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Työttömyyspäiväraha turvaa työikäisen toimeentuloa työttömyysaikana. Ansiopäiväraha-ajalta
kertyy eläkettä alimpaan vanhuuseläkeikään saakka, mutta jonkin verran vähemmän kuin
työssäoloajalta. Työttömyyspäivärahan jälkeen myönnettävä eläke on yleensä vanhuuseläke.

Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa
(TE-toimistossa) työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi, sillä saat työttömyyspäivärahaa
vain, jos työnhakusi on voimassa. Voit tehdä ilmoituksen TE-toimiston verkkopalvelussa jo ennen kuin työttömyytesi alkaa.
Ilmoittautumista ei voi tehdä takautuvasti.

Osittaisen vanhuuseläkkeen tai leskeneläkkeen saaminen
ei vaikuta eläkkeen kertymiseen. Ansiopäiväraha-ajalta ei
kuitenkaan kerry eläkettä, jos saat osatyökyvyttömyyseläkettä.

Työttömyyspäiväraha turvaa toimeentuloasi enintään 500
päivän eli noin kahden vuoden ajan. Eläkeikää lähestyvä työtön
voi saada päivärahaa pitempäänkin ns. lisäpäiviltä.

Osittainen vanhuuseläke

Lisäpäivien saamisen ehdot:
1. Olet tehnyt eläkevakuutettua työtä vähintään 5 vuotta
viimeisten 20 vuoden aikana.
2. Olet täyttänyt lisäpäivien ikärajan ennen
työttömyyspäivärahan enimmäisajan päättymistä:
1957–1960 syntyneiden ikäraja on 61 vuotta ja
1961 - 1962 syntyneiden ikäraja on 62 vuotta.

Kertyneen eläkkeesi määrän näet työeläkeotteeltasi. Katso ote
kirjautumalla Varma Asiointiin.

Osittainen vanhuuseläke ei vaikuta työttömyyspäivärahaan.
Sen sijaan Kelan työmarkkinatuen tarveharkinnassa osittainen
vanhuuseläke otetaan tulona huomioon.
Osittaisena vanhuuseläkkeenä voit ottaa 25 tai 50 prosenttia
eläkkeestäsi jo ennen vanhuuseläkeikää. Jos otat ensin 25 %,
voit halutessasi ottaa myöhemmin toisen 25 %:n osuuden.

Yrittäjällä ei ole oikeutta työttömyyspäivärahan lisäpäiviin.

Ikäraja on 61 vuotta. Ennen vanhuuseläkeikää otettua eläkkeen
osaa vähennetään 0,4 %:lla jokaiselta kuukaudelta, jolla ikäsi
alittaa vanhuuseläkeiän. Vähennys on pysyvä ja vaikuttaa
osaltaan myös tulevaan vanhuuseläkkeeseesi.

Lisätietoja ansiopäivärahasta saat työttömyyskassastasi tai
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöstä ja peruspäivärahasta
Kelasta.

Osittaista vanhuuseläkettä ei voi saada, jos saa jo jotakin
omaan työskentelyyn perustuvaa eläkettä, esimerkiksi
työkyvyttömyyseläkettä.

Työttömyyspäiväraha päättyy, kun jäät vanhuuseläkkeelle tai
viimeistään 65 vuoden iässä.

Tee arvio osittaisesta vanhuuseläkkeestäsi
Varma Asioinnissa. Jos päätät ottaa osittaisen
vanhuuseläkkeen, tee eläkehakemus asiointipalvelussamme
noin 2 viikkoa ennen eläkkeen alkamista. Tarvittaessa saat
hakemuksen Työeläke.fi:stä tai Kelan toimipisteestä.

•
•

Työttömyyden vaikutus eläkkeen
määrään
Työn päättyessä eläkkeen kertyminen työansioista päättyy.
Lakisääteiseltä irtisanomisajalta maksetusta palkasta kertyy
eläkettä riippumatta siitä, oletko töissä vai et. Sen sijaan
mahdollinen eroraha tai vastaava työsuhteen päättämisestä
maksettu korvaus ei kerrytä eläkettä.
Ansiopäiväraha-ajalta kertyy eläkettä alimpaan
vanhuuseläkeikään saakka, mutta jonkin verran vähemmän kuin
työssäoloajalta. Kelan peruspäivärahasta tai työmarkkinatuesta
ei kerry eläkettä.

