HUOMIOITA 2017 ELÄKEUUDISTUKSESTA APTEEKKARIN NÄKÖKULMASTA
Vanhuuseläkeiät
Vuoden alusta voimaan tulleessa eläkeuudistuksessa vanhuuseläkeikä nousee ikäluokittain. Vuonna 1954 ja sitä ennen
syntyneillä ikärajat pysyvät entisellään eli alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta ja yläikäraja 68 vuotta. Vuonna 1955
syntyneistä alkaen alin eläkeikä nousee ikäluokkaa kohden 3 kuukaudella. Eli 1955 syntyneillä alin eläkeikä on 63
vuotta 3 kuukautta, 1956 syntyneillä 63 vuotta 6 kuukautta ja niin edelleen, kunnes alin vanhuuseläkeikä on 65 vuotta.
Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä eläkeikä kytketään elinajan keskimääräiseen kehitykseen. Yläikäraja nousee
vuonna 1958 syntyneistä alkaen 69 vuoteen ja 1962 syntyneistä alkaen 70 vuoteen.
Ylimmän vanhuuseläkeiän nousu ei automaattisesti muuta apteekkareiden eroamisikää, mikä lääkelaissa on tällä
hetkellä 68 vuotta. Eroamisiän muutos edellyttää lääkelain muutosta. Tästä muutoksesta ei tässä vaiheessa ole
varmuutta.
Osittainen varhennettu vanhuuseläke (OVE)
Uutena eläkelajina tuli voimaan osittainen vanhuuseläke. Siinä osan karttuneesta vanhuuseläkkeestä voi hakea
maksuun ennen varsinaista vanhuuseläkkeelle siirtymistä. Ikäraja on nyt 61 vuotta. Vuonna 1964 syntyneillä ikäraja on
62 vuotta ja 1965 tai sen jälkeen syntyneillä ikäraja sopeutetaan eliniän muutokseen siten, että osittaisen
vanhuuseläkkeen voi nostaa aikaisintaan 3 vuotta ennen omaa alinta eläkeikäänsä.
Edeltävän vuoden loppuun mennessä karttuneesta eläkkeestä voi hakea maksuun 25 tai 50 %. Jos ensin hakee 25 %
voi myöhemmin hakea toisen 25 %. Jos OVEn hakee ennen omaa alinta vanhuuseläkeikää, tehdään eläkkeeseen
varhennusvähennys jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeen maksaminen varhentuu eläkeiästä. Vähennys on 0,4 %
kuukautta kohden ja vähennys on pysyvä. Vastaavasti tehdään lykkäyskorotus, jos OVE haetaan maksuun vasta
alimman vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeen. OVE siis vähentää aina lopullista vanhuuseläkkeen määrää. Sitä ei
voida myöntää takautuvasti, eikä sitä voi lakkauttaa. OVEn voi kuitenkin peruuttaa 3 kuukauden kuluessa myönnöstä.
OVEn rinnalla työskentelyä ei rajoiteta, joten tämä uusi eläkelaji on mahdollinen myös apteekkarille. Tarvittaessa
apteekkari voi hakea myös muutosta YEL -työtuloonsa, jos hänen työpanoksensa muuttuu. Kannattaa kuitenkin
huomioida, että apteekkari ei voi olla osa-aikainen, joten työtulo tulee olla hyväksyttävissä kokopäivätyön työtuloksi.
Työtulon muutoshakemukseen tarvitaan perustelut (esim. työtuloa alennettaessa työpanos pienenee, koska osa
tehtävistä siirretty proviisorin tehtäväksi tai …). Kannattaa aina muistaa, että YEL -työtulo vaikuttaa paitsi tulevan
vanhuuseläkkeen määrään, myös työkyvyttömyyseläkkeen ja perhe-eläkkeen määrään, Kelan päivärahojen määrään
sekä vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen korvauksiin.
Harkitessasi OVEn hakemista, tarkista sen vaikutukset kokonaistilanteeseesi. Miten OVE vaikuttaa esim. verotukseen,
kun se lisää tuloja ja mahdollinen työtulon alennus vähentää vakuutusmaksua ja siten myös siitä saatavan
verovähennyksen määrää. Suosittelemme, että pyydät eläkekassasta ennakkoarvion OVEn määrästä ja sen
vaikutuksesta lopullisen vanhuuseläkkeesi määrään. Eläkeasiantuntijamme tavoitat joko puhelimitse numerosta 09
6126 2717 tai sähköpostilla elakeasiat@aekassa.fi.
www.työeläke.fi -sivustolta voit katsoa oman työeläkeotteesi (edellyttää tunnistautumista) ja arvioida laskurin avulla
tulevan vanhuuseläkkeesi määrää eri ansiotuloilla.
Lopuksi vielä YEL -vakuutuksen ydinkohdat.
- lakisääteinen vakuutus, jonka maksut täysin verovähennyskelpoisia
- elinikäinen eläke, josta valtio maksaa osan (n. 10 – 11 %)
- kattava vakuutus, joka turvaa toimeentulon vanhuuden, työkyvyttömyyden ja huoltajan kuoleman varalta
- YEL -työtulon määrä vaikuttaa myös Kelan päivärahojen määrään ja tapaturmavakuutuksen korvauksiin
YEL on siis keskeinen osa yrittäjän sosiaaliturvaa.
Sirpa Moilanen, eläkepäällikkö, Apteekkien Eläkekassa
puh. 09 6126 2723, sirpa.moilanen@aekassa.fi

