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Vanhuuseläke

Milloin eläkkeelle?

Voit jäädä vanhuuseläkkeelle saavutettuasi alimman vanhuuseläkeiän ja kun työsuh-
teesi on päättynyt. 

Jokaisella ikäluokalla on oma alin vanhuuseläkeikä. Vaikka olisit saavuttanut oman 
eläkeikäsi, sinun ei ole pakko hakea vielä eläkettä. Voit jatkaa työssä ja kerryttää lisää 
eläkettä.

Syntymävuosi Alin
vanhuuseläkeikä

Eläkkeen kertymisen 
yläikäraja

1955 63 v 3 kk 68 v

1956 63 v 6 kk 68 v

1957 63 v 9 kk 68 v

1958 64 v 69 v

1959 64 v 3 kk 69 v

1960 64 v 6 kk 69 v

1961 64 v 9 kk 69 v

1962–1964 65 v 70  v

1965– vahvistetaan myöhemmin vahvistetaan myöhemmin

Oman vanhuuseläkeikäsi voit tarkastaa helposti Omat eläketietosi -palvelussa. 

Julkisella sektorilla työskentelevillä on edelleen muitakin eläkeikiä - henkilökohtainen 
tai ammatillinen eläkeikä, joista alla tarkemmin. 

Henkilökohtainen eläkeikä

Sinulla on oma henkilökohtainen vanhuuseläkeikä, jos

• olet työskennellyt julkisella alalla jo ennen vuotta 1993 ja

• julkisen työnantajan palvelus jatkuu ilman katkoja henkilökohtaisen eläkeiän 
saavuttamiseen asti ja

• olet syntynyt ennen vuotta 1960.
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Henkilökohtainen eläkeikäsi voi olla korkeampi kuin alin vanhuuseläkeikä, mutta voit 
kuitenkin jäädä eläkkeelle täytettyäsi alimman vanhuuseläkeiän. Jos jäät eläkkeelle 
ikäluokkasi alimmassa vanhuus eläkeiässä, ennen vuotta 1995 kertynyttä eläkettäsi 
pienennetään. Tällöin peruseläkkeen karttumisprosentti ajalta ennen vuotta 1995 
muunnetaan 2 prosentista 1,8 prosenttiin. Työssä jatkaminen henkilökohtaiseen 
vanhuus eläkeikään asti siis kannattaa.

Henkilökohtaisen vanhuuseläkeikäsi voit tarkastaa Omat eläketietosi -palvelussa.

Ammatillinen eläkeikä

Tietyissä ammateissa toimivilla on edelleen myös alinta vanhuuseläkeikää alempia 
ammatillisia eläkeikiä. 

Kun ammatillisesta eläkeiästä luovuttiin, saivat niiden piiriin kuuluvat kuntien ja val-
tion työntekijät valita, säilyttävätkö he ammatillisen eläkeikänsä vai vaihtavatko ylei-
seen vanhuuseläkeikään. Jos tuolloin valitsi ammatillisen eläkeiän, se pysyy voimassa 
eläkkeelle jäämiseen saakka edellyttäen, että palvelussuhde jatkuu yhdenjaksoisena.

Ammatilliset eläkeiät ovat nousseet asteittain vuodesta 2018 alkaen. 

Ammatillinen eläkeikä  
olisi täyttynyt aiemmilla säännöillä

Ammatillinen eläkeikä 
eläkeuudistuksen jälkeen*

2018 + 3 kk

2019 + 6 kk

2020 + 9 kk

2021 + 1 v

2022 + 1 v 3 kk

2023 + 1 v 6 kk

2024 + 1 v 9 kk

2025 ja sen jälkeen + 2 v

* Ammatillinen eläkeikä voi kuitenkin nousta enintään ikäluokan alimpaan vanhuu-
seläkeikään.

Oman eläkeikäsi voit tarkastaa helposti Omat eläketietosi -palvelussa. 
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Eläkettä ei tarvitse hakea vielä eläkeiässä

Eläkettä kertyy 1,5 % vuodessa 17 vuoden iästä alkaen. Poikkeuksena ovat vuosina 
1954–1972 syntyneet, joille eläkettä kertyy 53 vuoden iästä 63 vuoden täyttämiseen 
1,7 % vuosityöansiosta.

