
Suunnitteletko vanhuuseläkkeelle jäämistä? 

– sinulla on vaihtoehtoja!

Vuonna 1957 
syntyneillä 

vanhuuseläkeikä 
on 63 vuotta 
 9 kuukautta.

Vanhuuseläke

Voit jäädä vanhuuseläkkeelle täytettyäsi 63 vuotta 9 kuukautta. 
Sinun ei kuitenkaan tarvitse jäädä vielä tuolloin, vaan voit siir
tyä eläkkeelle valintasi mukaan myös myöhemmin. 

Jos jäät vanhuuseläkkeelle vasta myöhemmin, korotetaan 
vanhuuseläkkeen määrää 0,4 prosentilla jokaista sellaista kuu
kautta kohden, jona sinulle ei vielä makseta vanhuuseläkettä.

Työ tai virkasuhteessa olevilla vanhuuseläkkeen saaminen 
edellyttää työskentelyn päättymistä. MYELvanhuuseläkkeen 
osalta tällaista edellytystä ei ole, vaan vanhuuseläkkeen voi 
saada vaikka maatalous tai muu MYELin mukaan vakuutettu 
toiminta jatkuisi edelleen.

MYEL- ja MATA-vakuutukset 

voivat jatkua vanhuuseläkkeellä

Pakollinen MYELvakuutus päättyy aina, kun vanhuuseläke 
alkaa riippumatta siitä, mistä työstä eläkkeesi on myönnetty. 
Näin käy myös silloin, kun jäät vanhuuseläkkeelle jostakin 
muusta työstä, vaikka MYELeläkkeesi ei olisi vielä maksussa.

Pakollisen MYELvakuutuksen päättyessä päättyy myös 
MATAtyötapaturma ja ammattitautivakuutus.

Jos jatkat maatalousyrittäjätyötä vanhuuseläkkeellä ollessasi, 
voit kartuttaa eläkkeen rinnalla uutta eläkettä vapaaehtoisella 
MYELvakuutuksella. Uutta eläkettä voi kartuttaa 68 vuoden  
ikään asti. Karttuma on 1,5 prosenttia MYELtyötulosta. Uuden 
karttuneen eläkkeen saat hakemuksesta maksuun viimeistään 
täytettyäsi 68 vuotta.

Maatalousyrittäjätyön jatkuessa sinun kannattaa ottaa työ
vahinkojen varalta vapaaehtoinen työajan MATAvakuutus. 
MATAvakuutuksen voimassaolo voi jatkua 68 vuoden iän 
täyt tämisen jälkeenkin edellyttäen, että maatalous tai muu 
MYELtoiminta jatkuu. Työajan MATAvakuutuksen rinnalle  
sinulla on mahdollisuus ottaa myös vapaaajan MATAvakuutus.

Kansaneläkkeen

ikäraja on 65 vuotta

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 var
hennusvähennys. Varhennusvähennys on sitä suurempi, mitä 
aikaisemmin eläke alkaa. 
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Mela palvelee monipuolisesti

Melaasiamiehet ja asiakaspalvelumme auttavat sinua kaikissa eläkeasioihin 
liittyvissä kysymyksissä. Katso Melaasiamiesten yhteystiedot mela.fi.

Voit hakea vanhuuseläkettä myös sähköisellä hakemuksella mela.fi/asiointipalvelut.

• Soita asiakaspalvelunumeroon 029 435 2650
• Lähetä postia Melaan, PL 16, 02101 Espoo
• Käytä sähköpostiyhteydenotoissa suojattua sähköpostia nettisivujen kautta mela.fi

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

Muista valintaa tehdessäsi

• Eläke on sitä suurempi, mitä myöhemmin 
 jäät eläkkeelle.

• Kelassa vanhuuseläkkeen alaikäraja on 65 vuotta.

• Eläkkeen rinnalla voit kartuttaa uutta eläkettä.

