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Vanhuuseläke

• Vanhuuseläkkeelle voi jäädä aikaisintaan oman ikäluokkansa alimmassa vanhuuseläkeiässä

• Vanhuuseläkkeenä maksetaan koko työuran aikana ansaittu työeläke. Mitä vanhempana jää 
vanhuuseläkkeelle, sitä suuremman eläkkeen saa. Eläkkeeseen lisätään tällöin joka lykkäyskuukaudelta 
0,4 % lykkäyskorotusta
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Milloin vanhuuseläkkeelle?
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Syntymävuosi Alin 
vanhuuseläkeikä

Tavoite-
eläkeikä

Eläkevakuuttami
sen yläikäraja

1954 tai aiemmin 63 v 68 v

1955 63 v 3kk 64 v 1 kk 68 v

1956 63 v 6kk 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 6kk 65 v 10 kk 69 v

1961 64 v 9kk 66 v 3 kk 69 v



Milloin vanhuuseläkkeelle?
Syntymävuosi Alin vanhuuseläkeikä Tavoite-

eläkeikä
Eläkevakuuttamisen
yläikäraja

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

1965- Kytketään elinajan odotteeseen. 
Ikäraja nousee vuosittain 
enintään kahdella kuukaudella 
vuodesta 2030 alkaen

4



Mitä kannattaa ottaa huomioon?

• pakolliset  MYEL- ja MATA - vakuutukset päättyvät vanhuuseläkkeeseen 

• vanhuuseläkeläisellä ei oikeutta lomituspalveluihin

• vanhuuseläkeläiselle ei sairaus- eikä työttömyyspäivärahaa

• eri työeläkelakien mukaiset vanhuuseläkkeet voivat alkaa eri ajankohtina

• kansaneläkeikä edelleen 65 vuotta ja Kelasta voi hakea varhennettua vanhuuseläkettä aikaisintaan 63 -
vuotiaana 
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Osittainen (varhennettu) vanhuuseläke (OVE)

• Osan karttuneesta eläkkeestä (joko 25 % tai 50 %) voi ottaa maksuun jo ennen varsinaista 
vanhuuseläkeikää

• Ikäraja :   vuonna 1949 -1963 syntyneillä 61 vuotta,   vuonna 1964 syntyneillä 62 vuotta ja  
vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä alaikäraja sopeutetaan eliniän odotteeseen ( 3 v ennen alinta 
vanhuuseläkeikää)   -> yläikärajaa ei ole

• Eläkkeen alkaminen:  - Aikaisintaan eläkkeen hakemista seuraavan kuukauden alusta,  
ei myönnetä takautuvasti

• HUOM! Voi peruuttaa kolmen kuukauden sisällä päätöksenantopäivästä (vrt. eläkevalitukset)
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Eläkkeen määrä

• Oman valinnan mukaan joko 25% tai 50% eläkkeen alkamista edeltävän vuoden loppuun mennessä 
karttuneesta eläkkeestä (=pohjaeläke).

• Jos alkaa ennen oman ikäluokan mukaisen alimman eläkeiän täyttämistä  => varhennusvähennys 0,4 
%/varhennuskuukausi

• Jos alkaa oman ikäluokan mukaisen alimman eläkeiän täyttämisen jälkeen => lykkäyskorotus
0,4%/lykkäyskuukausi
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