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Vuoden 2017 vakuutusmaksut
MYEL-vakuutusmaksu lasketaan työskentelyapurahasi todellisesta määrästä. Maksuprosentti riippuu iästä ja MYEL-
työtulon määrästä.

• Alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden vakuutusmaksu alle 26 783 euron työtulosta on 13,0140 %. 42 088 
euron työtulon ylittävältä osalta maksu on 24,10 %. Vakuutusmaksu nousee liukuvasti edellä mainittujen euromää-
rien väliseltä osalta.

• 53–62-vuotiailta peritään korkeampaa vakuutusmaksua suuremmasta eläkekarttumasta johtuen. Heillä vastaavat 
prosenttiluvut ovat 13,8240 ja 25,60.

Työajan MATA-vakuutuksen maksu on 1,60 euroa + 0,075 % MYEL-työtulosta. Vapaaehtoisen vapaa-ajan tapatur-
mavakuutuksen maksu on 15 euroa + 0,30 % vuosityöansiosta.

Vakuutusmaksut peritään siltä ajalta, kun vakuutus on voimassa. MYEL- ja MATA-vakuutusmaksut voi vähentää 
verotuksessa. Ryhmähenkivakuutusmaksua ei peritä vuonna 2017.

Viivästyskorko
Vakuutusmaksujen viivästyskorko on määräaikaisen päätöksen perusteella 4 % 1.6.2016 –30.6.2017. Sen jälkeen 
peritään MYEL 25 §:n mukainen korko (tällä hetkellä 8 %/vuosi). Jos viivästyskorko muuttuu, tiedotamme asiasta 
nettisivuillamme.

Hae uutta vakuutusta asiointipalvelussa
Kun saat uuden apurahan, muistathan tehdä myös uuden vakuutushakemuksen Melaan. Jokainen vähintään neljäksi 
kuukaudeksi myönnetty apuraha on vakuutettava erikseen.

Apurahatyön keskeytys
Voit keskeyttää vakuutuksesi muun muassa lapsen syntymän, sairauden tai muun ansiotyön perusteella. Edelly- 
tyksenä on, että olet saanut apurahan myöntäjältä kirjallisen hyväksynnän keskeytyksestä. Keskeytys voidaan myön-
tää aikaisintaan neljän kuukauden kuluttua vakuutuksesi alkamisesta. Lisäksi apurahatyötä on oltava jäljellä vähin-
tään neljä kuukautta keskeytyksen jälkeen.

Apurahojen yhdistäminen
Voit yhdistää voimassaolevaan vakuutukseesi uuden apurahan, mikäli sen myöntäjä ja käyttötarkoitus ovat edelleen 
samoja ja työskentely jatkuu katkeamatta. Yhdistettävän apurahan on oltava kestoltaan vähintään yhden kuukauden 
mittainen. Yhdistämistä on haettava ennen kuin uudella apurahalla työskentely päättyy.

Ilmoita muutoksista
Ilmoita työskentelyn keskeytyksestä ja apurahojen yhdistämisestä Melan nettisivuilta löytyvällä Hakemus olosuh-
demuutoksesta -lomakkeella. Käytä lomaketta myös silloin, kun apurahatyöskentelysi päättyy ennakoitua aikai-
semmin etkä käytä koko apurahaasi.


