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TYÖELÄKE PÄHKINÄNKUORESSA
Työeläke antaa taloudellista turvaa esimerkiksi
vanhuuden, työkyvyttömyyden tai perheenhuolta
jan kuoleman varalle.
Työeläke on lakisääteinen, joten jokainen työn
antaja on velvollinen ottamaan työntekijöilleen
työeläkevakuutuksen.

TYÖELÄKE KARTTUU TYÖSTÄ
Työeläke karttuu työntekijällä vuosiansioista ja yrittäjillä
YEL-työtulosta. Eläkettä karttuu työvuotta kohden

• 18–52-vuotiaana 1,5 %
• 53–62-vuotiaana 1,9 % ja
• 63 vuoden iän täyttämisen jälkeen 4,5 %.
Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu iästä riippumatta
aina 1,5 %.
Työntekijän eläke kertyy vuosiansioista, jotka korotetaan
palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon ja joista
vähennetään työntekijän työeläkemaksu.
Yrittäjän eläke lasketaan kunkin vuoden keskimääräisen
YEL-työtulon perusteella. Työtulossa otetaan huomioon
myös joustomaksujen vaikutus. Maksamattomat YELvakuutusmaksut pienentävät yrittäjäeläkettä.
Vuoden 2004 loppuun saakka eläke määräytyi työsuhdeja yrittäjäjaksokohtaisesti ja eläkettä karttui 23-vuotis
päivästä alkaen.
Työeläkkeesi määrän näet sähköisestä eläkepalvelustam
me. Palveluun kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla osoit
teessa www.elo.fi/elakepalvelu. Palvelussa voit:

• tarkistaa oman työeläkeotteesi
• saada arvion tulevan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osa-aikaeläkkeen määrästä sekä
osa-aikaeläkkeen jälkeisestä vanhuuseläkkeestä.

Myös yrittäjien tulee ottaa itselleen työeläke
vakuutus.
Kätevimmin hoidat eläkeasiat eläkepalvelus
samme www.elo.fi/elakepalvelu.

ELÄKETTÄ MYÖS
PALKATTOMILTA JAKSOILTA
Eläkettä karttuu myös ansiosidonnaisista sosiaalietuuksista,
kuten sairauspäivärahasta, ansiosidonnaisesta työttömyys
päivärahasta sekä äitiys-, isyys- ja vanhempainrahasta. Elä
kettä voi karttua myös opiskelusta ja alle 3-vuotiaan lapsen
hoidosta. Opiskeluajan karttuman edellytyksenä on lopputut
kinnon 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, elinaikakerroin
pienentää alkavien eläkkeiden määriä. Työskentelemällä pi
dempään voit kerryttää saman eläketurvan kuin mitä se olisi
ilman elinaikakertoimen vaikutusta. Elinaikakerroin vaikuttaa
vanhuuseläkkeisiin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin.

KANSANELÄKE
Työeläkkeiden lisäksi Suomessa on kansaneläkejärjestelmä,
jota hoitaa Kela. Kansaneläke turvaa perustoimeentulon
henkilöillä, jotka eivät saa lainkaan työeläkettä tai joilla
työeläke jää pieneksi. Lisätietoa kansaneläkkeestä saat
Kelasta.

Eläkeuudistus 2017 tuo muutoksia eläketurvaan
Työeläkkeisiin tulee muutoksia vuoden 2017 alusta.
Keskeiset muutokset koskevat vanhuuseläkkeen ikära
joja ja karttumia. Myös kaksi uutta eläkettä tulee käyt
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töön: työuraeläke sekä osittainen vanhuuseläke.
Eläkeuudistus koskee myös yrittäjiä.
TUTUSTU TARKEMMIN www.elo.fi/elakeuudistus

ELÄKE-ETUUDET
Eläkelaji

Milloin ja millä perusteella?

Eläkkeen määrä

Vanhuuseläke

63–68-vuotiaana oman valinnan mukaan.

Karttuu ansiotyöstä. Eläkkeenä
maksetaan eläkkeen alkamiseen
mennessä karttunut eläke.

Osa-aikaeläke

61-vuotiaana vuonna 1954 tai sen jälkeen
syntyneillä. Aikaisintaan 60-vuotiaana vuonna
1953 syntyneille. Vanhemmille 58-vuotiaana.

Edellyttää osa-aikatyötä. Eläkkeen määrä
puolet kokoaikatyön vakiintuneen ansio
tulon ja osa-aikatyön ansion erotuksesta.

Kuntoutus

Työkyvyttömyyden uhan torjuminen kuntoutuksen
avulla. Kuntoutus voi olla esim. työkokeilua tai
ammatillista koulutusta.

Kuntoutuksen ajalta maksetaan kuntoutus
rahaa, jonka määrä on työkyvyttömyyseläke
korotettuna 33 %:lla. Lisäksi maksetaan
kuntoutuskuluja.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyky alentunut 60 prosentilla.
Työkyvyttömyysaika vähintään vuosi.

Karttuu ansiotyöstä. Tulevan ajan
karttuma yleensä mukana.

Osatyökyvyttömyyseläke

Työkyky alentunut 40 prosentilla ja ansiot
korkeintaan 60 prosenttia kokoaikatyöstä.

Puolet työkyvyttömyyseläkkeen määrästä.

Kuntoutustuki

Työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläke,
joka on myönnetty määräaikaisena hoidon
tai kuntoutuksen ajaksi.

Sama kuin työkyvyttömyys- tai
osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä.

Perhe-eläke

Leskeksi jääneelle aviopuolisolle
ja alle 18-vuotiaille lapsille.

Määräytyy edunjättäjän ansiotyön perus
teella. Voi olla korkeintaan edunjättäjän
eläkkeen suuruinen. Lesken eläkkeeseen
vähennys lesken omasta eläkekertymästä.
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puh. 020 694 726
ma–pe klo 8–16.30
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