Osittainen varhennettu
vanhuuseläke
Täyttäessäsi 61 vuotta tuo osittainen varhennettu vanhuuseläke eli osittainen vanhuuseläke sinulle mahdollisuuden nostaa osan karttuneesta työeläkkeestäsi ennen varsinaista vanhuuseläkkeelle siirtymistä. Voit nostaa osittaisena vanhuuseläkkeenä joko 25 prosenttia tai 50 prosenttia eläkkeen alkamista edeltävän vuoden loppuun
mennessä kertyneestä eläkkeestäsi.

Työnteolle ei ole asetettu vaatimuksia
Työnteolle tai yrittäjätoiminnalle ei ole osittaisen vanhuuseläkkeen aikana asetettu mitään vaatimuksia tai rajoituksia. Sinun ei siis tarvitse vähentää työntekoa tai työansioitasi. Osittainen vanhuuseläke ei myöskään edellytä
työskentelyä. Muistathan kuitenkin sopia työnantajasi kanssa mahdollisista muutoksista.

Eläkkeen nostamisen ajankohta vaikuttaa eläkkeen määrään
Jos alat nostaa osittaista vanhuuseläkettä ennen kuin alin eläkeikäsi on täyttynyt, tehdään nostamaasi osaan
varhennusvähennys. Vähennys on määrältään 0,4 prosenttia jokaista kuukautta kohden, jotka sinulla on jäljellä
alimpaan eläkeikääsi. Vähennys on pysyvä.
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. Jos eläkeikäsi on 64 vuotta ja nostat puolet
eläkkeestäsi 61-vuotiaana, varhennusvähennys lasketaan kolmelta vuodelta eli 36 kk x 0,4 % = 14,4 %
Jos palkka 2 000 €/kk ja aika 36 kk,
karttuma 1,5 % (2 000 € x 36 x 1,5 %) :
12 = 90 €

Esimerkki osittaisesta vanhuuseläkkeestä (OVE)
– varhennusvähennys
100,80 €
KERTYNYT ELÄKE
(pohjaeläke)
100 %

Työstä OVE:n
rinnalla
kertynyt eläke

SÄÄSTÖOSUUS

700 €
50 % osuus
pohjaeläkkeestä

1 400 €

700 €

OVE 50 %

OVE 50 %

599,20 €

599,20 €

61 v.

Alin
vanhuuseläkeikä
64 vuotta

Yhteensä 1389,20 €

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrästä vähennetään vielä elinaikakertoimen osuus. Elinaikakertoimen avulla kuukausittain maksettavan eläkkeen määrä sopeutetaan suomalaisten odotettavissa olevaan elin-aikaan. Kerroin on ikäluokkakohtainen.
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Kenelle
• 61 vuotta täyttäneille tai
vanhemmille ei vanhuuseläkkeellä oleville
• Vuonna 2025 alaikäraja
nousee 62 vuoteen.

Mitä
• Voit nostaa 25 tai
50 prosenttia sinulle
karttuneesta vanhuuseläkkeestä.

Työskentelylle ei ole
asetettu ehtoja

Vaikuttaa vanhuuseläkkeesi määrään

• Työskentelyä ei tarvitse
vähentää.
• Osittainen vanhuuseläke
ei myöskään edellytä
työskentelyä.

• Varhennettua eläkkeen
osaa pienennetään 0,4
prosenttia jokaiselta
varhennuskuukaudelta.

Vanhuuseläke osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen
Loput kertyneestä eläkkeestäsi myönnetään vanhuuseläkkeenä. Voit hakea sen maksuun täytettyäsi alimman
eläkeiän. Jos työskentelet osittaisen vanhuuseläkkeen ohella, siitä karttuu uutta eläkettä. Jos lykkäät eläkkeen
nostamista, sitä korotetaan lykkäyskorotuksella. Elinaikakerroin vaikuttaa myös vanhuuseläkkeeseen.

Muutokset osittaiseen vanhuuseläkkeeseen
Osittaisen vanhuuseläkkeen määrän voi halutessaan korottaa 25 prosentista 50 prosenttiin. Muita muutoksia
eläkkeen määrään ei voi tehdä.
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 sosiaaliturva
Osittaisen vanhuuseläkkeen maksaminen jatkuu, vaikka jäisit työttömäksi tai sairauslomalle työstäsi. Silloin voit
hakea eläkkeen lisäksi myös työttömyyskorvausta tai sairauspäivärahaa. Osittainen vanhuuseläke ei vaikuta
ansiosidonnaiseen peruspäivärahaan tai sairauspäivärahaan, mutta se saattaa vaikuttaa työmarkkinatuen
määrään.

Eläkkeen hakeminen
Osittaista vanhuuseläkettä voit hakea omasta eläkeyhtiöstäsi. Lisätietoja saat eläkeneuvonnastamme numerosta 010 195 623 tai sähköpostitse elakeneuvonta@veritas.fi. Katso myös verkkosivumme veritas.fi.

Näin haet eläkettä
Hae eläkettä kätevästi 		
verkossa osoitteessa
veritas.fi/elakehakemus

Voit myös tulostaa hakemuslomakkeen
verkkosivuiltamme osoitteessa
veritas.fi tai tilata sen puhelimitse
eläkeneuvonnastamme,
puh. 010 195 623 *).

Postita hakemus
maksutta osoitteeseen:
Veritas Eläkevakuutus
Tunnus 5016380
00003 VASTAUSLÄHETYS
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* 01019-alkuisiin palvelunumeroihin soittaminen ja jonottaminen maksaa kotimaasta kiinteästä liittymästä paikallisverkkomaksun ja matkapuhelinliittymästä
matkapuhelinmaksun. Palvelemme sinua arkisin klo 8–16.

