
Sinulle on myönnetty vanhuuseläke
MYEL-ELÄKKEET 1 (1)

Eläkelaskelmasta näet, miten eläkkeesi on muodostunut 
ja mitä ansioita eläkettä laskettaessa on huomioitu.

Jos sinulla on ollut MYEL-vakuutetun yrittäjätyösi lisäksi muuta 
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, mutta joissain tapauksissa Keva 
antaa eläkepäätöksensä erikseen.

Elinaikakerroin 
Elinaikakertoimella eläkkeiden määrä sopeutetaan eliniän pitene-
miseen. Elinaikakerroin lasketaan vuosittain 62 vuotta täyttävälle 
ikäluokalle. Eläkelaskelmasta ilmenee elinaikakertoimen vaikutus 
eläkkeesi määrään.

Eläkkeen maksaminen
Eläke maksetaan ilmoittamallesi pankkitilille joka kuukauden toi-
sena pankkipäivänä. Ensimmäinen maksupäivä on ilmoitettu pää-
töksessä. Vanhuuseläke on verotettavaa tuloa, jota varten tarvit-
set oman verokortin.

Ansiotyö eläkkeellä 
Vanhuuseläkkeellä ollessasi voit työskennellä ilman ansiotulora-
joituksia. Eläkkeen rinnalla tehty työ kartuttaa sinulle uutta eläket-
tä sen kuukauden loppuun saakka, jolloin täytät 68 vuotta. Uutta 
eläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuosityöansioistasi. Voit saada uu-
den eläkkeen maksuun aikaisintaan täyttäessäsi 68 vuotta.

Jos jatkat eläkkeen rinnalla maatalousyrittäjätyötäsi, kartutat 
eläkettä vain, jos MYEL-vakuutuksesi on voimassa.

MYEL- ja MATA-vakuutukset
Pakollinen MYEL-vakuutus ja sen rinnalla oleva työajan MATA- 
vakuutus päätetään eläkkeen alkamista edeltävään päivään. Jos 
maatalousyrittäjätoimintasi kuitenkin jatkuu, voit ottaa eläkkeen 
rinnalle vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen. Vapaaehtoinen MYEL- 
vakuutus on voimassa korkeintaan siihen saakka, kun täytät 68 
vuotta.

Työvahinkojen varalle voit ottaa vapaaehtoisen työajan MATA- 
vakuutuksen ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen, jotka voivat 
jatkua senkin jälkeen, kun täytät 68 vuotta, niin pitkään kuin maa-
talousyrittäjätoimintasi jatkuu.

Jos sinulla oli jo ennen eläkkeelle jäämistäsi vapaaehtoinen 
MYEL- ja MATA-vakuutus, jatkuvat ne myös eläkkeen myöntä-
misen jälkeen.

Lomituspalvelut
Vanhuuseläkkeellä sinulla ei ole oikeutta vuosilomaan. Sen sijaan 
sinulla voi olla oikeus sijaisapuun, jos sijaisavun tarve on alkanut 
ennen kuin olet jäänyt vanhuuseläkkeelle. Voit saada sijaisapua 
enintään 60 päivän ajan eläkkeelle jäämistä seuraavien 6 kuukau-
den aikana.

Osoitteen tai tilinumeron muutos
Ilmoita osoitteen tai tilinumeron muutoksesta asiointipalvelus-
samme. Voit myös lähettää muutosilmoituksen meille postitse. 
Muista silloin allekirjoittaa ilmoitus ja liittää mukaan syntymäaikasi 
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
Työeläkekortti toimii todistuksena sinulle myönnetystä eläkkees-
tä. Monet yritykset ja palveluntarjoajat myöntävät alennuksia, kun 
näytät työeläkekortin yhdessä henkilöllisyystodistuksen kanssa.
Lataa puhelimeesi ilmainen työeläkekorttisovellus GooglePlaysta 
tai AppStoresta. Voit myös tilata työeläkekortin Melan nettisivu-
jen palautelomakkeella tai asiakaspalvelustamme.

Lisää tietoa eläkkeensaajalle voit lukea 
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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