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Tässä ovat tiedot vuoden 2004 loppuun mennessä eläkkeeseen oikeuttavista palvelussuhteistasi sekä niistä kertyneestä eläkkeestä. 
Palvelussuhteet ovat aikajärjestyksessä. Jos kohta on tyhjä, sinulla ei ole eläkkeeseen oikeuttavaa työhistoriaa ennen vuotta 2005. 

Eläkepalkasta lasketaan eläkkeesi määrä kuukaudessa. Eläkepalkka ei ole sama kuin ansiosi, vaan eläkepalkka lasketaan erikseen palvelussuhteesi 
päättymistä edeltävien vuosien ansioista. 

Jos olet ollut Puolustusvoimien palveluksessa, sotilasajasta näkyvät eläkkeeseen oikeuttavat ajat, mutta ei eläkepalkkaa tai kertynyttä eläkettä. 

Jos olet toiminut yrittäjänä, näet vuosittaiset YEL-työtulosi työeläkeotteella, jos työeläkeyhtiösi on rekisteröinyt ne. 

Merimieseläkkeen määrä näkyy työeläkeotteella 23 vuoden iästä alkaen.

Työeläkeotteelta näet julkisen ja yksityisen alan palvelussuhteesi 
sekä eläkettä kerryttäneet etuudet. Tulevan eläkkeesi määrä 
lasketaan otteessa olevien tietojen perusteella. 

Tarkista otteen tiedot ja ilmoita tarvittaessa korjauksista Omat 
eläketietosi -palvelussa, osoitteessa www.keva.fi/elaketietosi. 

Jos olet jo eläkkeellä, näet työeläkeotteeltasi vain eläkkeen alkamisen 
jälkeen alkaneet palvelussuhteet. 

( )  Tähdellä merkityssä kohdassa ei lue eläkkeen määrää kuukaudessa, sillä samalla eläkepalkalla laskettavissa palvelussuhteissa kertyneen 
eläkkeen määrä esitetään viimeisen palvelussuhteen kohdalla yhteismääränä ( ).

Jos palvelussuhteesi on jatkunut vuodenvaihteen 2004 – 2005 yli, on palvelussuhde otteella katkaistu vuoden 2004 loppuun. Vuoden 2004 
loppuun mennessä kertynyt eläkkeen määrä on laskettu erikseen.

Tutustu  
työeläkeotteeseen.

Esimerkkiotteelta näet,  
mitä työeläkeotteen  

eri kohdat tarkoittavat. 

Etunimi Sukunimi Henkilötunnus: 010101-1234
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Vuoden 2005 alusta lähtien ansiot on ilmoitettu otteella vuositasolla. Eläkkeeseen oikeuttava ansio näkyy ansaintavuoden tasossa. Kertynyt 
eläke on merkitty siinä tasossa, jossa se on työeläkeotteen tekohetkellä. Eläkkeen määrä näkyy yhteissummana jokaiselta vuodelta. 

Jos olet ollut Puolustusvoimien palveluksessa, sotilaan palvelusajasta työeläkeotteella näkyvät vuosiansiot 2005 vuoden alusta alkaen.

Vuoden 2019 alusta alkaen ansiot rekisteröidään työeläkeotteelle kuukausittain, kesken vuottakin näkyy siis ansioita. Näet otteen 
muodostamishetkeen mennessä huomioidut ansiot.

Eläkettä on kertynyt 1.1.2005 alkaen myös palkattomilta ajoilta, jolloin olet saanut jotain ansioperusteista sosiaalietuutta.  
Näitä ovat esimerkiksi työttömyys- tai äitiyspäiväraha. 

Arvio sisältää lisäeläkeosuuden, jos sinulla on siihen oikeus sillä hetkellä, kun laskenta on Kevassa tehty. Mahdollinen lisäeläkkeen määrä 
näytetään otteella erikseen. Oikeus lisäeläkkeeseen säilyy, jos palvelussuhteesi jatkuu henkilökohtaiseen eläkeikääsi saakka. Summa ei sisällä 
mahdollista lykkäyskorotusta.

Huomioithan, että laskemalla yhteen vuosikohtaiset eläkekarttumat, päädyt eri summaan kuin mitä Arvio karttuneesta eläkkeestä -kohdassa on 
ilmoitettu. Tämä johtuu siitä, että arviossa on huomioituna elinaikakertoimen sekä mahdollisen yhteensovittamisen vaikutus. Sotilailla näitä 
vähennyksiä ei ole tehty, eikä arviota karttuneista eläkkeistä yhteensä näytetä työeläkeotteella.

Lyhyiden palvelussuhteiden jaksot on yhdistetty kalenterivuoden pituisiksi jaksoiksi. 

Tähän on listattu sellaisia tietoja palvelussuhteista, jotka vaikuttavat eläkkeen määrään. Lisäksi näet ne saamasi sosiaalietuudet,  
jotka on huomioitu eläkearviossasi.
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Kaikki palvelussuhteesi eivät välttämättä ole kerryttäneet eläkettä. Usein syynä ovat liian pienet ansiot, liian lyhyet työsuhteet tai liian nuorena 
tehty työ. 

Palvelussuhteen kestolle ja ikärajalle on eri vuosina ollut erilaisia vaatimuksia:

Eläkettä ei kerry 
• Alle 23-vuotiaana tehdystä työstä ennen vuotta 2005 
• Alle 18-vuotiaana tehdystä työstä vuoden 2005 alusta lukien 
• Alle 17-vuotiaana tehdystä työstä vuoden 2017 alusta

Eläkkeen kertymisen alaikäraja oli 21 vuotta: 
• Valtion ja kirkon palveluksessa 31.12.1966 saakka 
• Suomen Pankin palveluksessa 30.11.1993 saakka 
• Kelan palveluksessa 31.12.2004 saakka

Palvelussuhteen kestoon liittyviä yleisiä rajoituksia:

Eläkettä ei ole kertynyt:  
• Alle 4 kk kunnan/TEL-palvelusta 30.6.1971 saakka 
• Alle 1 kk kunnan/TEL-palvelusta 1.7 .1971 – 31.12.1997 
• Alle 1 kk valtion ja Kelan palvelusta 31.12.1997 saakka 
• Alle 1 kk kirkon palvelusta 31.12.1997 saakka

Lyhyet työsuhteet

• LEL-työtä (lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki) ovat rakennus-, satama-, maatalous- ja metsätyöt. 

• TaEL-työtä oli 1986 alkaen alle vuoden työsuhde taide- ja kulttuurialoilla. 

• TaEL-työtä olivat myös 1998 alkaen kotitalouden teettämät työt. 

Omat eläketietosi -palvelu www.keva.fi/elaketietosi
Eläkeneuvonta p. 020 614 2837
Postiosoite 00087 KEVA  
Keva Eläkeneuvoja www.facebook.com/kevaelakeneuvoja
www.keva.fi


