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Avaa 
eläkelaskurit
Kun kirjaudut sisään Omat eläke-
tietosi -palveluun, sinulle avautuu 
palvelun etusivu. 

Napsauta auki vasemman laidan  
valikosta ”Eläkelaskurit”-kohta.
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Käytä 
vanhuuseläkelaskuria
Napsauta vanhuuseläkelaskuri auki 
joko 

vasemman laidan valikosta tai 

pikalinkistä.

1.

2.

1.

2.
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Katso arviot vanhuus
eläkkeesi määrästä
Laskuri esittää arviolaskelmat  
vanhuuseläkkeesi määrästä 

alimmassa mahdollisessa  
eläkeiässäsi, 

tavoite-eläkeiässäsi sekä 

eläkkeesi karttumisen  
yläikä rajassa. 

3.

1.

2.

3.

1.

2.
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Näin muutat eläkkeesi 
alkamispäivän
Voit muuttaa eläkkeesi alkamispäivän 
joko  

kirjoittamalla sen riville tai 

avaamalla kalenterin ja  
valitsemalla päivän. 

Napsauta lopuksi ”Laske uusi 
arvio” -painiketta.

3.

1.

2.

3.

1.
2.
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Näin muutat arvion 
pohjana käytettäviä 
ansioitasi

Laskuri tekee arviolaskelmat 
edeltävien 12 kuukauden keski-
arvoansioidesi pohjalta. 

Voit kirjoittaa laskuriin oman 
arviosi ansioistasi. 

Napsauta lopuksi ”Laske uusi 
arvio” -painiketta.

3.

1.

2.

3.

1.

2.



7

Laskuri esittää uudet arvio-
laskelmat vanhuuseläkkeesi 
määrästä. 

Antamasi arvio ansioistasi näkyy 
laskurissa eläkearvioiden yhtey-
dessä.

1.

2.

1. 2.
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Näin muutat 
työsuhteesi 
päättymispäivän 
Voit muuttaa työsuhteesi päättymis-
päivän joko

kirjoittamalla sen riville tai 

avaamalla kalenterin ja  
valitsemalla päivän.

Napsauta lopuksi ”Laske uusi 
arvio” -painiketta. 

3.

1.

2.

3.

1. 2.
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Katso aiemmat 
arviolaskelmasi 
Voit katsoa aiemmat laskurilla teke-
mäsi arviolaskelmat napsauttamalla 
”Aiemmat omat arviolaskelmasi” 
-välilehteä.
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Käytä osittainen 
varhennettu 
vanhuus eläke 
laskuria 
Napsauta osittainen varhennettu 
vanhuus eläke -laskuri auki joko 

vasemman laidan valikosta tai 

pikalinkistä.

1.

2.

1.

2.
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Katso arvio osittaisen 
varhennetun vanhuus
eläkkeesi määrästä 
Laskuri esittää uusimman arviolaskel-
man osittaisen varhennetun vanhuus-
eläkkeesi määrästä alkaen seuraavan 
mahdollisen kuukauden alusta 50 %:n 
mukaan laskettuna. 
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Katso arviot vanhuus
eläkkeesi määrästä 
Katso arviolaskelmat vanhuus-
eläkkeesi määrästä osittaisen var-
hennetun vanhuuseläkkeesi jälkeen 
napsauttamalla ”Näytä vanhuuseläke-
arviot” -painiketta.  
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Laskuri esittää arviolaskelmat 
vanhuus eläkkeesi määrästä 

alimmassa eläkeiässäsi, 

tavoite-eläkeiässäsi sekä 

eläkkeesi karttumisen  
yläikärajassa. 

1.

2.

3.

1.
2.

3.
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Näin muutat eläke
prosenttiasi ja/tai 
eläkkeidesi alkamis
ajankohdan

Valitse osittaisen varhennetun 
vanhuuseläkkeesi prosentiksi 
joko 25 % tai 50 %.

Voit muuttaa osittaisen varhennetun 
vanhuuseläkkeesi alkamis ajankohdan 
joko 

kirjoittamalla päivämäärän riville 
tai 

avaamalla kalenterin kuvak
keesta ja valitsemalla päivä
määrän.

Voit muuttaa vanhuuseläkkeesi 
alkamisajankohdan samalla 
tavalla.

Napsauta lopuksi ”Laske uusi 
arvio” painiketta. 

1.

2.

3.

4.

5.

1.

4.

5.

3.2.
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Näin muutat arviota  
ansioistasi

Laskuri näyttää arvion ansiois-
tasi ennen osittaisen varhenne-
tun vanhuuseläkkeesi alkamista. 
Arvioansio on laskettu 12 edel-
tävän kuukauden keskiarvo-
ansioista.

Voit kirjoittaa laskuriin oman 
arviosi ansioistasi ennen osit-
taisen varhennetun vanhuus-
eläkkeesi alkamista.

Voit kirjoittaa laskuriin oman 
arviosi ansioistasi osittaisen 
varhennetun vanhuuseläkkeesi 
aikana. Jos jätät tämän kohdan 
tyhjäksi, arvio osittaisen varhen-
netun vanhuuseläkkeesi jälkei-
sen vanhuuseläkkeen määrästä 
lasketaan olettaen, että sinulla ei 
ole ansioita osittaisen varhenne-
tun vanhuuseläkkeesi aikana.

Napsauta lopuksi ”Laske uusi 
arvio” -painiketta.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.
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Laskuri esittää uudet arvio
laskelmat osittaisen varhenne
tun vanhuuseläkkeesi määrästä. 

Lisäksi laskuri esittää arviolaskelmat 
vanhuuseläkkeesi määrästä

alimmassa eläkeiässäsi, 

itse valitsemassasi eläkeiässä, 

tavoiteeläkeiässäsi sekä

eläkkeesi karttumisen yläikä
rajassa.

Voit myös katsoa aiemmat omat 
arviolaskelmasi napsauttamalla 
välilehteä.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

6.

3.
4.

2.

5.
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Katso kunkin laskel
man mukaiset arviot 
vanhuuseläkkeesi 
määrästä

1.

Voit katsoa kunkin laskelman 
mukaiset arviot vanhuuseläk-
keesi määrästä napsauttamalla 
”Näytä vanhuus eläkearviot” 
-painiketta.

Laskuri esittää valitsemasi laskelman 
mukaiset arviot vanhuuseläkkeesi 
määrästä

alimmassa eläkeiässäsi, 

itse valitsemassasi eläkeiässä, 

tavoite-eläkeiässäsi sekä

eläkkeesi karttumisen yläikä-
rajassa.

1.

2.

3.

4.

5.

2.
3.

5.
4.
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Katso 
työkyvyttö
myyseläke ja 
kuntoutusraha 
arvio 
Napsauta työkyvyttömyyseläke- ja 
kuntoutusraha-arvio auki joko 

vasemman laidan valikosta tai 

pikalinkistä.

1.

2.

1.

2.
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Työkyvyttömyyseläke- 
ja kuntoutus raha-arvio 
näyttää sinulle arviot 
työkyvyttömyys eläkkeesi ja 
osatyökyvyttömyys eläkkeesi 
määrästä. Kuntoutustuki on 
määräaikainen eläke. 

Laskuri kertoo, kuinka paljon 
sinulla saa enintään olla ansio-
tuloja eläkkeen rinnalla. 

Laskuri antaa arvion myös 
kuntoutus rahan suuruudesta. 
Kuntoutusrahaa maksetaan, jos 
olet ammatillisessa kuntoutuk-
sessa ja olet sen aikana työ-
kokeilussa tai koulutuksessa.

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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