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KEVA HOITAA SUOMEN EV.-LUT. KIRKON ELÄKEASIOITA
Kirkon eläkelain piiriin kuuluvien työntekijöiden eläketurvan toimenpanoa on jo
muutaman vuoden ajan asteittain siirretty Kevalle. Siirto on nyt valmis ja 1.1.2012
lukien Keva hoitaa eläketurvan toimeenpanon kokonaisuudessaan myös lain perusteella. Keva vastaa vuoden 2012 alusta kunnan, valtion, kirkon ja Kelan toimisuhdeeläkkeiden eläketurvan toimeenpanosta.
Samasta ajankohdasta lukien eläkeasiakirjojen omistus- ja hallintaoikeus siirtyy Kevalle, joka vastaa asiakirjojen säilyttämisestä ja eläkkeisiin liittyvästä asiakaspalvelusta. Keva rekisteröi palvelussuhteet, lähettää vakuutetuille rekisteriotteet, hoitaa
asiakaspalvelun, ratkaisee eläkehakemukset ja maksaa eläkkeet.
http://www.keva.fi/eläkkeet/kenelle eläkettä/kenelle kirkon eläkettä
ASIAKASPALVELU KEVASSA
Keva tarjoaa evankelis-luterilaisen kirkon työntekijöille monipuolisia työeläkepalveluita verkossa. Osoitteessa www.keva.fi on mm. tietoa eläkkeen hakemisesta, eri
eläkelajeista ja työssä jatkamisesta.
Sivuilta löytyy myös eläkearviolaskuri, jolla voi laskea oman vanhuuseläkkeensä.
Kirkon eläkearviolaskuri ja palvelussuhderekisteriotepalvelu löytyvät osoitteesta:
http://www.keva.fi/eläkkeet/omat eläketietosi/kirkon eläkearviolaskuri
Mikäli tarvitaan tarkempia eläkkeeseen liittyviä tietoja, tulee olla yhteydessä Kevan
asiakaspalveluun puh. 020 614 2849. Asiakaspalvelusta voi tiedustella muun muassa
henkilökohtaista eläkeikäänsä.
VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN
Työeläke.fi - palvelun kautta voit hakea sähköisesti vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä ja vanhuuseläkettä ulkomailta. Hakemuksen pääsee täyttämään tunnistautumalla palveluun pankin verkkopalvelutunnuksilla tai sirullisella
HST-kortilla.
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Vanhuuseläkettä tulee hakea kaksi kuukautta ennen eläkkeelle siirtymistä. Tätä aikaisemmin vanhuuseläkehakemusta ei kannata tehdä, sillä ennen kuin eläke voidaan laskea ja myöntää, tarvitaan vahvistus työn päättymisestä. Irtisanoutumisen
voi todistaa työnantajan täyttämällä VE-liitteellä tai muulla työnantajan antamalla
todistuksella (erotodistus).
OSA-AIKAELÄKKEEN HAKEMINEN
Osa-aikaeläkkeen myöntämisen edellytyksenä on, että työntekijä ja työnantaja ovat
sopineet osa-aikatyöstä sekä osa-aikatyön ansioista. Kevan tulee ennen osaaikaeläkkeen myöntämistä saada kokoaikatyön lopettamisesta ja osa-aikaeläkkeen
ehdot täyttävän osa-aikatyön aloittamisesta työnantajan allekirjoittama ilmoitus
(OE-liite) ja osa-aikaeläkkeen hakijan allekirjoittama hakemus. Näin ollen osaaikaeläkettä ei tule hakea ennen kuin työntekijä ja työnantaja ovat sopineet osaaikaeläkkeestä
Osa-aikaeläkkeen edellytyksistä ja määräytymisestä löytyy lisätietoja Kevan verkkosivuilta osoitteesta:
http://www.keva.fi/eläkkeet/eläkkeet iän perusteella/osa-aikaeläke
ELÄKEASIOIHIN LIITTYVÄN POSTIN LÄHETTÄMINEN
Kaikki eläkeasioihin liittyvä posti lähetetään 1.1.2012 lukien Kevaan osoitteeseen:
Keva
PL 425
00101 Helsinki
MITÄ JÄÄ KIRKON KESKUSRAHASTOLLE
Kirkon keskusrahasto on edelleen vastuussa kirkon eläkejärjestelmän rahoittamisesta, eläkemaksujen perimisestä ja eläkerahaston sijoitustoiminnasta.
Lisätietoja:
Kirkon keskusrahaston eläkejohtaja Panu Rautala, panu.rautala@keva.fi, puh. 020
614 2212.
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