
Tietoa eläkkeestäsi
sinulle, joka saat osittaista vanhuuseläkettä,

perhe-eläkettä tai osa-aikaeläkettä

Oheisesta ilmoituksesta näet tiedot Melan sinulle maksa
masta työeläkkeestä. Kela ja muut eläkelaitokset lähettävät 
omat ilmoitukset maksamistaan eläkkeistä. Jos olet saanut 
Melasta tapaturmaeläkettä, saat siitä ilmoituksen myö
hemmin.

VUODEN 2023 INDEKSIT
Vuoden alussa eläkkeet tarkistetaan työeläkeindeksillä. 
Vuo den 2023 työeläkeindeksi on 2874 ja se korottaa Me
lan maksamia eläkkeitä noin 6,8 prosenttia.

VUODEN 2023 VEROKORTTI 
Verohallinto toimittaa sinulle tiedon vuoden 2023 ve
roprosentista. Saamme tiedon veroprosentistasi suoraan 
Vero hallinnolta, joten sinun ei tarvitse toimittaa meille 
eläkeve rokorttia. Eläkkeen ennakonpidätys toimitetaan 
uuden ve roprosentin mukaan helmikuun alusta lähtien.

Jos tulosi ovat muuttuneet oleellisesti, tilaa uusi eläke 
verokortti Verohallinnolta. Jos veroprosenttisi muuttuu, 
myös tilillesi maksettavan eläkkeen määrä muuttuu helmi
kuun alusta.

OSITTAINEN VANHUUSELÄKE JA OSA-AIKAELÄKE
Osittainen vanhuuseläke ja osaaikaeläke eivät muutu van
huuseläkkeeksi automaattisesti, vaan sinun on haettava 
vanhuuseläkettä erikseen. Voit hakea vanhuuseläkettä ai
kaisintaan, kun olet täyttänyt oman ikäluokkasi mukaisen 
alimman vanhuuselä keiän. Jos haet vanhuuseläkettä myö
hemmin, saat siihen 0,4 prosentin korotuksen jokaiselta 
lykätyltä kuukaudelta. Käte vimmin haet vanhuuseläkettä 
asiointipalvelussamme.

JOS SAAT PERHE-ELÄKETTÄ
Leskeneläkkeen määrä tarkistetaan, kun leskelle myönne

tään oma työeläke tai nuorin lapsista täyttää 18 vuotta. 
Annamme perheeläkkeestä uuden päätöksen, jos eläk
keen määrä muuttuu.

Leskeneläke lakkautetaan, jos leski solmii uuden aviolii
ton alle 50vuotiaana. Silloin leskelle maksetaan enintään 
kolmen vuoden leskeneläkettä vastaava kertakorvaus. Jos 
leski on uuden avioliiton solmiessaan täyttänyt 50 vuotta, 
leskeneläkkeen maksaminen jatkuu ennallaan.

Avolesken perheeläke päättyy, kun nuorin lapsi täyttää 
18 vuotta.

Lapseneläkettä saavan täytyy 18 vuotta täytettyään lä
hettää Melaan oma tilinumeronsa eläkkeen maksua var
ten. Lapseneläkkeen maksaminen jatkuu sen kuukauden 
loppuun, jona lapsi täyttää 20 vuotta. 

Nämä menettelyt koskevat työeläkkeen perusteella 
myönnettyä leskeneläkettä. Menettely voi olla erilainen, jos 
saat perheeläkettä myös tapaturman tai liikennevahingon 
perusteella. Varmista asia korvausta maksavasta laitokses
ta.

ILMOITA MUUTOKSISTA, JOS
 • osoitteesi muuttuu. Tee ilmoitus kätevästi asiointipalve
lussa tai ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

 • tilinumerosi muuttuu. Ilmoita uusi tilinumero asiointi
palvelussa. Voit käyttää myös nettisivujemme suojattua 
sähköpostia. Emme voi ottaa tilinumeromuutosta 
vastaan puhelimitse.

KATSO TIETOSI, HAE TODISTUKSIA
Asiointipalvelussa näet omat tietosi sekä sinulle makse
tut eläkkeet ja korvaukset. Saat asiointipalvelusta myös 
todistuk set viranomaisia varten.

Lisätietoa eläkeasioista: mela.fi/elakkeella

Eläkkeiden maksupäivät vuonna 2023:  3.1.  2.2.  2.3.  4.4.  3.5.  2.6.  4.7.  2.8.  4.9.  3.10.  2.11.  4.12.
Eläkkeesi maksupäivä on aina kuukauden toinen pankkipäivä.

Mela palvelee monipuolisesti
Asiakaspalvelumme auttaa sinua kaikissa eläkeasioissasi
• Hoida asioitasi verkossa mela.fi/asiointipalvelut

• Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650 • Lähetä suojattua sähköpostia securemail.mela.fi
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