Lisää tietoa saat esitteestämme Osittainen vanhuuseläke (pdf).

Vanhuuseläke

Työnteko vanhuuseläkkeellä

Vanhuuseläkkeen alaikäraja määräytyy syntymävuoden mukaan:

Työskentely vanhuuseläkkeellä ollessa ei vaikuta eläkkeen
maksamiseen. Ansaintarajoituksia ei ole. Palkkatyöstä
vanhuuseläkkeen rinnalla kertyy uutta eläkettä eläkkeen
kertymisen pääteikään saakka. Voit hakea työstä kertyneen
uuden eläkkeen, kun täytät eläkkeen kertymisen pääteiän.

Syntymävuosi

Alin
eläkeikä

1958

64 v

1959

64 v 3kk

1960

64 v 6 kk

1961

64 v 9 kk

1962

65 v

Vanhuuseläke voi alkaa aikaisintaan ikärajan täyttämistä
seuraavan kuukauden 1. päivänä.
1. Eläkehakemus
Tee vanhuuseläkehakemus noin 2 viikkoa ennen eläkkeen
alkamista. Saat hakemuksesi nopeimmin käsittelyyn
lähettämällä sen Varma Asioinnissa. Tarvittaessa saat
hakemuksen Työeläke.fi:stä tai Kelan toimipisteestä.
Voit hakea työttömyyspäivärahaa eläkkeen alkamista
edeltävään päivään saakka. Ilmoita päivärahan maksajalle,
mistä alkaen siirryt eläkkeelle.
Jos olet työskennellyt tai asunut ulkomailla, tee hakemus
4–6 kuukautta ennen eläkkeen alkua. Täytä lisäksi
U-liite, Asuminen ja työnteko ulkomailla. Voit lähettää
liitteen samalla, kun teet eläkehakemuksen Varman
asiointipalvelussa.
2. Hanki eläketulon verokortti, kun olet saanut eläkepäätöksen
Kun olet saanut eläkepäätöksen, hae eläketulon verokortti.
Ensimmäisestä eläkkeestä pidätämme eläkeverokortin
puuttuessa 40 % veroa. Jos olemme pidättäneet eläkkeestäsi
liikaa veroa, palautamme liikaa pidätetyn veron heti, kun
olemme saaneet eläkeverokortin verotoimistosta.
Saat eläkkeen tilillesi ensimmäisen kerran pian päätöksen
saapumisen jälkeen. Jatkossa eläke on tililläsi kunkin
kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä.
Eläkeläisalennuksiin oikeuttava työeläkekortti tulee
kotiosoitteeseesi noin 2 viikkoa eläkepäätöksen jälkeen.
Osittainen vanhuuseläke ei oikeuta työeläkekorttiin.

Kansaneläke voi täydentää
työeläkettä
Kansaneläke voi täydentää eläketurvaasi, jos työeläkkeesi
on alle 1 402,63 euroa/kk (yksin asuva) tai 1 256,88 euroa/
kk (parisuhteessa). Osittaista vanhuuseläkettä ei makseta
kansaneläkkeenä.
Ulkomailla asumasi aika voi pienentää kansaneläkettäsi, jos
olet asunut Suomessa 16 ikävuoden ja eläkkeen alkamisen
välisestä ajasta vähemmän kuin 80 %. Voit tarkistaa Kelasta,
miten ulkomailla asuttu aika vaikuttaa eläkkeeseesi.
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Kotisivu: www.varma.fi
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Vanhuuseläkkeellä ollessa yrittäjätoiminnan vakuuttaminen on
vapaaehtoista.

Eläketietosi Varman verkossa
työelämässä ja eläkkeellä
Varma Asiointi varma.fi > kirjaudu
Asiointipalvelusta saat
työeläkeotteen
eläkearviot
eläkehakemukset
tiedon eläkehakemuksesi käsittelyvaiheesta
tiedot maksetuista eläkkeistä ja veronpidätyksistä
todistuksen eläkkeesi määrästä
sähköisen työeläkekortin
eläkepäätökset ja asiakirjat viimeisten kahden
vuoden ajalta
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Palvelussa voit myös lähettää meille viestejä ja
liitteitä tai muuttaa yhteystietojasi.
Varma palvelee kaikissa työeläkeasioissa osoitteessa
varma.fi

