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Vanhuuseläkkeelle voi jäädä aikaisintaan alim
man eläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden 
alusta. Halutessasi voit jatkaa työssäsi pidem
pään ja kartuttaa itsellesi suurempaa vanhuus
eläkettä aina ylimpään eläkeikään saakka.

Voit katsoa arvion tuleva eläkkeesi määrästä kir
jautumalla verkkopankkitunnuksilla osoitteessa 
www.elo.fi/elakepalvelu. Palvelussa voit myös 
hakea vanhuuseläkettä.

•  Alin vanhuuseläkeikä = Ajankohta, jolloin  
 voit aikaisintaan jäädä eläkkeelle. 

•  Tavoite-eläkeikä = Ikä, jossa eläkkeesi on  
 samansuuruinen kuin vanhuuseläkkeesi olisi  
 ilman elinaikakertoimen tekemää vähennystä  
 alimmassa vanhuuseläkeiässäsi.

•  Ylin vanhuuseläkeikä = Ikä, johon saakka työs 
 kentely vakuutetaan ja siitä karttuu eläkettä.

NOPEAA,
KÄTEVÄÄ &
HELPPOA!

www.elo.fi/elakepalvelu
Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla 
tai mobiilivarmenteella.

Palvelussa voit esimerkiksi
•  katsoa arvion tulevan  

vanhuuseläkkeesi määrästä
•  hakea vanhuuseläkettä
•  lähettää viestejä eläkeasiaasi liittyen
•  eläkkeellä ollessasi tulostaa eläketodistuksen,  

ilmoittaa muuttuneet yhteystietosi ja  
korottaa eläkkeesi veroprosenttia.

Hoida eläkeasiasi verkossa

 
  SYNTYMÄ- 
  VUOSI

  ALIN  
  VANHUUS- 
  ELÄKEIKÄ

 
  TAVOITE- 
  ELÄKEIKÄ

  VAKUUTTAMIS-  
  VELVOLLI SUUDEN  
   YLÄIKÄRAJA

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

1959 64 v 3 kk 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

1963 65 v 66 v 8 kk* 70 v

1964 65 v 66 v 9 kk* 70 v

1965 65 v 2 kk* 66 v 11 kk* 70 v*

1966 65 v 3 kk* 67 v 1 kk* 70 v*

1967 65 v 4 kk* 67 v 3 kk* 70 v*

1968 65 v 6 kk* 67 v 5 kk* 70 v*

1969 65 v 7 kk* 67 v 7 kk* 70 v*

1970 65 v 8 kk* 67 v 9 kk* 70 v*

*Arvio

Vanhuuseläkkeen eläkeiät eri ikäluokille

MILLOIN VANHUUSELÄKKEELLE?
Vanhuuseläkeikäsi määräytyy syntymävuotesi perusteella. Eläkeikäsi vahvistetaan viimeistään täyttäessäsi 62 vuotta.

Jos olet syntynyt vuonna 1957, voit jäädä van
huuseläkkeelle aikaisintaan täytettyäsi 63 vuotta 
9 kuukautta. 

Esimerkki: 

Olet syntynyt 7.5.1957 ja täytät 63 vuotta  
toukokuussa 2020. Vanhuuseläkkeesi voi  
alkaa aikaisintaan 1.3.2021.

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


TYÖSKENTELYSTÄ YLI ALIMMAN  
ELÄKEIÄN PALKITAAN
Halutessasi voit jatkaa työssäsi yli alimman eläkeiän ja 
kartuttaa itsellesi suuremman vanhuuseläkkeen. Tällöin 
saat karttuneeseen eläkkeeseen lykkäyskorotuksen, joka 
nostaa pysyvästi karttunutta eläkettäsi 0,4 %:lla jokaiselta 
kuukaudelta, jolla eläkkeen alkaminen lykkääntyy alimmas
ta vanhuuseläkeiästä. 

Esimerkki: Jos myöhennät vanhuuseläkkeen alkamista vuo
della, saat 4,8 % korotuksen kertyneeseen eläkkeeseesi.

Lisäksi työskentelystä karttuu eläkettä 1,5 % vuosiansios
ta ja YELtyötulosta.

Lykkäyskorotuksen saaminen ei edellytä, että työskentelysi 
jatkuisi. Lykkäyskorotusta ei kuitenkaan saa samalta ajal
ta, jolta on maksettu työttömyysetuutta. 

VANHUUSELÄKETTÄ ON HAETTAVA
Vanhuuseläkettä haetaan verkkopalvelussamme osoit
teessa www.elo.fi/elakepalvelu. Kirjaudu sisään palveluun 
omilla pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteellasi ja pal
velu ohjaa sinua eteenpäin. Näin täytät kerralla kaikki tie
dot oikein ja hakemuksesi siirtyy suoraan käsittelyyn.

Voit hakea eläkettä myös lomakkeella, jonka voit tulostaa 
verkkosivuiltamme www.elo.fi/hakemus.

Eläkehakemus kannattaa tehdä noin kaksi viikkoa ennen 
eläkkeelle siirtymistä. Eläkehakemuksen lähettäminen ai
kaisemmin ei nopeuta hakemuksen käsittelyä. Muista mer
kitä hakemukseen eläkkeen haluttu alkamisajankohta.

TYÖSUHTEEN TULEE PÄÄTTYÄ
Vanhuuseläkkeen alkaminen edellyttää aina työsuhteen 
päättymistä. Eläke voi alkaa vasta työsuhteen päättymistä 
seuraavan kuukauden alusta.

Yrittäjä voi eläkeiän täytettyään hakea vanhuuseläkkeen, 
vaikka yrittäjätoiminta jatkuisi. Tällöin yrittäjän eläke alkaa 
sen hakemista seuraavan kuukauden alusta. YELvakuutus 
päätetään automaattisesti eläkehakemuksen käsittelyn yh
teydessä. 

