TYÖELÄKE TURVANASI ERI ELÄMÄNTILANTEISSA
Työeläkkeestä sinä saat tukea eri
elämäntilanteisiin. Kun lopetat tai
vähennät työntekoa ja siirryt viettämään
ansaitsemiasi eläkepäiviä. Tai jos työkykysi heikkenee. Eläkkeestä on myös
apua perheellesi, jos menehdyt.

TYÖELÄKE KASVAA TYÖSTÄ
Työeläkettä ansaitset kaikesta työstä, jota teet tietyn
ikäisenä. Eläkettä kertyy tietty prosentti. Se lasketaan
työntekijänä ansioistasi, yrittäjänä YEL-työtulostasi.
Eläkkeesi voi kasvaa myös kun opiskelet tai saat
sosiaalietuuksia. Se kasvaa myös, jos olet eläkkeellä ja
teet samaan aikaan töitä.
Mitä vanhemmaksi työskentelet, sitä suurempi eläkkeesi on. Näin eläkettä kertyy:

Vuoden 2016 loppuun

Vuoden 2017 alusta

Työntekijälle ja yrittäjälle

• Työntekijälle 17-vuotiaasta ja yrittäjälle 18-vuotiaasta alkaen 1,5 %

• 18–52-vuotiaana 1,5 %

•5
 3–62-vuotiaalle työntekijälle ja yrittäjälle 1,7 % siirtymäaikana eli vuosina
2017–2025

• 53–62-vuotiaana 1,9 %
• 63–68-vuotiaana 4,5 %

•J
 os jatkat töissä sen jälkeen kun olet täyttänyt alimman vanhuuseläkeiän,
eläkkeesi kasvaa 0,4 % / kk jokaiselta alinta vanhuuseläkeikää seuraavalta
kuukaudelta

ELÄKEUUDISTUS ELÄKKEIDEN TUKENA
Me ihmiset elämme pidempään kuin ennen. Jotta jokainen saa varmasti eläkkeensä, suomalainen eläkejärjestelmä uudistui 1.1.2017. Eläkeuudistuksen tavoitteena on pidentää työuria ja vähentää julkisen talouden
kestävyysvajetta. Samalla turvataan kaikille ikäluokille riittävät eläketasot.
Eläkeuudistus koskee meitä kaikkia työssäkäyviä eli tulevia eläkeläisiä.

Eläkeuudistuksen keskeiset muutokset näet tästä:
• Alin vanhuuseläkeikä nousee niin, että vuonna 1955 syntyneillä se on 63 v 3 kk.
• Myöhemmin syntyneiden eläkeikä nousee asteittain, aina 3 kuukautta vuosittain. Esimerkiksi vuonna 1960
syntyneillä alin eläkeikä on 64 vuotta ja 6 kuukautta.
• Eläkettä karttuu jatkossa aina 1,5 % – korotettu superkarttuma poistuu.
• Osa-aikaeläkkeen korvasi osittainen vanhuuseläke vähintään 61 vuotta täyttäneille.
• Uutena eläkelajina on työuraeläke 63 vuotta täyttäneille raskaan työn tekijöille.

Eläke kasvaa jatkossakin työstä
Muuten kaikki jatkuu entiseen tapaan. Jokainen ansaitsemasi euro kasvattaa työeläkettäsi. Ja jokainen yrittäjänä maksamasi yrittäjän eläkevakuutusmaksu eli YEL-maksu. Jos työeläkkeesi jää pieneksi, saat vastaisuudessakin Kelasta kansaneläkettä tai takuueläkettä.
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KOHENNA TYÖKYKYÄSI AMMATILLISELLA
KUNTOUTUKSELLA
Jos sairastut tai vammaudut, voi olla ettet pysty tekemään työtäsi entiseen tapaan. Hakeudu silloin ammatilliseen kuntoutukseen. Kuntoutuksen aikana voit palata
tekemään vanhaa työtäsi uudella tavalla tai opiskella
itsellesi uuden ammatin.
Kuntoutusta voit hakea minkä ikäisenä tahansa,
kunnes täytät alimman vanhuuseläkeiän.

JOS KUNTOUTUS EI AUTA
Jos kuntoutus ei auta, hae työkyvyttömyyseläkettä. Sitä
voit hakea, jos työkykysi on heikentynyt sairauden tai
vamman vuoksi vähintään vuoden ajan. Eläkkeelle voit
jäädä kokonaan tai osittain minkä ikäisenä tahansa,
kunhan et ole vielä täyttänyt alinta vanhuuseläkeikääsi.
Toinen vaihtoehto on työuraeläke. Sitä voit saada,
kun olet 63-vuotias. Ja kun työkykysi on heikentynyt
ja olet tehnyt raskasta ja kuluttavaa työtä vähintään 38
vuotta. Työuraeläke on uusi eläke, jolle voi siirtyä 1.2.2018
lähtien.

TYÖURAN LOPUSSA

TYÖURAN JÄLKEEN
Kun työurasi on takanapäin, on aika siirtyä vanhuuseläkkeelle. Mitä myöhemmin lähdet eläkkeelle, sitä suurempi
eläkkeesi on.
Voit siirtyä eläkkeelle milloin tahansa sen jälkeen, kun
olet täyttänyt alimman vanhuuseläkeiän ja kun nykyinen
työsuhteesi on päättynyt. Jos haluat tehdä töitä eläkkeellä
ollessasi, aloita uusi työsuhde. Voit jatkaa töissä ylimmän
vanhuuseläkeiän jälkeenkin, kun sovit siitä työnantajasi
kanssa.
Jos taas työskentelet yrittäjänä, voit jatkaa yritystoimintaasi entiseen tapaan. Yrittäjänä YEL-vakuutuksesi
päättyy automaattisesti, kun siirryt vanhuuseläkkeelle.
Se, milloin voit siirtyä eläkkeelle, riippuu siitä, minä
vuonna olet syntynyt.

