
Eläke ja hautausavustus 
 
Eläkkeelle lähdön tapa 
 
1. Työsuhde päättynyt eläkkeeseen 

vanhuuseläke 

yksilöllinen varhaiseläke 

varhennettu vanhuuseläke 

työkyvyttömyyseläke 
2. Työsuhde päättynyt yhtiön eläkkeeseen (eläkepaketti) 
3. Työsuhde päättynyt ennen eläkkeelle jäämistä (tässä myös rahapaketit ja omat vapaaehtoiset 
eläkeratkaisut) 
 

Eläke & hautausavustus 
 

1. Työsuhde päättynyt eläkkeeseen (ei eläkepaketti) 
jos työsuhde on alkanut Sammossa ennen 1.1.1982 ja on näin kuulunut Sammon eläkesäätiöön. 

hautausavustus 3 kk eläkepalkka Varmasta (eläkeryhmä 02) 

jos työsuhde Sampoon on alkanut 1.1.1982 -31.12.2000. 
hautausavustus 1 kk eläkepalkka Varmasta (eläkeryhmä 04) 

jos tullut johonkin muuhun yhtiöön ennen 31.12.2000 (Teollisuusvakuutus, Kalervo, Otso, Leonia 
jne). 

mahdollinen hautausavustus ja sen suuruus riippuu siitä, mihin eläkeryhmään kuuluu. 
Tiedustelut Varmasta 

jos työsuhde on alkanut 1.1.2001 tai sen jälkeen. 
ei hautausavustusta 

 

2. Lähtenyt eläkepaketilla 
 
Vuosina 2003 – 2010 eläkepaketilla lähteneet henkilöt kuuluvat Ifin ottamaan Mandatum Lifen Nova 
lisäeläkevakuutuksen piiriin no 45-S90310V. Heillä on hautausavustus Mandatum Lifessa, mikäli se oli 
paketin ottaessa Varman Tel-lisäeläkevakuutuksessa (esim. Sammon eläkesäätiöön kuuluneilla 3 kk 
eläkepalkka). Tieto tästä on tullut kotiin eläkepäätöksen yhteydessä. Virve Wetterstrandilla on lista näistä 
henkilöistä ja mahdollisen hautausavustuksen suuruudesta. 
Sama koskee vuosina 2001 ja 2002 eläkepaketilla lähteneitä, jotka kuuluvat Ifin ottamaan Nova 
lisäeläkevakuutukseen 45-0S902874 Mandatum Lifesta . He voivat olla yhteydessä Virve Wetterstrandiin. 
Primasoftista eläkepaketilla jääneillä on myös otettu Mandatum Lifesta vastaava lisäeläkevakuutus. 

 

3. Työsuhde päättynyt muuten 
 
Hautausavustus on säilynyt Varmassa mikäli henkilö oli osa-aikaeläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä 
työsuhteen päättyessä ja oli osa-aikaeläkkeen tai osatyökyvyttömyyseläkkeen alkaessa kuulunut TEL - 
lisäeläkeryhmään, jossa on hautausavustus. 
Muussa tapauksessa mahdollinen Varman TEL-lisäeläkevakuutuksen hautausavustus ei ole säilynyt. Oikeus 
hautausavustukseen säilyy kuitenkin työsuhteen päättymisen jälkeen 4 kk, jos eläketapahtuma osuu sille 
ajalle (myös kuolema on eläketapahtuma). 
  



 

Kysymyksiä & vastauksia 


Pitääkö ja miten hautausavustusta hakea? 
 

Hautausavustusta haetaan perhe-eläkelomakkeella. Mikäli ei ole perhe-eläkkeen saajia ko. lomakkeella 
voidaan hakea hautausavustusta. Tieto kuolemasta menee kyllä automaattisesti sekä Varmaan että 
Mandatum Lifeen. 



Mitä eläkepalkkaa käytetään kun lasketaan hautausavustuksia 2004 uudistuksen jälkeen? 
 

Hautausavustuksen eläkepalkka on 1995-2004 ansioiden keskimääräinen kuukausiansio vähennettynä 
työntekijän työeläkemaksulla. Tätä eläkepalkkaa nostetaan vuosittain palkkakertoimella. 



Onko perhe-eläke leskelle lisäeläkeryhmään 02 (Sammon säätiö) kuuluvilla puolet perusosasta vai 
puolet perusosasta + lisäosasta? 

 
Lesken eläke on puolet TyEL –peruseläkkeestä (uusi laki ja lyhenne vuodesta 2007 lähtien) ja mikäli on 
säätiön lisäeläke, lisäksi puolet lisäeläkkeestä. 
 
Mikäli lesken oma eläke ylittää vähennyksen perusteen (v. 2010-615,50 €), niin puolet ylitteestä 
vähentää lesken perhe-eläkettä. Ei lisäeläkettä. 
 
Jos on alaikäisiä lapsia, ei lesken oma eläke vaikuta TyEL –peruseläkkeen määrään. 
 
Jos leskellä on oma vapaaehtoinen eläkevakuutus, esim. Optimi, sillä ei ole vaikutusta. 
 
Perhe eläke alkaa kuolinpäivää seuraavan kuukauden alusta. Jos perhe-eläkkeen hakeminen viivästyy, 
eläkettä maksetaan kuuden kuukauden ajalta takautuvasti ja pätevästä syystä pidemmältäkin ajalta. 
 
 
 

Lisätietoa 
 
Varma 
 
Maria Nevala, Elina Ferm tai Pauliina Hilkamo 

puh. 010 244 3139 

sähköposti maria.nevala@varma.fi 
 
Mandatum Life 
 
Lisäeläkevakuutus osasto 

puh. 010 516 7925 


