
MYEL-VAKUUTETUN 
TYÖTERVEYS

9.3.2023

Tarja Laine
Työterveyshoitaja

Mehiläinen Työelämäpalvelut

puh 040 631 2684
etunimi.sukunimi@mehilainen.fi

mailto:etunimi.sukunimi@mehilainen.fi


MIKSI KANNATTAA LIITTYÄ TYÖTERVEYSHUOLTOON?

• Tämän hetken päätöksillä vaikutetaan tulevaan terveyteen
• Säännöllinen, pitkäjänteinen terveydenseuranta

• verenpainetauti, diabetes, astma, muistisairaudet …
• jatkuva leposärky ei ole normaali tilanne, saat apua työterveyshuollosta

• Työympäristön altisteet ja niiden terveysvaarat
• Eläimet, koneet, kulkuväylät, melu, kemikaalit, homeet, toistotyö …

• On joku, jolle pystyy puhumaan pienistä  ja isoista huolista
• Ihmissuhteet, tunteiden hallinta, itsetunto, talousongelmat

• Neuvontaa ja kannustusta
• uni, ravinto, liikunta, henkilökohtaiset suojaimet
• korjataan tekniset puutteet heti ja vältetään vahingot
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KETKÄ VOIVAT KUULUA MYEL-VAKUUTETTUJEN 
TYÖTERVEYSHUOLTOON?

• Pakollisesti tai vapaaehtoisesti MYEL-vakuutetut maatalousyrittäjät, kalastajat ja poronhoitajat
• Pelkkä MATA-tapaturmavakuutus ei riitä
• Osakeyhtiötapauksissa yrittäjien kannattaa ottaa ensin yhteys Melaan
• Työterveyshuoltoon liittynyt yrittäjä saa jatkossa 20% alennuksen MATA-maksusta

Liittyminen tulee tehdä viimeistään 30.9., jotta alennuksen saa seuraavan vuoden alusta

Yrittäjille työterveyshuoltoon liittyminen on vapaaehtoista, mutta työterveyspalveluiden hyödyntäminen on 
oleellinen osa yrityksen johtamista

Palkatuille työntekijöille oma sopimus:

• Lakisääteinen työterveyshuolto tulee järjestää jokaisella työpaikalla, jossa on yksikin työntekijä

• Työterveyshuolto tulee järjestää myös kausityöntekijöille ja myös niissä työpaikoissa, jotka toimivat vain 
kesällä

• Laki ei kuitenkaan edellytä, että työterveyshuolto sisältää sairaudenhoidon.10.3.2023



MEHILÄISEN TYÖTERVEYSHUOLTO 
ON AJAN HERMOLLA

1. MYEL-vakuutetulle räätälöity työterveyspalvelu.

2. Kalatalouden asiantuntemusta mukana tilakäynneillä                                                                                      
Kannustavaa ohjausta tilan työolojen jatkuvaan 
kehittämiseen: pienin askelin eteenpäin.

3. Nopeasti ja tehokkaasti kiinni tuki- ja liikunta-
elinvaivoihin.

4. Edistykselliset digipalvelut helpottavat asiakkaan 
arkea

5. Välitä viljelijästä –verkostossa mukana



TARVELÄHTÖISIÄ TYÖTERVEYSPALVELUJA 

Ennakoivaa työkyvyn ja terveyden hoitoa 
• Terveyden, hyvinvoinnin ja jaksamisen ympärille 

keskittyvät palvelut on suunniteltu antamaan eväitä 
kestävään työhyvinvointiin ja auttamaan 
maatilayrittäjää huolehtimaan työkyvystään 
ennakoivasti.

• Yhteisenä tavoitteena on tarttua alkaviin vaivoihin 
heti, jotta ne eivät pääse kroonistumaan. 

Työkykyä ylläpitävää toimintaa
• Työterveyshuollon kautta on myös mahdollista päästä 

erilaisiin kuntoutuksiin.
• Ryhmä- ja yksilöohjausta työterveyshuollossa

• Monipuoliset valmennusohjelmat hyvinvointisi tueksi (uni, 
ravinto, stressi sekä liikunta)

• Mahdollisuus ensiapukoulutukseen

Nopea yhteys ja pääsy sairaanhoitoon
• Mehiläisen kaikki toimipisteet valtakunnallisesti käytettävissä
• Ajanvaraus helposti verkossa www.mehilainen.fi, OmaMehiläinen-

palvelussa tai puhelimitse 010 414 00
• Asiointi ajasta ja paikasta riippumatta 24/7 OmaMehiläisen 

