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Eläkkeen maksupäivät 2019

Maksupäivä on aina kunkin kuukauden 2. pankkipäivä.

3. tammikuuta 2. huhtikuuta 2. heinäkuuta 2. lokakuuta
4. helmikuuta 3. toukokuuta 2. elokuuta 4. marraskuuta
4. maaliskuuta 4. kesäkuuta 3. syyskuuta 3. joulukuuta

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

Vuoden 2019 työeläkeindeksi
Vuoden alussa eläkkeet tarkistetaan työeläkeindeksillä. Vuoden 2019 työeläkeindeksi on 2585 ja se korottaa
Melan maksamia eläkkeitä noin 1,5 prosenttia.

Vuoden 2019 verokortti
Verottaja toimittaa sinulle tiedon vuoden 2019 veroprosentista. Saamme tiedon veroprosentistasi suoraan 
verottajalta, joten sinun ei tarvitse toimittaa meille eläkeverokorttia. Eläkkeen ennakonpidätys toimitetaan 
uuden veroprosentin mukaisesti helmikuun alusta lähtien.

Jos tulosi ovat muuttuneet oleellisesti, voit tilata uuden eläkeverokortin soittamalla verottajan valtakun-
nalliseen palvelunumeroon 029 497 000, asioimalla verkossa osoitteessa vero.fi tai käymällä verotoimistos-
sa.

Jos veroprosenttisi muuttuu, myös tilillesi maksettavan eläkkeen määrä muuttuu helmikuun alusta.

Jos saat osittaista varhennettua vanhuuseläkettä
Osittaisella vanhuuseläkkeellä ollessasi sinulla ei ole ansiotulorajaa eläkkeen rinnalla tehdystä työstä. Osit-
taisen vanhuuseläkkeen jälkeen sinun on haettava vanhuuseläkettä erikseen. Saat vanhuuseläkkeenä sen 
eläkkeen osuuden, jota ei ole vielä myönnetty osittaisena. Lisäksi saat osittaisen vanhuuseläkkeen aikana 
karttuneen uuden eläkkeen. Voit hakea vanhuuseläkettä aikaisintaan, kun olet täyttänyt oman ikäluokkasi 
mukaisen alimman vanhuuseläkeiän. Jos haet vanhuuseläkkeen myöhemmin, saat siihen 0,4 prosentin koro-
tuksen jokaiselta lykätyltä kuukaudelta. 

Jos saat osa-aikaeläkettä
Osa-aikaeläkkeen maksaminen jatkuu niin kauan kuin eläkkeen saamisen edellytykset täyttyvät, kuitenkin 
enintään 68 vuoden ikään asti.

Eläkkeen jatkuminen edellyttää, että ansio- ja yrittäjätulosi pysyvät eläkepäätöksessä ilmoitetulla tasolla. Il-
moita ansiotasossa tapahtuneista muutoksista Melaan, sillä ne voivat vaikuttaa sinulle maksettavan eläkkeen 
määrään. Tuloiksi lasketaan palkka- ja yrittäjätulot sekä esimerkiksi luottamustoimista ja omaishoitotyöstä 
saatavat korvaukset ja palkkiot.

Osa-aikaeläke ei muutu vanhuuseläkkeeksi automaattisesti, vaan sitä on haettava erikseen. Voit hakea 
vanhuuseläkettä aikaisintaan, kun olet täyttänyt oman ikäluokkasi mukaisen alimman vanhuuseläkeiän.
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Jos saat perhe-eläkettä
Leskeneläkkeen määrä tarkistetaan, kun leskelle myönnetään oma työeläke tai nuorin lapsista täyttää 18 
vuotta. Annamme perhe-eläkkeestä uuden päätöksen, jos eläkkeen määrä muuttuu.

Avioliitto lakkauttaa leskeneläkkeen, jos leski on uuden avioliiton solmiessaan alle 50-vuotias. Tällöin 
hänelle maksetaan kolmen vuoden leskeneläkettä vastaava kertakorvaus. Jos leski on uuden avioliiton sol-
miessaan täyttänyt 50 vuotta, jatkuu leskeneläkkeen maksaminen ennallaan.

Yllä kuvatut menettelyt koskevat työeläkkeen perusteella myönnettyä leskeneläkettä. Menettely voi olla 
erilainen, jos saat perhe-eläkettä myös tapaturman tai liikennevahingon perusteella. Varmista asia korvausta 
maksavasta laitoksesta.

Ilmoita osoitteenmuutoksesta
• Melan sähköisessä asiointipalvelussa: kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla
 pankkitunnuksillasi osoitteessa mela.fi/asiointipalvelut. 
• sähköpostilla: asiakaspalvelu@mela.fi, puhelimitse: 029 435 2650 tai kirjeitse.

Ilmoita muuttuneesta tilinumerosta
• Melan sähköisessä asiointipalvelussa: kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla
 pankkitunnuksillasi osoitteessa mela.fi/asiointipalvelut. 
• sähköpostilla: käytä Melan nettisivujen suojattua sähköpostipalvelua.
 Allekirjoita ilmoitus, skannaa se ja liitä se sähköpostin liitteeksi. 
• kirjeitse: Kerro kirjeessä syntymäaikasi ja allekirjoita ilmoitus. Jos ilmoituksen allekirjoittaa
 joku muu kuin sinä itse, liitä mukaan valtakirja tai kopio edunvalvontapäätöksestä.
• Emme voi ottaa tilinumeromuutosta vastaan puhelimitse.

Tulosta tai tilaa todistuksia
Melan sähköisessä asiointipalvelussa näet omat tietosi sekä sinulle maksetut eläkkeet ja korvaukset. Voit tu-
lostaa todistuksia esimerkiksi eläkkeen määrästä viranomaisia varten. Todistukset voit pyytää myös Melasta 
soittamalla asiakaspalvelunumeroon 029 435 2650.

Hyvää vuotta 2019!


