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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 maksamis-
taan 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 verotta-
jalta, joten sinun ei tarvitse toimittaa meille eläkeverokorttia. Eläkkeen ennakonpidätys toimitetaan uuden veropro-
sentin mukaisesti helmikuun alusta lähtien.

Jos tulosi ovat muuttuneet oleellisesti, voit tilata uuden eläkeverokortin soittamalla verottajan valtakunnalliseen 
palvelunumeroon 029 497 000, asioimalla verkossa osoitteessa vero.fi tai käymällä verotoimistossa.

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

Ansiotuloraja
Työkyvyttömyyseläkkeellä ollessasi voit tehdä ansiotyötä ansiotulorajan puitteissa. Vuonna 2018 ansiotuloraja on  
ollut 737 euroa kuukaudessa. Henkilökohtainen ansiotulorajasi voi olla tätä korkeampi. Vuoden 2019 ansiotuloraja 
on vähintään sama kuin vuonna 2018, mutta lopullinen ansiotuloraja vahvistetaan vuodenvaihteessa ja tiedotamme 
siitä nettisivuillamme. Jos ansiosi jäävät alle ansiotulorajan, tuloillasi ei ole vaikutusta työkyvyttömyyseläkkeen maksa-
miseen. Voit tarkistaa ansiotulorajasi Melan asiakaspalvelusta.

Tuloina huomioidaan palkka- ja yrittäjätulot, luottamustoimista saadut palkkiot sekä perhe- ja omaishoitajien palk- 
kiot. Maatalousyrittäjä- ja yrittäjätoiminnan osalta kuukausikohtaiseksi ansioksi katsotaan 1/12 MYEL- tai YEL-vakuu-
tuksen vuosityötulosta. Tuloina ei oteta huomioon pääoma-, vuokra-, osinko- ja korkotuloja tai maatalouden viljely-
tukia.

Jos ansiotulorajasi ylittyy, työkyvyttömyyseläkkeesi maksaminen keskeytetään, kunnes kuukausiansiosi jäävät ansio-
tulorajan alle. Sinun pitää itse ilmoittaa Melaan ansiotulorajan ylityksestä. Ilmoitus ansiotulorajan ylittymisestä kan-
nattaa tehdä jo ennen työn alkamista, jolloin vältytään mahdollisesti liikaa maksetun eläkkeen takaisinperinnältä. Jos 
suunnittelet maatalousyrittäjätoiminnan laajentamista tai muun ansiotyön aloittamista, ota ensin yhteyttä Melaan.
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Vakuuttaminen eläkkeellä
Olemme selvittäneet eläkkeen myöntämisen yhteydessä, voiko MYEL-vakuutuksesi jatkua. MYEL- ja MATA-vakuu-
tukset voi ottaa vapaaehtoisina, jos pakollisen vakuuttamisen ehdot eivät enää täyty. MATA-vakuutuksen saa myös 
ilman MYEL-vakuutusta. Ota yhteyttä Melaan, jos viljelmän olosuhteissa tapahtuu muutoksia.

Työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi
• 65 vuoden iässä, jos työkyvyttömyys on alkanut ennen vuotta 2006.
• 63 vuoden iässä, jos työkyvyttömyys on alkanut vuosina 2006–2016.
• oman ikäluokkasi mukaisessa alimmassa vanhuuseläkeiässä, jos 
 työkyvyttömyys on alkanut vuoden 2016 jälkeen.

Työkyvyttömyyseläkkeen aikana tehdystä työstä karttuneen eläkkeesi saat maksuun, kun työkyvyttömyyseläkkee-
si muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Huomaa, että eläkettä on tällöin haettava erikseen. Vanhuuseläkeikäsi voit tarkistaa  
Melan nettisivuilta tai asiakaspalvelusta 029 435 2650.

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 tulostaa 
todistuksia esimerkiksi eläkkeen määrästä viranomaisia varten. Todistukset voit pyytää myös Melasta soittamalla asia-
kaspalvelunumeroon 029 435 2650.

Hyvää vuotta 2019!


