
JOUSTAVA TAPA VÄHENTÄÄ  
TYÖSKENTELYÄ ENNEN ELÄKEIKÄÄ

OSITTAINEN VARHENNETTU VANHUUSELÄKE
TYÖNTEKIJÄ JA YRITTÄJÄ

Osittaisen vanhuuseläkkeen avulla voit keventää työskentelyä tai vaikka halutessasi lopettaa  
työskentelyn kokonaan. Arvion osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrästä saat  
eläkepalvelusta www.elo.fi/elakepalvelu.

Voit ottaa osittaisena vanhuuseläkkeenä maksuun 25 % 
tai 50 % edellisen vuoden loppuun mennessä karttunees-
ta eläkkeestäsi. Jos otat  eläkkeen maksuun ennen alinta 
vanhuuseläkeikääsi, eläkkeeseen tehdään varhennus- 
vähennys.  

MILLOIN ELÄKKEELLE?
Voit ottaa osittaisen vanhuuseläkkeen 61-vuotiaana.  
Vuonna 1964 ja sen jälkeen syntyneillä ikäraja nousee,  
ensin 62 ikävuoteen ja siitä asteittain ylemmäs. 

Jos olet vanhuuseläkkeellä, työkyvyttömyyseläkkeellä tai 
työuraeläkkeellä, et voi saada osittaista vanhuuseläkettä. 
Jos olet osa-aikaeläkkeellä ja haluat vaihtaa sen osittai-
seksi vanhuuseläkkeeksi, sinun on ensin lopetettava osa-
aikaeläkkeesi. 

ELÄKKEEN MÄÄRÄ
Voit ottaa osittaisena vanhuuseläkkeenä maksuun 25 % 
tai 50 % edellisen vuoden loppuun mennessä karttuneesta 
eläkkeestäsi. 25 %:n eläkkeen voit muuttaa 50 %:n eläk-
keeksi kerran. Muutosta ei voi tehdä toisinpäin. 

Osittaista vanhuuseläkettä ei makseta kansaneläkkeenä, 
mutta se voi vaikuttaa muihin Kelan maksamiin etuuksiin. 
Lisätietoa tarvittaessa saat Kelasta.

Huomioithan, että osittainen vanhuuseläke pienentää lopul-
lista vanhuus eläkettäsi verrattuna siihen, että työskenteli-
sit täysipai noisesti aina vanhuuseläkkeeseen asti. 

Osittainen vanhuuseläke ennen alinta eläkeikää

Maksuun ottamaasi osaa varhennetaan 0,4 % jokaiselta 
kuukaudelta, joka alittaa eläkeikäsi. Varhennus jää lopulli-
seen vanhuuseläkkeeseesi pysyvästi. 

Osittainen vanhuuseläke alimman eläkeiän jälkeen

Jos otat osittaisen vanhuuseläkkeen alimman vanhuuseläke-
ikäsi jälkeen, nostamaasi eläkkeenosaa ei enää varhenneta 
vaan saat siihen 0,4 % lykkäyskorotuksen jokaiselta lykätyltä 
kuukaudelta, joka ylittää alimman vanhuuseläkeikäsi. Lyk-
käystä lasketaan kuitenkin aikaisintaan 1.1.2017 alkaen. 

TYÖSKENTELY ELÄKKEEN RINNALLA
Osittainen vanhuuseläke ei edellytä työskentelyä. Voit kui-
tenkin jatkaa työskentelyä eläkkeen rinnalla – työeläkeyhtiö 
ei seuraa ansaitsemaasi palkkaa tai tekemääsi työmää-
rää, eikä niillä ole vaikutusta osittaisen vanhuuseläkkeesi 
määrään.

Jos olet yrittäjä ja yritystoimintasi jatkuu osittaisen van-
huuseläkkeen aikana, YEL-vakuutuksesi on oltava voimas-
sa. Työtulosi määrittelet työpanoksesi mukaan, kuten aina 
ennenkin.

Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla tehdystä työstä tai 
YEL-työtulosta karttuu 1,7 % vuodessa lisää vanhuuselä-
kettä 62 ikävuoden loppuun ja 63 ikävuodesta alkaen  
1,5 % vuodessa. 
 

MITEN HAETAAN?
Osittaista vanhuuseläkettä kannattaa hakea noin 2 viikkoa 
ennen suunniteltua eläkkeen alkua. Nopeimmin saat eläke- 
asiasi vireille eläkepalvelussamme www.elo.fi/elakepalvelu. 
Tarvitset kirjautumiseen henkilökohtaiset verkkopankkitun-
nukset. Voit myös tulostaa hakemuslomakkeen verkkosi-
vuiltamme www.elo.fi/hakemus ja toimittaa sen Eloon.

Eläke myönnetään aikaisintaan sen hakemista seuraavan 
kuukauden alusta alkaen. Eläkettä ei voida myöntää takau-
tuvasti.

Koska työskentely ei vaikuta eläkkeen myöntämiseen,  
sinun ei tarvitse ilmoittaa meille työjärjestelyjäsi. Sovi 
siis suoraan työnantajasi kanssa: jatkatko työskentelyäsi, 
muuttuuko se tai päättyykö työsi mahdollisesti kokonaan. 
>
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OSITTAISTA VANHUUSELÄKETTÄ  
EI VOI LAKKAUTTAA
Osittaista vanhuuseläkettä ei voi keskeyttää määräajaksi 
tai lakkauttaa. Voit kuitenkin peruuttaa sen 3 kuukauden 
kuluessa eläkepäätöksestä. Tällöin maksettu eläke peri-
tään sinulta takaisin. 

