Vanhuuseläke 2021
Varma.fi > Henkilöasiakas

Voit hakea vanhuuseläkettä, kun sinulla on riittävästi ikää ja työsuhteesi päättyy. Ota
eläkeasiat puheeksi työpaikalla, esimerkiksi kehityskeskustelussa. Yrittäjän ei tarvitse päättää
toimintaansa vanhuuseläkkeelle siirtyessään.
Eläkkeesi määrään vaikuttavat
●
työansiosi tai yrittäjän YEL-työtulosi
●
työskentelyvuosien määrä
●
tietyt eläkettä kerryttävät palkattomat ajat
●
syntymävuoden mukaan määräytyvä elinaikakerroin
●
lykkäyskorotus, jos siirrät eläkkeelle jäämistä yli alimman
eläkeikäsi

Eläkeiät

●
●

●

Syntymävuosi

Alin
eläkeikä

Tavoiteeläkeikä

Eläkkeen
kertymisen
pääteikä

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 3kk

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

Alin eläkeikä on ikä, jolloin voit aikaisintaan jäädä eläkkeelle.
Tavoite-eläkeikä on laskennallinen ikä, jolloin lykkäyskorotus
korvaa elinaikakeroimen eläkettä leikkaavaa vaikutusta.
Eläkettä kertyy pääteikään saakka. Pääteikä on samalla
työsopimuslain mukainen eroamisikä. Eroamisiässä työsuhde
päättyy ilman irtisanomista, jos jatkosta ei sovita erikseen.

Työssä jatkaminen yli alimman eläkeiän kasvattaa eläkettäsi. Saat
eläkkeeseesi normaalin eläkekertymän lisäksi lykkäyskorotuksen.
Eläkettäsi korotetaan 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, jolla olet
myöhentänyt eläkkeen alkamista. Korotusta ei saa ajalta, jolta
saa jotakin työttömyysetuutta tai muuta eläkettä, osittaista
vanhuuseläkettä ja leskeneläkettä lukuun ottamatta.
Voit tarkistaa oman tavoite-eläkeikäsi sekä alimman ja ylimmän
eläkeikäsi samalla, kun arvioit eläkkeesi määrää osoitteessa
varma.fi > Henkilöasiakas > Eläkkeen määrä > kohdasta
Arvioi eläkkeesi suuruusluokkaa.

Näin haet vanhuuseläkettä
1. Päätä, milloin haluat siirtyä eläkkeelle.
Tarkista eläketietosi Varman asiointipalvelussa varma.fi >
kirjaudu. Työeläkeotteelta näet kertyneen eläkkeesi määrän ja
saat arvion eläkkeestäsi alimmassa ja tavoite-eläkeiässä sekä
eläkkeen kertymisen pääteiässä. Palvelusta saat myös arvion
eläkkeestäsi valitsemastasi ajankohdasta alkaen.
2. Sovi työn päättymisestä hyvissä ajoin
Kun tiedät, milloin haluat siirtyä eläkkeelle, sovi työnantajasi
kanssa työsuhteen päättymisestä. Vanhuuseläke voi alkaa
aikaisintaan työsuhteen päättymistä seuraavan kuukauden alusta.
Yrittäjätoimintaa ei tarvitse päättää vanhuuseläkkeen alkaessa.
Vanhuuseläkeläiselle YEL-vakuutus on vapaaehtoinen.
Jos työsi on jo päättynyt tai olet täyttänyt eläkkeen
kertymisen pääteiän, vanhuuseläke voidaan myöntää
enintään kolmelta kuukaudelta takautuvasti.
3. Varaa hakemusta varten valmiiksi
●
IBAN-tilinumerosi
●
tiedot muista korvauksista tai eläkkeistä
●
tiedot muista etuuksista tai päivärahoista kuluvalta ja
edeltävältä vuodelta.
4. Hae eläkettä 2 viikkoa ennen eläkkeen alkamista
Saat vanhuuseläkehakemuksen nopeimmin käsittelyyn, kun
teet hakemuksen Varman asiointipalvelussa varma.fi > kirjaudu.
Tarvittaessa saat hakemuksen Työeläke.fi:stä tai Kelasta.
Jos olet asunut tai tehnyt töitä ulkomailla, tee hakemus 4–6
kuukautta ennen eläkkeen alkua. Täytä lisäksi U-liite, Asuminen
ja työnteko ulkomailla. U-liitteen voit täyttää samalla, kun teet
eläkehakemuksen Varman asiointipalvelussa.
Käsittelemme eläkehakemuksesi Varmassa, jos työansiosi
viimeiseltä kuukaudelta on vakuutettu pääosin meillä. Saat
meiltä päätöksen koko työeläkkeestäsi, vaikka olisit aiemmin
työskennellyt julkisella alalla, esimerkiksi valtion tai kunnan
palveluksessa.
. Jos työansiosi kahdelta viimeiseltä vuodelta on vakuutettu
pääosin julkisella puolella, hakemuksesi käsitellään Kevassa.

