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Eläkkeen maksupäivät 2020

Maksupäivä on aina kunkin kuukauden 2. pankkipäivä.

3. tammikuuta 2. huhtikuuta 2. heinäkuuta 2. lokakuuta
4. helmikuuta 5. toukokuuta 4. elokuuta 3. marraskuuta
3. maaliskuuta 2. kesäkuuta 2. syyskuuta 2. 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 2020 työeläkeindeksi
Vuoden alussa eläkkeet tarkistetaan työeläkeindeksillä. Vuoden 2020 työeläkeindeksi on 2617 ja se korottaa
Melan maksamia eläkkeitä noin 1,2 prosenttia.

Vuoden 2020 verokortti
Verohallinto toimittaa sinulle tiedon vuoden 2020 veroprosentista. Saamme veroprosenttisi suoraan 
Verohallinnolta, joten sinun ei tarvitse toimittaa meille eläkeverokorttia. Eläkkeen ennakonpidätys toimite-
taan uuden veroprosentin mukaan helmikuun alusta lähtien. 

Jos tulosi ovat muuttuneet oleellisesti, voit tilata uuden eläkeverokortin asioimalla verkossa osoittees-
sa vero.fi/verokortti tai soittamalla Verohallinnon valtakunnalliseen palvelunumeroon 029 497 000. Jos  
veroprosenttisi muuttuu, myös tilillesi maksettavan eläkkeen määrä muuttuu helmikuun alusta.

Ei ansiotulorajaa
Vanhuuseläkkeellä olevilla ei ole ansiotulorajaa eläkkeen rinnalla tehdystä työstä.

Työskentely eläkkeen aikana
Jos jatkat maatalousyrittäjätyötä vanhuuseläkkeellä, voit hakea vapaaehtoista MYEL-vakuutusta. Vakuutus 
päättyy työskentelyn loputtua tai viimeistään, kun täytät 68 vuotta.

Uudesta vakuutuksesta ja vanhuuseläkkeen rinnalla tehdystä ansiotyöstä karttuneen eläkkeen saat aikai-
sintaan 68-vuotiaana. Huomaa, että eläkettä täytyy hakea erikseen.

Vapaaehtoinen tapaturmaturva
Jos jatkat maataloustyötä tai työskentelet tilalla perheenjäsenenä, voit pitää voimassa vapaaehtoisen työajan
MATA-vakuutuksen. Kun työskentely maataloudessa loppuu, MATA-vakuutus on päätettävä. Samalla päät-
tyy myös vapaa-ajan MATA-vakuutus. Ilmoita työskentelyn lopettamisesta Melaan kirjallisesti.
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Tutustu uudistettuihin nettisivuihimme ja anna palautetta: Mela.fi

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

Ilmoita muuttuneesta tilinumerosta
• Melan sähköisessä asiointipalvelussa: tunnistaudu palveluun osoitteessa mela.fi/asiointipalvelut. 
• sähköpostilla: käytä Melan nettisivujen suojattua sähköpostipalvelua. 
 Allekirjoita ilmoitus, skannaa se ja liitä se sähköpostin liitteeksi. 
• 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 Melas- 
ta soittamalla asiakaspalvelunumeroon 029 435 2650.

Työeläkekortti nyt myös mobiilisovelluksena
Saat Melan työeläkekortin nyt myös älypuhelimeesi. Lataa Melan työeläkekortti -sovellus ja voit käyttää sitä 
samalla tavalla kuin perinteistä muovista työeläkekorttia. Sovellus toimii Android-puhelimessa ja iPhonessa. 
Voit myös jatkaa perinteisen muovisen työeläkekortin käyttöä kuten tähänkin asti. Lisätietoja työeläke- 
kortista saat nettisivuiltamme.

Hyvää vuotta 2020!


