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Osittainen varhennettu 
vanhuuseläke

Kenelle osittaista vanhuuseläkettä?

Voit jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle, jos

• olet täyttänyt 61 vuotta

• et saa mitään muuta työeläkettä.

Työntekoa ei tarvitse lopettaa tai edes vähentää. Mahdollisista työajan muutoksista 
sinun tulee kuitenkin sopia yhdessä työnantajan kanssa.

Osittaisen vanhuuseläkkeen aikana Keva ei seuraa työtulojasi, eikä sinun tarvitse 
ilmoittaa työajan muutoksista tai työnteon lopettamisesta Kevaan.

Eläkkeen määrä

Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä saat joko 50 % tai 25 % sinulle jo kerty-
neen eläkkeen määrästä. Tämän saat itse valita.

Jos otat osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen heti 50 % suuruisena, ei sitä voi 
enää sen jälkeen muuttaa. Jos otat eläkkeestä ensin 25 % osuuden, voit korottaa sitä 
myöhemmin toisella 25 % osuudella, mutta sen jälkeen sitä ei voi muuttaa.

Eläkkeen määrä lasketaan siitä eläkkeestä, joka sinulle on kertynyt edellisen vuoden 
loppuun mennessä.

Omat eläketietosi -palvelusta näet sinulle kertyneen eläkkeen määrän ja laskurilla 
voit arvioida paljonko eläkettä saisit osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä.

Eläke pienenee, jos eläkeikä ei täyty

Jos jäät osittaiselle vanhuuseläkkeelle ennen kuin täytät ikäluokkasi alimman 
vanhuus eläkeiän, eläkkeeseen tehdään varhennusvähennys. Se on 0,4 % jokaista 
varhennuskuukautta kohti. Varhennusvähennys on pysyvä.
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Julkisella sektorilla työskentelevillä on yleisen alimman vanhuuseläkeiän lisäksi mui-
takin eläkeikiä - henkilökohtainen tai ammatillinen eläkeikä. Oman vanhuuseläkeikäsi 
voit tarkastaa helposti Omat eläketietosi -palvelussa.

Jos olet syntynyt ennen vuotta 1960, henkilökohtainen eläkeikäsi on 63–65 vuotta 
ja jäät osittaiselle vanhuuseläkkeelle ennen henkilökohtaista eläkeikääsi, eläkekerty-
määsi ajalta ennen vuotta 1995 pienennetään.

Jos olet täyttänyt ammatillisen eläkeikäsi tai eroamisikäsi, sinulle ei myönnetä osit-
taista varhennettua vanhuuseläkettä, koska sinulla on oikeus jäädä vanhuuseläkkeel-
le, johon ei tule varhennusvähennystä. Jos et hae vielä vanhuuseläkettä, voidaan 
osittainen varhennettu vanhuuseläke myöntää, kun ikäluokkasi alin eläkeikä on 
täyttynyt.

Lykkäyskorotus nostaa eläkkeen määrää

Saat eläkkeeseesi lykkäyskorotuksen, jos jäät osittaiselle varhennetulle vanhuuseläk-
keelle sen jälkeen, kun olet täyttänyt ikäluokkasi alimman vanhuuseläkeiän.

Lykkäyskorotus on 0,4 % jokaista lykkäyskuukautta kohti. Lykkäyskuukaudet lasketaan 
ikäluokan alimmasta vanhuuseläkeiästä.

Näin haet eläkettä

Hae osittaista varhennettua vanhuuseläkettä noin kuukautta ennen eläkkeen alkamis-
ta Omat eläketietosi -palvelussa.

Muista tarkistaa työeläkeotteesi tiedot Omat eläketietosi -palvelussa, sillä eläkkeesi 
määrä lasketaan niiden mukaan.

Voit hakea eläkettä myös kirjallisesti. Hakemuksen voit tulostaa Kevan verkkosivuilta. 
Postita hakemus ja tarvittavat liitteet osoitteeseen: Keva, 00087 KEVA.

Eläkkeen peruuttaminen

Voit peruuttaa osittaisen vanhuuseläkkeen kolmen kuukauden kuluessa eläkepäätök-
sen antamisesta. Tällöin sinulle jo maksettu eläke peritään takaisin.

Voit tehdä peruutuksen kirjallisesti vapaamuotoisella viestillä joko Omat eläketietosi 
-palvelussa tai kirjeitse.
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Palvelemme sinua

Omat eläketietosi -palvelu www.keva.fi/elaketietosi

Asiakaspalvelu puhelinnumero 020 614 2837
Postiosoite  00087 KEVA  
Keva Eläkeneuvoja  www.facebook.com/kevaelakeneuvoja
www.keva.fi

Tilaa paperiton palvelu ja sähköiset ilmoitukset

Saat asiakirjasi nopeammin, kun valitset paperittoman palvelun. Lisäksi se 
on luontoystävällinen ja turvallinen tapa hoitaa asioita. Tilaa myös sähköiset 
ilmoitukset, niin pysyt ajan tasalla Kevan kanssa asioinnista. Jos et ole tehnyt 
tilausta aiemmin, tee tilaus Omat eläketietosi -palvelussa kohdassa Omat 
tiedot, johon pääset klikkaamalla nimeäsi palvelun yläkulmassa.

Vanhuuseläkkeelle siirtyminen osittaiselta vanhuuseläkkeeltä

Vanhuuseläkettä on haettava erikseen. Voit siirtyä vanhuuseläkkeelle, kun

• olet täyttänyt ikäluokkasi alimman vanhuuseläkeiän ja

• lopetat pääasiallisen työsi.

Vanhuuseläke muodostuu maksussa olleesta osittaisesta varhennetusta vanhuuseläk-
keestä, myöntämättömästä eläkkeestä (50 % tai 75 %) sekä osittaisen varhennetun 
vanhuuseläkkeen alkamisvuonna ja sen jälkeen mahdollisesti kertyneestä eläkkeestä.

Saat työeläkekortin siirtyessäsi vanhuuseläkkeelle.

http://www.keva.fi/elaketietosi
http://www.facebook.com/kevaelakeneuvoja
http://www.keva.fi



