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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 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.

Vapaaehtoinen tapaturmaturva
Jos jatkat maataloustyötä tai työskentelet tilalla perheenjäsenenä, voit pitää voimassa vapaaehtoisen työ-
ajan MATA-vakuutuksen. Kun työskentely maataloudessa loppuu, MATA-vakuutus on päätettävä. Samalla 
päättyy myös vapaa-ajan MATA-vakuutus. Voit hoitaa vakuutusasiasi asiointipalvelussa tai ottaa yhteyttä 
paikalliseen Mela-asiamieheen tai asiakaspalveluumme.

Lataa Melan työeläkekortti -sovellus älypuhelimeesi
Voit käyttää työeläkekortti-sovellusta samalla tavalla kuin perinteistä muovista työeläkekorttia. Sovellus toi-
mii Android-puhelimessa ja iPhonessa. 

Lisätietoja työeläkekortista saat nettisivuiltamme mela.fi/elakkeella.

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

Maksupäivä on aina kunkin kuukauden 2. pankkipäivä.
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Information till dig som får pension

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 omfattar arbetspension som betalas av LPA. FPA och andra inrättningar med-
delar särskilt om de pensioner som de betalar. Om du har fått olycksfallspension från LPA får du medde-
lande 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.

Frivilligt olycksfallsskydd 
Om du fortsätter att arbeta inom lantbruket eller om du arbetar som familjemedlem på gården kan 
du ha kvar din frivilliga OFLA-försäkring för arbetstid i kraft. När arbetet inom lantbruket upphör ska 
OFLA-försäkringen avslutas. Samtidigt upphör också OFLA-försäkringen för fritid. Du kan sköta dina för-
säkringsärenden i e-tjänsten eller kontakta den lokala LPA-ombudsmannen eller vår kundtjänst.

Ladda ner appen med LPA:s arbetspensionskort i din smarttelefon
Du kan använda appen för arbetspensionskort på samma sätt som det traditionella arbetspensionskortet 
av plast. Appen fungerar i Android-telefoner och i iPhone. Du får mer information om arbetspensionskor-
tet på vår webbplats lpa.fi/pensionsskydd.



www.mela.fi

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

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 ut till dig. 
Du kan skriva ut intyg till exempel om pensionsbeloppet för myndigheter. Du kan också begära intygen 
genom att ringa vår kundbetjäning 029 435 2650.


