Työ on työeläkkeesi perusta
Työeläkettä karttuu nimensä mukaisesti työstä. Työeläkkeen pohjana on työnantajan
ottama työeläkevakuutus, joka on pakollinen. Yrittäjänä olet itse velvollinen huolehtimaan
yrittäjän YEL-eläkevakuutuksen ottamisesta.

Työeläkkeistä turvaa moneen tilanteeseen
Yleisin työeläkkeen muoto on vanhuuseläke.
Vanhuuseläkeikä on ikäluokkakohtainen. Vuodesta
2017 alkaen alin vanhuuseläkeikä nousee vuosittain
63 vuodesta kolme kuukautta kerrallaan, kunnes se
vuonna 2025 on 65 vuotta.

palautua hoidon tai kuntoutuksen avulla. Täysi työkyvyttömyyseläke turvaa toimeentulosi, jos menetät työkykysi pysyvästi. Osatyökyvyttömyyseläke taas voi tulla
kyseeseen, jos työkykysi on alentunut mutta edelleen
riittävä osa-aikaiseen työskentelyyn.

Pitkäaikaistyöttömän vanhuuseläkettä voit hakea,
jos olet syntynyt vuosina 1955–57 ja saanut työttömyyspäivärahaa ensin 500 päivältä ja sitten vähintään
yhdeltä lisäpäivältä. Tällöin voit hakea vanhuuseläkettä
jo 62-vuotiaana. Vaihtoehtona on jatkaa työttömyyspäivärahan nostamista.

Vähintään 63-vuotiailla työkykyongelmista kärsivillä on
vaihtoehtona myös työuraeläke. Työuraeläke edellyttää
työkyvyn alenemaa sekä vähintään 38 vuoden mittaista
työuraa erittäin kuluttavassa työssä.

Täytettyäsi 61 vuotta voit alkaa nostaa osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ja ottaa neljänneksen tai
puolet vanhuuseläkkeestäsi maksuun etuajassa. Tähän
eläkkeen osaan tehdään pysyvä varhennusvähennys,
joka pienentää myös lopullisen eläkkeesi määrää.
Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla voit työskennellä
vapaasti tai olla työskentelemättä.
Ammatillinen kuntoutus auttaa uuteen alkuun, jollet
terveyssyistä enää pysty työskentelemään nykyisessä
työssäsi. Käytännössä tämä tarkoittaa uusiin työtehtäviin tai uuteen ammattiin johtavaa työkokeilua, koulutusta tai muuta valmennusta.
Työkyvyttömyyseläke turvaa arkesi pysyvän sairauden tai vamman estäessä työntekosi. Voit saada
määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä, jos työkykysi
on alentunut vähintään vuoden ajaksi, mutta se voi

Perhe-eläke tukee perheesi toimeentuloa, jos menehdyt. Perhe-eläkettä voivat saada leskeksi jäänyt aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli
sekä alaikäiset lapset.

Katso eläkkeesi määrä työeläkeotteeltasi
Voit tarkistaa tähän mennessä ansaitsemasi eläkkeen
määrän omalta työeläkeotteeltasi osoitteessa
www.tyoelake.fi. Pääset kirjautumaan palveluun pankkitunnuksillasi. Tarkista työeläkeotteeltasi myös, että
työskentelytietosi on rekisteröity oikein.
Eläkettä karttuu vain vakuutetusta työstä. Jos työeläkkeesi jää kovin alhaiseksi ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin, voit saada täydentävää kansaneläkettä Kelalta.
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Eläke perustuu ansioihin
Työntekijän eläke karttuu palkasta, yrittäjän eläke YEL-työtulosta. Vuodesta 2017 alkaen sinulle karttuu eläkettä 1,5
prosenttia vuodessa iästäsi riippumatta (vuosina 2017–2025 poikkeuksellisesti 1,7 prosenttia 53–62-vuotiaille).

ELÄKKEEN KARTTUMINEN 1.1.2017 ALKAEN

0,4 %/kk

Palkansaajan työeläkemaksun vähentäminen poistuu, eläkettä karttuu koko palkasta

1,5 %
17 v. (työntekijä)
18 v. (yrittäjä)

vanhuuseläkkeen
alaikäraja

Tämän lisäksi eläkkeeseesi tehdään 0,4 prosentin korotus
jokaiselta kuukaudelta, jolla lykkäät eläkkeelle jäämistä yli
alimman vanhuuseläkeikäsi. Jos siis jatkat töissä vaikkapa

68/69/70 v.
vanhuuseläkkeen
yläikäraja

Lykkäyskorotus
0,4 %/kk
kertyneelle
eläkkeelle
Jos lykkäät eläkkeelle jäämistä esim.
vuoden, saat 4,8
prosentin korotuksen eläkkeeseesi.
Kahdessa vuodessa korotus on
9,6 prosenttia.

vuoden eläkeiän täytettyäsi, ansaitset 1,5 prosenttia vuosiansiostasi eläkettä sekä lisäksi 4,8 prosentin korotuksen
eläkkeeseesi. Eläkeuudistus ei vaikuta ennen vuotta 2017
ansaitsemaasi eläkkeeseen.

Eläkettä myös työelämän katkoksista
Vuodesta 2005 alkaen ansaitset eläkettä myös ansiosidonnaisista päivärahoista kuten sairaus- ja työttömyyspäivärahasta sekä äitiys-, isyys- ja vanhempainrahasta.
Myös ammatti- ja korkeakoulututkinnosta sekä alle
kolmevuotiaan lapsen kotihoidosta kertyy eläkettä.
Eläke perustuu tiettyyn prosenttimäärään siitä ansiosta,
jonka pohjalta päivärahasi on laskettu. Opiskelusta ja

lapsen kotihoidosta eläke lasketaan noin 700 euron
kuukausiansion perusteella, ei todellisten ansioiden.
Palkattomista jaksoista kertyy eläkettä 1,5 prosenttia
vuodessa 17-vuotiaasta alkaen aina ylimpään vanhuuseläkeikään saakka, jos et nosta vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä. Työttömyyspäivärahasta eläkkeen kertyminen
kuitenkin päättyy jo alimmassa eläkeiässä.

Elinaikakertoimella eläkettä koko elinajaksi
Elinaikakertoimen avulla kuukausittain maksettavan
eläkkeen määrä sopeutetaan suomalaisten odotettavissa
olevaan elinaikaan. Jos elinaika pitenee, kuukausieläkkeen

määrää on pienennettävä, jotta eläkettä riittää maksettavaksi koko elinajaksi. Työskentelemällä pidempään voit
parantaa kuukausieläkkeesi määrää.

Me neuvomme sinua
laita sähköpostia osoitteella
elakeneuvonta@veritas.fi

soita 010 195 623 *

tai jätä kysymyksesi Facebook-sivullamme
osoitteessa www.facebook.com/iloistaelaketta
Muista kuitenkin silloin, ettei sivulla kannata julkaista henkilötunnusta tai muita henkilötietojasi.
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* 01019-alkuisiin palvelunumeroihin soittaminen ja jonottaminen maksaa kotimaasta kiinteästä liittymästä paikallisverkkomaksun ja
matkapuhelinliittymästä matkapuhelinmaksun. Palvelemme sinua arkisin klo 8–16.

