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Sinulle on myönnetty työkyvyttömyyseläke

Päätöksestä ilmenee, onko sinulle myönnetty 
täysi työkyvyttömyyseläke vai osatyökyvyttömyyseläke.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä on puolet täyden määrästä. 
Eläkelaskelmasta näet, miten eläkkeesi on muodostunut ja mitä 
ansioita eläkettä laskettaessa on huomioitu.

Jos sinulla on ollut MYEL-vakuutetun yrittäjätyösi lisäksi muu ta 
yrittäjätoimintaa tai yksityisen alan työsuhteita, sisältyvät myös 
niistä karttuneet eläkkeet nyt myönnettyyn eläkkeeseen. Myös 
kunnan, valtion ja muun julkisen alan palveluksesta mahdollisesti 
karttunut eläke voi olla mukana Melan myöntämässä eläkkees sä. 
Joissain tapauksissa Keva kuitenkin antaa eläkepäätöksensä erik-
seen.

Elinaikakerroin
Elinaikakertoimella eläkkeiden määrä sopeutetaan eliniän pite-
nemiseen. Elinaikakerroin lasketaan vuosittain 62 vuotta täyttä-
välle ikäluokalle. Eläkelaskelmasta ilmenee elinaikakertoimen vai-
kutus eläkkeesi määrään.

Eläkkeen maksaminen
Eläke maksetaan ilmoittamallesi pankkitilille joka kuukauden toi-
sena pankkipäivänä. Eläkkeen maksupaikka ja ensimmäinen mak-
supäivä on ilmoitettu päätöksessä.

Työkyvyttömyyseläke on verotettavaa tuloa, joten tarvitset 
eläkettä varten oman verokortin. Ilmoitamme sinulle maksetut 
eläkkeet ja niistä pidätetyt verot suoraan verottajalle.

Työskentely ansiorajan puitteissa
Ollessasi työkyvyttömyyseläkkeellä voit edelleen tehdä ansio-
työtä, josta karttuu lisää eläkettä. Eläkepäätöksestä näet oman 
ansiorajasi, joka kertoo, minkä verran voit kuukaudessa ansaita 
ilman, että ansiotulolla on vaikutusta eläkkeesi maksamiseen.

Jos ansiotulosi tai yrittäjän työtulosi (MYEL tai YEL) kuukau-
sitasolla ylittävät ansiorajasi, eläkkeen maksaminen keskeyte-
tään.

Työkyvyttömyyseläke voi olla keskeytettynä yhdenjaksoisesti 
enintään kaksi vuotta. Tämän jälkeen eläke lakkautetaan keskey-
tyksen aloittamisesta lähtien. Lyhyemmissä keskeytyksissä työky-
vyttömyyseläkkeen maksaminen aloitetaan uudelleen, kun ansiot 

jäävät alle ansiorajan.
Ilmoita Melaan, jos aloitat työskentelyn ja työstä saamasi palk-

ka tai yrittäjän työtulo ylittää ansiotulorajasi.

MYEL-ja MATA-vakuutukset
MYEL-vakuutuksesi voi olla voimassa työkyvyttöyyseläkkeesi 
rinnalla, jos jatkat edelleen maatalousyrittäjätyötäsi. Jatkaessasi 
työskentelyä, MYEL-vakuutuksesi tarkistetaan vastaamaan jäljellä 
olevan työpanoksesi mukaista työtuloa.

MYEL-vakuutettuna sinulla on mahdollisuus kuulua myös maa-
talousyrittäjien työterveyshuoltoon.

Jos sinulla ei ole pakollista MYEL-vakuutusta työkyvyttömyy-
seläkkeesi rinnalla, voit kuitenkin ottaa työvahinkojen varalle 
vapaaehtoisen työajan MATA-vakuutuksen ja vapaa-ajan tapa-
turmavakuutuksen.

Lomituspalvelut
Täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavalla maatalousyrittäjällä ei 
ole oikeutta lomituspalveluihin. Oikeus sijaisapuun päättyy seit-
semäntenä päivänä sen jälkeen, kun eläkepäätös on postitettu. 
Voit kuitenkin olla oikeutettu sijaisapuun yritystoiminnan jatka-
misen tai yritystoiminnasta luopumisen vaatimia järjestelyjä var-
ten. Sijaisavusta on sovittava aina erikseen lomituksen paikallis-
yksikön kanssa.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen myöntäminen päättää meneil-
lään olevan sijaisavun. Voit kuitenkin olla oikeutettu sijaisapuun 
yritystoiminnan järjestelyjä varten. Sijaisavusta on sovittava aina 
erikseen lomituksen paikallisyksikön kanssa. Jos lakisääteinen 
MYEL-vakuutuksesi jatkuu osatyökyvyttömyyseläkkeesi rinnalla, 
sinulla voi edelleen olla oikeus lomituspalveluihin.

Osaeläke täydeksi
Jos sinulle on myönnetty osatyökyvyttömyyseläke ja työkykysi 
myöhemmin heikentyy edelleen, voit hakea osaeläkkeen muut-
tamista täydeksi työkyvyttömyyseläkkeeksi. Täyden eläkkeen edel- 
lytyksenä on, että muutos terveydentilassa kestää vähintään 
vuo den.
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Eläkkeen lakkaaminen
Jos työkykysi palautuu eläkkeellä ollessasi pysyvästi niin, että 
työkyvyttömyyseläkkeen saamisen edellytykset eivät enää täyty, 
voidaan täysi eläke muuttaa osaeläkkeeksi tai eläke voidaan ko-
konaan lakkauttaa.

Eläkkeesi lakkautetaan, jos ansiosi ylittävät vähintään kahden 
vuoden ajan eläkkeesi ansiotulorajan.

Ilmoita Melaan, jos työkykysi palautuu tai työstä saamasi ansiot 
ylittävät ansiotulorajan.

Työkyvyttömyyseläke vanhuuseläkkeeksi
Työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu automaattisesti vanhuuseläk-
keeksi oman ikäluokkasi mukaisessa alimmassa vanhuuseläkeiässä. 
Jos olet tehnyt ansiotyötä työkyvyttömyyseläkkeesi aikana ja kar-
tuttanut uutta eläkettä, voit hakea tämän uuden eläkkeen mak-
suun, kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi.

Osoitteen tai tilinumeron muutos
Ilmoita osoitteen tai tilinumeron muutoksesta asiointipalvelus-
samme. Voit myös lähettää muutosilmoituksen meille postitse. 
Muista silloin allekirjoittaa ilmoitus ja liittää mukaan syntymäai kasi 
ja yhteystietosi.

Tilinumeron muutosilmoituksen voit tehdä myös siinä pankis-
sa, johon haluat eläkkeesi maksettavaksi. Emme voi ottaa vastaan 
tilinumeromuutoksia puhelimitse tai sähköpostilla.

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.

Työeläkekortti
Jos sinulle on myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke, voit saada 
Melasta työeläkekortin. Työeläkekortti toimii todistuksena sinul-
le myönnetystä eläkkeestä. Monet yritykset ja palveluntarjoajat 
myöntävät alennuksia, kun näytät työeläkekortin yhdessä henki-
löllisyystodistuksen kanssa.

Lataa puhelimeesi ilmainen työeläkekorttisovellus Google- 
Playsta tai AppStoresta. Voit myös tilata työeläkekortin Melan net-
tisivujen palautelomakkeella tai asiakaspalvelustamme.

Lue lisää nettisivuiltamme mela.fi/elakkeella

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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