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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 maksamis-
taan eläkkeistä. Jos olet saanut Melasta tapaturmaeläkettä, saat siitä ilmoituksen myöhemmin.

Vuoden 2020 indeksit
Vuoden alussa eläkkeet tarkistetaan työeläkeindeksillä. Vuoden 2020 työeläkeindeksi on 2617 ja se korottaa Melan 
maksamia eläkkeitä noin 1,2 prosenttia. Luopumistuen täydennysosaan vaikuttaa kansaneläkeindeksi. Vuonna 2020 
kansaneläkeindeksi on 1633 ja se korottaa luopumistuen täydennysosaa 1,0 prosenttia.

Korotus luopumistuen täydennysosaan
Jos kansaneläkkeeseen tulee tasokorotus, se koskee myös luopumistuen täydennysosaa. Korotus on noin 28 euroa 
kuukaudessa ja se lisätään luopumistukeen ilman, että sitä tarvitsee erikseen hakea. Korotus koskee vain sellaista 
luopumistukea, jossa on täydennysosa.

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

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

Voit ansaita 757 euroa kuukaudessa
Luopumistuen ansiotuloraja on 757 euroa kuukaudessa vuonna 2020. Jos ansaitset enemmän kuin 757 euroa kuu-
kaudessa, sinun täytyy itse ilmoittaa siitä Melaan.
      Luopumistuki peritään kokonaan takaisin siltä kuukaudelta, jolta ansiotuloraja ylittyy. Ota yhteyttä Melaan, jos 
suunnittelet meneväsi ansiotyöhön tai aloittavasi yrittäjätoiminnan. Näin vältytään luopumistuen takaisinperinnältä.
      Ansiotulo katsotaan sen kuukauden tuloksi, jolloin työ on tehty. Ansiotuloiksi lasketaan palkka- ja yrittäjätulot 
sekä yksityisistä luottamustoimista saadut palkkiot. Ansiotuloiksi ei lasketa pääomatuloja, kuten vuokra-, osinko- ja 
korkotuloja. Yrittäjätoiminnan osalta kuukausikohtaiseksi ansioksi katsotaan YEL-vakuutuksen vuosityötulon kahdes-
toistaosa. Kaupallisen maatalouden harjoittaminen ja metsätalouden hankintatöiden tekeminen ei ole sallittua edes 
ansiotulorajan puitteissa.
      Ansiotuloraja on voimassa niin kauan kuin sinulle maksetaan luopumistuen perusmäärää ja/tai täydennysosaa, eli 
pisimmillään 65 vuoden ikään asti. 
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Luopumistuesta vanhuuseläkkeeksi
Luopumistuen perusmäärä muuttuu MYEL-vanhuuseläkkeeksi, kun täytät 63 vuotta. Luopumistuen täydennysosan 
maksaminen voi jatkua 65 vuoden ikään asti, jos et hae muusta työstä karttunutta eläkettä aikaisemmin. Jos luopumi-
nen on tapahtunut ennen vuotta 2007, perusmäärän maksaminen päättyy täytettyäsi 65 vuotta.

Sinun kannattaa hakea työsuhteesta ja muusta yrittäjätoiminnasta karttunut vanhuuseläke maksuun oman ikäluok-
kasi mukaisessa alimmassa vanhuuseläkeiässä, jos niistä karttunut eläke on suurempi kuin luopumistuen täydennysosa. 
Tarkista vanhuuseläkeikäsi Melan nettisivuilta tai asiakaspalvelusta 029 435 2650. 

Voit hakea vanhuuseläkettä myös sähköisesti Melan asiointipalvelussa.

Muutos perhesuhteissa
Ilmoita Melaan, jos perhesuhteissasi tapahtuu muutos. Avioliiton solmiminen tai päättyminen saattaa vaikuttaa luopu-
mistuen määrään.

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 Melasta soittamalla asia-
kaspalvelunumeroon 029 435 2650.

Hyvää vuotta 2020!


