Tietoa Mela-turvastasi

MYEL-vakuutetulle
TYÖTULO

SÄHKÖPOSTIA TYÖKYKYPALVELUISTA

Eläke ja etuudet lasketaan henkilökohtaisesta MYEL-työtulostasi. Vuoden alussa kannattaa tarkistaa, että työtulo vastaa työpanostasi tilalla. Voit päivittää työtulosi ottamalla yhteyttä asia
kaspalveluumme tai Mela-asiamieheen tai toimittamalla vakuu
tushakemuksen asiointipalvelussa. Muista ilmoittaa, jos työsken
telyssäsi tai tilan pinta-alassa on tapahtunut muutoksia.

Tehostamme tiedotustamme, ja saat jatkossa tietoa tulevista
työkykypalveluista myös suojatulla sähköpostilla. Jos haluat tie
dotteita sähköpostitse, varmista, että meillä on ajantasainen sähköpostiosoitteesi. Voit ilmoittaa sähköpostin asiointipalvelussa
tai soittamalla asiakaspalveluumme numeroon 029 435 2650.
Työkykypalveluitamme ovat muun muassa hyvinvointipäivät, hy
vinvoinnin ABC -koulutukset, vertaisryhmät ja webinaarit.

MYEL-vakuutusmaksuprosentit vuonna 2022
Työtulo e/vuosi 		Maksu -%

alle 53-vuotiaat ja		alle 28 942,64		13,0140
63 vuotta täyttäneet		 yli 45 481,37		24,10
53–62-vuotiaat		alle 28 942,64		13,8240
		 yli 45 481,37		25,60
Vakuutusmaksu nousee liukuvasti 28 942,64 ja 45 481,37 euron väliseltä osalta.
Siltä työtulon osalta, joka ylittää 45 481,37 euroa, vakuutusmaksuprosentti on
24,10. Suuremmasta eläkekarttumasta johtuen 53–62-vuotiailla vakuutusmaksu on
hieman korkeampi.
Ryhmähenkivakuutuksen maksu on 15,00 euroa. Pakollisen työtapaturma- ja am
mattitautivakuutuksen maksu on 12,00 euroa + 0,85 % MYEL-työtulosta.

VAKUUTUSMAKSUT
Vuonna 2022 laskujen eräpäivät ovat 15.3., 15.6., 15.9. ja 15.12.
Voit ottaa vakuutusmaksulaskut vastaan e-laskuna.
Jos tarvitset lisäaikaa laskujen maksamiseen, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Laskulle on mahdollista saada viivästyskorollis
ta maksuaikaa jopa kaksi vuotta alkuperäisestä eräpäivästä.
MYEL- ja MATA-vakuutusmaksujen viivästyskorko on 8 pro
senttia 1.1.–30.6.2022.

VÄLITÄ VILJELIJÄSTÄ
Välitä viljelijästä -projektista saat maksutonta ja luottamuksellista
apua matalalla kynnyksellä, jos jaksaminen tai omat voimava
rat huolettavat. Oman alueesi työntekijän yhteystiedot löydät
mela.fi/projekti.

AUTAMME SINUA
Asiakaspalvelumme auttaa sinua kaikissa Mela-turvaasi liittyvissä kysymyksissä. Tavoitat meidät arkisin kello 9–16 numerosta
029 435 2650. Mela-asiamiesten yhteystiedot saat nettisivuil
tamme mela.fi/yhteystiedot.

Hoida vakuutusasioitasi verkossa

mela.fi/asiointipalvelut

Mela palvelee monipuolisesti
Mela-asiamiehet ja asiakaspalvelumme auttavat sinua kaikissa Mela-turvaan liittyvissä asioissa
• Hoida Mela-turvaasi verkossa mela.fi/asiointipalvelut
• Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650 • Lähetä postia: PL 16, 02101 Espoo • Lähetä suojattua sähköpostia mela.fi
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