
www.elo.fi/elakepalvelu

Kirjaudu palveluun pankkitunnuksillasi  
osoitteessa www.elo.fi/elakepalvelu. 

Lisätietoa eläkkeistä, erilaisista  
eläkevaihtoehdoista, eläkkeen  
kertymisestä ja maksamisesta  
saat osoitteesta www.elo.fi/elake.

Tiesithän, että voit hoitaa omia eläke- ja  
etuusasioitasi Elon eläkepalvelussa?

Eläkepalvelussa voit:

•  katsoa arvion tulevan eläkkeesi määrästä 

•  tarkistaa työeläkeotteesi 

•  hakea ammatillista kuntoutusta ja  
kuntoutuksen matkakorvausta 

•  hakea vanhuuseläkettä, osittaista  
varhennettua vanhuuseläkettä, 
ammatillista kuntoutusta tai  
työkyvyttömyyseläkettä  

•  muuttaa eläkkeesi tai etuutesi  
tilinumeroa 

•  eläkkeensaajana tulostaa eläke
todistuksen, ilmoittaa eläkkeesi  
maksamiseen vaikuttavista  
muutoksista ja tilata uuden eläkekortin

•  täyttää sähköisen Uliitteen ja toimittaa 
muita liitteitä Eloon

•  lähettää Eloon viestejä.

TIETOA TYÖELÄKKEESTÄ

NOPEAA,
KÄTEVÄÄ &
HELPPOA!



TYÖELÄKE KARTTUU TYÖSTÄ
Työeläke karttuu työntekijällä vuosiansioista ja yrittäjillä 
YELtyötulosta. Eläkettä karttuu vuosittain:

• alle 53vuotiaalle 1,5 %

• 53–62vuotiaille 1,7 %  
 (vuosina 2017–2025) ja

• 63 vuotta täyttäneille 1,5 %

 
Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu eläkettä iästä 
riippumatta 1,5 % lukuun ottamatta osaaikaeläkkeellä ja 
osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä olevia, joille 
eläke karttuu ikään sidotuilla karttumaprosenteilla.

Työntekijän eläke kertyy vuosiansioista, jotka korotetaan 
palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Yrittä
jän eläke lasketaan kunkin vuoden keskimääräisen YELtyö
tulon perusteella. Työtulossa otetaan huomioon myös 
joustomaksujen vaikutus. Maksamattomat YELvakuutus
maksut pienentävät yrittäjäeläkettä. 

 

TYÖELÄKE ANTAA TALOUDELLISTA TURVAA, KUN ANSIOT  
VANHUUDEN, TYÖKYVYTTÖMYYDEN TAI PERHEEN HUOLTAJAN 
KUOLEMAN VUOKSI VÄHENEVÄT TAI LOPPUVAT.

Työeläke on lakisääteinen, joten jokainen työnantaja on velvollinen ottamaan työntekijöilleen  
työeläkevakuutuksen. Myös yrittäjien tulee ottaa itselleen työeläkevakuutus.

 
Työeläkkeesi määrän näet sähköisestä  
eläkepalvelustamme. Palveluun kirjaudutaan 
omilla pankkitunnuksilla osoitteessa  
www.elo.fi/elakepalvelu. Palvelussa voit mm.:

• tarkistaa oman työeläkeotteesi

• saada arvion tulevan vanhuus, työkyvyttömyys  
 ja osittaisen vanhuuseläkkeen määrästä

• hakea ammatillista kuntoutusta, vanhuus 
 eläkettä ja osittaista vanhuuseläkettä sekä  
 työkyvyttömyyseläkettä

 

ELÄKETTÄ MYÖS  
PALKATTOMILTA JAKSOILTA
Eläkettä karttuu myös ansiosidonnaisista sosiaalietuuksis
ta, kuten sairauspäivärahasta, ansiosidonnaisesta työttö
myyspäivärahasta sekä äitiys, isyys ja vanhempainrahas
ta. Eläkettä voi karttua myös opiskelusta ja alle 3vuotiaan 
lapsen hoidosta. Opiskeluajan karttuman edellytyksenä on 
loppututkinnon suorittaminen.

