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Osittainen vanhuuseläke perustuu siihen työeläkkeeseen, 
joka sinulle on karttunut eläkkeen alkamista edeltävän 

vuoden loppuun mennessä.

Eläkkeen määrä
Eläkkeessä on mukana kaikkien yksityisten ja julkisten alojen työ
eläkelakien mukaan ansaittu eläke. Eläkelaskelmasta näet, miten 
eläkkeesi on muodostunut ja mitä ansioita eläkettä laskettaessa 
on huomioitu.

Osittaisena vanhuuseläkkeenä voidaan myöntää joko 25 tai 
50 prosenttia sinulle karttuneesta eläkkeestä. Jos olet ottanut 
osittaisen vanhuuseläkkeen 25 prosentin suuruisena, voit myö
hemmin hakea maksuun toiset 25 prosenttia. Muita muutoksia 
osittaiseen vanhuuseläkkeeseen ei voi enää myöhemmin tehdä.

Loput sinulle karttuneesta eläkkeestä saat maksuun myöhem
min, kun sinulle osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen myönnetään 
esimerkiksi vanhuus tai työkyvyttömyyseläke.

Hakuajankohta vaikuttaa eläkkeen määrään
Osittainen vanhuuseläke voi olla joko varhennettu tai lykätty sen 
mukaan, alkaako eläke ennen vai jälkeen alimman vanhuuselä
keiän.

Jos olet ottanut osittaisen vanhuuseläkkeen ennen ikäluok
kasi alinta vanhuuseläkeikää, vähennetään maksuun ottamastasi 
eläkkeestä 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta alimpaan van
huuseläkeikääsi asti. Varhennusvähennys on pysyvä eli pienentää 
myös tulevaa vanhuuseläkettäsi.

Jos taas olet ottanut osittaisen vanhuuseläkkeen maksuun 
oman ikäluokkasi alimman eläkeiän jälkeen, saat ottamaasi elä
keosaan 0,4 prosentin lykkäyskorotuksen jokaiselta kuukaudelta, 
joka ylittää alimman eläkeikäsi.

Elinaikakerroin 
Elinaikakertoimella eläkkeiden määrä sopeutetaan eliniän pite
nemiseen. Elinaikakerroin lasketaan vuosittain 62 vuotta täyttä
välle ikäluokalle. Eläkelaskelmasta ilmenee elinaikakertoimen vai
kutus eläkkeesi määrään.

Eläkkeen maksaminen
Eläke maksetaan ilmoittamallesi pankkitilille joka kuukauden 
toisena pankkipäivänä. Ensimmäinen maksupäivä on ilmoitettu 
päätöksessä.

Osittainen vanhuuseläke on verotettavaa tuloa, joten tarvit
set eläkettä varten oman verokortin. Ilmoitamme sinulle makse
tut eläkkeet ja niistä pidätetyt verot suoraan verottajalle.

Ansiotyö osittaisella vanhuuseläkkeellä
Osittaisella vanhuuseläkkeellä ollessasi voit työskennellä ilman 
rajoituksia ja kartuttaa uutta eläketurvaa. Työskentely ei vähennä 
eläkkeen määrää.

Osittaista vanhuuseläkettä 
ei voi lakkauttaa
Osittaista vanhuuseläkettä ei voi keskeyttää tai lakkauttaa. Voit 
kuitenkin halutessasi perua osittaisen vanhuuseläkkeen toimit
tamalla vapaamuotoisen kirjallisen peruutuksen Melaan kolmen 
kuukauden sisällä siitä, kun eläkepäätöksesi on annettu. Saat pe
rumisesta erillisen päätöksen ja jo maksettu eläke peritään takai
sin. Kolmen kuukauden jälkeen osittaista vanhuuseläkettä ei voi 
perua, vaan se on lopullinen osa eläketurvaasi.

Osittainen vanhuuseläke kokoaikaiseksi
Osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeistä eläkettä on haettava aina 
erikseen. Osittaisen vanhuuseläkkeen maksamisella ei ole yläi
kärajaa, joten se ei muutu vanhuuseläkkeeksi ilman hakemustasi.

Osittaisen vanhuuseläkkeen maksaminen jatkuu sellaisenaan, 
vaikka eläkelaji muuttuu. Varhennusvähennetty eläke ei nouse 
vanhuuseläkeiässä, mutta eläkkeeseen tulee mukaan aiemmin 
myöntämättä jäänyt eläkkeen osuus sekä osittaisen vanhuuseläk
keen rinnalla tehdystä työstä karttunut eläke.
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Osoitteen tai tilinumeron muutos
Ilmoita osoitteen tai tilinumeron muutoksesta asiointipalvelus
samme. Voit myös lähettää muutosilmoituksen meille postitse. 
Muista silloin allekirjoittaa ilmoitus ja liittää mukaan syntymäai
kasi ja yhteystietosi.

Tilinumeron muutosilmoituksen voit tehdä myös siinä pankis
sa, johon haluat eläkkeesi maksettavaksi. Emme voi ottaa vastaan 
tilinumeromuutoksia puhelimitse tai sähköpostilla.

Tietosuoja ja tietojen käyttö
Melan käsittelemään vakuutus ja eläkeasiaasi liittyvät tiedot ovat 
salassa pidettäviä. Mela antaa tietojasi ulkopuolisille vain suostu

muksellasi tai, jos laki niin velvoittaa. Mela voi kuitenkin käyttää 
tietojasi myöhemmin muun henkilökohtaisen Melaturvaasiasi 
hoitamisen yhteydessä. Lue lisää mela.fi/tietosuoja.

Työeläkekortti 
Saat työeläkekortin, kun osittainen vanhuuseläkkeesi muuttuu 
vanhuus tai työkyvyttömyyseläkkeeksi.

Lue lisää nettisivuiltamme: mela.fi/elakkeella

Mela palvelee monipuolisesti

Mela-asiamiehet ja asiakaspalvelumme auttavat sinua kaikissa Mela-turvaan liittyvissä asioissa
• Hoida Mela-turvaasi verkossa mela.fi/asiointipalvelut 

• Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650 • Lähetä postia: PL 16, 02101 Espoo • Lähetä suojattua sähköpostia mela.fi
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