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Eläkkeen maksupäivät 2021

Maksupäivä on aina kunkin kuukauden 2. pankkipäivä.

5. tammikuuta 6. huhtikuuta 2. heinäkuuta 4. lokakuuta
2. helmikuuta 4. toukokuuta 3. elokuuta 2. marraskuuta
2. 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 2021 työeläkeindeksi
Vuoden alussa eläkkeet tarkistetaan työeläkeindeksillä. Vuoden 2021 työeläkeindeksi on 2631 ja se korottaa 
Melan maksamia eläkkeitä noin 0,5 prosenttia.

Vuoden 2021 verokortti
Verohallinto toimittaa sinulle tiedon vuoden 2021 veroprosentista. Saamme veroprosenttisi suoraan Vero-
hallinnolta, 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 osoitteessa vero.fi/verokortti tai 
soittamalla Verohallinnon valtakunnalliseen palvelunumeroon 029 497 000. Jos veroprosenttisi muuttuu, 
myös tilillesi maksettavan eläkkeen määrä muuttuu helmikuun alusta.

Jos saat osittaista varhennettua vanhuuseläkettä
Kun saat osittaista vanhuuseläkettä, sinulla ei ole ansiotulorajaa. Osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen sinun 
on haettava vanhuuseläkettä erikseen. Saat vanhuuseläkkeenä sen eläkkeen osuuden, jota ei ole vielä myön-
netty osittaisena. Lisäksi saat osittaisen vanhuuseläkkeen aikana karttuneen uuden eläkkeen. Voit hakea 
vanhuuseläkettä aikaisintaan, kun olet täyttänyt oman ikäluokkasi mukaisen alimman vanhuuseläkeiän. Jos 
haet vanhuuseläkkeen myöhemmin, saat siihen 0,4 prosentin korotuksen jokaiselta lykätyltä kuukaudelta. 
Voit hakea vanhuuseläkettä asiointipalvelussamme.

Jos saat osa-aikaeläkettä 
Osa-aikaeläkkeen maksaminen jatkuu niin kauan kuin eläkkeen saamisen edellytykset täyttyvät, kuitenkin 
enintään 68 vuoden ikään asti.

Eläkkeen jatkuminen edellyttää, että tulosi pysyvät eläkepäätöksessä ilmoitetulla tasolla. Ilmoita meille 
tuloissasi tapahtuneista muutoksista, sillä ne voivat vaikuttaa sinulle maksettavan eläkkeen määrään.

Tuloiksi lasketaan palkka- ja yrittäjätulot sekä esimerkiksi luottamustoimista ja omaishoitotyöstä saatavat 
korvaukset ja palkkiot.

 Osa-aikaeläke ei muutu vanhuuseläkkeeksi automaattisesti, vaan vanhuuseläkettä on haettava erikseen. 
Voit hakea vanhuuseläkettä asiointipalvelussamme.
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Pensionsutbetalningen 2021

Pensionen betalas alltid den andra bankdagen i månaden.

5 januari 6 april 2 juli 4 oktober
2 februari 4 maj 3 augusti 2 november
2 mars 2 juni 2 september 2 december

Pension som LPA betalar
Det bifogade meddelandet gäller arbetspension som betalas av LPA. FPA och andra inrättningar meddelar 
särskilt om de pensioner som de betalar. Om du har fått olycksfallspension från LPA får du meddelande 
om det senare.

Arbetspensionsindex för 2021
Pensionerna justeras med arbetspensionsindex i början av året. Arbetspensionsindex i början av 2021 är 
2631 vilket höjer pensionerna som LPA betalar med cirka 0,5 procent.

Skattekort för 2021
Skatteförvaltningen skickar dig information om skatteprocenten för 2021. Vi får uppgifterna om skattepro-
centen direkt från Skatteförvaltningen så du behöver inte skicka ditt pensionsskattekort till oss. Den nya 
skatteprocentsatsen tillämpas på förskottsinnehållningen av pensionen från och med februari.

Om dina inkomster har ändrats väsentligt kan du beställa ett nytt pensionsskattekort på adressen  
vero.fi/skattekort eller genom att ringa Skatteförvaltningens nationella servicenummer 029 497 000. Om 
din skatteprocent ändras, ändras också pensionsbeloppet som betalas på ditt konto från och med början 
av februari.

Om du får partiell förtida ålderspension
När du får partiell förtida ålderspension gäller ingen inkomstgräns för dig. Efter den partiella ålderspensi-
onen ska du ansöka särskilt om ålderspension. Som ålderspension får du den del av pensionen som inte 
ännu har beviljats som partiell. Dessutom får du den nya pensionen som du tjänat in under tiden för partiell 
ålderspension. Du kan tidigast ansöka om ålderspension när du har nått den lägsta för ålderspension i din 
egen åldersgrupp. Om du ansöker om ålderspension senare får du en förhöjning på 0,4 procent för varje 
månad som du skjuter upp pensionen. Du kan ansöka om ålderspension i vår e-tjänst.

