
Vanhuuseläke

SYNTYMÄVUOTESI RATKAISEE ELÄKEIKÄSI
Eläkeikäsi määräytyy syntymävuotesi perusteella. Voit jäädä vanhuuseläkkeelle täytettyäsi oman 
ikäluokkasi alimman vanhuuseläkeiän. Vanhuuseläkeikä on joustava eli voit myös jatkaa työsken
telyä MYELvakuutettuna pidempään ja kartuttaa itsellesi suurempaa vanhuuseläkettä.

Vuonna 1954 ja sitä ennen syntyneet ovat voineet jäädä eläkkeelle aikaisintaan täytettyään 
63 vuotta. Vuonna 1955–1962 syntyneillä alin vanhuuseläkeikä nousee kolmella kuukaudella 
jokaista ikäluokkaa kohti. Vuosina 1962–1964 syntyneillä alin vanhuuseläkeikä on 65 vuotta. 
(Katso taulukko seuraavalta sivulta).

Jos olet syntynyt vuonna 1965 tai sen jälkeen, vanhuuseläkeikäsi sidotaan 
elinajanodotteeseen ja vahvistetaan vasta sinä vuonna, kun täytät 62 vuotta.

LYKKÄÄMINEN KOROTTAA ELÄKETTÄ
Jos jäät vanhuuseläkkeelle vasta alimman eläkeikäsi jälkeen, eläkkee
seesi lisätään lykkäyskorotus.

Lykkäyskorotus nostaa eläkettäsi 0,4 prosenttia jokaiselta kuukau
delta, jolta eläkkeen alkaminen lykkääntyy. Lykkäyskorotus lasketaan 
sekä siihen eläkkeeseen, jonka olet ansainnut ennen alimman eläke
ikäsi täyttämistä, että sen jälkeen ansaittuun eläkkeeseen.

Työttömyysetuus ja jo myönnetty luopumistuki tai työkyvyttömyys
eläke estävät lykkäyskorotuksen kertymisen.

ELÄKKEEN MÄÄRÄ
Eläkkeesi määrä perustuu MYELtyötuloosi. Jokainen työtulojakso vaikuttaa eläkkeen 
määrään. Huomioon otetaan myös muusta yrittäjätoiminnasta otetun YEL
vakuu tuksen työtulo sekä työsuhteista kertyneet palkkatulot.

Eläkettä karttuu 1,5 prosenttia ansioistasi. Jos olet 53–62vuotias, kerty
mäsi on 1,7 prosenttia vuoden 2025 loppuun kestävällä siirtymäajalla.

Ennen vuoden 2017 eläkeuudistusta karttuneen eläkkeen osalta nou
datetaan niitä säännöksiä, jotka ovat kulloinkin olleet voimassa.

Jos työeläkkeesi on pieni, voit saada lisäksi kansaneläkettä. Kelan mak
saman kansaneläkkeen ikäraja on 65 vuotta ja sitä voi hakea, jos muut eläk
keet jäävät alle kansaneläkkeen tulorajan.

Ansaitsemasi eläkkeen määrän voit tarkistaa omalta työeläkeotteeltasi. Voit 
milloin tahansa käydä katsomassa työeläkeotteesi Melan sähköisessä asiointi
palvelussa mela.fi/asiointipalvelut. Jos et ole valinnut sähköistä otetta, Mela lähet
tää sinulle työeläkeotteen postitse kolmen vuoden välein. Asiointipalvelussa voit myös laskea 
arvion vanhuuseläkkeesi määrästä.

TYÖSKENTELY ELÄKKEEN RINNALLA
Kun jäät vanhuuseläkkeelle, sinun ei tarvitse lopettaa maatalousyrittäjätoimintaasi. Sen sijaan 
työ tai virkasuhteessa olevalta edellytetään työsuhteen päättymistä ennen kuin vanhuuseläke 
voidaan myöntää.

Eläkkeelle 
ei tarvitse jäädä 

alimmassa eläkeiässä. 
Jos jatkat työssäsi 
pidempään, kartutat 
itsellesi suurempaa 

eläkettä.

Vanhuuseläkkeen 
lykkääminen yhdellä 
vuodella korottaa 
eläkkeen määrää 
4,8 prosenttia.



