Varma turvaa
työeläkkeesi
Varma.fi > Henkilöasiakas

Työeläke on turvanasi iän, sairauden, vian, vamman tai perheenhuoltajan kuoleman muuttaessa
toimeentuloa. Vanhuuseläkkeen ikärajat muuttuvat asteittain. Varma.fi:stä löydät kattavaa
tietoa eläke-etuuksista. Asioimalla verkossa pysyt aina ajan tasalla omasta eläketurvastasi.
Työnantaja ilmoittaa ansiotietosi jokaisen palkanmaksun
jälkeen tulorekisteriin. Palkkalaskelmastasi näet, miten
työntekijänä osallistut eläkkeiden rahoittamiseen. Jos
yrittäjänä maksat itsellesi palkkaa, ilmoita tiedot tulorekisteriin.

Elinaikakerroin vaikuttaa työeläkkeeseen

Palkansaajana voit tarkistaa ansiotietosi osoitteesta
tulorekisteri.fi. Eläkkeeseen vaikuttavat palkkatiedot
edeltävältä kuukaudelta näet Varman asiointipalvelussa kunkin
kuukauden 8. päivän jälkeen. Yrittäjän eläke kertyy hänen itse
määrittelemänsä YEL-työtulon perusteella.

Omalle ikäluokallesi vahvistettu kerroin vähentää
vanhuuseläkettäsi siitä riippumatta, minkä ikäisenä 62
ikävuoden jälkeen vanhuuseläkkeesi alkaa.

Eläke muodostuu monesta osasta
Pääosa eläkkeestäsi kertyy työansioista, mutta myös tietyiltä
palkattomilta ajoilta kertyy jonkin verran eläkettä. Kansaneläke
täydentää tulorajojen alle jäävää työeläkettä.

Elinaikakertoimella huomioidaan yleinen elinajan piteneminen.
Kerroin pienentää kertyneen eläkkeen määrää.

Näet arviolaskelmastasi Varman asiointipalvelussa, miten
kertoimen arvioidaan vaikuttavan eläkkeeseesi.

Työeläke eri elämäntilanteissa
Ikäsi ja elämäntilanteesi määräävät, mitä työeläke-etuutta voit
hakea.

Eläke lasketaan työansioista

Vanhuuseläkkeelle joustavasti

Eläkettä alkaa kertyä palkkatyöstä 17 vuotta täyttäneelle.
Yrittäjälle eläkettä alkaa kertyä 18 vuoden iästä.

Vanhuuseläkkeen ikäraja määräytyy syntymävuoden mukaan:

Eläkettä kertyy työansioista 1,5 % vuodessa. Siirtymäaikana
2017–2025 eläkettä kertyy 53–62-vuotiaalle 1,7 % vuodessa.
Lisäksi saat eläkkeeseesi lykkäyskorotuksen, jos jäät eläkkeelle
alimman vanhuuseläkeikäsi jälkeen, etkä saa samalta ajalta
työttömyysetuutta. Eläkettäsi korotetaan 0,4 % jokaiselta
lykätyltä kuukaudelta.
Kertynyt eläke korotetaan palkkakertoimella kuluvan vuoden
palkka- ja hintatasoon. Palkkojen muutos vaikuttaa korotukseen
80 % ja hintojen muutos 20 %.
Palkaton aikakin kerryttää eläkettä
Eläkettä kertyy palkattomilta ajoilta, joilta saat ansioon
perustuvaa etuutta, esimerkiksi
●
sairauspäivärahaa
●
ansiopäivärahaa tai koulutustukea
●
äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa.
Eläkettä kertyy myös alle 3-vuotiaan lapsen kotihoidon ajalta
sekä korkeakoulu- tai ammattitutkinnosta.
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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.

