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MYEL-vakuutuksesi on päättynyt

MYEL-VAKUUTUKSET

Sinulle ei kartu enää eläkettä MYEL-vakuutuksestasi. 
Jos sinulla oli pakollinen työajan MATA-vakuutus, 

myös sen voimassaolo on päättynyt. 

Tarkista karttunut eläke työeläkeotteelta
Tähän mennessä karttuneen eläkkeen määrän voit katsoa säh-
köisestä työeläkeotteesta mela.fi/asiointipalvelut. Tarkista 
työeläkeotteesi ja jos havaitset siinä puutteita tai virheitä, il - 
moita niistä Melaan. Työeläkeotteelta näet tiedot kaikista tähän  
mennessä eläkettä kartuttaneista ansioistasi ja tuleva eläkkeesi 
perustuu otteen tietoihin.

Eläkkeelle jäädessäsi
Kun jäät eläkkeelle, saat maksuun MYEL-vakuutuksestasi kart-
tuneen eläkkeen. Jos sinulla on ansiotuloja myös palkkatyöstä 
tai muusta yrittäjätoiminnasta, saat niistä karttuneen eläkkeen 
MYEL-eläkkeesi lisäksi. Eläkepäätöksen antaa se eläkelaitos, jossa 
työsuhteesi tai yrittäjätoimintasi on ollut vakuutettuna kahden 
viimeisen vuoden aikana ennen eläkkeelle siirtymistäsi.

Jatkuuko työskentelysi? 
Jos jatkat maatalousyrittäjätoimintaasi, sinun kannattaa turvata 
työsi ottamalla työajan MATA-vakuutus vapaaehtoisena. Sen 
rinnalle voit ottaa vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen myös 
vapaa-ajalle. Melan vapaaehtoiset tapaturmavakuutukset ovat 
etuihinsa nähden edullisia ja korvaavat laajemmin kuin monet 
yksityiset vakuutukset. 

Ottamalla vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen voit kartuttaa 
itsellesi uutta eläkettä vanhuuseläkkeen rinnalla työskentelystä 
aina vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan saakka.

Vanhuuseläkkeen rinnalla karttuneen eläkkeen voit hakea 
maksuun, kun saavutat vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan, jo-
ka on
 • 68 vuotta, vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä
 • 69 vuotta, vuosina 1958–1961 syntyneillä
 • 70 vuotta, vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä

Jos et vielä ole jäänyt vanhuuseläkkeelle ja aloitat maata- 
lousyritystoiminnan uudelleen tai ryhdyt työskentelemään per- 
heenjäsenenä toisen omistamalla tilalla, sinun pitää ottaa 
MYEL-vakuutus uudelleen. Vakuutus on otettava kuuden kuu-
kauden kuluessa siitä, kun työskentely viljelijänä, kalastajana, po-
ronhoitajana tai metsänomistajana alkaa.

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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