Varma turvaa työeläkkeesi 2018
Varma.fi > Henkilöasiakas

Työeläke on turvanasi iän, sairauden tai perheenhuoltajan kuoleman muuttaessa toimeentuloa.
Eläkeiät muuttuvat asteittain 1955 tai sen jälkeen syntyneillä. Varma.fi:stä löydät kattavaa tietoa
eläke-etuuksista. Asioimalla verkossa pysyt aina ajan tasalla omasta eläketurvastasi.

Tarkista vuosittain työeläkeotteestasi, että eläkkeeseen
vaikuttavat ansiotietosi ovat ajan tasalla. Verkkopalvelussa
voit tarkistaa tietosi silloin, kun sinulle sopii. Koska edellisen
vuoden tiedot voivat täydentyä 31.3. saakka, ote kannattaa
tarkistaa huhtikuussa.

Eläke muodostuu monesta osasta
Eläkkeesi karttuu työansioista ja myös tietyiltä palkattomilta
ajoilta. Kansaneläke täydentää pientä työeläkettä.
Eläke lasketaan työansioista vuosi kerrallaan
Vuodesta 2017 lähtien eläkettä karttuu 1,5 % vuosiansioista. Työntekijän eläkevakuutusmaksua ei enää vähennetä
eläkkeen perusteena olevasta palkasta. Lisäksi saat lykkäyskorotusta 0,4 % kuukaudessa, jos jäät eläkkeelle alimman
vanhuuseläkeikäsi jälkeen etkä saa samalta ajalta työttömyysetuutta. 53–62-vuotiaan työansioista karttuu eläkettä
1,7 % siirtymäaikana 2017–2025.
Eläkettä alkaa karttua palkkatyöstä jo 17 vuotta täyttäneelle. Yrittäjän alaikäraja on 18 vuotta.
Kertynyt eläke korotetaan palkkakertoimella kuluvan
vuoden palkka- ja hintatasoon. Palkkojen muutos vaikuttaa
korotukseen 80 % ja hintojen muutos 20 %.
Palkaton aikakin kartuttaa eläkettä
Eläkettä karttuu palkattomilta ajoilta, joilta saat ansioon
perustuvaa etuutta, esimerkiksi
• sairauspäivärahaa
• ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa,
vuorottelukorvausta tai koulutustukea
• äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa.
Eläke karttuu myös alle 3-vuotiaan lapsen kotihoidon ajalta
sekä korkeakoulu- tai ammattitutkinnosta.

Elinaikakerroin vaikuttaa työeläkkeeseen
Elinaikakertoimen avulla otetaan huomioon yleinen elinajan
piteneminen. Kerroin pienentää karttuneen eläkkeen määrää.
Omalle ikäluokallesi vahvistettu kerroin vähentää vanhuuseläkettäsi siitä riippumatta, minkä ikäisenä 62 ikävuoden jälkeen vanhuuseläkkeesi alkaa. Jos jäät eläkkeelle alle
62-vuotiaana, käytetään viimeksi vahvistettua 62 vuotta
täyttävän ikäluokan elinaikakerrointa. Näet arviolaskelmastasi verkossa, miten kertoimen arvioidaan vaikuttavan
eläkkeeseesi.

Eläkeiät muuttuvat
Eläkeiät muuttuvat 1955 tai sen jälkeen syntyneillä vähitellen. Jokaisella ikäluokalla on oma tavoite-eläkeikä sekä alin
ja ylin eläkeikä. Tavoite-eläkeiässä lykkäyskorotuksen osuus
on samansuuruinen kuin elinaikakertoimen aiheuttama
vähennys alimmassa eläkeiässä.
Eläkeiät muuttuvat asteittain 1955 tai sen jälkeen syntyneillä
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

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

Työeläke eri elämäntilanteissa
Ikäsi ja elämäntilanteesi määräävät, mitä työeläke-etuutta
voit hakea. Tarkista yksityiskohdat varma.fi:stä.
Vanhuuseläkkeelle pääsee joustavasti
Voit siirtyä eläkkeelle oman valintasi mukaan alimman
eläkeikäsi täyttämisen jälkeen. Tarkista oman syntymävuotesi mukainen tilanne varma.fi > Henkilöasiakas >
Eläkkeen hakeminen > Näin haet vanhuuseläkettä.
Jos olet ennen vuotta 1958 syntynyt pitkäaikaistyötön ja
saat työttömyyspäivärahan lisäpäiväoikeuden, voit hakea
vanhuuseläkettä jo 62-vuotiaana. Katso ohje varma.fi >
Henkilöasiakas > Eläkkeen hakeminen > Näin haet työttömän
vanhuuseläkettä.
Osittainen vanhuuseläke 61 vuotta täyttäneelle
Osittainen vanhuuseläke on 25 tai 50 % edellisen vuoden loppuun mennessä karttuneesta eläkkeestäsi. Jos otat eläkkeen
ennen vanhuuseläkkeen alaikärajaa, eläkettä vähennetään
0,4 % jokaista varhennettua kuukautta kohti. Työskentely osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla on vapaaehtoista. Varma.fi >
Henkilöasiakas > Eläkkeen määrä > Osittainen vanhuuseläke
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 varma.fi > Henkilöasiakas > Kuntoutus.
Työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki
Työkyvyttömyyseläkkeen voit saada, jos et ole vielä eläkeiässä ja työkykysi on alentunut huomattavasti. Voit saada
pysyvän työkyvyttömyyseläkkeen, määräaikaisen eläkkeen
eli kuntoutustuen tai osatyökyvyttömyyseläkkeen.
Varma.fi > Henkilöasiakas > Eläkkeen hakeminen >
Näin haet työkyvyttömyyseläkettä

Työuraeläke sairaalle
Voit harkita työuraeläkettä ennen eläkeikää, jos
• olet 63-vuotias
• olet tehnyt raskasta työtä vähintään 38 v ja
• sairaus alentaa työkykyäsi.
Varma.fi > Eläkkeen hakeminen > Testaa, hakisitko työuraeläkettä
Perhe-eläke leskelle ja lapsille
Työeläkelakien mukaisen perhe-eläkkeen voi saada
• alle 18-vuotias lapsi
• aviopuoliso
• rekisteröidyn parisuhteen osapuoli
• entinen puoliso.
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 ensin eläkkeen saamisen edellytykset
2. arvioi tai selvitä sitten eläkkeesi määrä
3. tee eläkehakemus nopeimmin sähköisesti.
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. Kirjautuneen palvelussa voit katsella omia eläketietojasi, tulostaa
todistuksia, muuttaa tili- ja yhteystietojasi sekä korottaa
veroprosenttiasi. Jos työnteko eläkkeen rinnalla kiinnostaa,
tarkista tilanteesi osoitteesta varma.fi.

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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