1965 syntyneistä alkaen eläkeikä sidotaan keskimääräiseen
elinajanodotteeseen. Alaikäraja voi nousta korkeintaan kaksi
kuukautta/ikäluokka.
Voit tarkistaa oman alimman ja tavoite-eläkeikäsi sekä eläkkeen
karttumisen pääteiän samalla, kun arvioit eläkkeesi määrää
osoitteessa varma.fi > Henkilöasiakas > Eläkkeen määrä
kohdassa Arvioi eläkkeesi suuruusluokkaa.
Voit siirtyä eläkkeelle oman valintasi mukaan alimman
eläkeikäsi täyttämisen jälkeen. Katso tarkemmin esitteestämme
Vanhuuseläke (pdf).
Osittainen vanhuuseläke 61 vuotta täyttäneelle
Osittainen vanhuuseläke on 25 tai 50 % edellisen vuoden
loppuun mennessä kertyneestä eläkkeestäsi. Jos otat eläkkeen
ennen vanhuuseläkkeen alaikärajaa, eläkettä vähennetään
0,4 % jokaista varhennettua kuukautta kohti.
Työntekoa osittaisen vanhuuseläkkeen aika ei vaadita, mutta
ei myöskään rajoiteta. Jos haluat vähentää työaikaasi, sovi
siitä työnantajasi kanssa. Työskentely tai työttömyys ei vaikuta
osittaiseen vanhuuseläkkeeseen, eikä osittainen vanhuuseläke
vaikuta työttömyyspäivärahaan. Lue tarkemmin osittaisesta
vanhuuseläkkeestä esitteestämme (pdf).
Varman kuntoutus tukee sairastunutta
Jos työkyvyttömyys uhkaa ja sinulla on ammatti sekä riittävän
pitkä työhistoria, voit saada Varman tukemaa kuntoutusta.
Se voi olla työkokeilua, työhönvalmennusta, ammatillista
koulutusta tai elinkeinotukea. Tutustu tarkemmin kuntoutuksen
ehtoihin ja keinoihin: varma.fi > Henkilöasiakas > Kuntoutus.
Työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki
Voit saada työkyvyttömyyseläkkeen, jos et ole vielä
vanhuuseläkeiässä ja työkykysi on alentunut huomattavasti.
Voit saada pysyvän työkyvyttömyyseläkkeen, määräaikaisen
eläkkeen eli kuntoutustuen tai osatyökyvyttömyyseläkkeen.
Katso tarkemmin esitteestämme Työkyvyttömyyseläke (pdf).
Työuraeläke raskaan työn tekijälle
Voit harkita työuraeläkettä ennen eläkeikää, jos
●
olet lähestymässä 63-vuotias
●
olet tehnyt raskasta työtä vähintään 38 vuotta ja
●
sairaus alentaa työkykyäsi.
Lue lisää esitteestämme Työuraeläke (pdf).
Perhe-eläke leskelle ja lapsille
Työeläkelakien mukaisen perhe-eläkkeen voi saada
●
alle 18-vuotias lapsi
●
aviopuoliso
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Puhelinnumero: 010 2440
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rekisteröidyn parisuhteen osapuoli
entinen puoliso, jos hän saa sopimukseen perustuvaa
elatusapua.

Voit tarkistaa lesken eläkeoikeuden ja eläkkeen määrän
osoitteessa varma.fi > Henkilöasiakas > Eläkkeen määrä.

Eläke on etuus, jota täytyy hakea
Kun harkitset eläkkeen hakemista
1. tarkista eläkkeen saamisen edellytykset
2. arvioi tai selvitä eläkkeesi määrä
3. tee eläkehakemus Varman asiointipalvelussa.
Tutustu eläkkeen saamisen edellytyksiin ja hakuohjeisiin
osoitteessa varma.fi > Henkilöasiakas.

Eläkkeelläkin voit asioida verkossa
Katso eläkkeiden maksupäivät, tutustu eläkkeen verotukseen
ja muihin eläkeläisen käytännön asioihin verkossa.
Asiointipalvelussamme voit katsella omia eläketietojasi,
tulostaa todistuksia, muuttaa tili- ja yhteystietojasi sekä
korottaa veroprosenttiasi.
Jos työnteko eläkkeen rinnalla kiinnostaa, tarkista tilanteesi
osoitteesta varma.fi >Henkilöasiakas >Työnteko eläkkeellä.

Eläketietosi Varman verkossa
työelämässä ja eläkkeellä
Henkilöasiakkaan asiointipalvelu varma.fi > kirjaudu
Asiointipalvelusta saat
●
työeläkeotteen
●
eläkearviot
●
eläkehakemukset
●
kuntoutujan hakemukset ja palvelut
●
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