Jos jatkat maatalousyrittäjätoimintaasi vanhuuseläkkeellä ollessasi, voit kartuttaa eläkkeen 
rinnalla uutta eläkettä vapaaehtoisella MYELvakuutuksella. Uutta eläkettä voi kartuttaa aina va
kuuttamisen yläikärajaan saakka. Tämän jälkeen voit edelleen työskennellä, mutta uutta eläkettä 
ei enää kartu.

Eläkkeen rinnalla karttunutta uutta eläkettä on haettava erikseen ja voit saada sen 
maksuun aikaisintaan sitten, kun olet saavuttanut vakuuttamisen yläikärajan.

MYEL- JA MATA-VAKUUTUKSET ELÄKKEELLÄ OLLESSA
Pakollinen MYELvakuutus päättyy aina, kun vanhuuseläke alkaa riippumatta 
siitä, mistä työstä eläkkeesi on myönnetty. Näin käy myös silloin, kun jäät 
vanhuuseläkkeelle jostakin muusta työstä eikä MYELeläkkeesi ole vielä 
maksussa.

Pakollisen MYELvakuutuksen päättyessä päättyy myös MATAtyö
tapaturma ja ammattitautivakuutus.

Maatalousyrittäjätyön jatkuessa sinun kannattaa ottaa työvahinkojen va
ralta vapaaehtoinen työajan MATAvakuutus. Lisäksi voit ottaa vapaa ehtoisen 
MYELvakuutuksen, josta sinulle karttuu uutta eläkettä.

NÄIN HAET VANHUUSELÄKETTÄ
Mieti sopiva ajankohta eläkkeelle jäämiselle. Päätöksen itselle sopivasta vanhuus eläkkeen 
alkamisajasta teet itse, mutta Melasta saat neuvoja päätöksesi tueksi.

Hae eläkettä noin kuukautta ennen kuin haluat siirtyä eläkkeelle. Voit hakea vanhuus 
eläkettä sähköisessä asiointipalvelussamme. Voit myös ottaa yhteyttä Melaasia mieheen ja 
täyttää eläkehake muksen hänen kanssaan. Yksi hakemus riittää silloinkin, kun haet vanhuus
eläkettä MYELtoiminnan lisäksi muusta ansiotyöstä tai kansaneläkelain mukaista vanhuus 
eläkettä.

VANHUUSELÄKEIKÄ

Syntymävuosi Alin eläkeikä Tavoite-eläkeikä (arvio) Vakuuttamisen yläikäraja
1954 tai aikaisempi 63 v 63 v 9 kk 68 v
1955 63 v 3 kk 64 v 1 kk 68 v
1956 63 v 6 kk 64 v 6 kk 68 v
1957 63 v 9 kk 64 v 10 kk 68 v
1958 64 v 65 v 3 kk 69 v
1959 64 v 3 kk 65 v 8 kk 69 v
1960 64 v 6 kk 66 v 69 v
1961 64 v 9 kk 66 v 4 kk 69 v
1962 65 v 66 v 9 kk 70 v
1963 65 v 66 v 10 kk 70 v
1964 65 v 67 v 70 v
1965 tai myöhempi Ei määritelty vielä 

Tavoite-eläkeikä  
on ikä, jossa eläkkeesi 
on samansuuruinen kuin 

vanhuuseläkkeesi olisi ilman 
elinaikakertoimen tekemää 

vähennystä alimmassa 
eläkeiässäsi.

Voit jäädä 
vanhuuseläkkeelle 

vasta, kun olet täyttänyt 
oman ikäluokkasi alimman 

vanhuuseläkeiän. Osittaiselle 
vanhuuseläkkeelle voit 
kuitenkin jäädä jo 

täytettyäsi 
61 vuotta.

Lue lisää 
vanhuuseläkkeestä: 

mela.fi/ 
elaketurva

Mela-asiamiehet ja asiakaspalvelumme auttavat sinua Mela-turvaasi liittyvissä asioissa.

 • Hoida Melaturvaasi verkossa mela.fi/asiointipalvelut
 • Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650
 • Lähetä postia: PL 16, 02101 Espoo
 • Lähetä suojattua sähköpostia: mela.fi

Lisää Mela-turvasta mela.fi ja tarinoita maaseudulta Juurevajoukko.fi
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