Digiklinikalla
• saat nopeasti ja sujuvasti avun mihin tahansa terveyteesi liittyvään huoleen 

Digiklinikka 
• chat-yhteys työterveyden asiantuntijoihin klo 7-19, muina aikoina yleislääkärit 

ja sairaanhoitajat
• Mahdollisuus lähettää viestiä omalle työterveyshoitajalle 

OmaMehiläisen Työterveys-välilehden kautta, johon saat vastauksen 
1-3 työpäivän kuluessa

• Palvelut tuottaa ensisijaisesti oma nimetty työterveystiimi

Hyvä muistaa: Kela ja valtio korvaavat yhdessä jopa 50-100% 
työterveyshuollon kuluista, kun tilan perusselvitys ja toiminta-
suunnitelma on tehty. 
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https://www.mehilainen.fi/yrityksille/digitaaliset-palvelut/digivalmennukset
https://www.mehilainen.fi/haku?k=toimipisteet
http://www.mehilainen.fi/
https://www.mehilainen.fi/omamehilainen/digiklinikka


OMA MEHILÄINEN – SOVELLUS JA VERKKOPALVELU

• Varaat helposti ajan tutulle lääkärille

• Näet ajanvarauksesi ja saat muistutuksen
• Ilmoittaudut vastaanotolle ja näet minne tulla
• Uusit reseptisi kätevästi ja tilaa ne suoraan 

kotiisi

• Voit vastata sinulle osoitettuun sähköiseen 
työterveyskyselyyn

• Veloitukseton, yhdessä Lifeclass kanssa 
toteutettu videokirjasto työssä jaksamisesta ja 
mielen hyvinvoinnista

• Saat helposti apua kaikkiin terveyshuoliisi 
Digiklinikalla joka päivä, ympäri vuorokauden

• Pidät tutkimustuloksesi ja reseptisi hyvässä tallessa 
• Saat tiedon valmistuneista tutkimustuloksista 
• Voit liittää lapsesi tai muun perheenjäsenen tiedot 

sovellukseen. Näin voit mm. varata myös heille 
ajan, uusia reseptin ja katsoa tuloksia 

• Saat tietoa ajankohtaisista terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyvistä asioista ja palveluista.
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https://www.mehilainen.fi/omamehilainen/videokirjasto


MIHIN TILANTEISIIN DIGIKLINIKKA SOPII?

Yleisimmät syyt asioida Digiklinikalla:
• Ylähengitysteiden kohdissa esiintyvä akuutti infektio
• Silmän sidekalvo- tai silmäluomitulehdus
• Naisten virtsatietulehdus tai muut virtsatieoireet
• Allergiaoireet
• Akuutit vatsaoireet
• Tuki- ja liikuntaelinoireet
• Huoli omasta jaksamisesta ja mielenhyvinvoinnin haasteet
• Ihotulehdus, ihottuma
• Hyönteisen purema tai pisto

Tilanteita, joissa ohjataan fyysiselle vastaanotolle:
• Kun vaaditaan fyysistä tutkimista
• Tapaturmat
• Neurologiset oireet



TYÖOLOJEN RISKIEN SELVITTÄMINEN ON 
TOIMINNAN PERUSTA

• Mehiläinen käyttää Melan tilakäyntisovellusta
• Ensimmäinen tilakäynti nopealla tahdilla sopimuksen 

tekemisen jälkeen
• Riskikartoitus ja perusteellinen haastattelu 

työterveyteen vaikuttavista asioista
• Erityishuomio tuki- ja liikuntaelinvaivojen oireisiin
• Tilakäynnit pyritään pitämään lyhytkestoisina, mutta 

niitä tehdään useammin
• Annettujen kehittämisehdotusten toteuttamista 

seurataan
• Maa- tai kalatalouden asiantuntija arvioi koneiden 

turvallisuutta, kokonaistyömäärää ja suojainten tarvetta 
sekä antaa vinkkejä turvallisemmista ja työtä 
helpottavista työtavoista



TILAKÄYNTEJÄ ALUSSA TIHEÄMMIN, JATKOSSA 2-4 VUODEN 
VÄLEIN

Maataloustyöhön liittyvät asiat
• Tilan perustiedot Melan tilakäyntisovelluksen
• kautta
• Ensiaputarvikkeiden ja -koulutustarpeen 

kartoittaminen, EA-tarvikkeiden esittely
• Henkilösuojainten kunto ja käyttö
• Altisteiden kartoittaminen
• Turvallisuuskävely pihalla ja rakennuksissa

