
Tietoa eläkkeestäsi
sinulle, joka saat työkyvyttömyyseläkettä

Oheisesta ilmoituksesta näet tiedot Melan sinulle maksamas
ta työeläkkeestä. Kela ja muut eläkelaitokset lähettävät omat 
ilmoitukset maksamistaan eläkkeistä. Jos olet saanut Melasta 
tapaturmaeläkettä, saat siitä ilmoituksen myöhemmin.

VUODEN 2023 INDEKSIT
Vuoden alussa eläkkeet tarkistetaan työeläkeindeksillä. 
Vuo den 2023 työeläkeindeksi on 2874 ja se korottaa Me
lan mak samia eläkkeitä noin 6,8 prosenttia.

VUODEN 2023 VEROKORTTI
Verohallinto toimittaa sinulle tiedon vuoden 2023 ve
roprosentista. Saamme tiedon veroprosentistasi suoraan 
Verohallinnolta, joten sinun ei tarvitse toimittaa meille 
eläkeverokort tia. Eläkkeen ennakonpidätys toimitetaan 
uuden veroprosen tin mukaan helmikuun alusta lähtien.

Jos tulosi ovat muuttuneet oleellisesti, tilaa uusi verokort
ti Verohallinnolta. Jos veroprosenttisi muuttuu, myös tilillesi 
maksettavan eläkkeen määrä muuttuu helmikuun alusta.

ANSIOTULORAJA
Kun olet työkyvyttömyyseläkkeellä, voit tehdä töitä ja an
saita ansiotulorajaan asti. Vuoden 2023 vähimmäisansiotu
loraja on 922,42 euroa. Henkilökohtainen ansiotulorajasi 
voi olla vähim mäisansiotulorajaa suurempi. Voit tarkistaa 
ansiotulorajasi asiakaspalvelustamme.

Jos ansiosi ylittävät ansiotulorajan, työkyvyttömyyseläk
keesi maksaminen keskeytetään. Maksaminen jatkuu, kun 
kuukau siansiosi jäävät ansiotulorajan alle. Sinun täytyy itse 
ilmoittaa Melaan ansiotulorajan ylityksestä. Ilmoitus kan
nattaa tehdä jo ennen työn alkamista, jolloin vältytään lii
kaa maksetun eläk keen takaisinperinnältä. Jos suunnittelet 
maatalousyrittäjätoi minnan laajentamista tai muun ansio
työn aloittamista, ota ensin yhteyttä Melaan.

Ansioina huomioidaan:
 • 1/12 MYELvakuutuksen vuosityötulosta
 • 1/12 YELvakuutuksen vuosityötulosta
 • työsuhdetyöstä saatu palkka
 • omaishoitajan palkkiot
 • perhehoitajan palkkiot
 • luottamustoimien palkkiot.

VAKUUTTAMINEN ELÄKKEELLÄ
Selvitimme eläkkeen myöntämisen yhteydessä, voiko MYEL 
vakuutuksesi jatkua. Voit ottaa MYEL ja MATAvakuutukset 
vapaaehtoisina, jos pakollisen vakuuttamisen ehdot eivät 
enää täyty. MATAvakuutuksen saa myös ilman MYELva
kuutusta. Ota yhteyttä Melaan, jos viljelmän olosuhteet 
muuttuvat.

TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE 
MUUTTUU VANHUUSELÄKKEEKSI
 • 65 vuoden iässä, jos työkyvyttömyys on alkanut ennen 
vuotta 2006.

 • 63 vuoden iässä, jos työkyvyttömyys on alkanut vuosi
na 2006–2016.

 • oman ikäluokkasi mukaisessa alimmassa vanhuuseläke
iässä, jos työkyvyttömyys on alkanut vuonna 2017 tai 
sen jälkeen. Voit tarkistaa vanhuuseläkeikäsi nettisivuil
tamme.

Huomaa, että työkyvyttömyyden alkaminen on eri ajan
kohta kuin työkyvyttömyyseläkkeen alkaminen.

Saat työkyvyttömyyseläkkeen aikana tehdystä työstä 
karttuneen eläkkeen maksuun, kun työkyvyttömyyseläk
keesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Vanhuuseläkettä täytyy 
hakea erikseen. Kätevimmin haet vanhuuseläkettä asiointi
palvelussamme.

ILMOITA MUUTOKSISTA, JOS
 • osoitteesi muuttuu. Tee ilmoitus kätevästi asiointipalve
lussa tai ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

 • tilinumerosi muuttuu. Ilmoita uusi tilinumero asiointi
palvelussa. Voit käyttää myös nettisivujemme suojat
tua sähköpostia Emme voi ottaa tilinumeromuutosta 
vastaan puhelimitse.

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

Lisätietoa eläkeasioista: mela.fi/elakkeella

Eläkkeiden maksupäivät vuonna 2023  3.1.  2.2.  2.3.  4.4.  3.5.  2.6.  4.7.  2.8.  4.9.  3.10.  2.11.  4.12.
Eläkkeesi maksupäivä on aina kuukauden toinen pankkipäivä.

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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