MYEL-ELÄKKEET

Sinulle on myönnetty perhe-eläke
Perhe-eläke turvaa lesken ja alaikäisten lasten toimeentuloa
perheen huoltajan menehdyttyä. Perhe-eläkkeen määrä perustuu
edunjättäjän ansaitsemaan eläkkeeseen.
Miten perhe-eläke lasketaan?
Perhe-eläke perustuu siihen työeläkkeeseen, jota edunjättäjä sai
kuollessaan. Jos edunjättäjä ei vielä ollut eläkkeellä, perhe-eläke
määräytyy sen laskennallisen eläkkeen perusteella, johon edun
jättäjällä olisi ollut oikeus kuolinpäivänään.
Jos edunjättäjällä oli muuta yrittäjätoimintaa tai yksityisen sek
torin työsuhteita, sisältyvät niistä karttuneet eläkkeet oheiseen
päätökseen. Myös kunnan, valtion ja muun julkisen alan palve
luksesta mahdollisesti karttuneet eläkkeet voivat olla mukana
Melan antamassa päätöksessä. Joissain tapauksissa Keva antaa
eläkepäätöksensä erikseen.
Lesken ja lasten yhteenlaskettu perhe-eläke on enintään edunjättäjän oman eläkkeen suuruinen.

Leskeneläkkeen vähentäminen
Lesken omaan ansiotyöhön perustuva eläketurva voi vaikuttaa
vähentävästi leskeneläkkeen määrään. Jos oma työeläkkeesi tai
laskennallinen työeläkkeesi on suurempi kuin 750,50 euroa kuus
sa (vuonna 2022), leskeneläkkeestäsi vähennetään puolet tämän
rajan ylittävästä määrästä. Sinulle maksettavaa leskeneläkettä ei
vähennetä, jos työeläkkeesi tai laskennallinen eläkkeesi on pie
nempi kuin 750,50 euroa kuukaudessa.
Vähennys leskeneläkkeeseen tehdään
• heti eläkkeen alkaessa, jos olet täyttänyt 65 vuotta tai saat jo
omaa työeläkettä
• kuuden kuukauden päästä eläkkeen alkamisesta, jos et vielä ole
täyttänyt 65 vuotta etkä saa omaa työeläkettä.

silloin, jos et vielä ole jäänyt omalle eläkkeelle, lukuun ottamatta
osatyökyvyttömyyseläkettä tai osa-aikaeläkettä.
Leskeneläkkeen vähennystä todellisten tulojen perusteella on
pyydettävä 5 vuoden kuluessa kuolemantapauksesta tai siinä vai
heessa, kun vähennys tehdään ensimmäisen kerran.

Leskeneläke myönnetään
• Toistaiseksi, jos olet syntynyt ennen vuotta 1975 ja olit aviolii
tossa edunjättäjän kanssa ja teillä oli/on yhteisiä lapsia.
• 10 vuodeksi tai siihen saakka, kun nuorin lapsi täyttää 18
vuotta, jos olet syntynyt 1975 tai sen jälkeen ja olit avioliitossa
edunjättäjän kanssa ja teillä oli/on yhteisiä lapsia.
• Siihen saakka, kun nuorin lapsi täyttää 18 vuotta, jos olet ollut
avoliitossa 5 vuotta edunjättäjän kanssa ja teillä on yhteisiä lap
sia, jotka ovat asuneet ainakin osittain teidän kanssanne.

Lapseneläke
Lasten osuus perhe-eläkkeestä jaetaan tasan lasten lukumäärän
mukaan. Jos leskeä ei ole, myös lesken eläkeosa maksetaan osi
tettuna lapsille.
Lapsen perhe-eläke päättyy hänen täyttäessään 20 vuotta.
Eläke päättyy myös, jos lapsi adoptoidaan. Ilmoita silloin asiasta
Melaan.

Eläkkeen maksaminen

Vähennys tehdään kuitenkin vasta sitten, kun nuorin lapseneläk
keeseen oikeutettu lapsi täyttää 18 vuotta.

