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Tietoa Mela-turvastasi

Vapaaehtoisesti MYEL-vakuutetulle

TYÖTULO
Eläke ja etuudet lasketaan henkilökohtaisesta MYEL-työtu-
lostasi. Tarkista vuoden alussa, että työtulo on oikealla ta-
solla ja vastaa työpanostasi tilalla. Voit päivittää työtulosi ot-
tamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai Mela-asiamieheen 
tai toimittamalla vakuutushakemuksen asiointipalvelussa. 
Muista ilmoittaa, jos työskentelyssäsi tai tilan pinta-alassa 
on tapahtunut muu toksia.

MYEL-vakuutusmaksuprosentit vuonna 2023
Ikä  Työtulo e/vuosi   Maksu -%

alle 53-vuotiaat  alle 30 041,73   13,0140
ja 63 vuotta täyttäneet  yli 47 208,51  24,10

53–62-vuotiaat  alle 30 041,73  13,8240
  yli 47 208,51  25,60

Vakuutusmaksu nousee liukuvasti 30 041,73 ja 47 208,51 euron 
väliseltä osalta. Siltä työtulon osalta, joka ylittää 47 208,51 euroa, va-
kuutusmaksuprosentti on 24,10. Suuremmasta eläkekarttumasta johtuen 
53–62-vuotiailla vakuutusmaksu on hieman korkeampi.

VAKUUTUSMAKSUT
Vuonna 2023 laskujen eräpäivät ovat 15.3., 15.6., 15.9. ja 
15.12. Voit ottaa vakuutusmaksulaskut vastaan e-laskuna.

MYEL- ja MATA-vakuutusmaksujen viivästyskorko on 
10,5 pro senttia 1.1.–30.6.2023.

TURVAA TYÖSI
Vapaaehtoiseen MYEL-vakuutukseesi ei sisälly tapaturma- 
ja ammattitautivakuutusta. Voit varautua työtapaturmiin 
ottamalla vapaaehtoisen MATA-työtapaturma- ja ammat-
titautivakuutuksen. Sen rinnalle voit ottaa meiltä myös 
kattavan vapaa-ajan va kuutuksen.

PALVELUITA TYÖKYVYN TUEKSI
Työkykypalveluitamme ovat muun muassa hyvinvointipäi-
vät ja erilaiset työhyvinvointia ja jaksamista tukevat kou-
lutukset.

Saat tietoa työkykypalveluistamme myös sähköpostit-
se. Huomaa, että sähköpostiviestimme ovat suojattuja. 
Varmistathan, että meillä on ajantasainen sähköposti-
osoitteesi. Ilmoita osoitteesi asiointipalvelussa tai soitta-
malla asiakaspalveluumme numeroon 029 435 2650.

Tutustuitko jo Viljelijän työkykymittariin? Mittaa 
työkykysi taso ja vertaa tilannettasi muihin maatalousyrit-
täjiin: tykymittari.mela.fi

Lue lisää työkykypalveluista: mela.fi/tyokykypal-
velut ja mela.fi/tapahtumat

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

https://tykymittari.mela.fi
https://www.mela.fi/tyokykypalvelut/
https://www.mela.fi/tyokykypalvelut/
https://www.mela.fi/tietoa-melasta/tapahtumat/
https://www.mela.fi/tietoa-melasta/yhteystiedot/
https://www.mela.fi/asiointipalvelut/
https://www.mela.fi/asiointipalvelut/
https://securemail.mela.fi



