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Vanhuuseläkkeelle voit siirtyä oman valintasi mukaan alimman eläkeikäsi täyttämisen
jälkeen. Ota eläkeasiat puheeksi työpaikalla, esimerkiksi kehityskeskustelussa.
Saadaksesi vanhuuseläkkeen työsuhteesi pitää päättyä. Yrittäjä saa vanhuuseläkkeen,
vaikka jatkaisikin yritystoimintaa.
Eläkkeesi määrään vaikuttavat
• vuosittaiset työansiosi tai yrittäjän YEL-työtulosi
• tietyt palkattomat ajat ja
• elinaikakerroin.

Voit tarkistaa oman tavoite-eläkeikäsi sekä alimman ja
ylimmän eläkeikäsi samalla, kun arvioit eläkkeesi määrää
osoitteessa varma.fi > Henkilöasiakas > Eläkkeen määrä >
Arvioi eläkkeesi suuruusluokkaa.

Työssä jatkaminen yli alimman eläkeikäsi kohti tavoite-eläkeikää kasvattaa eläkettäsi, ja eläke voi karttua ylimpään eläkeikääsi saakka. Jos jäät eläkkeelle alimman vanhuuseläkeikäsi
jälkeen, korotamme eläkettäsi 0,4 % jokaiselta lykätyltä
kuukaudelta. Korotusta ei saa työttömyysetuuden ajalta.

Jos olet ennen vuotta 1958 syntynyt pitkäaikaistyötön ja
saat työttömyyspäivärahan lisäpäiväoikeuden, voit hakea
vanhuuseläkettä jo 62-vuotiaana. Lisätietoja saat Työttömän eläketurva -esitteestä tai osoitteesta varma.fi >
Henkilöasiakas > Eläkkeen hakeminen > Näin haet
työttömän vanhuuseläkettä.

Eläkeiät muuttuvat asteittain 1955 tai sen jälkeen syntyneillä

Kansaneläke täydentää eläketurvaa

Syntymävuosi

Alin
eläkeikä

Tavoiteeläkeikä

Ylin
eläkeikä

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

Kansaneläke voi täydentää eläketurvaasi, jos työeläkkeesi
on noin 1 300 €/kk tai pienempi. Edellä mainittu rajamäärä voi olla suurempikin, jos olet ansainnut työeläkettä yli
63-vuotiaana ennen vuotta 2017. Jos haet alle 65-vuotiaana
kansaneläkettä, sitä pienennetään pysyvästi 0,4 % kutakin
varhennuskuukautta kohti.
Kun tiedät arvioidun työeläkkeesi määrän, tarkista Kelasta,
saisitko lisäksi kansaneläkettä.

Näin haet vanhuuseläkettä
Anna syntymävuosi 1949–1962 ja valitse vaihe janalta.
Syntymävuosi

Työelämässä

Eläkkeen
hakeminen

Tarkista oman syntymävuotesi mukainen tilanne
varma.fi > Henkilöasiakas > Eläkkeen hakeminen > Näin haet vanhuuseläkettä.

Eläkkeellä

Näin haet vanhuuseläkettä
1. Päätä, milloin haluat siirtyä eläkkeelle
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.
Yrittäjä saa vanhuuseläkkeen, vaikka jatkaisikin yritystoimintaa. Yrittäjän eläke alkaa aikaisintaan hakemista
seuraavan kuukauden alusta.
Jos työsi on jo päättynyt tai olet täyttänyt ikäluokkasi vakuuttamisen yläikärajan, vanhuuseläke voidaan
myöntää enintään kolmelta kuukaudelta takautuvasti.
Työttömyyspäivärahan lisäpäivillä olevan vanhuuseläke
voi kuitenkin alkaa aikaisintaan hakemista seuraavan
kuukauden alusta.
3. Hae eläkettä 2 viikkoa ennen eläkkeen alkamista
Nopeimmin saat hakemuksesi perille valitsemalla sähköisen vanhuuseläkehakemuksen varma.fi:ssä. Tarvittaessa
saat hakemuksen Työeläke.fi:stä tai Kelasta. Yksi hakemus riittää, vaikka hakisit sekä työ- että kansaneläkettä.
4. Jos olet työskennellyt tai asunut ulkomailla
Tee hakemus aikaisintaan 6 kk ennen eläkkeen alkua.
Täytä lisäksi U-liite, Asuminen ja työnteko ulkomailla. Voit
lähettää liitteen sähköisesti samalla, kun teet eläkehakemuksen Varman verkkopalvelussa.
Käsittelemme eläkehakemuksesi Varmassa, jos kahden
viimeisen työvuotesi ansiot on vakuutettu pääosin meillä.
Jos jäät eläkkeelle työsuhteesta, pyydämme hakemuksesi
saavuttua työnantajaltasi työsuhteen päättymistiedot. Saat
lopullisen eläkepäätöksen vasta sitten, kun kaikki tarvittavat
ansiotiedot ovat tulleet työnantajalta.
Jos olet aiemmin työskennellyt yksityisten alojen lisäksi
esimerkiksi kunnan tai valtion palveluksessa, saat meiltä
päätöksen koko työeläkkeestäsi.
Saat eläkkeen tilillesi pian päätöksen saapumisen jälkeen.
Jatkossa eläke on tilillä kunkin kuukauden ensimmäisenä
pankkipäivänä.

Hae eläkeverokortti saatuasi
päätöksen
Ensimmäisestä eläke-erästä pidätämme eläkeverokortin puuttuessa 40 % veroa. Eläkepäätöksen mukana
saat ohjeen, miten hankit eläkeverokortin. Jos olemme
pidättäneet eläkkeestäsi liikaa veroa, palautamme liikaa
pidätetyn veron heti, kun olemme saaneet eläkeverokortin
verotoimistosta.
Eläkeläisalennuksiin oikeuttava työeläkekortti tulee
kotiosoitteeseesi noin kaksi viikkoa eläkepäätöksen
jälkeen. Eläkkeelle jäätyäsi voit tallentaa sähköisen työeläkekortin matkapuhelimeesi tai tablettiisi kirjautumalla
verkkopalveluumme.

Työhön eläkkeen aikana
Palkkatyöstä vanhuuseläkkeen rinnalla karttuu uutta
eläkettä 1,5 % vuodessa ylimpään eläkeikään saakka, eikä
ansaintarajoituksia ole. Yrittäjätoiminnan vakuuttaminen on
vapaaehtoista.
Jos menet uuteen työsuhteeseen eläkkeen alkamisen
jälkeen, voit hakea tämän eläkkeen maksuun täytettyäsi ylimmän eläkeikäsi. Jos sinulla kuitenkin on useampi
rinnakkainen työsuhde eikä joku niistä päätykään, kun jäät
vanhuuseläkkeelle, voit hakea tästä työsuhteesta karttuneen eläkkeen maksuun heti työsuhteen päättyessä.

Eläketietosi Varman verkossa
työelämässä ja eläkkeellä
Varma palvelee kaikissa työeläkeasioissa
verkko-osoitteessa www.varma.fi.
Henkilöasiakkaan verkkopalveluja ovat
• työeläkeote
• eläkearviot
• eläkehakemukset
• kuntoutujan hakemukset ja palvelut
• eläkkeensaajan palvelut.
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Eläkettä tai kuntoutusta hakiessasi voit tilata
päätösasiakirjasi sähköiseen arkistoosi.
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