Perhe-eläke maksetaan ilmoittamallesi pankkitilille joka kuukau
den toisena pankkipäivänä. Ensimmäinen maksupäivä on ilmoi
tettu päätöksessä.
Eläke on verotettavaa tuloa. Päätöksen liitteenä on ohje, jos
tarvitset eläkettä varten oman verokortin. Ilmoitamme sinulle
maksetut eläkkeet ja niistä pidätetyt verot suoraan verottajalle.

Vähennys todellisten tulojen perusteella

Lesken uusi avioliitto

Jos todelliset tulosi jäävät laskennallista eläkettä vähintään 25 pro
senttia pienemmiksi esimerkiksi työttömyyden takia, voit pyytää
leskeneläkkeen vähennyksen tekemistä todellisten tulojesi perus
teella. Vähennystä todellisten tulojen perusteella voit pyytää vain

Jos solmit uuden avioliiton alle 50-vuotiaana, leskeneläkkeesi
maksaminen lakkaa. Sinulle maksetaan kuitenkin kolmen vuoden
eläkettä vastaava määrä kertasuorituksena, jos olit avioliitossa
edunjättäjän kanssa. Jos lesken-eläkkeesi jatkuisi enää alle 3 vuotta,
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Osoitteen tai tilinumeron muutos
Ilmoita osoitteen tai tilinumeron muutoksesta asiointipalvelus
samme mela.fi/asiointipalvelut.

Yhteystietojen muutokset tehdään asiointipalvelun Katso tie
tojasi -välilehdellä kohdassa Asiakastiedot. Voit myös lähettää
muutosilmoituksen meille postitse. Muista silloin allekirjoittaa
ilmoitus ja liittää mukaan syntymäaikasi ja yhteystietosi.
Tilinumeron muutosilmoituksen voit tehdä myös siinä pankis
sa, johon haluat eläkkeesi maksettavaksi. Emme voi ottaa vastaan
tilinumeromuutoksia puhelimitse tai sähköpostilla.
18 vuotta täyttäviltä lapsilta pyydämme erikseen oman tili
numeron.

Tietosuoja ja tietojen käyttö
Melan käsittelemään vakuutus- ja eläkeasiaasi liittyvät tiedot ovat
salassa pidettäviä. Mela antaa tietojasi ulkopuolisille vain suostu
muksellasi tai, jos laki niin velvoittaa. Mela voi kuitenkin käyttää
tietojasi myöhemmin muun henkilökohtaisen Mela-turva-asiasi
hoitamisen yhteydessä. Lue lisää mela.fi/tietosuoja.

Mela palvelee monipuolisesti
Mela-asiamiehet ja asiakaspalvelumme auttavat sinua kaikissa Mela-turvaan liittyvissä asioissa

• Hoida Mela-turvaasi verkossa mela.fi/asiointipalvelut

• Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650 • Lähetä postia: PL 16, 02101 Espoo • Lähetä suojattua sähköpostia mela.fi
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kertasuoritus maksetaan vain siltä ajalta, jonka eläke jatkuisi.
Jos solmit uuden avioliiton alle 50-vuotiaana ja sinulla on myös
lapseneläkettä saavia lapsia, sinulle ei makseta kertasuoritusta,
vaan lesken eläkeosaa aletaan maksaa lapsille.
Jos solmit uuden avioliiton täytettyäsi 50 vuotta, leskeneläk
keesi maksaminen jatkuu ennallaan.
Avoliitto ei vaikuta työeläkelakien mukaisen leskeneläkkeen
maksamiseen. Jos saat leskeneläkettä myös liikennevahingon tai
tapaturman perusteella, ota aina yhteyttä vakuutusyhtiöösi, kos
ka uusi liitto vaikuttaa eri tavalla eri järjestelmissä. Näissä järjestel
missä myös avoliitto voi vaikuttaa leskeneläkkeen maksamiseen.

