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Eläkkeen maksupäivät 2018

Maksupäivä on aina kunkin kuukauden 2. pankkipäivä.

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

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

Vuoden 2018 työeläkeindeksi
Vuoden alussa eläkkeet tarkistetaan työeläkeindeksillä. Vuoden 2018 työeläkeindeksi on 2548 ja se korottaa 
Melan maksamia eläkkeitä noin 0,6 prosenttia.

Vuoden 2018 verokortti
Verottaja toimittaa sinulle tiedon vuoden 2018 veroprosenteista. Verottaja lähettää saman tiedon myös 
Melaan, joten sinun ei tarvitse ilmoittaa asiasta. Ennakonpidätys toimitetaan uuden veroprosentin mukai-
sesti helmikuun alusta lähtien.

Mikäli tulosi ovat muuttuneet oleellisesti ja haluat oikaisun ennakonpidätykseen, voit tilata uuden vero-
prosentin joko soittamalla verottajan valtakunnalliseen palvelunumeroon 029 497 000, asioimalla verkos- 
sa vero.fi/verokortti tai käymällä verotoimistossa.

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

Ansiotuloraja
Vuonna 2018 työkyvyttömyyseläkkeen saajan ansiot voivat olla korkeintaan 737 euroa kuukaudessa ilman, 
että ne vaikuttavat eläkkeen maksamiseen. Ansiosi voivat nousta tätä suuremmiksi, jos henkilökohtainen 
ansiotulorajasi on tätä suurempi. Ansiotulorajasi voit tarkistaa Melan asiakaspalvelusta.

Tuloina huomioidaan palkka- ja yrittäjätulot sekä luottamustoimista saadut palkkiot. Myös perhe- ja omais- 
hoitajien palkkiot katsotaan ansiotuloksi. Maatalousyrittäjä- ja yrittäjätoiminnan osalta kuukausikohtaiseksi 
ansioksi katsotaan MYEL/YEL-vakuutuksen vuosityötulon kahdestoistaosa. Pääoma-, vuokra-, osinko- ja kor-
kotuloja tai maatalouden viljelytukia ei oteta tuloina huomioon.

Jos 737 euron tai sitä korkeampi henkilökohtainen ansiotulorajasi ylittyy, keskeytetään työkyvyttömyys-
eläkkeesi maksaminen siihen asti, kunnes kuukausiansiosi jäävät ansiotulorajan alle. Sinun pitää itse ilmoit- 
taa Melaan ansiotulorajan ylityksestä. Ilmoitus ansiotulorajan ylittymisestä kannattaa tehdä jo ennen työn 
alkamista, jolloin vältytään mahdollisesti liikaa maksetun eläkkeen takaisinperinnältä. Jos suunnittelet maa-
talousyrittäjätoiminnan laajentamista tai muun ansiotyön aloittamista, ota ensin yhteyttä Melaan.
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Eläkkeen rinnalla karttunut eläke
Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voidaan vakuuttaa jäljellä olevan työpanoksen mukaan. Eläkkeen myöntä-
misen yhteydessä Mela on selvittänyt, voiko MYEL-vakuutuksesi jatkua. MYEL- ja MATA-vakuutukset voi 
ottaa vapaaehtoisina, jos pakollisen vakuuttamisen ehdot eivät ole täyttyneet. MATA-vakuutuksen saa myös 
ilman MYEL-vakuutusta. Ota yhteyttä Melaan, jos viljelmän olosuhteissa tapahtuu muutoksia.

Työkyvyttömyyseläkkeen aikana tehdystä työstä karttuneen eläkkeesi saat maksuun, kun työkyvyttömyys-
eläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Huomaa, että eläkettä on tällöin haettava erikseen.

Työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi
•  65 vuoden iässä, jos työkyvyttömyys on alkanut ennen vuotta 2006.
•  63 vuoden iässä, jos työkyvyttömyys on alkanut vuonna 2006–2016.
•  oman ikäluokkasi mukaisessa alimmassa vanhuuseläkeiässä, jos työkyvyttömyys on alkanut vuonna 2017. 
Vanhuuseläkeikäsi voit tarkistaa Melan nettisivuilta tai asiakaspalvelusta 029 435 2650.

Osoite- ja pankkitilimuutokset
Pääset itse muuttamaan osoitteesi ja tilinumerosi Melan sähköisissä asiointipalveluissa. Kirjaudu palveluun 
osoitteessa mela.fi/asiointipalvelut. Kirjautumiseen tarvitset henkilökohtaiset pankkitunnukset.

Voit ilmoittaa uuden osoitteen Melaan myös sähköpostitse palaute@mela.fi, puhelimitse 029 435 2650 
tai kirjeitse. Ilmoituksen voi tehdä myös Melan nettisivuilla. Muistathan tehdä osoitteenmuutoksen myös 
postiin.

Jos teet tilinumeromuutoksen kirjeitse, mainitse myös syntymäaikasi ja muista allekirjoittaa ilmoitus. Mi- 
käli allekirjoittajana on joku muu kuin eläkkeensaaja, mukaan on liitettävä valtakirja tai kopio edunvalvon-
tapäätöksestä. Jos lähetät tilinumeromuutoksen sähköpostitse, käytä Melan nettisivuilta löytyvää suojattua 
sähköpostipalvelua securemail.mela.fi. Skannaa allekirjoitettu ilmoitus ja liitä se sähköpostin liitteeksi.

Tilinumeromuutosta emme voi ottaa vastaan puhelimitse.

Tulosta tai tilaa todistuksia
Melan sähköisissä asiointipalveluissa näet omat tietosi sekä sinulle maksetut eläkkeet ja korvaukset. Voit  
tulostaa erilaisia todistuksia esimerkiksi eläkkeen määrästä viranomaisia varten. Todistukset voit pyytää myös 
Melasta soittamalla asiakaspalvelunumeroon 029 435 2650.