Vaikka olisit saavuttanut alimman eläkeikäsi, voit jatkaa työskentelyä. Mitä pidem-
pään jatkat työssäsi, sitä enemmän eläkettä saat. 

Työskentelystä kertyy lisää eläkettä aina 68 vuoden ikään asti, ja vuoden 1957 jälkeen 
syntyneille tätäkin pidempään.

Jos jatkat työskentelyä vielä sen jälkeen, kun olet täyttänyt ikäluokkasi alimman van-
huuseläkeiän, eläkettäsi korotetaan 0,4 prosentilla jokaista lykättyä kuukautta kohti. 

Eläkkeen määrä

Työeläkeotteelta näet eläkkeesi määrän. Oman työeläkeotteesi näet Omat eläketie-
tosi -palvelussa. 

Kun suunnittelet eläkkeelle jäämistä, voit vertailla eläkkeesi määrää eri ikävaihtoeh-
doissa Omat eläketietosi -palvelun laskurien avulla.

Näin haet vanhuuseläkettä

Vanhuuseläkettä tulee aina hakea.

Vanhuuseläkkeesi voi alkaa vasta sen jälkeen, kun työsuhteesi on päättynyt. Jos si-
nulla on toistuvia lyhyt aikaisia työsuhteita, myös niiden tulee päättyä ennen eläkkeen 
alkamista.

Sinun kannattaa irtisanoutua työstäsi hyvissä ajoin. Suosittelemme, että jätät irtisa-
nomisilmoituksen työnantajallesi vähintään kolme kuukautta ennen eläkkeesi alka-
misajankohtaa. Näin työnantajallasi on aikaa hoitaa palvelussuhteen päättymiseen 
liittyvät tehtävät hyvissä ajoin ennen eläkkeesi alkamista. 

Jos kuitenkin jäät vanhuuseläkkeelle vasta täytettyäsi eläkkeen kertymisen yläikära-
jan, vanhuuseläkkeen saaminen ei edellytä työsuhteen päättymistä.

Voit hakea vanhuuseläkettä aikaisintaan kuusi kuukautta ennen eläkkeelle siirtymistä 
Omat eläketietosi -palvelussa. Samalla hakemuksella voit hakea myös  kansaneläket-
tä, välitämme hakemuksesi Kelaan.
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Palvelemme sinua

Omat eläketietosi -palvelu www.keva.fi/elaketietosi

Asiakaspalvelu puhelinnumero 020 614 2837
Postiosoite  00087 KEVA  
Keva Eläkeneuvoja  www.facebook.com/kevaelakeneuvoja
www.keva.fi

Tilaa paperiton palvelu ja sähköiset ilmoitukset

Saat asiakirjasi nopeammin, kun valitset paperittoman palvelun. Lisäksi se 
on luontoystävällinen ja turvallinen tapa hoitaa asioita. Tilaa myös sähköiset 
ilmoitukset, niin pysyt ajan tasalla Kevan kanssa asioinnista. Jos et ole tehnyt 
tilausta aiemmin, tee tilaus Omat eläketietosi -palvelussa kohdassa Omat 
tiedot, johon pääset klikkaamalla nimeäsi palvelun yläkulmassa.

Muista tarkistaa etukäteen työeläkeotteesi tiedot Omat eläketietosi -palvelussa, sillä 
eläkkeesi määrä lasketaan niiden mukaan.  

Vanhuuseläke alkaa aina kuukauden alusta. Eläkkeesi voi siis alkaa aikaisintaan eläke-
ikäsi täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Eläke voidaan myös myöntää takautu-
vasti kolmen kuukauden ajalta.

Jos et voi käyttää Omat eläketietosi -palvelua, voit hakea eläkettä kirjallisesti. Ha-
kemuslomakkeen voit tulostaa Kevan verkkosivuilta. Postita hakemus osoitteeseen 
Keva, 00087 KEVA. 

http://www.keva.fi/elaketietosi
http://www.facebook.com/kevaelakeneuvoja
http://www.keva.fi



