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KIRKON KESKUSRAHASTON ELÄKEPALVELUSIVULLA VOI LASKEA ARVION OMASTA KIRKON ELÄKKEESTÄÄN
Kirkon keskusrahaston eläkepalvelusivuilta (www.evl.fi/kiela) on nyt mahdollista saada tietoja omista kirkon eläkelain (KiEL) alaisista palvelussuhteista sekä arvion KiEL-eläkkeen määrästä. Palvelu vaatii sähköisen tunnistautumisen. Palvelu
toimii seuraavien pankkien tunnuksilla: Nordea, Osuuspankki, Sampo-pankki,
Aktia, Tapiola, Ålandsbanken ja Handelsbanken. Tunnistautumisen jälkeen avautuu suojattu yhteys Kirkon eläkelaitoksen ylläpitämään rekisteriin.
Rekisteriote palvelussuhteista
Kohdasta Rekisteriote voi tulostaa otteen, jossa on luettelo rekisteröidyistä palvelussuhteista. Eläkkeen määrä lasketaan näiden palvelussuhteiden perusteella, joten on tärkeää, että tiedot ovat oikein. Jokaisen kirkon palveluksessa työskentelevän onkin hyvä tarkistaa omat rekisteritietonsa.
Rekisteröinnin perusteena olevat palvelussuhdetiedot on saatu työnantajilta. Palvelussuhderekisteriin on pääsääntöisesti rekisteröity eläkkeeseen oikeuttavat työjaksot. Mikäli työnantaja on ilmoittanut eläkkeeseen oikeuttamattomia työjaksoja,
ne voivat myös näkyä rekisterissä ja niistä tulee aikanaan eläkepäätökselle tieto
eläkkeeseen oikeuttamattoman jakson hylkäyksestä.
Eläkkeeseen eivät oikeuta:
Ennen vuotta 2005 alle 23-vuotiaana ja vuodesta 2005 alkaen alle 18vuotiaana tehty työ
Ennen vuotta 1998 alle kuukauden kestäneet lyhyet työjaksot tai vähäiset
työansiot
Jos rekisteriotteelta puuttuu työjaksoja, tulee siitä lähettää kirkon eläkelaitokseen
kirjallinen tieto, josta ilmenee työnantaja sekä palvelussuhteen alkamis- ja päättymispäivä. Tiedon saannin jälkeen eläkelaitos on yhteydessä työnantajaan ja selvittää palvelussuhteen tarkemmat tiedot sekä hoitaa rekisteröinnin.
Kirkon eläkelaitos pitää palvelussuhderekisteriä eläketurvan hoitamista varten.
Rekisteriin kerätyt eläkkeen kannalta epäoleelliset tiedot kuten ammatti tai työnantajan toimipaikka saattavat joissain tapauksissa olla epätarkkoja. Näitä epätarkkuuksia ei korjata. Vanhoja ansiotietoja ei rekisteröidä jos ne eivät vaikuta eläk-
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keen laskentaan. Pitkissä palvelussuhteissa ei siksi välttämättä ole alkuvuosien
ansioita näkyvissä.
Palvelussuhderekisteröinti ei ole ajantasaista, joten rekisteriotteella tiedot voivat
olla ajasta jäljessä. Jos palvelussuhde on päättynyt viimeisten kuukausien aikana ja
palvelussuhde näkyy rekisterissä edelleen avoimena, eläkearviolaskurin tulos
menee väärin.
Eläkearviolaskuri
Eläkearviolaskurilla voi tehdä arvion kirkon eläkelain (KiEL) mukaisesta vanhuusja varhennetun vanhuuseläkkeen määrästä. Arvioon sisältyy myös tieto henkilökohtaisesta eläkeiästä. Vuoden 2005 alusta voimaan tulleen lain mukaan vanhuuseläkkeelle voi siirtyä oman valinnan mukaan 63-68 ikävuoden välillä. Pitkään kirkon palveluksessa olleiden on kuitenkin tärkeää ottaa valinnoissaan huomioon
ennen lakiuudistusta määräytyneet henkilökohtaiset eläkeiät. Kirkon palveluksessa ennen vuotta 1993 aloittaneille ja sen jälkeen yhdenjaksoisesti jatkaneille on
määräytynyt henkilökohtainen eläkeikä, joka palvelusvuosien pituuden perusteella sijoittuu 63-65 ikävuoden välille. Se, minkä ikäisenä eläkkeensä ottaa maksuun,
voi vaikuttaa huomattavasti eläkkeen määrään. Varhennettu vanhuuseläke mahdollistaa eläkkeelle jäämisen normaalia vanhuuseläkeikää aikaisemmin. Tällöin
eläkettä pienennetään varhennusprosentilla. Eläkearviolaskelmaan tulostuu automaattisesti arvio eläkkeen määrästä henkilökohtaisessa eläkeiässä, 63-68 vuoden
iässä sekä varhennetun vanhuuseläkkeen määrä.
Eläkearviolaskuri tarjoaa arvion eläkkeen määrästä eikä siten ole sitova. Lopullinen eläke tullaan laskemaan eläketapahtuman yhteydessä sillä hetkellä voimassaolevan lainsäädännön ja rekisteritietojen perusteella.
Eläkearviolaskuri ei anna luotettavaa ennustetta eläkkeen määrästä vuonna 1946
ja sitä ennen syntyneille eikä eläkkeellä jo oleville, jotka edelleen työskentelevät
kirkon palveluksessa.
Lisätietoja: Kirkon eläkelaitos puh. 09-1802 555 klo 9-11 välisenä aikana.
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