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Sinulle on myönnetty kuntoutustuki

Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke. 
Päätöksestäsi ilmenee, onko sinulle myönnetty 

täysi kuntoutustuki vai osakuntoutustuki.

Täysi kuntoutustuki on täyden työkyvyttömyyseläkkeen suurui
nen ja osakuntoutustuki puolet täyden eläkkeen määrästä. Eläke
laskelmasta näet, miten kuntoutustukesi on muodostunut ja mitä 
ansioita sitä laskettaessa on huomioitu.

Kuntoutustuen jatkaminen
Jos työkykysi ei palaudu siihen mennessä, kun kuntoutustukesi 
päättyy, voit hakea siihen jatkoa tekemällä kuntoutustuen jatko
hakemuksen asiointipalvelussamme mela.fi/asiointipalvelut 
ja toimittamalla uuden Blääkärinlausunnon kokonaisterveyden
tilastasi. Mela ei korvaa lääkärinlausunnon hankkimisesta aiheu
tuvia kustannuksia.

Ammatillinen kuntoutus
Selvitämme eläkeasian käsittelyn yhteydessä myös oikeuden 
ammatilliseen kuntoutukseen. Jos sinulla on oikeus ammatilliseen 
kuntoutukseen, saat siitä ennakkopäätöksen.

Työeläkelain perusteella myönnettävän kuntoutuksen saami
sen edellytyksenä on sairaudesta tai vammasta aiheutuva pitem
piaikaisen työkyvyttömyyden uhka, joka lähivuosina johtaisi työ
kyvyttömyyseläkkeen myöntämiseen. Ammatillinen kuntoutus 
auttaa pysymään työelämässä terveyden haasteista huolimatta.

Työskentely ansiorajan puitteissa
Voit tehdä jonkin verran ansiotyötä kuntoutustuen aikana. Kun
toutustukipäätöksestä näet oman ansiorajasi, joka kertoo, minkä 

verran voit kuukaudessa ansaita ilman, että ansiotulolla on vaiku
tusta kuntoutustukesi maksamiseen.

Jos ansiotulosi tai yrittäjän työtulo (MYEL tai YEL) kuukausi
tasolla ylittävät ansiorajasi, kuntoutustuen maksaminen keskey
tetään. Kuntoutustuen maksaminen aloitetaan uudelleen, kun 
ansiosi taas alittavat ansiorajasi.

Ilmoita Melaan, jos aloitat työskentelyn kuntoutustuella olles
sasi ja työstä saamasi palkka tai yrittäjän työtulo ylittää ansiorajasi. 

Osoitteen tai tilinumeron muutos
Ilmoita osoitteen tai tilinumeron muutoksesta asiointipalvelus
samme. Voit myös lähettää muutosilmoituksen meille postitse. 
Muista silloin allekirjoittaa ilmoitus ja liittää mukaan syntymäai
kasi ja yhteystietosi.

Tilinumeron muutosilmoituksen voit tehdä myös siinä pankis
sa, johon haluat eläkkeesi maksettavaksi. Emme voi ottaa vastaan 
tilinumeromuutoksia puhelimitse tai sähköpostilla.

Tietosuoja ja tietojen käyttö
Melan käsittelemään vakuutus ja eläkeasiaasi liittyvät tiedot ovat 
salassa pidettäviä. Mela antaa tietojasi ulkopuolisille vain suostu
muksellasi tai, jos laki niin velvoittaa. Mela voi kuitenkin käyttää 
tietojasi myöhemmin muun henkilökohtaisen Melaturvaasiasi 
hoitamisen yhteydessä. Lue lisää mela.fi/tietosuoja.

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

34
10

 M
ela

 A
pu

ra
ha

ns
aa

ja 
11

/2
02

0