• piha-alueen turvallisuus
• päivittäiset kulkureitit
• lapsiturvallisuus
• tutustuminen työolosuhteisiin; navetta, kuivuri, 

maatilapaja jne.
• Tilakäynnin kestoaika noin 2-3 tuntia

Yrittäjän terveystilanteen kartoitus 
• Yrittäjän omat tarpeet
• Rasittavimmat työt ja kuormittavuuden aste 
• TULE-vaivojen oirekysely 
• Terveystarkastuksen ajankohdasta sopiminen

Jatkosuunnitelma
• Yhteenveto tärkeimmistä kehittämiskohteista
• Seuraavasta tilakäynnistä sopiminen
• Työfysioterapeutin jatkokäynti tarvittaessa
• Palaute tilakäynnistä Melan tilakäyntisovelluksen 

kautta
• Kehittämisehdotusten toteutuksen seuraaminen 

Melan tilakäyntisovelluksen kautta ja seuraavilla 
tilakäynneillä10.3.2023



TERVEYSTARKASTUS YRITTÄJÄN 
TARPEEN MUKAISESTI 1-3 VUODEN VÄLEIN

• Työterveyshoitajan haastattelu työterveyskyselyn 
pohjalta: kyselyyn sisällytetään esim. Audit, 
työkykyindeksi, unen ja palautumisen kartoitus, 
mieliala- tai uupumuskysely sekä maataloustyössä 
oleelliset kysymyssarjat (tuki- ja liikuntaelinoireet, 
pölytyö jne.)

• Painoindeksi (BMI), verenpaine (RR)

• Oirekyselyn perusteella keuhkojen toimintakoe 
(spirometria bronkodilataatiotestillä) 

• Kuulontutkimus silloin, jos kuulovaurion riski on 
olemassa kuulosuojainten käytöstä huolimatta

• Mikäli kuulotutkimus ja spirometria br.  tarvitaan, ne 
lisätään terveystarkastuksen hintaan

• Tarvittaessa lähete optikolle näöntarkastukseen
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• Laboratoriotutkimuspaketti 2b ilman paastoa, 
mahdolliset lisätutkimukset lisähintaan

• Perusrokotussuojan tarkistaminen ja tarvittaessa 
tehosterokotus (tetanus-d), tarpeen mukaan 
influenssarokotus ja/tai punkkirokote

• Fyysisen toimintakyvyn testit työterveyshoitajan tai 
fysioterapeutin tekemänä

• Tarvittaessa työfysioterapeutin ohjauskäynti 
(ergonomian ja omahoidon ohjaus/lihaskunto tms.) 

• Tarvittaessa työterveyslääkärin käynti/tarkastus

• Henkilökohtainen terveys- ja hyvinvointisuunnitelma



VUOSISUUNNITELMA – NEUVONTA JA OHJAUS

Yrittäjän kanssa tehdään kerran vuodessa vuosisuunnitelma, 
mikäli kyseisenä vuonna ei ole terveystarkastusta. Aiheina 
ovat:

• Terveyssuunnitelman seuranta
• Toimintasuunnitelman päivitys
• Kehitysehdotusten toteutumisen seuranta
• Akuutit hyvinvointiin liittyvät tarpeet

Neuvonnan ja ohjauksen antaminen perustuu tilakäynnillä, 
terveystarkastuksilla ja muilla työterveyshuollon menetelmillä 
todettuihin yrittäjän tarpeisiin. 
Digitaalisesti toteutettavia valmennuksia ravitsemukseen ja 
painonhallintaan, fyysiseen hyvinvointiin ja psyykkiseen 
hyvinvointiin. (KL1 korvattavaa, psyykkiset hoito-ohjelmat KL3)

Annamme neuvontaa ja ohjausta yrittäjälle mm.:
• työterveysyhteistyöstä
• työmenetelmiin ja työjärjestelyiden terveysvaaroista 

ja niiden hallinnasta 
• ensiapujärjestelyistä
• ammattitautien ja työtapaturmien ehkäisystä
• työn, työympäristön ja työyhteisön kehittämisestä
• työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen 

toimintakäytännön järjestämisestä
• päihteiden väärinkäytön ehkäisystä 
• fyysisen väkivallan, häirinnän ja epäasiallisen 

kohtelun ehkäisemisestä ja hallinnasta



KELA KORVAA MERKITTÄVÄN OSAN 
TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA

Kela määrittää vuosittain kustannusten enimmäismäärät, 
joiden mukaan yrittäjä saa korvauksia.