5. Eläkepäätös
Jos jäät eläkkeelle työsuhteesta, saat yleensä ensin
väliaikaisen eläkepäätöksen. Jos työnantajasi maksaa
loppupalkkoja, kun työsuhteesi on jo päättynyt, saat
eläkkeen näistäkin ansioista lopullisessa eläkepäätöksessä,
kunhan ansiot on maksettu ensimmäisen vanhuuseläkkeen
alkamiskuukauden aikana. Jos palkkaa tai esimerkiksi
tulospalkkio maksetaan vasta myöhemmin, voit hakea niistä
kertyneen eläkkeen, kun täytät eläkkeen kertymisen pääteiän.

Muutos on automaattinen. Tee kuitenkin
vanhuuseläkehakemus, jos olet työskennellyt
työkyvyttömyyseläkkeen aikana. Hakemuksella saat työstäsi
kertyneen uuden eläkkeen. Jos työsi päättyy tai on jo päättynyt,
kun työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi, tee
hakemus silloin. Jos työsi ei vielä pääty, voit tehdä hakemuksen
vasta siinä vaiheessa, kun työsi on päättymässä.

Saat eläkkeen tilillesi ensimmäisen kerran pian päätöksen
saapumisen jälkeen. Jatkossa eläke on tililläsi kunkin
kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä.

Jos olet syntynyt vuonna 1957 ja saat työttömyyspäivärahaa
lisäpäiviltä, voit hakea vanhuuseläkkeen jo ennen ikäluokkasi
alinta vanhuuseläkeikää 63 vuotta 9 kuukautta. Lisätietoja saat
Työttömän eläketurva -esitteestä.

6. Hae eläkeverokortti, kun olet saanut päätöksen
Ensimmäisestä eläkkeestä pidätämme eläkeverokortin
puuttuessa 40 % veroa. Eläkepäätöksen mukana saat ohjeen,
miten hankit eläketulon verokortin. Jos olemme pidättäneet
eläkkeestäsi liikaa veroa, palautamme liikaa pidätetyn veron
heti, kun olemme saaneet eläkeverokorttisi verotoimistosta.

Työeläkekortti
Eläkeläisalennuksiin oikeuttava työeläkekortti tulee
kotiosoitteeseesi noin 2 viikkoa eläkepäätöksen jälkeen.
Eläkkeelle jäätyäsi voit tallentaa sähköisen työeläkekortin
matkapuhelimeesi tai tablettiisi kirjautumalla
asiointipalveluumme.

Kansaneläke täydentää työeläkettä
Kansaneläke voi täydentää eläketurvaasi, jos työeläkkeesi
on alle 1 373,30 euroa/kk (yksin asuva) tai 1 230,63 euroa/kk
(parisuhteessa). Kun tiedät arvioidun työeläkkeesi määrän, voit
tarkistaa Kelasta, saisitko lisäksi kansaneläkettä.
Kansaneläkettä voit hakea samalla, kun haet työeläkettä. Jos
haet kansaneläkettä alle 65-vuotiaana, sitä pienennetään 0,4 %
jokaiselta kuukaudelta, jolla ikäsi alittaa 65 vuotta.
Ulkomailla asumasi aika voi pienentää kansaneläkettäsi, jos
olet asunut Suomessa 16 ikävuoden ja eläkkeen alkamisen
välisestä ajasta vähemmän kuin 80 %. Voit tarkistaa Kelasta,
miten ulkomailla asuttu aika vaikuttaa eläkkeeseesi.

Työkyvyttömyyseläkkeeltä
vanhuuseläkkeelle
Työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkeiässä
samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi. Osatyökyvyttömyyseläke
kaksinkertaistuu. Muutoksen aika riippuu siitä, mikä oli yleinen
eläkeikä silloin, kun työkyvyttömyys alkoi.

Työttömän vanhuuseläke

Työhön eläkkeen aikana
Palkkatyöstä vanhuuseläkkeen rinnalla kertyy uutta eläkettä
eläkkeen kertymisen pääteikään saakka. Ansaintarajoituksia ei ole.
Vanhuuseläkkeellä ollessa yrittäjätoiminnan vakuuttaminen on
vapaaehtoista.
Jos menet uuteen työsuhteeseen eläkkeen alkamisen jälkeen,
voit hakea työstäsi kertyneen uuden eläkkeen, kun täytät
eläkkeen kertymisen pääteiän.
Jos sinulla on ollut useampi rinnakkainen työsuhde
vanhuuseläkkeelle jäädessäsi, eikä joku niistä päättynytkään
silloin, kun jäit eläkkeelle, voit tehdä hakemuksen tästä
työsuhteesta kertyneestä eläkkeestä silloin, kun työsuhde päättyy.

Eläketietosi Varman verkossa
työelämässä ja eläkkeellä
Henkilöasiakkaan asiointipalvelu varma.fi > kirjaudu
Asiointipalvelusta saat
●
työeläkeotteen
●
eläkearviot
●
eläkehakemukset
●
tiedon eläkehakemuksesi käsittelyvaiheesta
●
tiedot maksetuista eläkkeistä ja veronpidätyksistä
●
todistuksen eläkkeesi määrästä
●
sähköisen työeläkekortin
●
eläkepäätökset ja asiakirjat viimeisten kahden
vuoden ajalta
Palvelussa voit myös lähettää meille viestejä ja
liitteitä tai muuttaa yhteystietojasi.
Varma palvelee kaikissa työeläkeasioissa osoitteessa
www.varma.fi
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