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Vanhuuseläke
Valitse itse sopivin ajankohta

Voit siirtyä vanhuuseläkkeelle milloin tahansa, kun olet täyttänyt eläkeikäsi. Se määräytyy syntymävuotesi perusteella.

Jos olet työsuhteessa, edellyttää eläkkeen saaminen 
työsuhteen päättymistä. Muita ehtoja eläkkeen saami-
selle ei ole. 

Vanhuuseläkettä kannattaa hakea noin kuukautta 
ennen eläkkeelle siirtymistä. Jos jäät eläkkeelle 
työsuhteesta, saamme eläkkeen määrän laskemista 
varten tarvittavat tiedot Tulorekisteristä. Eläkkeessä 
otetaan huomioon kaikki ansiot eläkkeen alkamiseen 
saakka.

Eläkkeesi voi alkaa aikaisintaan eläkeiän täyttämistä 
seuraavan kuukauden alusta ja se maksetaan aina koko-
naisilta kuukausilta.  Takautuvasti eläke voidaan myöntää 
enimmillään kolmen kuukauden ajalta, jos työsuhde tai 
yrittäjätoiminta on päättynyt ennen tätä.

Samalla lomakkeella voit hakea kaikkia samanaikaisesti 
alkavia eläkkeitä eli esimerkiksi sekä julkisen ja yksityisen 
alan eläkettä että kansaneläkettä. Ulkomailla ansaittuja 
työeläkkeitä voit hakea merkitsemällä hakemukseen 
tiedot työstä tai asumisesta ulkomailla ja liittämällä  

 Eläkkeen hakeminen

Hae vanhuuseläkettä 
kätevästi verkossa  
osoitteessa 
www.tyoelake.fi 

Voit myös tulostaa hakemus-
lomakkeen verkkosivuiltamme 
osoitteessa www.veritas.fi tai tilata 
sen puhelimitse eläkeneuvonnas- 
tamme, puh. 010 195 623*). 

Postita hakemus 
maksutta osoitteeseen:
Veritas Eläkevakuutus
Tunnus 5016380
00003  VASTAUSLÄHETYS

siihen ns. U-liitteen. Ulkomailla työskennelleen kan-
nattaa jättää hakemuksensa noin puoli vuotta ennen 
eläkkeen alkamista.

Eläkkeen määrä perustuu ansioihin

Vanhuuseläkkeen määrä perustuu työhistoriasi aikana 
saamiisi ansioihin ja yrittäjätoimintasi YEL-työtuloon. 

Lisäksi eläkettä kertyy myös eräiltä palkattomilta kau-
silta, joilta on maksettu työansioon perustuvaa etuutta 
kuten sairauspäivärahaa. Pyydämme tarvittavat tiedot 
etuuden maksajalta.

Vanhuuseläkkeesi arvioidun määrän näet omalta työe-
läkeotteeltasi osoitteessa www.tyoelakeote.fi. Pääset 
kirjautumaan palveluun omilla pankkitunnuksillasi.

Tapaturma- tai liikennevakuutuskorvaukset tai yrittäjällä 
maksamattomat YEL-vakuutusmaksut saattavat pienen-
tää vanhuuseläkkeen määrää.

1955 1956

63 v 
3 kk

1957 1958 1959 1960 1961 1962

2017 2029

63 v 
6 kk

63 v 
9 kk

64 v 64 v 
3 kk

64 v 
6 kk

64 v 
9 kk

65 v

Syntymä-
vuosi

Alin
eläkeikä

1963 1964

65 v 65 v

1954
tai

ennen

63 v 



Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas
PL 133, 20101 Turku
Puhelin 010 55 010 
Faksi 010 5501 690

www.veritas.fi 
veritas@veritas.fi
Y-tunnus 0141187-2

Eläkkeen kertyminen jatkuu, vaikka olisitkin jo saavut-
tanut eläkeikäsi. Lisäksi saat lykkäyskorotusta, jos siirrät 
eläkkeelle jäämistä yli eläkeiän. Jokainen lykätty kuukausi 
korottaa eläkettäsi 0,4 prosentilla. Lykkäämällä siis esim. 
yhden vuoden, saat 4,8 prosenttia lisää eläkettä.  