• Työpaikkaselvityksen (tilakäynti, toimintasuunnitelman laadinta ja 
päivitys) kustannusten enimmäismäärä on 945,50 €/ henkilö/ 
vuosi. Korvaustaso tästä summasta valtionosuuden kanssa on jopa 
100%.

• Maatalouden asiantuntijan työstä veloitetaan aina arvonlisävero.
Arvonlisävero ei ole Kela-korvattavaa ja se laskutetaan aina 
asiakkaalta.

• Muun ehkäisevän työterveyshuollon KL1 (vuosimaksu, terveys-
tarkastus, laboratoriokokeet) kustannusten enimmäismäärä 
on 473 €/henkilö/vuosi. Korvaustaso tästä summasta on 
korkeintaan 60%.

• Sairaanhoitopalveluissa KL2 kustannusten enimmäismäärä on 
336,40 euroa/henkilö/vuosi. Korvaustaso tästä summasta on 
korkeintaan 50%



TYÖTERVEYSHUOLLON PERUSTOIMINNOT JA NIIDEN 
TOISTUVUUS
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Palvelu Kelan korvaustaso Vuosi 1 Vuosi 2 Vuosi 3 Vuosi 4 Vuosi 5

Yleismaksu 50% x X x X x

Palvelumaksu 0% x x x x x

Toimintasuunnitelman laatiminen tai päivitys Kela 60 %+ valtio 40 % x x x x x

Vuosisuunnittelu 60% x x x x x

Terveystarkastus: sähköinen työterveyskysely, laborat. 
tutkimuspaketti ja työterveyshoit. Vastaanotto 1,5 h

60% X X X

Tilakäynti, työterveyshoitaja ja maatalouden asiantuntija 
(esitiedot, matkat, tilakäynti, palaute)

Kela 60 %+ valtio 40 % X X X

*Maatalouden asiantuntijan työn arvonlisävero laskutetaan 0% x x x

20% alennus MATA-maksusta, jos MYEL-työtulo 30 000 eur ----- -48 -48 -48 -48

Useimmat palvelut ovat aikaveloitteisia.



SUORAKORVAUS HELPOTTAA 
ASIAKKAAN PAPERITÖITÄ

• Mehiläisessä on käytössä tilitysmenettely eli 
suorakorvaus yrittäjän työterveyshuollon osalta

• Suorakorvaus alkaa, kun tilakäynti ja 
toimintasuunnitelma on tehty

• Työterveyshuollon laskutustapahtumassa asiakasta 
laskutetaan vain omavastuuosuudesta. Kela-korvaukset 
siirtyvät tilitysmenettelyllä Kelalta suoraan Mehiläiselle. 

• Tilitysmenettelystä on oma kohtansa 
työterveyssopimuksessa.

• Ensiapukursseista ja –tarvikkeista haetaan Kela-
korvaukset edelleen erillisellä lomakkeella SV116 TTH 

• Työntekijöiden osalta Kela-korvaukset haetaan 
tilikauden päättymisen jälkeen



TYÖTERVEYSHUOLTO ON EDULLISTA
• Kaikki työterveyshuoltoon kuuluvat toiminnot eivät toistu vuosittain. 

• Liittymällä työterveyshuoltoon syyskuun loppuun mennessä, 
yrittäjä saa MATA-vakuutuksesta 20 % alennuksen. 
Alennus astuu voimaan seuraavan vuoden alusta. 

• Alennus on 30 000 euron MYEL-työtulosta laskettuna noin 48 euroa/vuosi/henkilö.
• Viiden vuoden ajalta laskettuna keskimääräinen yrittäjän vuosiomavastuu MATA-alennus 

huomioiden on noin 138 euroa/vuosi/henkilö.
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PYYDÄ TARJOUS 
TYÖTERVEYSPALVELUISTA

• Voit pyytää tarjouksen sähköpostilla 
myynti@mehilainen.fi

• Voit myös soittaa Mehiläisen vaihteeseen

010 414 00, josta sinut ohjataan myyntiin 

• Liitä Y-tunnuksesi tarjouspyyntöön

Kiitos!



Lataa OmaMehiläinen-sovellus

HYVINVOIVA IHMINEN 
TEKEE TYÖNSÄ 

PAREMMIN

KIITOS!
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