SYNTYMÄVUOTESI RATKAISEE ELÄKEIKÄSI
Jos olet syntynyt vuonna 1954 tai sitä ennen, voit siirtyä
eläkkeelle aikaisintaan 63-vuotiaana. Jos taas olet
syntynyt vuonna 1955 tai sen jälkeen, eläkeikäsi vaihtelee
syntymävuotesi mukaan.
Paitsi jos olet ollut pitkään työttömänä ja syntynyt
ennen vuotta 1958. Silloin saatat pystyä siirtymään eläkkeelle jo 62-vuotiaana.

Osittaisen vanhuuseläkkeen avulla voit vähentää
työntekoasi tai lopettaa sen kokonaan – tai jatkaa töissä
entiseen tapaan.
Alla olevassa taulukossa on kerrottu tarkemmin osittaisesta vanhuuseläkkeestä.

Osittainen vanhuuseläke
Mitä teet

Vähennät työntekoasi, lopetat sen tai jatkat töissä entiseen tapaan

Milloin voit siirtyä

• Aikaisintaan 61-vuotiaana
• Kun olet syntynyt v. 1949 tai sen jälkeen
• Kun et saa mitään muuta työeläkettä paitsi perhe-eläkettä

Mitä saat

Palkkaa tai eläkettä tai kumpaakin

Eläkkeesi määrä

25 % tai 50 % siitä eläkkeestä, joka sinulle on kertynyt eläkkeen alkamista edeltävän
kalenterivuoden loppuun mennessä
Jos jäät osittaiselle vanhuuseläkkeelle ennen kuin täytät alimman vanhuuseläkeiän,
varhennusvähennys pienentää eläkettäsi 0,4 % / kk jokaiselta alinta vanhuuseläkeikää
edeltävältä kuukaudelta. Myös tulevat eläkkeesi pienentyvät saman verran.

TAVOITTEEKSI TAVOITE-ELÄKEIKÄ

JOS PERHEESI MENETTÄÄ HUOLTAJAN

Alla olevasta taulukosta näet alimman ja ylimmän eläkeikäsi. Näet siitä myös arvion tavoite-eläkeiästäsi.
Kun työskentelet tavoite-eläkeikään saakka, kerrytät
saman verran lisää eläkettä kuin elinaikakerroin on vähentänyt alimmassa eläkeiässäsi.
Tavoite-eläkeikää koskeva arvio tarkentuu joka vuosi
sitä mukaa, kun uudet elinajanodotteita koskevat tilastot
valmistuvat. Tuoreimman arvion näet verkkosivuiltamme.

Jos puolisosi menehtyy, sinä ja lapsenne voitte hakea
perhe-eläkettä.
Perhe-eläke on enintään puolisosi työeläkkeen suuruinen. Perhe-eläkkeen määrään vaikuttavat lasten määrä
ja sinun tulosi. Eläke on sitä suurempi, mitä useampi alle
18-vuotias lapsi perheessä on. Jos lapsia ei ole, eläke on
enintään puolet sen enimmäismäärästä.

Syntymävuosi

Alin
vanhuuseläkeikä

Arvioitu
tavoite-eläkeikä

Ylin
vanhuuseläkeikä

1953 tai sitä ennen

63 v

Ei tavoite-eläkeikää

68 v

1954

63 v

63 v 9 kk

68 v

1955

63 v 3 kk

64 v 1 kk

68 v

1956

63 v 6 kk

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 6 kk

65 v 9 kk

69 v

1961

64 v 9 kk

66 v 2 kk

69 v

1962

65 v

66 v 6 kk

70 v

1963

65 v

66 v 8 kk

70 v

65 v

66 v 9 kk

70 v

1964
1965 tai sen jälkeen

Ikäluokkasi elinajanodote ja työurien pituus ratkaisevat – tuoreimman arvion näet
verkkosivultamme

KUN HALUAT ELÄKKEELLE, HAE SITÄ
Kun haluat siirtyä mille tahansa eläkkeelle, hae sitä. Eri eläkkeille on oma hakemuksensa. Helpoin tapa hakea
eläkettä on täyttää eläkehakemus verkkosivuillamme ilmarinen.fi.

ELÄKETIEDOT HELPOSTI VERKOSTA – ILMARINEN.FI
Jos nyt jäisit eläkkeelle, kuinka suuri eläkkeesi olisi? Minkä ikäisenä voit siirtyä eläkkeelle?
Pistäydy verkkosivuillamme ja laita eläkelaskuri töihin. Eläkelaskuri kertoo eläkeikäsi ja arvion eläkkeesi
määrästä. Tutustu myös työeläkeotteeseesi, josta näet mistä sinulle on kertynyt eläkettä.
Verkosta saat myös lisätietoa työeläkkeistä ja niiden hakemisesta. Siellä muutat helposti omia tietojasi,
kuten tilinumerosi ja yhteystietosi.
Kun haluat keskustella eläketurvastasi, soita meille. Asiakaspalvelumme tavoitat arkisin numerosta
010 195 000.
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