
Vuosilaskelma 2016
Yleinen eläkkeesi

Näin paljon saat yleistä eläkettä kuukaudessa ennen veronpidätystä ennusteemme  
mukaisesti. Summa saattaa vaihdella riippuen siitä, milloin päätät mennä eläkkeelle. 

xx vuosi xx vuosi xx vuosi x kk xx vuosi

xx xxx kr xx xxx kr xx xxx kr xx xxx kr

Saatko eläkettä usealta eri taholta?
Valtion maksaman yleisen eläkkeen lisäksi useimmat saavat myös virkaeläkettä  

työnantajaltaan. Joillakin on myös yksityisiä eläkesäästöjä*.

Yleinen eläke
+

Virkaeläke
+

Yksityiset eläkesäästöt*

=

Esko Esimerkkihenkilö

Koko eläke

Kirjaudu sisään ja tarkista koko eläkkeesi  

www.pensionsmyndigheten.se/D3

Käytä  sähköistä henkilökorttia  (e-legitimation)  

tai henkilökohtaista tunnustasi 27346
* Eläkesäästö josta olet aikaisemmin saanut vähennystä veroilmoituksessa.



Yleinen eläkkeesi on karttunut seuraavalla tavalla

Eläketilisi

Vuonna 2015 tapahtuneet muutokset kruunuina Tuloeläke Rahastoeläke  

Arvo 31.12.2014 xxx xxx xx xxx

Päätetty eläkeoikeus vuodesta 2014 xx xxx x xxx

Vähennys päätetystä eläkeoikeudesta tasapai-
nottamisen johdosta x xxx -

Perintövoitto kuolleiden eläketileiltä xxx  xx

Hallinto- ja rahastomaksu - xxx - xxx*
Karttunut   

yleinen eläkeArvonmuutos  xx xxx x xxx**

Arvo 31.12.2015 xxx xxx xxx xxx x xxx xxx kr

* Tähän sisältyy xxx kr:n alennus rahastomaksusta vuonna 2014.    
** Tähän sisältyy xxx kr:n korko eläkeoikeudesta vuonna 2014.

Rahastoeläkkeesi

Eläkerahastotili           31.12.2015
Arvo  

kruunuina

Arvon- 
muutos 

 prosentteina

Rahasto- 
maksu  

prosentteina

Aktiefond Sverige xx xxx xx x,xx

Yhteensä  xxx xxx xx x,xx

Keskimääräinen eläkesäästäjä xx x,xx

Rahastomaksu. Pidä mielessä, että suuret maksut merkitsevät huonompaa arvon kehitystä sinulle, joka 
säästät.

Rahaston vaihto. Turvallisuutesi lisäämiseksi kaikki rahaston vaihdot tehdään sisäänkirjautumalla sähköi-
sellä henkilökortilla (e-legitimation)  tai mobiililla pankkitunnuksella (mobilt BankID). Voit myös vaihtaa 
rahastoja Ruotsin eläkeviranomaiselta tilattavalla lomakkeella, joka lähetetään väestökirjoissa olevaan 
osoitteeseesi.
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Lisäeläke. Sinä, joka olet syntynyt ennen vuotta 1954,  saat osan eläkettäsi lisäeläkkeenä. Sitä ei selvitetä 
erikseen tässä, mutta se sisältyy ennusteen perusteisiin. 



Kuinka paljon saat eläkettä kuukaudessa?

Yleisen eläkkeesi ennuste

Eläkeikä xx vuotta xx vuotta xx vuotta x kk xx vuotta

Kuukausisumma xx xxx kr xx xxx kr xx xxx kr xx xxx kr

Yleinen eläkkeesi xx vuoden iästä (xx xxx kr/kk ennen veronpidätystä) on laskettu  x xxx kruunuksi tulo- ja lisäeläkettä,  
x xxx kruunuksi rahastoeläkettä ja xxx kruunuksi takuueläkettä. Eläkettä maksetaan koko loppuikäsi.

Ennusteessa laskettu takuueläke edellyttää että olet 65 vuoden iässä asunut Ruotsissa 40 vuotta kuudentoista ikä-
vuoden lähtien. Jos olet asunut Ruotsissa alle 40 vuotta, takuueläkkeesi voi olla pienempi. Takuueläke voi myös olla 
pienempi, jos saat leskeneläkettä, ulkomaaneläkettä tai ammattivammaelinkorkoa. Jos asut ulkomailla tai aiot asua 
ulkomailla eläköitymisen jälkeen, ota yhteys meihin lisätietojen saamiseksi takuueläkkeestäsi.