Tavoite-eläkeikä ja elinaikakerroin

Vanhuuseläkkeesi määrään vaikuttaa myös elinaikaker-
roin. Elinaikakertoimen avulla kuukausittain maksettavan 
eläkkeen määrä sopeutetaan suomalaisten odotettavis-
sa olevaan elinaikaan. Koska elinaika pitenee, kuukausi-
eläkkeen määrää on pienennettävä, jotta eläkettä riittää 
maksettavaksi koko elinajaksi. 

Tavoite-eläkeikäsi kertoo, mihin saakka sinun pitäisi 
lykätä eläkkeelle jäämistä, jotta ansaitsemasi lykkäys-
korotus olisi vähintään elinaikakertoimen vähennyksen 
suuruinen. Voit laskea arvion tavoite-eläkeiästäsi osoit-
teessa www.veritas.fi/eläkelaskuri.

Jos olet yrittäjä, sinun ei tarvitse päättää yrittäjätoi-
mintaasi saadaksesi vanhuuseläkettä. YEL-vakuutuksesi 
päätetään automaattisesti eläkkeen alkaessa, mutta voit 
kasvattaa eläkettäsi ottamalla vapaaehtoisen  
YEL-vakuutuksen.

Työskentelystä eläkkeen rinnalla karttuu eläkettä 1,5 
prosenttia vuodessa. Vanhuuseläkkeellä kertyneen eläk-
keen voit hakea maksuun, kun täytät ylimmän eläkeiän, 
joka on tällä hetkellä 68 vuotta.

Eläke on nostettavissa kuukauden 
ensimmäisenä pankkipäivänä

Maksamme vanhuuseläkettä kerran kuukaudessa, aina 
kuukauden ensimmäisenä pankkien aukiolopäivänä.  
Jos myönnämme eläkkeen takautuvasti, maksamme  
ensimmäisen maksuerän mahdollisimman pian eläke- 
päätöksen saatuasi. Ilmoitamme takautuvan eläkkeen  
maksamisesta sinulle kirjeitse. 

Vanhuuseläke on veronalaista tuloa

Kun olet saanut eläkepäätöksesi, pyydä verotoimistosta 
mahdollisimman pian ennakonpidätysprosentti eläkettä 
varten. Veroprosenttia varten tarvitset tiedot vanhuus-
eläkkeesi määrästä ja muista tuloistasi. Verottaja lähettää 
pyynnöstäsi eläkeveroprosenttisi suoraan meille.

Kansaneläke täydentää pientä työeläkettä

Jos ansaitsemasi työeläkkeen määrä jää alle 1 368,21 
euron (yksin asuva) tai 1 226,13 euron (avio- tai avolii-
tossa oleva), voit saada myös Kelasta kansaneläkettä. 

Voit hakea kansaneläkettä samalla lomakkeella kuin 
meiltä maksettavaa työeläkettä. Lisätietoja kansan- 
eläkkeen määrästä saat osoitteesta www.kela.fi.

Haluatko tietää lisää vanhuuseläkkeestä?

laita sähköpostia osoitteella 
elakeneuvonta@veritas.fi

soita 010 195 623 *

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

Eläkkeellä saa myös työskennellä

Vanhuuseläkkeellä ollessasi voit solmia uuden, aikaisem-
masta poikkeavan työsopimuksen ja työskennellä tämän 
vaikuttamatta eläkkeeseesi. Sen sijaan muihin etuuksiin 
kuten Kelan maksamaan asumistukeen työskentely 
eläkkeellä saattaa vaikuttaa.
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