähenkivakuutuskorvausmenosta 

vuonna . 
 
 
Maatalousyrittäjien MYEL-perusturvan vakuutusmaksuvastuuseen siirretään tilinpäätöksessä se osa 
eläkelaitoksen tuotoista, jota ei ole käytetty laitoksen muiden kulujen peittämiseen. 

 
 
6 Kertasuoritus eläkkeen sijasta 
 

Jos eläkkeen sijasta annetaan vastaava kertasuoritus, tämän suorituksen määrä lasketaan sosiaali- 
ja terveysministeriön MYEL 94 §:n nojalla antaman asetuksen mukaan. 
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PERUSTEISSA MAINITUT KERTOIMET 1.1.2023–31.12.2024 
 
 

 = 185,90 € 
 = 85,34 € 
 


