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VR Eläkesäätiö tiedottaa:
Kenellä on oikeus siirtyä eläkkeelle erityisessä eläkeiässä?
1. Valintailmoitus
Kaikilla, jotka ovat olleet sellaisessa tehtävässä/virassa joka on oikeuttanut erityiseen
eläkeikään, ovat jo tehneet valinnan. Valinta on suoritettu 31.12.1995 tai 30.6.1999
mennessä kirjallisesti. Eläkesäätiöllä on kaikkien valinnan suorittaneiden ilmoitus
hallussaan. Muilla kuin valinnan tehneillä ei ole oikeutta erityiseen eläkeikään.
2. Tehtävänimike
Oikeus päästä eläkkeelle erityisessä eläkeiässä perustuu tehtävänimikkeisiin. Sääntöjen
mukaan erityiseen eläkeikään oikeuttavat tehtävänimikkeet ovat:
55 vuotta
– veturinkuljettaja
– veturinlämmittäjä
58 vuotta
– ylikonduktööri
– konduktööri
– junamies
– asetinlaitemies
– vaihdemiesten esimies
– vaihdemies
60 vuotta
– kuorma-autonkuljettaja
– tiehöylänkuljettaja
– raskaan radantukemiskoneen käyttäjä
– seppä, sepänapulainen konepajassa
– hitsaaja
Muissa kuin edellä mainituissa tehtävissä työskentelevät henkilöt eivät ole oikeutettuja
pääsemään eläkkeelle erityisessä iässä VR Eläkesäätiön kautta.
3. Edellytykset - Loppukarenssiehto
Edellytyksenä eläkkeen saamiseksi erityisessä eläkeiässä on se, että henkilö on tehnyt
ennen erityisen eläkeiän saavuttamista välittömästi edeltäneet 6 kuukautta
yhdenjaksoisesti erityisen eläkeiän tehtäviä, ja että hänellä ennen palveluksen
päättymistä välittömästi edeltäneiden 5 vuoden aikana on eläkkeeseen oikeuttavaa
palvelusaikaa tällaisessa tehtävässä yhteensä vähintään 3 vuotta (erityisen eläkeiän
karenssiaika).
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4. Edellytykset - pitkän palvelun perusteella
Oikeus eläkkeen saamiseen erityisessä eläkeiässä on myös niillä, jotka ovat olleet 40
ikävuoden täyttämisen jälkeen yhteensä vähintään 12 vuotta edellä mainitussa virassa
tai tehtävässä.
5. Eläkeikätieto Joherassa (Johdon raportointijärjestelmä)
Joherassa (Johdon raportointijärjestelmä) esimiehille näkyvä henkilöiden eläkkeelle
jääntipäivä on teoreettinen ja sitä hyödynnetään henkilöstösuunnittelussa. Joheran
tietojen perusteella ei jokaisen henkilön kohdalla voida tietää oikeaa eläkkeelle jäänti
päivää.
Joherasta näkyy VR Eläkesäätiön lisäeläkeiät, erityisen eläkeiän valinnan tehneiden
osalta 55,58 tai 60 v sekä porrastettu eläkeikä 63-65 v. Se, että henkilö on valinnut
erityisen eläkeiän, ei kuitenkaan takaa eläkeoikeutta, vaan se on tutkittava eläkeiän
lähestyessä.
On hyvä huomata, että Joherassa tieto eläkeiästä ei muutu, vaikka työntekijä olisi
vaihtanut työtehtäviin, jossa hän ei ole oikeutettu varhaisempaan eläkeikään. Joheran
tietoon varhaisemmasta eläkeiästä on siis syytä suhtautua varauksellisesti ja asia on
syytä tarkastaa eläkesäätiöstä.
6. Erityisen eläkeiän tarkistaminen
Työntekijän kannattaa selvittää oikeus varhaisempaan eläkeikään viimeistään 3 vuotta
ennen eläkkeelle siirtymistä, jolloin on vielä mahdollista esim. palata täyttämään
loppukarenssiehdot.
Eläkesäätiö pyytää työnantajalta työhistoriatiedot loppukarenssien ja pitkän palvelun
ehtojen varmistamiseksi.
Lisätietoja VR Eläkesäätiöstä puh. 0307 21830 tai 0307 21317 ma-ke klo 9-15.