Olemme laskeneet seuraavalla tavalla. Ennuste perustuu niihin x xxx xxx kruunuun, jotka ovat tähän 
mennessä karttuneet yleiseen eläkkeeseesi sekä vuosittaisiin tuloihisi ennen eläköitymistä. Olemme ennus-
teessa olettaneet, että sinulla tulee olemaan vuosittain samat eläkkeen perustana olevat tulot kuin vuonna 
2014, ts. xxx xxx kr.

Ennuste on laskettu tämänhetkisen rahan arvon mukaisesti. Se merkitsee, että voit verrata ennusteessa 
ilmoitettuja summia nykyiseen palkkaasi. Ennuste on laadittu eläkealan ennustestandardin mukaisesti. 
Lisätietoja on sivulla www.pensionsmyndigheten.se/prognosstandard.

Miksi xx vuotta ja x kuukautta? Keskimääräinen elinikä pitenee Ruotsissa koko ajan. Sinun, joka olet syn-
tynyt 19xx, pitää sen vuoksi olla työelämässä aina xx vuoden x kuukauden ikään asti, saadaksesi eläkkeen, 
joka vastaa sitä eläkettä, jonka olisit saanut, jos olisit mennyt eläkkeelle 65 vuoden iässä, jos oletettu elinikä 
olisi ollut muuttumaton.  Sinun eläkkeesi vastaa eläketiliesi arvoa jaettuna ikäluokkasi odotetulla keski-
määräisellä jäljellä olevalla eliniällä. 

Milloin haluat jäädä eläkkeelle? Sivustolla www.pensionsmyndigheten.se/xx voit tehdä eläke-ennusteita, 
joissa myös virkaeläke ja mahdollinen yksityinen eläke on mukana. Näiden ennusteiden pohjalta voit 
paremmin suunnitella ja tehdä oikean päätöksen tulevia vuosia varten. Ennusteet on laatinut Minpension.
se, joka on Ruotsin eläkeviranomaisen ja eläkeyhtiöiden välinen yhteistoimintaprojekti.

Sinun on itse haettava eläkettä. Yleistä eläkettä ei aleta maksamaan automaattisesti tietyssä iässä. Siksi 
sinun on haettava eläkettäsi. Eläkeviranomaisen pitää saada eläkehakemuksesi vähintään kaksi kuukautta 
ennen kuin haluat alkaa saamaan eläkettä. Voit hakea eläkettä joko suoraan verkkosivultamme www.pensions-
myndigheten.se tai lähettää lomakkeen meille postitse. Lomake tilataan verkkosivultamme tai puhelimitse.
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Pensionsmyndigheten (Eläkevirasto), www.pensionsmyndigheten.se, asiakaspalvelu  0771-776 776

Voit myös käydä palvelutoimistoissamme, ks. www.pensionsmyndigheten.se/servicekontor

Yhteystiedot

Päätös eläkeoikeuksistasi
Päätös vuonna 2014 karttuneesta eläkkeestäsi (eläkeoikeuksistasi) perustuu 
viimeksi vahvistetussa veroilmoituksessasi ilmoittamiisi tuloihin.

Eläkeoikeutesi 
tuloeläkkeeseen

Eläkeoikeutesi / 
rahastoeläkkeeseen

Karttuneet eläke 
eläkeoikeutesi v.  2014

xx xxx kr + x xxx kr = xx xxx kr

Perusteet eläkeoikeuksiesi laskemiseen

Eläkkeen perustana olevat tulosi: xxx xxx kr

Sinä, joka olet syntynyt 19xx,  saat  xx/20 koko eläkeoikeudesta. Loput eläkkeestäsi lasketaan lisäeläkkeen 
sääntöjen mukaisesti. 

Ruotsin eläkeviranomainen on vahvistanut eläkepisteidesi määräksi  x,xx. Eläkepisteitä käytetään lisäeläk-
keen laskemiseksi.

Voit vaatia päätöksen tarkistamista seuraavalla tavalla

Päätöksen perustana olevat määräykset ovat sosiaalivakuutuskaaren (2010:110) luvuissa 59–61. Jos haluat, että päätös tarkiste-
taan, lähetä vaatimuksesi osoitteeseen Pensionsmyndigheten, Box 304, 301 08 Halmstad. Ilmoita, mikä päätös pitää tarkistaa 
sekä miten ja minkä vuoksi. Lisää kirjelmääsi nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Jos käytät asiamiestä, sinun kirjoittamasi 
alkuperäinen valtakirja pitää oheistaa kirjelmään. Ruotsin eläkeviranomaisen tulee saada kirjelmäsi viimeistään 31. joulukuuta 
2016 tai, ellet ole saanut tiedoksi päätöstä ennen 1. marraskuuta 2016,  kahden kuukauden sisällä päivästä, jona sait tiedoksi 
päätöksen. 
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Esko Esimerkkihenkilö
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