Osittainen vanhuuseläke 2019
Varma.fi > Henkilöasiakas

Osittainen vanhuuseläke on 25 tai 50 prosenttia edellisen vuoden loppuun mennessä
karttuneesta eläkkeestäsi. Osittainen vanhuuseläke voi alkaa aikaisintaan 61 vuoden
iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta.

Alaikäraja on aluksi 61 vuotta, mutta se nousee 1964
syntyneillä 62 vuoteen. Sen jälkeen ikäraja nousee sikäli
kuin yleinen elinikä pitenee.
Vaikka eläkkeen virallinen nimi on osittainen varhennettu
vanhuuseläke, sen voi saada myös alimmassa vanhuuseläkeiässä tai sen jälkeen. Et voi hakea osittaista vanhuuseläkettä, jos saat jo omaa työeläkettä.
Osittaisen vanhuuseläkkeen loppusummaan voi vaikuttaa
varhennusvähennys tai lykkäyskorotus. Lisäksi eläkkeeseen
tehdään elinaikakertoimen mukainen vähennys.

Varhennusvähennys ennen alinta
vanhuuseläkeikää
Eläkettä vähennetään 0,4 prosenttia jokaiselta varhennetulta kuukaudelta, jos otat eläkkeen ennen vanhuuseläkkeen alaikärajaa.
Esimerkki: 1958 syntyneen alin vanhuuseläkeikä on 64
vuotta. Jos hän ottaa osittaisen vanhuuseläkkeen 61 vuoden
iässä, osittaista eläkettä vähennetään kolmelta vuodelta eli
14,4 prosenttia. Vähennys on pysyvä.

Lykkäyskorotus alimman
vanhuuseläkeiän jälkeen
Jos siirryt osittaiselle vanhuuseläkkeelle alimman vanhuuseläkeikäsi jälkeen, korotamme eläkettäsi 0,4 prosenttia
jokaista lykättyä kuukautta kohti. Korotusta ei saa työttömyysetuuden ajalta.
Jos olet 56 vuotta täyttänyt Varman asiakas, voit arvioida
osittaista vanhuuseläkettäsi kirjautumalla verkkopalveluun.
Osittaisen eläkkeen suuruusluokkaa voi arvioida myös
laskurilla osoitteessa varma.fi > Henkilöasiakas >
Eläkkeen määrä.

Näin haet osittaista vanhuuseläkettä
1. Suunnittele. Arvioi eläkkeesi määrä verkkopalvelussamme. Mieti samalla, muuttuvatko nykyiset työansiosi,
sillä työskentely osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla on
vapaaehtoista. Huomaathan, että jos otat osittaisen eläkkeen, vaikka työskentelysi ja työansiosi pysyisivät ennallaan, bruttoansiosi ja veroprosenttisi nousevat. Voit arvioida ennakonpidätystä vero.fi:n veroprosenttilaskurilla.
2. Sovi. Jos olet työsuhteessa ja haluat vähentää työaikaasi, sinun pitää sopia siitä työnantajan kanssa.
Jos olet yrittäjä ja työpanoksesi muuttuu siirtyessäsi osittaiselle vanhuuseläkkeelle, ilmoita uusi YEL-työtulosi eläkehakemuksella. Yrittäjä tarvitsee YEL-vakuutuksen, jos työpanos osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla ylittää vakuuttamisvelvollisuuden alarajan (7 799,37 € vuonna 2019).
3. Varaudu. Varaa hakemusta varten valmiiksi
• IBAN-tilinumerosi
• työnantajien yhteystiedot viimeisen vuoden ajalta
• tiedot muista korvauksista tai eläkkeistä
• tiedot muista etuuksista tai päivärahoista kuluvalta
ja edeltävältä vuodelta.
4. Hae. Tee hakemus 2 viikkoa ennen eläkkeen alkamista. Nopeimmin saat hakemuksesi perille valitsemalla
varma.fi:ssä hakemuksen osittaisesta vanhuuseläkkeestä. Tarvittaessa saat hakemuksen Työeläke.fi:stä
tai Kelasta. Osittaista vanhuuseläkettä ei makseta
kansaneläkkeenä.
Osittainen vanhuuseläke alkaa aikaisintaan hakemista
seuraavan kuukauden alusta.
Lisätietoja saat osoitteesta varma.fi > Henkilöasiakas >
Eläkkeen hakeminen.
Saat eläkkeen tilillesi pian päätöksen saapumisen jälkeen.
Jatkossa eläke on tilillä kunkin kuukauden ensimmäisenä
pankkipäivänä.

Hae eläkeverokortti saatuasi päätöksen
Ensimmäisestä eläke-erästä pidätämme eläkeverokortin
puuttuessa 40 % veroa. Eläkepäätöksen mukana saat ohjeen,
miten hankit eläkeverokortin. Jos olemme pidättäneet eläkkeestäsi liikaa veroa, palautamme liikaa pidätetyn veron heti,
kun olemme saaneet eläkeverokortin verotoimistosta.

Kuinka kauan eläkettä maksetaan?
Maksamme sinulle osittaista vanhuuseläkettä, kunnes
siirryt kokonaan vanhuuseläkkeelle. Eläkkeen määrää

on mahdollista nostaa 25 prosentista 50 prosenttiin kerran
ennen lopulliselle vanhuuseläkkeelle jäämistä.
Kun aikanaan päätät siirtyä kokonaan vanhuuseläkkeelle,
sinun pitää hakea sitä erikseen. Silloin eläkkeeseesi lisätään se osuus (75 tai 50 prosenttia) karttuneesta eläkkeestäsi, joka jäi odottamaan, kun osittainen vanhuuseläke
alkoi.
Lisäksi saat eläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuneen
eläkkeen. Työansioistasi osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla sinulle karttuu uutta eläkettä normaalisti.
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Voit arvioida osittaista vanhuuseläkettäsi ja sen jälkeistä vanhuuseläkettä verkkopalvelussamme.

Eläketietosi Varman verkossa
työelämässä ja eläkkeellä
Varma palvelee kaikissa työeläkeasioissa
verkko-osoitteessa www.varma.fi.
Henkilöasiakkaan verkkopalveluja ovat
• työeläkeote
• eläkearviot
• eläkehakemukset
• kuntoutujan hakemukset ja palvelut
• eläkkeensaajan palvelut
• viestit ja liitteet.
Eläkettä tai kuntoutusta hakiessasi voit tilata
päätösasiakirjasi sähköiseen arkistoosi.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
010 2440
Salmisaarenranta 11, Helsinki | PL 1, 00098 VARMA
Y-tunnus 0533297-9
varma.fi

1763/01.19