• Puolison tilanne: eläkkeelle samaan vai eri aikaan. 

• Mahdollinen sukupolvenvaihdos ja siihen liittyvät 
 muut ratkaisut.

• Osittaisella vanhuuseläkkeellä voit saada lomitus 
 palveluja ja sairauspäivärahaa, vanhuuseläkkeellä et.

• Vakuuttamisvelvollisuus päättyy, 
 kun jäät vanhuuseläkkeelle.

Elinaikakertoimen vaikutus eläkkeeseen

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

Näin haet eläkettä

Sinun ei tarvitse ilmoittaa valinnastasi etukäteen Melaan. Riit
tää, kun haet eläkettä noin kaksi kuukautta ennen kuin haluat 
siirtyä eläkkeelle. Voit hakea eläkettä sähköisesti tai paperi
hakemuksella. Merkitse hakemukseen ajankohta, jolloin haluat 
aloittaa eläkkeesi. Osittaista vanhuuseläkettä ei voida koskaan 
myöntää takautuvasti ja vanhuuseläkekin vain tietyissä tilan
teissa. 

Yksi hakemus riittää myös silloin, jos haet vanhuuseläkettä 
samaan aikaan MYELtoiminnan lisäksi muusta ansiotyöstä tai 
haet kansaneläkelain mukaista vanhuuseläkettä. 

Osittainen vanhuuseläke

Voit jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle jo ennen 63 vuoden 9 
kuukauden ikää. Osittainen vanhuuseläke voidaan myöntää, jos 
et vielä saa omaan työskentelyysi perustuvaa muuta eläkettä.

Osittaisen vanhuuseläkkeen perusteena on aina edellisen 
vuoden loppuun mennessä karttuneen työeläkkeen kokonais  
määrä.  Voit ottaa maksuun tästä kokonaismäärästä joko nel
jäsosan tai puolet oman valintasi mukaan.

Valitsemaasi osuuteen (1/4 tai 1/2) tehdään varhennusvä
hennys tai lykkäyskorotus sen mukaan, otatko eläkkeen mak
suun jo ennen kuin täytät 63 vuotta 9 kuukautta vai vasta sen 
jälkeen. Jos otat eläkkeen maksuun ennen, varhennusvähennys 
pienentää eläkettäsi 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta osit
taisen vanhuuseläkkeen alkamisesta siihen saakka kuin täytät 
63 vuotta ja 9 kuukautta. Jos taas otat eläkkeen maksuun vasta 
täytettyäsi 63 vuotta 9 kuukautta, korotetaan eläkettäsi 0,4 
prosentin lykkäyskorotuksella jokaiselta lykätyltä kuukaudelta.

Vähennys tai korotus jää valitsemaasi eläkkeen osaan sen 
jälkeenkin, kun myöhemmin jäät varsinaiselle vanhuuseläkkeelle. 

Jos olet ottanut maksuun eläkkeestäsi neljäsosan, voit  
myöhemmin halutessasi ottaa maksuun vielä toisen neljäs
osan. Vielä myöntämätöntä osuutta on haettava erikseen ja 
myös siihen tehdään varhennusvähennys tai lykkäyskorotus 
sen mukaan, otatko osuuden maksuun ennen kuin täytät 63 
vuotta 9 kuukautta vai vasta sen jälkeen.

Osittaisen vanhuuseläkkeen määrä otetaan kansaneläkettä 
laskettaessa huomioon ilman varhennusvähennystä tai lyk
käyskorotusta.

Osittainen vanhuuseläke ei vaikuta millään tavalla MYEL 
tai MATAvakuuttamisvelvollisuuteen. Vakuutukset jatkuvat 
osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla ennallaan, jos vakuuttami
sen edellytykset muutoin täyttyvät. Osittainen vanhuuseläke 
ei edellytä myöskään – toisin kuin vanhuuseläke – työ tai 
virkasuhteen päättymistä.


