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Osittainen varhennettu vanhuuseläke
Osittainen varhennettu vanhuuseläke antaa mahdollisuuden työnteon ja osittaisen eläkkeen yhdistämiseen. 
Osittainen vanhuuseläke voi sopia sinulle, jos olet täyttänyt 61 vuotta ja haluat nostaa osan karttuneesta 
työeläkkeestäsi ennen kuin siirryt varsinaiselle vanhuuseläkkeelle.

Eläkkeen hakemisesta ei erikseen tarvitse sopia työnantajan kanssa. Jos haluat osittaisen vanhuuseläkkeen 
rinnalla vähentää työskentelyä, sovi asiasta ensin työnantajasi kanssa. Halutessasi voit myös lopettaa työt 
kokonaan. Yrittäjänä voit itse määritellä YEL-työtulosi suuruuden työpanoksesi mukaan.

Kun siirryt osittaiselle vanhuuseläkkeelle, voit valita, nostatko kertyneestä eläkkeestäsi 25 vai 50 
prosenttia.

Jos alat nostaa osittaista vanhuuseläkettä ennen kuin alin eläkeikäsi on täyttynyt, tehdään 
nostamaasi osaan varhennusvähennys. Varhaisvähennys on 0,4 prosenttia kuukaudessa jokaiselta 
vanhuuseläkeikää edeltävältä kuukaudelta. Osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtyminen 
pienentää eläkettäsi pysyvästi. 

Jos taas lykkäät eläkkeesi nostamista alimman vanhuuseläkeikäsi yli, korotetaan eläkkeesi määrää 
lykkäyskorotuksella. Korotuksen määrä on 0,4 prosenttia jokaista alimman eläkeiän ylittänyttä kuukautta 
kohden.

Esimerkki varhennusvähennyksestä
Varhennusvähennys lasketaan aina alimmasta vanhuuseläkeiästä. 

ESIMERKKI: Hakijan alin eläkeikä on 64 vuotta ja osittaista vanhuuseläkettä (50 % karttuneesta 
eläkkeestä) haetaan alkavaksi heti 61-vuotiaana. Hakijalle on kertynyt työeläkettä 1400 euroa.
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• Voit siirtyä osittaiselle 
vanhuuseläkkeelle, kun olet 
täyttänyt 61 vuotta
(vuonna 2025 alaikäraja 
nousee 62 vuoteen).

• Voit nostaa 25 
tai 50 prosenttia  
sinulle karttuneesta 
vanhuuseläkkeestä.

• Osittainen varhennettu 
vanhuuseläke pienentää 
tulevaa eläkettäsi.
• Eläkkeesi pienenee 
0,4 prosenttia jokaista 
varhennettua kuukautta kohti.

Milloin? Kuinka paljon? Ota huomioon

Ansaittu työeläke 1400 euroa

50 % työeläkkeestä 700 euroa

Varhennusvähennys
(36 kk x 0,4 % = 14,4 %) -100,80 euroa

Eläkkeen määrä 599,20 euroa

Esimerkissä ei ole otettu huomioon elinaikakertoimen vaikutusta. 
Eläke on siis 14,4 prosenttia pienempi kuin se olisi, jos hakija jäisi eläkkeelle 64 vuoden iässä. Osittaisen 
varhennetun vanhuuseläkkeen määrästä vähennetään vielä elinaikakertoimen osuus. 

Elinaikakertoimen avulla kuukausittain maksettavan eläkkeen määrä sopeutetaan suomalaisten 
odotettavissa olevaan elinaikaan. Kerroin on ikäluokkakohtainen.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke pienentää eläkettäsi
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Vanhuuseläkkeelle siirtyminen
Voit siirtyä osittaiselta varhennetulta vanhuuseläkkeeltä varsinaiselle vanhuuseläkkeelle milloin tahansa 
sen jälkeen, kun olet täyttänyt ikäluokkasi alimman eläkeiän. 

Vanhuuseläkettä kannattaa hakea noin kuukautta ennen eläkkeelle siirtymistä. Lisätietoa 
vanhuuseläkkeestä löydät verkkosivuiltamme osoitteesta veritas.fi/vanhuuselake.

Muutokset osittaiseen vanhuuseläkkeeseen
Osittaisen vanhuuseläkkeen määrän voi halutessaan korottaa 25 prosentista 50 prosenttiin. Toisinpäin 
muutosta ei voi tehdä eli et voi valita osuudeksi 50 prosenttia ja laskea sitä myöhemmin 25 prosenttiin. 

Osittaista vanhuuseläkettä ei voi lakkauttaa. Jos tulet toisiin ajatuksiin, voit peruuttaa eläkkeen kolmen
kuukauden sisällä päätöksen antamisesta. Jo maksetut eläkkeet peritään siinä tapauksessa takaisin.

Osittainen vanhuuseläke ja muu turva
Osittaisen vanhuuseläkkeen maksaminen jatkuu, vaikka jäisit työttömäksi tai sairauslomalle työstäsi. 
Silloin voit hakea eläkkeen lisäksi myös työttömyyskorvausta tai sairauspäivärahaa. Osittainen 
vanhuuseläke ei vaikuta ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, Kelan peruspäivärahaan tai 
sairauspäivärahaan.

Työmarkkinatukeen osittainen vanhuuseläke saattaa sen sijaan vaikuttaa. Tarkista myös, miten 
osittainen vanhuuseläke vaikuttaa mahdollisiin muihin Kelasta saatuihin tukiin. Lisätietoja löydät Kelan 
verkkosivuilta.

Eläkkeen hakeminen
Hae eläkettä verkkopalvelussamme osoitteessa veritas.fi/kirjaudu. Voit lähettää hakemuksen meille 
myös postitse. 

Hakemus kannattaa jättää ajoissa, koska eläkettä ei voida myöntää takautuvasti. 

facebook.com/veritaselakevakuutus

twitter.com/veritas_fi

instagram.com/veritas_fi

linkedin.com/company/veritas-pension-
insurance-company

Seuraa meitä somessa

Onko sinulla kysyttävää?

* Soittaminen maksaa normaalin matkapuhelinmaksun tai paikallisverkkomaksun verran. Palvelemme sinua arkisin klo 8–16.

Lisätietoja saat lähettämällä viestin 
verkkopalvelumme kautta tai soittamalla 
010 195 623*.

Jos täytät sähköisen eläkehakemuksen, 
kirjaudu Veritaksen hakemuspalveluun 
osoitteessa www.veritas.fi/kirjaudu.

Jos käytät paperista hakemuslomaketta, voit 
lähettää sen maksutta osoitteeseen

Veritas Eläkevakuutus
Tunnus 5016380
00003 VASTAUSLÄHETYS

https://veritas.fi/elakkeet-kuntoutus/elaketietoa/vanhuuselake/
https://veritas.fi/kirjaudu/
https://www.facebook.com/veritaselakevakuutus
https://twitter.com/veritas_fi
https://www.instagram.com/veritas_fi/
https://linkedin.com/company/veritas-pension-insurance-company
https://linkedin.com/company/veritas-pension-insurance-company

