Eläkevaihtoehdot
Luopumistuki
Vanhuuseläke
Osittainen vanhuuseläke
Työuraeläke

2

Luopumistuki – vielä ehtii!
• Luopumistukilaki on voimassa vuoden 2018 loppuun asti
• Luopumistavat:
– Maatilan sukupolvenvaihdos
• omistusoikeus siirrettävä luopujalta luovutuksensaajalle (pellot +
tuotantorakennukset)
• mahdollinen tietyin edellytyksen myös maatalousyhtymissä ja
maataloutta harjoittavissa yhtiöissä (AY, KY, OY) , etukäteissuunnittelu
tärkeää
• maatilan jakaminen tai luovutus erikseen viljeltäväksi on tietyin
edellytyksin mahdollista (mm. maatilan elinkelpoisuusedellytys
tavanomaista tiukempi)

– Sukupolvenvaihdoksen kaltainen maatilan koko peltomaan luovutus
lisämaaksi lähisukulaiselle
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Luopumistuki – vielä ehtii!
• Luopuja lopettaa maatalouden harjoittamisen
– ikäraja nyt 60 v sukulaisuudesta riippumatta
– luopuminen mahdollista jo kahta vuotta ennen ikärajan täyttymistä (58 v).
– uinuvan luopujan tulee täyttää 55-vuotta ennen tilakauppaa
• Elinkelpoinen maatila
– elinkelpoisuusedellytys 15 000 e/v vähintään viiden vuoden ajan
– kehittämissuunnitelma, jos edellytys ei täyty vielä luopumishetkellä
• Sopiva jatkaja aloittaa viljelyn
– alle 40-vuotias (lisämaaluovutuksissa alle 50-vuotias)
– sitoumus asumisesta ja viljelyn jatkamisesta (aina vähintään 5 v)
– koulutusvaatimus
• Luopumistuesta on haettava aina ennakkopäätös
• Tilakaupat tehtävä 31.12.2018 mennessä!
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Vanhuuseläke
• Uusi eläkelaki tuli voimaan vuoden 2017 alusta
• Vanhuuseläkkeelle, kun ikä täyttyy
– Aikaisintaan oman ikäluokan mukaisesta eläkeiästä (nyt 63-vuotta, nousee
asteittain)
– Kansaneläkkeessä vanhuuseläkeikänä edelleen 65 vuotta
• Milloin MYEL-vanhuuseläkkeelle?
– Ei tarvitse jäädä heti kun ikä täyttyy
• lykkäyskorotus 0,4 %/kk vuoden 2017 alusta lukien
– MYEL-vanhuuseläke ei edellytä maataloustoiminnan päättymistä
• työ- ja virkasuhteessa vanhuuseläke vain, jos työ päättyy
• Eläkkeen saa hakemalla, kun ikäraja täyttyy
– hakemus hyvä jättää noin 2 kk ennen haluttua eläkkeen alkamisajankohtaa
– eläke alkaa aikaisintaan hakemuspäivää seuraavan kuun alusta
Jos maatalous jatkuu -> muista hoitaa työtapaturmavakuutus voimaan!
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Vanhuuseläkeikä nousee asteittain
Syntymävuos Alin vanhuuseläkeikä
i

Eläkkeen karttuminen
päättyy

1954 tai aik.

63 v

68 v

1955

63 v 3 kk

68 v

1956

63 v 6 kk

68 v

1957

63 v 9 kk

68 v

1958

64 v

69 v

1959

64 v 3 kk

69 v

1960

64 v 6 kk

69 v

1961

64 v 9 kk

69 v

1962–1964

65 v

70 v

1965 tai
myöhemmin

Sidottu elinajan odotteen muutokseen;
muutos enintään 2 kk/ikäluokka
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Vanhuuseläke osittain = osittainen vanhuuseläke (OVE)
Vanhuuseläkkeen osittainen varhentaminen
• Vanhuuseläkkeestä voi ottaa osan jo 61 vuoden iästä lukien
– karttuneesta eläkkeestä joko neljäsosa tai puolet (tai 1/4 ja myöhemmin
1/4)
– varhennusvähennys 0,4 %/kk oman vanhuuseläkkeen alaikärajasta
laskettuna
– vähennys säilyy varhennetussa osassa myöhemminkin
• Ei työajan tai ansioiden vähentymistä koskevaa edellytyksiä
Vanhuuseläkkeen lykkääminen
• Vanhuuseläkkeen voi ottaa osittain myös oman eläkeiän täyttämisen jälkeen
– joko 1/2 tai 1/4 (tai 1/4 +1/4)
– lykkäyskorotus 0,4 %/kk oman vanhuuseläkeiän alarajasta laskettuna
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Vanhuuseläke osittain = osittainen vanhuuseläke (OVE)
lähde: www.veritas.fi
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Työuraeläke
Uusi eläkemuoto mahdollinen vuoden 2018 alusta
• Ikäraja 63-vuotta
• vähintään 38 vuotta - "rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaa työtä"
• Laissa on lueteltu erikseen tekijöitä, joista ainakin yhden tulee täyttyä, jotta
työskentelyn voidaan katsoa olleen rasittuneisuutta ja kuluneisuutta
aiheuttavaa.
• edellyttää sairauden aiheuttamaa työkyvyn heikentymää.
• työskentely on jatkunut eläkkeen alkamiseen asti tai ainakin lähelle sitä
(päättynyt enintään vuotta aikaisemmin).
• ansiot jäävät ja pysyvät alle sen rajan, joka koskee kaikkia
työkyvyttömyyseläkkeensaajia yleisesti (737,45 e/kk vuoden 2017 tasossa)
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