Om du får deltidspension
Deltidspension betalas så länge som dina förutsättningar för pension uppfylls, men upphör senast när du 
fyller 68 år.

För att pensionen ska fortsätta måste dina inkomster förbli på den nivå som anges i beslutet om pension. 
Meddela ändringar i dina inkomster till oss eftersom de kan påverka pensionsbeloppet som betalas åt dig.

Som inkomster räknas löne- och företagarinkomster och ersättningar och arvoden för till exempel för-
troendeuppdrag och närståendearbete.

Deltidspensionen omvandlas inte automatiskt i ålderspension utan du måste ansöka särskilt om ålders-
pension. Du kan ansöka om ålderspension i vår e-tjänst.

Information till dig som får pension



www.mela.fi

Jos saat perhe-eläkettä
Leskeneläkkeen määrä tarkistetaan, kun leskelle myönnetään oma työeläke tai nuorin lapsista täyttää 18 
vuotta. Annamme perhe-eläkkeestä uuden päätöksen, jos eläkkeen määrä muuttuu.
Avioliitto lakkauttaa leskeneläkkeen, jos leski on uuden avioliiton solmiessaan alle 50-vuotias. Silloin leskelle 
maksetaan kolmen vuoden leskeneläkettä vastaava kertakorvaus. Jos leski on uuden avioliiton solmiessaan 
täyttänyt 50 vuotta, leskeneläkkeen maksaminen jatkuu ennallaan.

Nämä menettelyt koskevat työeläkkeen perusteella myönnettyä leskeneläkettä. Menettely voi olla eri-
lainen, jos saat perhe-eläkettä myös tapaturman tai liikennevahingon perusteella. Varmista asia korvausta 
maksavasta laitoksesta.

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

Ilmoita muuttuneesta tilinumerosta
• Melan asiointipalvelussa: mela.fi/asiointipalvelut.
• sähköpostilla: käytä nettisivujen suojattua sähköpostipalvelua. 
 Allekirjoita ilmoitus, skannaa se ja liitä se sähköpostin liitteeksi.
• kirjeitse: kerro kirjeessä tilinumerosi ja syntymäaikasi sekä allekirjoita ilmoitus. Jos ilmoituksen 
 allekirjoittaa joku muu kuin sinä itse, liitä mukaan valtakirja tai kopio edunvalvontapäätöksestä.
• Emme voi ottaa tilinumeromuutosta vastaan puhelimitse.

Tulosta tai tilaa todistuksia 
Asiointipalvelussa näet omat tietosi sekä sinulle maksetut eläkkeet ja korvaukset. Voit tulostaa todistuksia 
esimerkiksi eläkkeen määrästä viranomaisia varten. Todistukset voit pyytää myös soittamalla asiakaspalve-
lunumeroomme 029 435 2650.

Lisää eläketurvastasi: mela.fi/elaketurva

www.lpa.fi

Läs mer om ditt pensionsskydd:lpa.fi/pensionsskydd

Om du får familjepension
Beloppet av efterlevandepensionen justeras när den efterlevande beviljas egen arbetspension eller när det 
yngsta barnet fyller 18 år. Vi fattar ett nytt beslut om familjepension om pensionsbeloppet ändras.

Ett äktenskap avbryter efterlevandepensionen om den efterlevande är under 50 år när han eller hon 
ingår nytt äktenskap. Då får den efterlevande en engångsersättning som motsvarar en efterlevandepension 
på tre år. Om den efterlevande då äktenskapet ingås har fyllt 50 år fortgår efterlevandepensionen som förr.

Dessa förfaranden gäller efterlevandepension som beviljats på basis av arbetspension. Förfarandet kan se 
annorlunda ut om du också får familjepension till följd av olycksfall eller trafikskada.  Kontakta försäkrings-
bolaget som betalar ersättning för att säkerställa detta.

Meddela om din adress ändras
• i LPA:s e-tjänst: lpa.fi/etjanster/
• per e-post: asiakaspalvelu@mela.fi, per telefon: 029 435 2650 eller med brev.

Meddela om ditt kontonummer ändras
• i LPA:s e-tjänst: lpa.fi/etjanster/
• per e-post: använd den skyddade e-posten på vår webbplats. 
 Underteckna meddelandet, skanna det och bifoga det som bilaga till e-posten.
• per brev: meddela ditt kontonummer och ditt födelsedatum i brevet och underteckna anmälan. 
 Om någon annan än du själv undertecknar anmälan ska du bifoga en fullmakt eller en kopia av  
 beslutet om intresseövervakare.   
• Vi kan tyvärr inte ta emot meddelanden om ändring av kontonummer per telefon.

Skriv ut och beställ intyg
I e-tjänsten ser du dina egna uppgifter och de pensioner och ersättningar som har betalats till dig. Du kan 
till exempel skriva ut intyg över pensionsbeloppet för myndigheter. Du kan också begära intygen genom 
att ringa vår kundbetjäning 029 435 2650.


