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Työttömyyspäiväraha turvaa työikäisen toimeentuloa työttömyysaikana. Jos jäät työttömäksi
ennen vanhuuseläkeikää, tuleva eläketurvasi riippuu iästäsi. Ennen vuotta 1958 syntynyt
työntekijä, joka saa työttömyyspäivärahaa 500 päivän jälkeen myös lisäpäiviltä, voi hakea
vanhuuseläkettä jo 62-vuotiaana.

Jos jäät työttömäksi, työttömyyspäiväraha turvaa toimeentuloasi enintään 500 päivän eli noin kahden vuoden ajan.
Iäkkäänä työttömäksi jäävä työntekijä voi saada päivärahaa pitempäänkin ns. lisäpäiviltä, enintään 65-vuotiaaksi
saakka.
1955–1956 syntyneen pitää olla lisäpäiväoikeuden saadakseen 60-vuotias 500 korvauspäivän täyttyessä. Vuonna 1957
tai myöhemmin syntyneen ikäraja on 61 vuotta. Lisäksi on
pitänyt tehdä eläkevakuutettua työtä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Yrittäjällä ei ole lisäpäiväoikeutta.
Käy työ- ja elinkeinotoimistossa viimeistään ensimmäisenä
työttömyyspäivänä. Saat työttömyyspäivärahaa vain, jos
työnhakusi on voimassa.
Lisätietoja peruspäivärahasta saat Kelasta www.kela.fi ja
ansiopäivärahasta työttömyyskassastasi tai Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöstä www.tyj.fi.

Työtön saa karttuneen eläkkeen
Työttömäksi jäävä saa aikanaan vähintään työn loppumiseen mennessä karttuneen eläkkeen elinaikakertoimella
vähennettynä. Eläkettä karttuu myös ansiopäivärahakaudelta enintään alimpaan vanhuuseläkeikään asti. Eläkkeen määrän kehittymistä voit seurata työeläkeotteesta.
Kansaneläke voi täydentää eläketurvaasi, jos työeläkkeesi on
noin 1 300 €/kk tai pienempi. Edellä mainittu rajamäärä voi
olla suurempikin, jos olet ansainnut työeläkettä yli 63-vuotiaana ennen vuotta 2017. Kun tiedät arvioidun työeläkkeesi
määrän, tarkista Kelasta, saisitko lisäksi kansaneläkettä.

Näin haet eläkettä
Voit harkita vanhuuseläkkeen hakemista jo 62-vuotiaana,
jos olet
• ennen vuotta 1958 syntynyt työtön työntekijä ja
• saanut työttömyyspäivärahaa 500 korvauspäivän
jälkeen myös lisäpäiviltä.
Ennen eläkehakemuksen tekemistä sinun kannattaa
selvittää karttuneen vanhuuseläkkeesi määrä varma.fi:ssä.
Päätä vasta tämän jälkeen, haetko eläkettä vai jatkatko
työttömyyspäivärahalla.
Jos päätät hakea eläkettä, toimi näin:
1. Ilmoita päivärahan maksajalle, minkä kuukauden
alusta siirryt eläkkeelle
Työttömyyskassa tai Kela voi antaa todistuksen työttömyyspäivärahan lisäpäivistä vanhuuseläkkeen hakemista
varten aikaisintaan eläkkeen alkamista edeltävän
kuukauden aikana.
Jos saat ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa,
pyydä että työttömyyskassasi lähettää todistuksen sinulle. Jos saat Kelan peruspäivärahaa, Kela voi toimittaa
todistuksen meille sinun puolestasi.
2. Varaa hakemusta varten valmiiksi
• IBAN-tilinumerosi
• työskentelyajat ja työnantajien yhteystiedot viimeisen
vuoden ajalta
• tiedot muista korvauksista tai eläkkeistä
• tiedot muista etuuksista tai päivärahoista kuluvalta
ja edeltävältä vuodelta.

