
Varhennusvähennys 
jää lopulliseen 

eläkkeeseesi ja seuraa 
osana työeläketurvaasi 

loppuelämäsi ajan.

Voit halutessasi ottaa vanhuuseläkettä maksuun osittaisena jo täytettyäsi 61 vuotta. 

Osittainen varhennettu vanhuuseläke eli osittainen vanhuuseläke mahdollistaa työnteon 

vähentämisen ja antaa sinulle mahdollisuuden nostaa osan karttuneesta työeläkkeestäsi 

jo ennen varsinaista vanhuuseläkkeelle siirtymistä. Voit nostaa osittaisena vanhuuselä

keenä joko 25 prosenttia tai 50 prosenttia eläkkeen alkamista edeltävän vuoden 

loppuun mennessä kertyneestä eläkkeestäsi.

Jos olet vanhuuseläkkeellä, työkyvyttömyyseläkkeellä, osaaikaeläkkeellä, työura 

eläkkeellä tai saat luopumistukea, et voi saada osittaista vanhuuseläkettä. 

Työttömyyspäivärahan saaminen ei ole esteenä osittaisen vanhuuseläkkeen saamiselle.

Työskentely eläkkeen rinnalla
Jäädessäsi osittaiselle vanhuuseläkkeelle, voit jatkaa työntekoa entiseen tapaan, 

vähentää työn tekemistä tai lopettaa työt kokonaan. Voit jopa tehdä töitä 

enemmän kuin ennen, sillä osittainen vanhuuseläke ei edellytä työn vähen

tämistä.

 Työskentely osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla ei vaikuta nostamasi 

eläkkeen määrään, mutta eläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu uutta 

eläkettä alle 63vuotiaille 1,7 prosenttia ja yli 63 vuotiaille 1,5 prosent

tia työtulosta.

Eläkkeen määrä
Voit ottaa maksuun joko 25 tai 50 prosenttia sinulle kertyneen eläkkeen 

määrästä. Jos otat maksuun 25 prosenttia, voit myöhemmin ottaa maksuun 

vielä toisen 25 prosenttia. Toisinpäin muutosta ei voi tehdä.

Eläkkeen määrä on laskettu sinulle edellisen vuoden loppuun mennessä 

kertyneestä pohjaeläkkeestä. Pohjaeläkkeessä on mukana kaikkien yksityisten 

ja julkisten alojen työeläkelakien mukaan ansaittu eläke. 

Osittainen vanhuuseläke voi olla joko varhennettu tai lykätty sen mukaan, 

alkaako eläke ennen vai jälkeen alimman vanhuuseläkeiän.

Varhentaminen pienentää eläkkeen määrää. Jos otat osittaisen vanhuus 

eläkkeen maksuun ennen kuin täytät ikäluokkasi alimman vanhuuseläkeiän, 

eläkkeeseesi tehdään 0,4 prosentin varhennusvähennys jokaiselta kuukaudelta, 

joka alittaa eläkeikäsi. Vähennys jää lopulliseen vanhuuseläkkeeseesi pysyvästi.

Lykkääminen korottaa eläkkeen määrää. Jos taas otat osittaisen vanhuuseläk

keen maksuun vasta täytettyäsi ikäluokkasi alimman vanhuuseläkeiän, saat eläkkeeseesi 0,4 

prosentin lykkäyskorotuksen jokaiselta kuukaudelta, joka ylittää oman alimman eläkeikäsi.

Voit jäädä 
osittaiselle vanhuus- 

eläkkeelle, jos

olet täyttänyt 61 vuotta

et saa muuta työeläkettä 
tai luopumistukea.

