
Eläkkeelle siirtyminen  
ja työnteko eläkkeellä

Mitä on hyvä huomioida 
vanhuuseläkkeelle siirtyessä?
Vanhuuseläkkeelle siirtyminen edellyttää eläkeiän 
täyttämisen lisäksi työsuhteen päättymistä eli 
irtisanoutumista. Jos sinulla on useita työsuhteita, voit 
lopettaa vain yhden työsuhteen ja saada sen perusteella 
vanhuuseläkkeen.

1. Edellytyksenä riittävä ikä (katso taulukko alla) ja 
työsuhteen päättyminen ennen eläkkeen alkamista

2. Kerro työnantajalle, että olet jäämässä eläkkeelle.
 ● Tee eläkehakemus noin 2 viikkoa ennen eläkkeen 

alkamista
 ● Tee eläkehakemus helposti kirjautumalla Varman 

asiointipalveluun: varma.fi
 ● Jos sinulla on rinnakkain useampi työsuhde, 

eläkepäätöksen ratkaisee se eläkelaitos, jossa 
on vakuutettu eniten työansioita hakemusta 
edeltävän kalenterikuukauden aikana. Voit lähettää 
hakemuksen aina Varmaan, sillä toimitamme 
hakemuksesi tarvittaessa oikeaan eläkelaitokseen 
käsiteltäväksi.

3. Eläkepäätös
 ● Saat yleensä ensin väliaikaisen päätöksen
 ● Lopullisessa päätöksessä on mukana eläke myös 

mahdollisista ensimmäisen eläkekuukauden 
aikana maksetuista, päättyneeseen työsuhteeseen 
liittyvistä ansioista.

4. Hanki verokortti verottajalta eläketuloa varten

Taulukko alimmasta mahdollisesta eläkeiästä ja eläkkeen 
kertymisen pääteiästä syntymävuoden mukaan.

Syntymä- 
vuosi

Alin mahdollinen 
eläkeikä

Eläkkeen kertymisen 
pääteikä

1955 63 v 3 kk 68 v

1956 63 v 6 kk 68 v

1957 63 v 9 kk 68 v

1958 64 v 69 v

1959 64 v 3kk 69 v

1960 64 v 6 kk 69 v

1961 64 v 9 kk 69 v

1962 65 v 70 v

1963 65 v 70 v

1964 65 v 70 v

Arvioituja 
eläkeikiä

1970 65 v 8 kk 70 v

1980 66 v 9 kk ?

1990 67 v 7 kk ?

Työnteko eläkkeellä
 ● Vanhuuseläkkeen rinnalla voi työskennellä rajoituksetta. 

Eläkkeellä tehtävä työ ei vaikuta aikaisemmasta työstä 
nostettavan eläkkeen määrään.

 ● Jos teet työtä eläkkeen rinnalla, tarvitaan uusi 
työsopimus. 

 ● Eläkkeellä tehtävä työ kartuttaa uutta eläkettä, eläkkeen 
kertymisen pääteikään asti.

 ● Vanhuuseläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuneen 
eläkkeen voi hakea maksuun vasta eläkkeen 
karttumisen pääteiässä (syntymävuodesta riippuen 
68–70 vuotta).

Eläkkeen kertymisen pääteikärajan täyttymisen jälkeen 
tehtävästä työstä ei makseta TyEL-maksua, ei työnantaja 
eikä työntekijä. Jos teet töitä eläkkeen kertymisen 
pääteiän jälkeen sinulle maksettavasta palkasta ei siis 
vähennetä työntekijän TyEL-maksua.



Jos haluat jatkaa työskentelyä 
vanhuuseläkkeellä saman 
työnantajan palveluksessa

Jos haluat jatkaa työskentelyä vanhuuseläkkeellä saman 
työnantajan palveluksessa

 ● olennainen työajan lyhentyminen

 ● olennainen palkan muutos ylös- tai alaspäin

 ● olennainen työtehtävien muutos.

 ● muutoksen pitää olla olennainen objektiivisesti 
tarkasteltuna.

Jos henkilö vanhuuseläkkeelle jäätyään haluaa jatkaa 
työskentelyä saman työnantajan palveluksessa, eikä 
työsuhteessa tapahdu lain edellyttämää olennaista 
muutosta, neuvomme yleisesti pitämään työsuhteiden 
välillä 1kk katkoksen.

Lisätietoa Varman 
eläkeneuvonnasta

 ● Eläke- ja kuntoutusneuvonnan asiantuntijat puhelimen 
päässä: 010 192 100

 ● Tutustu verkkopalveluihimme ja katso omat eläketietosi 
varma.fi

Tämä materiaali on osa Työeläkeyhtiö Varman tuottamaa työkyvyn tukimateriaalia henkilökohtaisille avustajille.  
Lue lisää: varma.fi/henkilokohtainenapu

https://www.varma.fi/
http://varma.fi/henkilokohtainenapu

	Eläkkeelle siirtyminen ja työnteko eläkkeellä 
	Mitä on hyvä huomioida vanhuuseläkkeelle siirtyessä?
	Työnteko eläkkeellä
	Jos haluat jatkaa työskentelyä vanhuuseläkkeellä saman työnantajan palveluksessa
	Lisätietoa Varman eläkeneuvonnasta


