
Mikä on työeläke?

Työeläke turvaa toimeentuloa vanhuuden ja työky-
vyttömyyden varalta sekä perheen huoltajan kuole-
man jälkeen.

Suomalaisten eläketurva koostuu pääosin ansioihin 
perustuvasta työeläkkeestä. Jos työeläkkeesi mää-
rä jää pieneksi tai sitä ei ole kertynyt lainkaan, voit 
saada kansaneläkettä tai takuueläkettä. Kansanelä-
kettä saa, jos kuukausittainen työeläke on alle  
1 512 euroa.

Työeläkkeitä hoitavat työeläkeyhtiöt, erityiseläkelai-
tokset, eläkekassat ja -säätiöt sekä julkisella puolel-
la Keva. Kansan- ja takuueläkkeitä hoitaa Kela.

Kenelle työeläkettä kertyy?
Työeläkettä kertyy ansiotyöstä 17–68-vuotiaille pal-
kansaajille. Vähimmäisehtona on, että ansiot ylittä-
vät 65,26 euroa kuukaudessa. Työpaikan vaihdol-
la ja työsuhteiden määrällä tai kestolla ei ole merki-
tystä.

Kuka maksaa työeläkkeeni?
Työnantajasi ja sinä maksatte työeläkemaksua. 
Työnantajasi perii palkansaajan maksuosuuden 
suoraan palkastasi. Työeläkemaksu on keskimäärin 
24,85 prosenttia. Työntekijän osuus maksusta on 
iästä riippuen 7,15–8,65 prosenttia ja työnantajan 
keskimäärin 17,40 prosenttia.

Työntekijän eläketurvan ABC 
Miten voin varmistaa, että minulle 
kertyy työeläkettä?
Palkansaajan eläkemaksu näkyy palkkatodistukses-
sa. Oman työeläkkeesi kertymän voit tarkistaa työ-
eläkeotteelta, jonka saat nopeimmin Työeläke.fi- 
palvelusta. Se ohjaa sinut työeläkelaitoksesi säh-
köisiin palveluihin. Jos huomaat työeläkeotteessasi 
tai epäilet muuten puutteita kertymässäsi, on syytä 
välittömästi ottaa yhteys työeläkelaitokseesi tai Elä-
keturvakeskukseen.

Työeläke.fi-palvelussa on myös laskureita, joilla voit 
arvioida tulevan työeläkkeesi määrää.

Entä jos työurassani on katkoksia? 
Eläkettä kertyy tietyin edellytyksin myös silloin, jos 
olet poissa työelämästä esimerkiksi sairauden, tut-
kinto-opiskelun, työttömyyden tai vuorotteluvapaan 
vuoksi. Lisäksi oman pienen lapsen kotihoito kerryt-
tää eläkettä.

Koska voin siirtyä eläkkeelle? 
Alin eläkeikä nousee vuosina 1955–1964 syntyneil-
lä asteittain 63 vuodesta 65 vuoteen. Eläkeikä nou-
see kolme kuukautta 1955–1961 syntyneillä, siten 
että esimerkiksi vuonna 1958 syntyneiden alin elä-
keikä on 64 vuotta ja 1959 syntyneiden 64 vuottta  
3 kuukautta (katso kaavio). Vuosina 1962–1964 
syntyneiden alin eläkeikä on 65 vuotta.
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Vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneiden eläkeikä 
sidotaan oman ikäluokan elinajanodotteeseen. Hei-
dän eläkeikänsä vahvistetaan sinä vuonna, kun he 
täyttävät 62 vuotta.

Onko eläkeiässä joustoja?
Eläkeikä on joustava. Eläkeikää lähestyvä voi 61 
vuotta täytettyään ottaa eläkkeensä osittaisena (25 
tai 50 prosenttia eläkkeestä). Tällöin siihen tehdään 
varhennusvähennys, joka pienentää eläkettä 0,4 
prosenttia jokaista varhennuskuukautta kohti. Työn-
tekoa saa jatkaa ja se kerryttää eläkettä 68-70 ikä-
vuoteen syntymävuoden mukaan (katso kaavio).

Kuinka paljon saan työeläkettä?
Työeläke on ansioihin sidottu etuus. Eläkettä ker-
tyy jokaisen työvuoden ansioista pääsääntöisesti 
1,5 prosenttia, 53–62-vuotiaille eläkettä kertyy 1,7 
prosenttia siirtymäajalla 2025 loppuun. Työeläke-
kertymään vaikuttavat kaikki työeläkevakuutetut an-
siot 17 ikävuodesta eteenpäin. Myös yrittäjänä teh-
dyn ansiotyön kertymät lasketaan mukaan eläkkee-
seen.

Jos lykkäät eläkkeesi nostamista yli oman alimman 
eläkeikäsi, parannat eläkekertymääsi lykkäyskoro-
tuksella 0,4 prosenttia jokaista lykkäyskuukautta 
kohti. Työeläkettä voi kertyä lisää myös eläkeaikai-
sesta työstä, tällä hetkellä 68-vuotiaaksi asti.
 
Edellä on kuvattu, miten työeläke kertyy nykyään. 
Aiemmin on sovellettu muun muassa erilaisia ikä-

sääntöjä, jotka vaikuttavat silloin työssä olleiden 
eläkkeeseen. Lait eivät muutu takautuvasti.

Eläkkeen määrä selviää parhaiten sähköisestä työ-
eläkeotteesta tai omasta eläkelaitoksestasi. Niihin 
pääsee Työeläke.fi-palvelusta.

Miten työeläkettä haetaan?
Työeläkettä on aina haettava eläkehakemuksella, eli 
sitä ei makseta automaattisesti. Täydelle eläkkeelle 
jäädessä on myös irtisanouduttava työstä. Työkyvyt-
tömyyseläkettä ei myönnetä suoraan, vaan ensiksi 
selvitetään kuntoutusvaihtoehdot.
 
Eläketurvakeskus neuvoo, jos haet eläkettä ulko-
mailta. Jos asut ulkomailla ja haet eläkettä Suomes-
ta, saat apua Kelan kansainvälisten asioiden kes-
kuksesta.

Kauanko saan eläkettä?
Työeläke maksetaan joka kuukausi, ja sitä voidaan 
maksaa myös ulkomaille. Vanhuuseläkettä saa aina 
kuolemaansa asti. Muut työeläke-etuudet voivat ol-
la määräaikaisia.

Kattavimmin saat työeläkkeestä
tietoa osoitteesta:

Työeläke.fi

Syntymävuoden mukaiset alimmat vanhuuseläkeiät ja vakuutta-
misvelvollisuuden yläikärajat 1957–1964 syntyneillä.

https://www.tyoelake.fi/
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