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Tietoa Mela-turvastasi

Apurahansaajalle

MIKÄ ON VUOTUINEN TYÖTULO?
Vakuutusturvasi perustuu sinulle laskettuun vuotuiseen 
työtuloon.

Työtulo lasketaan koko vuodelle, vaikka apurahalla 
työskente lysi kestäisi alle vuoden. Apurahasta vähenne-
tään vakuutuspää töksessä hyväksytyt kulut. Tämän jäl-
keen työskentelyä varten tarkoitettu apuraha suhteute-
taan vuositasolle.

Työtulosi perusteella lasketaan muun muassa Melan si-
nulle maksama eläke ja tapaturmakorvausten taso. Myös 
muut ansiosidonnaiset etuudet kuten Kelan päivärahat 
ja sairausvakuutuk sen päiväraha pohjautuvat työtuloosi. 
Vuoden 2022 sairausva kuutusmaksu peritään lopullisessa 
verotuksessa MYEL-vakuute tun apurahan perusteella.

Lisätietoja apurahansaajan vakuutusturvasta saat osoit-
teesta mela.fi/apurahansaajat.

TYÖTULON INDEKSIKOROTUS
Vuodenvaihteen yli jatkuvien vakuutusten työtulot muut-
tuivat indeksitarkistuksen takia. Vuoden 2023 palkkaker-
roin on 1,558 ja se korotti työtuloja vuoden alusta 3,8 
prosenttia. Tämä tar koittaa noin 760 euron korotusta  
20 000 euron vuotuiseen työtuloon.

VAKUUTUSMAKSUT
Voit vastaanottaa ja maksaa vakuutusmaksulaskut e-las-
kuna. Jos tarvitset lisäaikaa laskujen maksamiseen, ota yh-
teyttä asiakas palveluumme. Laskulle on mahdollista saada 
viivästyskorollista maksuaikaa jopa kaksi vuotta alkuperäi-
sestä eräpäivästä.

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

Voit vähentää kaikki Melan vakuutusmaksut verotuk-
sessa. Il moitamme vakuutusmaksut suoraan Verohallin-
nolle.

TURVAA VAPAA-AJALLE
Tiesithän, että saat meiltä tapaturmavakuutuksen myös 
vapaa-ajalle? Vapaaehtoinen vapaa-ajan vakuutus korvaa 
kattavasti harrastuksissa ja kotona sattuneet vahingot.

TUKEA TYÖKYKYYN
Tarjoamme maksuttomia työkykypalveluja:  Virtaa verkos-
ta -koulutusta, henkilökohtaista neuvontaa, työhyvinvoin-
tipäiviä ja Hy vinvoinnin ABC -koulutusta. Tutustu palve-
luihimme net tisivuillamme mela.fi/tyokykypalvelut 
ja ilmoittaudu mukaan tapahtumakalenterista mela.fi/
tapahtumat.

AUTAMME SINUA
Asiakaspalvelumme auttaa sinua kaikissa Mela-turvaasi 
liittyvis sä kysymyksissä. Voit lähettää meille viestin asioin-
tipalvelussa tai nettisivujemme suojatulla sähköpostipalve-
lulla. Tavoitat meidät arkisin kello 9–16 numerosta 029 
435 2650. 

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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