OSITTAINEN VANHUUSELÄKE  
ERI ELÄMÄNTILANTEISSA
Jos jatkat töitä osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla ja 
joudut työttömäksi, eläkkeesi jatkuu ennallaan, eikä sen 
määrää vähennetä työttömyyspäivärahasta. Työttömyys-
päivärahasi lasketaan työttömyyttä edeltävistä ansioista. 
Voit myös ottaa osittaisen vanhuuseläkkeen, vaikka oli-
sit jo työttömyyspäivärahalla. Muistathan kuitenkin, että 
lopullinen vanhuuseläkkeesi jää pienemmäksi, jos otat 
osittaisen vanhuuseläkkeen ennen alinta eläkeikääsi. 
Jos lykkäät vanhuuseläkkeen alkamista yli alimman van-
huuseläkeikäsi, huomioithan, että nostamatta jättämääsi 
eläkeosaan ei tule lykkäyskorotusta työttömyyspäiväraha-
päivien ajalta. 

Jos työkykysi on alentunut, sinun kannattaa ensin selvittää 
mahdollisuutesi työkyvyttömyyseläkkeeseen tai osatyöky-
vyttömyyseläkkeeseen. Voit saada osatyökyvyttömyyseläk-
keestä ennakkopäätöksen. 

Jos saat korvausta tapaturmasta tai liikennevahingosta, 
sinun ei kannata hakea osittaista vanhuuseläkettä, koska 
tapaturma- ja liikennevakuutuslain mukainen päiväraha tai 
eläke vähennetään osittaisen vanhuuseläkkeen määrästä. 
Saattaa olla, että eläkettä ei tällöin jää maksettavaksi.

VANHUUSELÄKKEELLE OSITTAISEN  
VANHUUSELÄKKEEN JÄLKEEN
Vanhuuseläkettä tulee aina hakea. Osittainen vanhuus-
eläke ei muutu vanhuuseläkkeeksi ilman hakemustasi.  
Voit ottaa loput eläkkeestäsi vanhuuseläkkeenä aikaisin-
taan alimmassa vanhuuseläkeiässäsi. Vanhuuseläkkeen  
alkaminen edellyttää, että päätyösi päättyy.
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Karttunut eläke 
1 200 €/kk

Osittainen 
vanhuuseläke 

alkaa

Alin vanhuuseläkeikä 
(64 v vuonna  

1958 syntyneillä)

61 62 63

Osittainen vanhuus-
eläke 50%: 513 €/kk

Esimerkki osittaisen  
vanhuuseläkkeen määrästä

Vuonna 1958 syntynyt henkilö ottaa osittaisen 
varhennetun vanhuuseläkkeen 61-vuotiaana eli 
3 vuotta ennen alinta eläkeikää. Henkilön edelli-
sen vuoden loppuun mennessä kertyneen eläk-
keen määrä on 1 200 euroa. Henkilö ottaa osit-
taisen vanhuuseläkkeen 50 prosenttisena, joten 
sen määrä ennen varhennusta on 600 euroa. 
Varhennusvähennys tulee 36 kuukaudelta ja on 
siis 14,4 % (36 kk x 0,4 %). Osittaisen varhen-
netun vanhuuseläkkeen määrä vähennyksen jäl-
keen on 513 euroa. Esimerkissä ei ole huomioi-
tu elinaika kertoimen vaikutusta, joka pienentää 
osittaista vanhuuseläkettä vielä noin 20 €/kk.
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Eläkeneuvonta  
puh. 020 694 726  
ma–pe klo 8–16.30

www.elo.fi/elakepalvelu
elakeneuvonta@elo.fi www.elo.fi

KYSY  
LISÄÄ
Asiakirjojen lähetysosoite (Elo maksaa postimaksun): Työeläkeyhtiö Elo, Eläkepalvelut, Tunnus 5010419, 00003 VASTAUSLÄHETYS

Vanhuuseläkkeen eläkeiät eri ikäluokille

 
  SYNTYMÄ- 
  VUOSI

  ALIN  
  VANHUUS- 
  ELÄKEIKÄ

 
  TAVOITE- 
  ELÄKEIKÄ

  VAKUUTTAMIS- 
  VELVOLLI SUUDEN  
   YLÄIKÄRAJA

1954 63 v 63 v 9 kk 68 v

1955 63 v 3 kk 64 v 1 kk 68 v

1956 63 v 6 kk 64 v 5 kk 68 v

1957 63 v 9 kk 64 v 9 kk 68 v

1958 64 v 65 v 1 kk* 69 v

1959 64 v 3 kk 65 v 5 kk* 69 v

1960 64 v 6 kk 65 v 10 kk* 69 v

1961 64 v 9 kk 66 v 3 kk* 69 v

1962 65 v 66 v 7 kk* 70 v

1963 65 v 66 v 9 kk* 70 v

1964 65 v 66 v 10 kk* 70 v

*Arvio