Eläkettä karttuu palkattomilta jaksoilta 1,5 prosenttia vuo
dessa. Eläke lasketaan sosiaalietuuden pohjana olevista 
ansioista, joista huomioidaan 55–117 prosenttia. 

ELINAIKAKERROIN
Elinaikakertoimen avulla varaudutaan eliniän pitenemiseen. 
Jos keskimääräinen elinikä jatkaa nousuaan, elinaikaker 
roin pienentää alkavien eläkkeiden määriä. Työskentelemäl
lä pidempään voit kerryttää saman eläketurvan kuin mitä 
se olisi ilman elinaikakertoimen vaikutusta. Elinaikakerroin 
vaikuttaa vanhuuseläkkeisiin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin. 

KANSANELÄKE
Työeläkkeiden lisäksi Suomessa on kansaneläkejärjestel
mä, jota hoitaa Kela. Kansaneläke turvaa perustoimeen
tulon henkilöillä, jotka eivät saa lainkaan työeläkettä tai 
joilla työeläke jää pieneksi. Työeläke saattaa myös vai
kuttaa muihin Kelan maksamiin etuuksiin. Lisätietoa 
saat Kelasta.



Eläkeneuvonta  
puh. 020 694 726, ma–pe klo 8–16.30 
www.elo.fi/elakepalvelu www.elo.fi

Lue lisää eläkkeistä: 
www.elo.fi/elake

KYSY  
LISÄÄ

ELÄKE-ETUUDET

1  Vanhuuseläke
Vanhuuseläkkeelle voi jäädä vapaasti valitsemanaan ajankohtana täytettyään alimman eläkeiän. 

Alin eläkeikä eri ikäluokille:

Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden eläkeikä täsmentyy sinä vuonna, kun henkilön täyttää 62 vuotta. 

Esimerkiksi vuonna 1957 syntyneet henkilöt voivat jäädä vanhuuseläkkeelle aikaisintaan  
täytettyään 63 vuotta 9 kuukautta. 

2  Osittainen varhennettu vanhuuseläke
Osittaisella vanhuuseläkkeellä voi hakea maksuun joko 25 tai 50 prosenttia kertyneestä eläkkeestä  
jo 61vuotiaana. Ansiotyö eläkkeen rinnalla ei ole pakollista eikä työssä ole ansiorajoja. 

3  Ammatillinen kuntoutus
Kuntoutuksen tarkoituksena on työkyvyttömyyden uhan torjuminen.  
Kuntoutus voi olla esim. työkokeilua tai ammatillista koulutusta. 

4  Työkyvyttömyyseläke
Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää henkilölle, jonka työkyky on alentunut sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään 
vuoden ajaksi. Eläkkeen myöntäminen edellyttää, että henkilö ei ole vielä täyttänyt alinta vanhuuseläkeikäänsä. 

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää määräajaksi (kuntoutustuki ja osakuntoutustuki) tai toistaiseksi  
(työkyvyttömyyseläke ja osatyökyvyttömyyseläke). 

5  Työuraeläke
Työuraeläkkeen avulla raskasta työtä tekevät voivat jäädä eläkkeelle 63vuotiaana, jos vähäisin poikkeuksin  
rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaa työuraa on takana 38 vuotta ja työkyky on alentunut.  

6  Perhe-eläke
Perheeläke turvaa lesken ja alle 18vuotiaiden lasten toimeentulon perheen huoltajan kuoleman sattuessa.  
Perheeläke voidaan myöntää myös rekisteröidyn parisuhteen osapuolelle.
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Vanhuuseläke
Vanhuuseläkkeelle voi jäädä vapaasti valitsemaan ajankohtana täytettyään alimman eläkeiän. 

Alin eläkeikä eri ikäluokille:
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2 Osittainen varhennettu vanhuuseläke
Osittaisella vanhuuseläkkeellä voi ottaa maksuun joko 25 tai 50 % kertyneestä eläkkeestä jo 61-vuotiaana.  
Ansiotyö eläkkeen rinnalla ei ole pakollista eikä työssä ole ansiorajoja.
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3 Työeläkekuntoutus
Kuntoutuksen tarkoituksena on työkyvyttömyyden uhan torjuminen. Kuntoutus voi olla esim. työkokeilua tai  
ammatillista koulutusta.