Jos työsuhde tai yrittäjätoiminta on päättynyt jo aiemmin, 
voidaan vanhuuseläke myöntää takautuvasti kolmelta sen 
hakemista edeltävältä kuukaudelta.

ODOTA ELÄKEPÄÄTÖSTÄ RAUHASSA
Eläkkeessä otetaan huomioon ansiosi työsuhteen päätty
miseen saakka. Työnantajasi tekee ilmoituksen ansioistasi 
ja vahvistaa työsuhteesi päättymispäivän tulorekisteriin.

Ensimmäinen eläkkeesi maksetaan noin viikon kuluttua sii
tä, kun päätös on annettu tai päätöksessä mainitun alka
miskuukauden alusta. Jatkossa eläkkeen maksupäivä on 
kuukauden ensimmäinen pankkipäivä. 

Muistathan pyytää verottajalta eläkettäsi varten verokortin.

ELÄKKEEN MÄÄRÄ
Työntekijän eläke kertyy vuosiansioiden ja yrittäjän eläke 
YELtyötulon perusteella.

Työeläkettä karttuu 1.1.2017 alkaen:

• Työntekijöille ansioista 17vuotiaasta alkaen.

• Yrittäjille YELtyötulosta 18vuotiaasta alkaen.

• Iästä riippumatta 1,5 % (vuosina 2017–2025  
 siirtymäajan karttuma 1,7 % 53–62vuotiaille). 
 mahdollinen 0,4 % korotus eläkkeeseen  
 alimman eläkeiän jälkeen.

• Työntekijän työeläkevakuutusmaksu ei enää  
 vähennä eläkkeen perusteena olevaa ansiota.

Mitä pidempään jatkat työssä, sitä suuremmaksi eläkkeesi 
kasvaa.

KANSANELÄKE
Työeläkkeen lisäksi voit saada kansaneläkettä, jos työeläk
keen määrä ei perhesuhteistasi riippuen ylitä noin 1 300  
euroa kuukaudessa. Voit hakea kansaneläkettä samalla 
hakemuksella kuin työ eläkettä. Kansaneläkepäätöksen  
antaa Kela, josta saat myös lisätietoja kansaneläkkeestä 
sekä työeläkkeen vaikutuksesta kansaneläkkeeseen ja 
muihin Kelan etuuksiin.

ELÄKE ULKOMAILLA TYÖSKENTELYSTÄ
Jos asut Suomessa, voit hakea EU, ETA ja sosiaaliturva
sopimusmaiden eläkettä samalla hakemuksella kuin Suo
men työeläkettä. Hakemukseen tulee liittää mukaan täytet
ty Uliite. Jos olet työskennellyt jossain muussa maassa, 
sinun tulee hakea eläkettä itse kyseisestä maasta. Mah
dollinen ulkomailta saatava eläke saattaa pienentää Suo
men eläkettä.
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http://www.elo.fi/elakepalvelu


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

KYSY  
LISÄÄ
Asiakirjojen lähetysosoite (Elo maksaa postimaksun): Työeläkeyhtiö Elo, Eläkepalvelut, Tunnus 5010419, 00003 VASTAUSLÄHETYS

ANSIOTYÖ ELÄKKEEN RINNALLA
Huomioithan, että voimassaolevan työsuhteesi tulee päättyä 
vanhuuseläkkeen saamista varten. Vanhuuseläkkeen rinnal
la voit kuitenkin tehdä ansiotyötä rajoituksetta.

Yrittäjätoimintaa voit harjoittaa vanhuuseläkkeen rinnalla  
rajoituksetta ilman YELvakuutusmaksuja. Yrittäjätoiminnas
ta ei tällöin kartu lisää eläkettä. Voit kuitenkin halutessasi 
ottaa vapaaehtoisen YELvakuutuksen, jolloin työskentelystä 
karttuu lisää eläkettä.

Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu lisää eläkettä  
1,5 prosenttia vuodessa. Lykkäyskorotusta ei kuitenkaan 
enää kartu, jos nostat vanhuuseläkkeen ja työskentelet eläk
keen rinnalla. 

Eläkkeen rinnalla karttunutta eläkettä on muistettava hakea 
erikseen. Voit saada eläkkeen maksuun ylimmässä eläke
iässäsi.

Kun vanhuuseläkkeeseen on noin 3–4 kuukautta:

• Katso vanhuuseläkearvio osoitteessa  
 www.elo.fi/elakepalvelu. 

• Ilmoita työnantajallesi  
 eläkkeelle jäämisen ja  
 työsuhteen päättymisen  
 ajankohta. Vanhuus 
 eläke voi alkaa vasta  
 työsuhteen päättymistä  
 seuraavan kuukauden  
 alusta.

MUISTILISTA
Kun vanhuuseläkkeeseen on noin kaksi viikkoa:

• Hae vanhuuseläkettä verkkopalvelustamme  
 www.elo.fi/elakepalvelu. Yksi hakemus riittää,  
 vaikka hakisit työeläkettä sekä yksityisestä  
 että julkisesta palveluksesta ja lisäksi  
 kansan eläkettä.

• Odota eläkepäätöstä rauhassa. Ensimmäinen  
 eläkkeesi maksetaan noin viikon kuluttua siitä,  
 kun päätös on annettu tai päätöksessä mainitun  
 alkamiskuun alusta. Jatkossa eläkkeen maksu 
 päivä on kuukauden ensimmäinen pankkipäivä.

• Päätöksen saatuasi pyydä verotoimistosta  
 verokortti eläkettä varten.
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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/user/tyoelakeyhtioelo

