Eläkeuudistus 2017 – Mikä muuttui?
Me elämme yhä pidempään ja vietämme yhä suuremman osan elämästämme eläkkeellä. Siksi työeläkejärjestelmämme uudistui vuonna 2017. Eläkeuudistuksen tavoitteena
on kannustaa työskentelemään niin, että työssä ja eläkkeellä vietetyn ajan suhde pysyisi
kestävänä. Tällä taataan myös eläkkeiden rahoitus ja riittävyys tulevaisuudessa.
Eläkeuudistus tuli voimaan 1.1.2017. Se ei vaikuta eläkkeeseen, joka on kertynyt ennen voimaantuloa.

Alin eläkeikä nousee 65 vuoteen
Alin mahdollinen vanhuuseläkeikä nousee asteittain nykyisestä 63 vuodesta 65 vuoteen. Vanhuuseläkeikä nousee
kolme kuukautta ja yksi ikäluokka kerrallaan alkaen vuonna 1955 syntyneistä. Heidän alin eläkeikänsä on 63 vuotta
ja 3 kuukautta. Jos olet syntynyt vuonna 1964 tai aikaisemmin, voit tarkistaa oman eläkeikäsi alta.
Vuonna 1965 syntyneiden ja sitä nuorempien alinta eläkeikää ei vielä ole vahvistettu. Vuodesta 2030 alkaen
jokaiselle ikäluokalle määritellään oma eläkeikä, joka sidotaan elinajan pitenemiseen niin, että työssäolon ja eläkeajan
suhde säilyy samana. Eläkeikä voi siis olla korkeampikin kuin 65 vuotta. Yhdessä vuodessa eläkeikä voi
kuitenkin nousta enintään kahdella kuukaudella.
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Tavoite-eläkeikä tuo paremman eläkkeen
Jotta eläkkeet riittäisivät pitenevälle elinajallemme, niitä
korjataan elinaikakertoimella. Elinaikakerroin pienentää
vanhuuseläkkeesi määrää. Jos kuitenkin lykkäät eläkkeelle
jäämistäsi yli alimman eläkeikäsi, ansaitset lykkäyskorotusta.
Tavoite-eläkeikä kertoo, mihin saakka sinun pitäisi lykätä
eläkkeelle jäämistäsi, jotta lykkäyskorotusta olisi kertynyt
vähintään elinaikakertoimen vähennyksen verran. Myös
alimman eläkeiän jälkeisestä työstä karttuu sinulle eläkettä.
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Eläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuodessa
Vuodesta 2017 alkaen sinulle karttuu vuodessa eläkettä 1,5 prosenttia ansioistasi. Poikkeuksena ovat 53–62vuotiaat, joille karttuu eläkettä 1,7 prosenttia vuodessa vuosina 2017–2025.
Jos jäät eläkkeelle vasta alimman vanhuuseläkeikäsi jälkeen, eläkkeesi määrää korotetaan tämän lisäksi
0,4 prosenttia jokaiselta alimman eläkeiän yli lykätyltä kuukaudelta.
Eläkeuudistus ei vaikuta ennen vuotta 2017 ansaittuun eläkkeeseen. Vuoden 2016 loppuun saakka
eläkettä kertyi vielä vanhojen sääntöjen mukaan.

Työntekijän eläkemaksua ei vähennetä eläkettä laskettaessa
Tähän saakka palkasta on eläkettä laskettaessa vähennetty työntekijän eläkevakutuusmaksua vastaava summa.
Eläkeuudistuksen jälkeen maksua ei enää vähennetä, vaan eläke lasketaan koko palkasta 1.1.2017 alkaen.
Yrittäjällä ei ole vastaavaa vähennystä ollutkaan, vaan eläke lasketaan suoraan vahvistetun YEL-työtulon
perusteella.

Raskas työura huomioidaan
Pitkän, vähintään 38 vuoden uran fyysisesti tai henkisesti kuluttavassa työssä tehneet voivat eläkeuudistuksen jälkeen
jäädä tietyin ehdoin eläkkeelle jo 63-vuotiaana. Työuraeläkkeen määrä on eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden
loppuun mennessä ansaittu eläke.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke korvasi osa-aikaeläkkeen
Osa-aikaeläke poistui. Sen sijaan voit 61 vuotta täytettyäsi jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle. Sen määrä on oman
valintasi mukaan joko 25 tai 50 prosenttia kertyneestä eläkkeestäsi. Lisäksi eläkkeen määrää pienennetään 0,4 prosentilla jokaista kuukautta kohti, jotka sinulla on jäljellä alimpaan vanhuuseläkeikääsi. Vähennys on pysyvä. Osittainen
varhennettu vanhuuseläke ei edellytä työssä jatkamista. Vuonna 2025 osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen
ikäraja nousee 62 vuoteen.

Kerromme mielellämme lisää!
Ota yhteyttä eläkeneuvontaamme

puh. 010 195 623* tai
elakeneuvonta@veritas.fi.

VOIT LASKEA
arvion
eläkkeestäsi
ja eläkeiästäsi osoitteessa
www.veritas.fi/elakelaskuri

Tai jätä kysymyksesi Facebook-sivullamme osoitteessa
www.facebook.com/iloistaelaketta
Muista kuitenkin silloin, ettei sivulla kannata julkaista
henkilötunnusta tai muita henkilötietojasi.
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*) Veritaksen 01019-alkuisiin palvelunumeroihin soittaminen ja jonottaminen maksaa kotimaasta soitettaessa
– kiinteästä liittymästä paikallisverkkomaksun mukaisen hinnan - matkapuhelinliittymästä matkapuhelinmaksun.

