
Tietoa eläkkeensaajalle

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.

VUODEN 2022 VEROKORTTI 
Verohallinto toimittaa sinulle tiedon vuoden 2022 veropro 
sentista. Saamme tiedon veroprosentistasi suoraan Verohal
linnolta, 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 eläkeve 
rokortti osoitteesta vero.fi. Jos veroprosenttisi muuttuu,  
myös tilillesi maksettavan eläkkeen määrä muuttuu helmi
kuun alusta.

EI ANSIOTULORAJAA
Vanhuuseläkkeellä sinulla ei ole ansiotulorajaa eläkkeen rin
nalla tehdystä työstä.

TYÖSKENTELY ELÄKKEEN AIKANA
Jos jatkat maatalousyrittäjätyötä vanhuuseläkkeellä, voit ottaa 
vapaaehtoisen MYELvakuutuksen. Vakuutus päättyy työs 
kentelyn loputtua tai viimeistään, kun täytät 68 vuotta. Uu
desta vakuutuksesta ja vanhuuseläkkeen rinnalla tehdystä 
ansiotyöstä karttuneen eläkkeen saat aikaisintaan 68vuo
tiaana. Huomaa, että eläkettä täytyy hakea erikseen. Käte
vimmin haet eläkettä asiointipalvelussamme. Voit myös ottaa 
yhteyttä asiakaspalveluumme tai Melaasiamieheen.

TAPATURMATURVAA TYÖHÖN
Jos jatkat maataloustyötä tai työskentelet tilalla perheenjäse
nenä, kannattaa pitää vapaaehtoinen työajan MATAvakuutus 
voimassa. Kun työskentely maataloudessa loppuu, MATAva 

kuutus on päätettävä. Samalla päättyy myös vapaaajan MATA 
vakuutus. Vakuutusasiat hoidat ketterästi asiointipalvelussa. 
Voit myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tai Melaasia
mieheen.

ILMOITA MUUTOKSISTA, JOS
 • osoitteesi muuttuu. Tee ilmoitus asiointipalvelussa 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 eläk 
keet ja korvaukset. Saat asiointipalvelusta myös todistukset 
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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