
Tietoa luopumistuen saajalle

Oheinen ilmoitus sisältää Melan maksaman työeläkkeen. 
Kela ja muut laitokset antavat omat ilmoituksensa maksamis
taan eläkkeistä. Jos olet saanut Melasta tapaturmaeläkettä, 
saat siitä ilmoituksen myöhemmin.

VUODEN 2022 INDEKSIT
Vuoden alussa eläkkeet tarkistetaan työeläkeindeksillä. Vuo
den 2022 työeläkeindeksi on 2691 ja se korottaa Melan mak 
samia eläkkeitä noin 2,3 prosenttia. Luopumistuen täyden 
nysosaan vaikuttaa kansaneläkeindeksi. Kansaneläkeindeksi on 
1674 ja se korottaa luopumistuen täydennysosaa 2,1 pro
senttia.

VUODEN 2022 VEROKORTTI
Verohallinto toimittaa sinulle tiedon vuoden 2022 veropro 
sentista. Saamme tiedon veroprosentistasi suoraan Vero 
hallinnolta, joten sinun ei tarvitse toimittaa meille eläkevero 
korttia. Eläkkeen ennakonpidätys toimitetaan uuden vero 
prosentin mukaan helmikuun alusta lähtien.

Jos tulosi ovat muuttuneet oleellisesti, tilaa uusi verokort 
ti osoitteesta vero.fi. Jos veroprosenttisi muuttuu, myös tilil 
lesi maksettavan eläkkeen määrä muuttuu helmikuun alusta.

VOIT ANSAITA 785,94 EUROA KUUKAUDESSA
Vuonna 2022 luopumistuen ansiotuloraja on 785,94 euroa  
kuukaudessa. Jos ansaitset enemmän, ilmoita siitä Melaan.

Jos ansiotuloraja ylittyy, luopumistuki peritään kyseiseltä 
kuukaudelta takaisin kokonaan. Ota meihin yhteyttä, jos  
suunnittelet meneväsi ansiotyöhön tai aloittavasi yrittäjätoi
minnan. Näin vältyt luopumistuen takaisinperinnältä.

Ansiotuloraja on voimassa niin kauan kuin sinulle makse 
taan luopumistuen perusmäärää ja/tai täydennysosaa, eli pi
simmillään 65 vuoden ikään asti.

LUOPUMISTUESTA VANHUUSELÄKKEEKSI
Luopumistuen perusmäärä muuttuu MYELvanhuuseläk 
keeksi, kun täytät 63 vuotta. Luopumistuen täydennysosan 
maksaminen voi jatkua 65 vuoden ikään asti, jos et hae muus 
ta työstä karttunutta eläkettä aikaisemmin.

Sinun kannattaa hakea työsuhteesta ja muusta yrittäjätoi 
minnasta karttunut vanhuuseläke maksuun oman ikäluokkasi 

mukaisessa alimmassa vanhuuseläkeiässä, jos niistä karttunut  
eläke on suurempi kuin luopumistuen täydennysosa. Tarkista 
vanhuuseläkeikäsi nettisivuiltamme tai asiakaspalvelustamme.

ILMOITA MUUTOKSISTA, JOS
 • perhesuhteissasi tapahtuu muutoksia. Avioliiton solmi 

 minen tai päättyminen saattaa vaikuttaa luopumistuen 
 määrään.
 • osoitteesi muuttuu. Tee ilmoitus kätevästi asiointi 

 palvelussa tai ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
 • tilinumerosi muuttuu. Ilmoita uusi tilinumero asiointi 

 palvelussa. Voit käyttää myös nettisivujemme suojattua 
 sähköpostia: allekirjoita, skannaa ja liitä ilmoitus mukaan. 
 Emme voi ottaa tilinumeromuutosta vastaan puhelimitse.

KATSO TIETOSI, HAE TODISTUKSIA
Asiointipalvelussa näet omat tietosi sekä sinulle maksetut  
eläkkeet ja korvaukset. Saat asiointipalvelusta myös todistuk
set viranomaisia varten.

LATAA TYÖELÄKEKORTTI-SOVELLUS
Voit käyttää Melan työeläkekortti sovellusta samalla ta 
valla kuin perinteistä työeläkekorttia. Sovellus toimii Android 
puhelimessa ja iPhonessa.

Lisätietoa eläkeasioista: mela.fi/elakkeella

Eläkkeesi maksupäivä 
on aina kuukauden 
toinen pankkipäivä.

Katso tarkat päivämäärät 
osoitteesta 

mela.fi/elakkeella

Mela palvelee monipuolisesti
Asiakaspalvelumme auttaa sinua kaikissa eläkeasioissasi

• Hoida asioitasi verkossa mela.fi/asiointipalvelut
• Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650 • Lähetä suojattua sähköpostia securemail.mela.fi
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