Suunnitteletko
vanhuuseläkkeelle jäämistä?
Olet syntynyt vuonna 1958, joten voit jäädä vanhuuseläkkeelle täytettyäsi 64 vuotta.
Jos kuitenkin jäät vanhuuseläkkeelle vasta myöhemmin, korotetaan eläkkeesi määrää 0,4
prosentilla jokaista sellaista kuukautta kohden, jolloin vanhuuseläkettä ei vielä makseta.
Jos siis päätät lykätä eläkkeelle jäämistä, kasvatat samalla vanhuuseläkkeesi määrää.

KUN SUUNNITTELET ELÄKETTÄ
Näet sinulle tähän mennessä karttuneen eläkkeen määrän työeläkeotteeltasi. Työ
eläkeotteen voit tarkistaa asiointipalvelustamme: mela.fi/asiointipalvelut.
Voit myös arvioida nettisivujemme Mela-turvalaskurilla osoitteessa
mela.fi/laskurit, miten työtulo vaikuttaa vanhuuseläkkeesi määrään,
jos jäät eläkkeelle nyt oman ikäluokkasi mukaisessa alimmassa vanhuuseläkeiässä tai jatkat työskentelyä pidempään johonkin seuraavaan
tasaikään asti.
Huomioi nämä:
• eläke on sitä suurempi mitä myöhemmin jäät eläkkeelle
• eläkkeen rinnalla voit kartuttaa uutta eläkettä
• osittaisella vanhuuseläkkeellä voit saada lomituspalveluja
ja sairauspäivärahaa, vanhuuseläkkeellä et
• vakuuttamisvelvollisuus päättyy, kun jäät vanhuuseläkkeelle
• Kelassa vanhuuseläkkeen alaikäraja on 65 vuotta.
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Työ- tai virkasuhteessa olevilla vanhuuseläkkeen saaminen edellyttää palvelus
suhteen päättymistä. MYEL-vanhuuseläkkeen osalta tällaista edellytystä ei ole,
vaan vanhuuseläkkeen voi saada vaikka maatalous- tai muu MYEL-vakuutettu
toiminta jatkuisi edelleen.

VAKUUTUKSET VOIVAT JATKUA VAPAAEHTOISINA
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Pakollinen MYEL-vakuutus päättyy aina, kun vanhuuseläke alkaa riippumatta
siitä, mistä työstä eläkkeesi on myönnetty. MYEL-vakuutus siis päättyy, jos jäät
vanhuuseläkkeelle jostakin muusta työstä, vaikka MYEL-eläkkeesi ei olisi vielä
maksussa.
Pakollisen MYEL-vakuutuksen päättyessä päättyy myös MATA-työtapaturma- ja
ammattitautivakuutus.
Jos jatkat maatalousyrittäjätyötä vanhuuseläkkeellä ollessasi, voit vapaaehtoisella MYELvakuutuksella kartuttaa eläkkeen rinnalla uutta eläkettä. Voit kartuttaa uutta eläkettä 69
vuoden ikään asti. Karttuma on 1,5 % MYEL-työtulosta. Uuden karttuneen eläkkeen saat
hakemuksesta maksuun täytettyäsi 69 vuotta.
Maatalousyrittäjätyön jatkuessa sinun kannattaa ottaa vapaaehtoinen työtapaturma- ja
ammattitautivakuutus. Vapaaehtoisen MATA-vakuutuksen voimassaolo voi jatkua senkin
jälkeen, kun olet täyttänyt 69 vuotta edellyttäen, että maatalous- tai muu MYEL-toimintasi
jatkuu. Työajan vakuutuksen rinnalle sinulla on mahdollisuus ottaa myös vapaa-ajan MATAvakuutus.

OSITTAINEN VANHUUSELÄKE
Voit jäädä osittaiselle, jos et vielä saa omaan työskentelyysi perustuvaa muuta eläkettä.
Osittaisen vanhuuseläkkeen voi saada aikaisintaan täytettyään 61 vuotta.
Osittaisena vanhuuseläkkeenä voit oman valintasi mukaan ottaa maksuun joko neljäsosan
tai puolet sinulle kertyneestä työeläkkeestä. Valitsemaasi osuuteen tehdään varhennusvähennys tai lykkäyskorotus sen mukaan, otatko eläkkeen maksuun jo ennen kuin täytät
64 vuotta vai vasta sen jälkeen. Jos otat eläkkeen maksuun ennen, varhennusvähennys pienentää eläkettäsi 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta osit
taisen vanhuuseläkkeen alkamisesta siihen saakka, kun täytät 64 vuotta.
Osittainen
Jos taas otat eläkkeen maksuun vasta täytettyäsi 64 vuotta, korote
vanhuuseläke antaa
taan eläkettäsi 0,4 prosentin lykkäyskorotuksella jokaiselta lykätyltä
kuukaudelta.
mahdollisuuden
Vähennys tai korotus jää valitsemaasi eläkkeen osaan sen
nostaa osan karttuneesta
jälkeenkin, kun myöhemmin jäät varsinaiselle vanhuuseläkkeelle.
Jos olet ottanut maksuun eläkkeestäsi neljäsosan, voit myötyöeläkkeestä
hemmin halutessasi ottaa maksuun vielä toisen neljäsosan.
Toisinpäin muutosta ei voi tehdä.
ennen täydelle
Osittainen vanhuuseläke ei vaikuta MYEL- tai MATA-vakuutta
vanhuuseläkkeelle
misvelvollisuuteen. Vakuutukset jatkuvat osittaisen vanhuuseläkkeen
rinnalla ennallaan, jos vakuuttamisen edellytykset muutoin täyttyvät.
siirtymistä.
Osittainen vanhuuseläke ei edellytä myöskään työ- tai virkasuhteen
päättymistä.

KANSANELÄKE
Jos työeläkkeesi on pieni, saat sen lisäksi kansaneläkettä. Kelan maksaman
kansaneläkkeen ikäraja on 65 vuotta.
Voit saada Kelan vanhuuseläkkeen varhennettuna jo 63 vuoden iästä,
mutta tällöin kansaneläkkeeseen tehdään pysyvä varhennusvähennys.
Varhennusvähennys on sitä suurempi mitä aikaisemmin eläke alkaa.

ELINAIKAKERTOIMEN VAIKUTUS ELÄKKEESEEN
Eläkkeen laskentasäännöt ovat kaikille samat, mutta jokaisella ikäluokalla on
omaan syntymävuoteen perustuva elinaikakerroin. Elinaikakerroin muuntaa
eläkkeesi määrän vastaamaan elinajanodotetta. Elinaikakertoimen eläkettäsi
pienentävän vaikutuksen voit estää jatkamalla työskentelyä pidempään.

Vanhuuseläkettä
voit kätevästi hakea
asiointipalvelustamme
mela.fi/
asiointipalvelu

Vanhuuseläke ei ala automaattisesti, vaan sitä pitää aina hakea. Voit toimittaa eläkehakemuksesi
Melaan noin kuukausi ennen kuin haluat siirtyä eläkkeelle. Merkitse hakemukseen ajankohta,
jolloin haluat aloittaa eläkkeesi.
Yksi hakemus riittää, vaikka hakisit vanhuuseläkettä samaan aikaan myös muusta ansiotyöstä
tai haet kansaneläkelain mukaista vanhuuseläkettä.
Mela-asiamiehet ja asiakaspalvelumme auttavat sinua Mela-turvaasi 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

Lisää Mela-turvasta mela.fi ja tarinoita maaseudulta Juurevajoukko.fi
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NÄIN HAET ELÄKETTÄ

