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Eläkkeen maksupäivät 2021
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 ilmoituksen-
sa 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 korot-
taa Melan maksamia eläkkeitä noin 0,5 prosenttia.

Vuoden 2021 verokortti
Verohallinto toimittaa sinulle tiedon vuoden 2021 veroprosentista. Saamme tiedon veroprosentistasi suo-
raan Verohallinnolta, joten sinun ei tarvitse toimittaa meille eläkeverokorttia. Eläkkeen ennakonpidätys toi-
mitetaan 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.

Ansiotuloraja
Kun olet työkyvyttömyyseläkkeellä, voit tehdä töitä ja ansaita ansiotulorajaan asti. Vuonna 2020 työkyvyttö-
myyseläkkeen vähimmäisansiotuloraja oli 834 euroa kuukaudessa. Vuoden 2021 ansiotuloraja on vähintään 
sama kuin vuonna 2020, mutta lopullinen ansiotuloraja vahvistetaan vuodenvaihteessa ja tiedotamme siitä 
nettisivuillamme. Henkilökohtainen ansiotulorajasi voi olla vähimmäisansiotulorajaa suurempi. Voit tarkistaa 
ansiotulorajasi asiakaspalvelustamme.

Jos ansiosi ylittävät ansiotulorajan, työkyvyttömyyseläkkeesi maksaminen keskeytetään, kunnes kuukau-
siansiosi jäävät ansiotulorajan alle. Sinun täytyy itse ilmoittaa Melaan ansiotulorajan ylityksestä. Ilmoitus kan-
nattaa tehdä jo ennen työn alkamista, jolloin vältytään liikaa maksetun eläkkeen takaisinperinnältä. Jos suun-
nittelet maatalousyrittäjätoiminnan laajentamista tai muun ansiotyön aloittamista, ota ensin yhteyttä Melaan.

Tuloina huomioidaan palkka- ja yrittäjätulot, luottamustoimista saadut palkkiot sekä perhe- ja omaishoi-
tajien palkkiot. Maatalousyrittäjä- ja yrittäjätoiminnan kuukausikohtaiseksi ansioksi lasketaan 1/12 MYEL- tai 
YEL-vakuutuksen vuosityötulosta. Tuloina ei oteta huomioon pääoma-, vuokra-, osinko- ja korkotuloja tai 
maatalouden viljelytukia.

Maksupäivä on aina kunkin kuukauden 2. pankkipäivä.
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Pensionsutbetalningen 2021

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 omfattar arbetspension som betalas av LPA. FPA och andra inrättningar skickar 
egna meddelanden om pensionerna som betalas av dem. 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/
sv/skattekort eller genom att ringa Skatteförvaltningens nationella servicenummer 029 497 000. Om din 
skatteprocent ändras, ändras från och med början av februari också pensionsbeloppet som betalas på ditt 
konto.

Förvärvsinkomstgräns
När du får invalidpension kan du arbeta och förtjäna upp till förvärvsinkomstgränsen.  Minimiförvärvsin-
komstgränsen för invalidpension uppgick 2020 till 834 euro per månad. Förvärvsinkomstgränsen 2021 är 
åtminstone densamma som 2020, men den slutliga förvärvsinkomstgränsen bekräftas kring årsskiftet och 
vi informerar om detta på vår webbplats. Din personliga förvärvsinkomstgräns kan vara högre än minimi-
förvärvsinkomstgränsen. Du kan kontrollera din förvärvsinkomstgräns i vår kundbetjäning.

Om dina förvärvsinkomster överskrider förvärvsinkomstgränsen avbryts betalningen av din invalidpen-
sion fram tills att dina månadsinkomster ligger under förvärvsinkomstgränsen. Du måste själv meddela LPA 
om att din förvärvsinkomstgräns överskrids. Det lönar sig att anmäla det redan innan arbetet inleds så att 
du inte behöver återbetala pension som betalats för mycket. Om du planerar att utvidga lantbruksföreta-
garverksamheten eller inleda annat förvärvsarbete ska du först kontakta LPA.

Som inkomster beaktas löne- och företagarinkomster, arvoden till följd av förtroendeuppdrag och arvo-
den för familje- och närståendevårdare. Som månadsförtjänst för lantbruksföretagar- och företagarverk-
samhet betraktas 1/12 av årsarbetsinkomsten i LFÖPL- eller FÖPL-försäkringen. Kapital-, hyres-, dividend- 
och ränteinkomster eller jordbrukarstöd beaktas inte som inkomster.

Pensionen betalas alltid den andra bankdagen i månaden.

Information till dig som får pension



www.mela.fi

Vakuuttaminen eläkkeellä
Olemme selvittäneet eläkkeen myöntämisen yhteydessä, voiko MYEL-vakuutuksesi jatkua. Voit ottaa MYEL- 
ja MATA-vakuutukset vapaaehtoisina, jos pakollisen vakuuttamisen ehdot eivät enää täyty. MATA-vakuutuk-
sen saa myös ilman MYEL-vakuutusta. Ota meihin yhteyttä, jos viljelmän olosuhteissa tapahtuu muutoksia.

Työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi
• 65 vuoden iässä, jos työkyvyttömyys on alkanut ennen vuotta 2006.
• 63 vuoden iässä, jos työkyvyttömyys on alkanut vuosina 2006–2016.
• oman ikäluokkasi mukaisessa alimmassa vanhuuseläkeiässä, jos työkyvyttömyys on alkanut 
 vuoden 2016 jälkeen. Voit tarkistaa vanhuuseläkeikäsi nettisivuiltamme tai asiakaspalvelustamme.

Saat työkyvyttömyyseläkkeen aikana tehdystä työstä karttuneen eläkkeen maksuun, kun työkyvyttömyys-
eläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Huomaa, että eläkettä on tällöin haettava erikseen.

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

Försäkringsskydd under pensioneringen
I samband med att pensionen beviljades utredde vi om du fortfarande kan LFÖPL-försäkras. Du kan ingå 
frivilliga LFÖPL- och OFLA försäkringar om villkoren för obligatoriskt försäkringsskydd inte längre uppfylls. 
Du kan ta en OFLA-försäkring även utan att ha LFÖPL-försäkring. Kontakta oss om det sker ändringar i 
förhållandena på brukningsenheten.

Invalidpensionen blir ålderspension
• när du fyller 65 år om arbetsoförmågan började före 2006.
• när du fyller 63 år om arbetsoförmågan började 2006–2016.
• vid den lägsta åldern för ålderspension i din egen åldersklass 
 om arbetsoförmågan har börjat efter 2016.  

Du kan kontrollera din ålderspension på vår webbplats eller i vår kundbetjäning. Pension som du har 
intjänat för arbete under tiden du har fått invalidpension betalas när din invalidpension omvandlas till 
ålderspension. Observera att du då måste ansöka om pension särskilt.

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

Läs mer om ditt pensionsskydd:lpa.fi/pensionsskydd