4 Työkyvyttömyyseläke
Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää alle 63-vuotiaalle, jonka työkyky on alentunut sairauden, vian tai vamman 
vuoksi vähintään vuoden ajaksi. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää määräajaksi (kuntoutustuki ja osakuntou-
tustuki) tai toistaiseksi (työkyvyttömyyseläke ja osatyökyvyttömyyseläke).

5 Työuraeläke
Työuraeläkkeen avulla raskasta työtä tekevät voivat jäädä eläkkeelle 63-vuotiaana, jos vähäisin poikkeuksin  
rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaa työuraa on takana 38 vuotta ja työkyky on alentunut. Ensimmäiset 
työuraeläkkeet myönnetään 1.2.2018 alkaen.

6 Perhe-eläke
Perhe-eläke turvaa lesken ja alle 18-vuotiaiden lasten toimeentulon perheen huoltajan kuoleman sattuessa.  
Perhe-eläke voidaan myöntää myös rekisteröidyn parisuhteen osapuolelle.

Uusia osa-aikaeläkkeitä ei myönnetä enää helmikuussa 2017 eikä sen jälkeen. Voimassaolevat osa-aikaeläkkeet jatkuvat 
entisillä ehdoilla.

Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden eläkeikä täsmentyy sinä vuonna, kun henkilön täyttää 62 vuotta.

Lue lisää eläkkeistä:
www.elo.fi/elake

https://www.elo.fi
https://twitter.com/elotyoelake
https://www.facebook.com/unelmatelossa
https://www.linkedin.com/company/elo-mutual-pension-insurance-company
https://www.instagram.com/unelmatelossa/
https://www.youtube.com/tyoelakeyhtioelo
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Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo

Postiosoite/postadress 00041 ELO
www.elo.fi

Käyntiosoite/besöksadress
Revontulentie 7, 02100 Espoo
Norrskensvägen 7, 02100 Esbo
Puhelin/telefon 020 703 50
Faksi/fax 020 703 5100

1. Katso eläkearvio

Eläkkeelle siirtymistä kannattaa suunnitella hyvissä 
ajoin, tutustua erilaisiin vaihtoehtoihin ja katsoa arvio 
tulevan eläkkeen määrästä.

Saat arvion tulevan eläkkeesi määrästä kätevästi verk
kopalvelustamme. Palvelussamme voit myös muun 
muassa vertailla keskenään eri eläkevaihtoehtoja ja 
eläkkeelle siirtymisen ajankohda vaikutusta eläkkee
si määrään. Kirjaudu verkkopalveluumme osoitteessa 
www.elo.fi/elakepalvelu. 

2. Hae eläkettä

Eläkettä kannattaa hakea noin  
paria viikkoa ennen sen haluttua  
alkamista. Helpoiten teet sen  
ver kossa, jolloin hakemuksesi siir

tyy myös suoraan käsit telyymme. 
Kirjaudu pal veluun osoitteessa 

www.elo.fi/elakepalvelu.

Voit hakea ulkomaan eläkettä Suomen työeläkkeen 
kanssa samalla hakemuksella:

•  EU tai ETAmaista,

•  Sveitsistä ja

•  sosiaaliturvasopimusmaista (Australia,  
  Chile,Intia, Israel, Kanada, Québec,  
  Kiina, Korea ja USA). 

Hakemuksen liitteeksi sinun tulee  
toimittaa Uliite. Mikäli sinulla on  
ulkomailla oleskeluasi koskevia 
asia kirjoja, kuten työtodistuksia, 
niin voit liittää hakemukseesi  
kopiot myös niistä. Helpoiten  
haet eläkettä ja täytät Uliitteen  
verkossa osoitteessa  
www.elo.fi/elakepalvelu.

Jos haet eläkettä jostakin 
muusta kuin edellä  
mainituista maista,  
tulee sinun hakea  
eläkettä itse suoraan 
kyseisen maan eläke
laitokselta. 

3. Toimita  
verokortti

Odota rauhassa 
eläkepäätöstä. 
Saatuasi eläke
päätöksen, toimita 
Eloon eläkettä var
ten verokortti.

TOIMI NÄIN, KUN HAET ELÄKETTÄ

www.elo.fi/elakepalvelu

https://www.elo.fi/elakepalvelu
http://www.elo.fi/elakepalvelu