Mela turvaa
Osittainen varhennettu vanhuuseläke



Voit arvioida 
osittaisen vanhuus- 
eläkkeesi sekä sen 

jälkeisen vanhuuseläkkeesi 
määrä nettisivullamme 

olevan laskurin 
avulla.
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Osittaista vanhuuseläkettä ei voi lakkauttaa
Osittaista vanhuuseläkettä ei voi keskeyttää tai lakkauttaa. Voit kuitenkin halutessasi 

peruuttaa eläkkeen toimittamalla kirjallisen peruutuksen Melaan kolmen kuukauden 

sisällä eläkepäätöksen antopäivästä. Jos osittainen vanhuuseläke myönnetään 

kahtena eri osuutena, sovelletaan kolmen kuukauden peruutusaikaa erikseen 

kummankin osuuden osalta. Saat peruuttamisesta erillisen päätöksen ja liikaa 

maksettu eläke peritään takaisin.

Kolmen kuukauden jälkeen osittainen vanhuuseläke on lopullinen ja seuraa 

osana työeläketurvaasi loppuelämäsi ajan.

Eläke osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen
Osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeistä eläkettä on haettava erikseen. Osittaisen 

vanhuuseläkkeen maksamisella ei ole yläikärajaa, joten se ei muutu vanhuus

eläkkeeksi ilman hakemustasi.

Osittainen vanhuuseläke ei ole esteenä työkyvyttömyys tai työura

eläkkeen myöntämiselle. Mahdollisuus näiden eläkkeiden myöntämiseen 

jatkuu siihen asti, kun oman ikäluokan mukainen alin vanhuuseläkeikä 

täyttyy.

Kun siirryt vanhuuseläkkeelle, osittaisen vanhuuseläkkeen maksa

minen jatkuu sellaisenaan, vaikka eläkelaji muuttuu vanhuuseläkkeeksi. 

Varhennusvähennetty eläke ei nouse vanhuuseläkeiässä, mutta siihen 

lisätään se osa eläkkeestäsi, joka ei ollut vielä mukana varhennetussa 

eläkkeessä. Jos olet työskennellyt osittaisen vanhuuseläkkeen aikana, 

lisätään eläkkeeseesi myös tuosta työstä karttunut eläke.

MYEL-vakuutus eläkkeen rinnalla
Jos maatalousyrittäjätoimintasi jatkuu ennallaan, MYELvakuutuksesi jatkuu myös. 

Osittaiselle vanhuuseläkkeelle jääminen ei tuo muutosta vakuutusturvaasi. Sensijaan, 

jos yrittäjätoiminnassasi tapahtuu muutoksia, ole yhteydessä Melaasiamieheen.

Jos vähennät työntekoa ja työtulosi määrä ei enää täytä pakollisen MYEL 

vakuuttamisen rajaa, kannattaa sinun ottaa vapaaehtoinen MYELvakuutus, jonka 

myötä voit kartuttaa itsellesi uutta eläkettä, sekä työvahinkojen varalta vapaaehtoinen 

työajan MATAvakuutus.

Osittaisen vanhuuseläkkeen hakeminen
Hae osittaista vanhuuseläkettä sähköisessä asiointipalvelussamme. Saat hakemuslomakkeen 

myös nettisivuiltamme. Tee hakemus noin kolme kuukautta ennen suunnitellun eläkkeen 

alkamista.

Osittainen vanhuuseläke myönnetään aikaisintaan sen hakemista seuraavan kuukauden 

alusta.

Osittaisen 
vanhuuseläkkeen 

maksamisella ei ole 
yläikärajaa, joten se ei 

muutu vanhuus - 
eläkkeeksi ilman 

hakemustasi.

Lisää Mela-turvasta mela.fi ja tarinoita maaseudulta Juurevajoukko.fi

Mela-asiamiehet ja asiakaspalvelumme auttavat sinua Mela-turvaasi liittyvissä asioissa.

• Hoida Mela-turvaasi verkossa mela.fi/asiointipalvelut 

• Melan asiakaspalvelunumero 029 435 2650 

• Postia Melaan: PL 16, 02101 Espoo 

•	Käytä	sähköpostiyhteydenotoissa	suojattua	sähköpostia	nettisivujen	kautta	mela.fi 

• Esitteitä Mela-turvasta voit tilata netistä tai asiakaspalvelustamme.
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