3. Tee hakemus eläkkeen alkamista edeltävän
kuukauden aikana
Lähetä hakemuksesi, vaikka et olisi vielä saanut todistusta lisäpäivistä. Työttömän vanhuuseläkettä ei nimittäin
myönnetä takautuvasti.
Nopeimmin saat hakemuksesi perille valitsemalla vanhuuseläkehakemuksen varma.fi:ssä. Tarvittaessa saat
hakemuksen Työeläke.fi:stä tai Kelasta. Yksi hakemus
riittää, vaikka hakisit sekä työ- että kansaneläkettä.
Valitse hakemuksen kohta ”Vanhuuseläke 62 vuotta
täyttäneelle työttömyyspäivärahan lisäpäiviä saaneelle”
ja ilmoita, mistä alkaen haet eläkettä.
Jos olet työskennellyt tai asunut ulkomailla, tee hakemus
aikaisintaan 6 kk ennen eläkkeen alkua. Täytä lisäksi
U-liite, Asuminen ja työnteko ulkomailla. Voit lähettää
liitteen samalla, kun teet eläkehakemuksen Varman
verkkopalvelussa.
4. Lähetä työttömyyskassan todistus meille heti,
kun saat sen
Jos saat todistuksen ajoissa, voit lähettää sen meille
Viestit ja liitteet -palvelussamme samalla, kun teet eläkehakemuksen verkossa. Voimme antaa eläkepäätöksen
vasta sen jälkeen, kun todistus on tullut Varmaan.
Koska sinulle karttuu työeläkettä ansiopäivärahasta, sinun
kannattaa tehdä päivärahahakemus työttömyyskassallesi
eläkkeen alkamista edeltävään päivään saakka heti kun
mahdollista. Työttömyyskassa ilmoittaa päivärahatiedot
työeläkelaitosten yhteiseen rekisteriin vasta päivärahakauden
päätyttyä.
Käsittelemme eläkehakemuksesi Varmassa, jos kahden
viimeisen työvuotesi ansiot on vakuutettu pääosin meillä.
Jos olet aiemmin työskennellyt yksityisten alojen lisäksi
esimerkiksi kunnan tai valtion palveluksessa, saat meiltä
päätöksen koko työeläkkeestäsi.
Saat eläkkeen tilillesi pian päätöksen saapumisen jälkeen.
Jatkossa eläke on tililläsi kunkin kuukauden ensimmäisenä
pankkipäivänä.
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Lisätietoja eläkkeen hakemisesta saat osoitteesta varma.fi >
Henkilöasiakas > Eläkkeen hakeminen.

Hae eläkeverokortti saatuasi
päätöksen
Ensimmäisestä eläke-erästä pidätämme eläkeverokortin puuttuessa 40 % veroa. Eläkepäätöksen mukana
saat ohjeen, miten hankit eläkeverokortin. Jos olemme
pidättäneet eläkkeestäsi liikaa veroa, palautamme liikaa
pidätetyn veron heti, kun olemme saaneet eläkeverokortin
verotoimistosta.
Eläkeläisalennuksiin oikeuttava työeläkekortti tulee
kotiosoitteeseesi noin kaksi viikkoa eläkepäätöksen
jälkeen. Eläkkeelle jäätyäsi voit tallentaa sähköisen työeläkekortin matkapuhelimeesi tai tablettiisi kirjautumalla
verkkopalveluumme.

Eläketietosi Varman verkossa
työelämässä ja eläkkeellä
Varma palvelee kaikissa työeläkeasioissa
verkko-osoitteessa www.varma.fi.
Henkilöasiakkaan verkkopalveluja ovat
• työeläkeote
• eläkearviot
• eläkehakemukset
• kuntoutujan hakemukset ja palvelut
• eläkkeensaajan palvelut
• viestit ja liitteet.
Eläkettä tai kuntoutusta hakiessasi voit tilata
päätösasiakirjasi sähköiseen arkistoosi.

