Tyhjennä lomake

TYÖELÄKEOTTEEN TIETOJEN KORJAUSPYYNTÖ
Tällä lomakkeella voit ilmoittaa työeläkeotteestasi puuttuvat yksityisen alan työsuhteet ja palkattomien aikojen etuudet sekä mahdolliset
muut virheelliset tiedot. Liitä mukaan kopiot työtodistuksista ja palkkakuiteista tai muista vastaavista selvityksistä. Ulkomailla vakuutettu työ
ei ole mukana työeläkeotteella, eikä sitä tarvitse ilmoittaa. Lisää ohjeita löydät kääntöpuolelta.
1. Henkilötiedot
Nimi

Henkilötunnus

Lähiosoite

Sähköpostiosoite

Postinumero

Puhelinnumero

Postitoimipaikka

2. Puuttuva tai korjattava työsuhdetieto
Työnantajan nimi ja osoite
Ammatti tai työnkuva
Työsuhde puuttuu
Työskentelyaika väärin
Puuttuvan työsuhteen palkka
Palkka väärin
Työtodistus

Työskentelyn päättymispäivä

Työskentelyn alkamispäivä
Työansio ja luontoisedut,
euroa

kuukaudessa
vuodessa

Palkkatodistus tai –kuitit
Yksilöidyt verotiedot
Muuta – mitä?

Verotuskunta työsuhteen aikana
jäljennös oheisena

ei ole

jäljennös oheisena

ei ole

jäljennös oheisena

ei ole

jäljennös oheisena

3. Puuttuva tai korjattava työsuhdetieto
Työnantajan nimi ja osoite
Ammatti tai työnkuva
Työsuhde puuttuu
Työskentelyaika väärin
Puuttuvan työsuhteen palkka
Palkka väärin
Työtodistus

Työskentelyn päättymispäivä

Työskentelyn alkamispäivä
Työansio ja luontoisedut,
euroa

kuukaudessa
vuodessa

Palkkatodistus tai –kuitit
Yksilöidyt verotiedot
Muuta – mitä?

Etuuspäivät / tutkinnon suorittamispäivä puuttuu
Etuuspäivät / tutkinnon suorittamispäivä väärin

Etuuspäivien lukumäärä etuusvuonna

Etuuden perusteena oleva ansio väärin

Etuuden perusteena oleva ansio,
euroa

Päätös etuuden myöntämisestä tai tutkintotodistus
Yksilöidyt verotiedot
Muuta – mitä?

ei ole

jäljennös oheisena

ei ole

jäljennös oheisena

ei ole

Etuusvuosi
Tutkinnon suorittamispäivä
päivässä
kuukaudessa

Allekirjoitus

vuodessa

jäljennös oheisena

ei ole

jäljennös oheisena

ei ole

jäljennös oheisena

5. Lisätietoja

7014588/317s

jäljennös oheisena

jäljennös oheisena

4. Puuttuva tai korjattava tieto palkattomilta ajoilta maksetuista etuuksista
Etuuden myöntäjä
Maksettu etuus

6. Allekirjoitus
Päivämäärä

Verotuskunta työsuhteen aikana

Työeläkeotteen tietojen korjauspyyntö
On tärkeää, että ilmoitat meille työeläkeotteesi puutteista, sillä tuleva eläkkeesi perustuu otteen tietoihin. Lisäksi olet
itse vastuussa sellaisten yksityisalan työskentelytietojen selvittämisestä, jotka koskevat aikaa yli 6 kalenterivuotta ennen
sitä vuotta, jolloin viimeksi sait työeläkeotteen postitse tai tarkistit sen verkossa. Tämä tarkoittaa, että sinun on toimitettava korjauspyyntösi liitteeksi riidaton näyttö työsuhteen olemassaolosta, ajankohdasta ja palkasta.

Tarkista työeläkeotteesta, että
• työsuhteesi ja yrittäjätoimintasi on rekisteröity oikein
• kaikkien työsuhteiden ja yrittäjäjaksojen palkka- ja työtulotiedot on merkitty oikein

• kaikkien ennen vuotta 2005 olleiden työsuhteiden ja yrittäjäjaksojen alkamis- ja päättymispäivät on merkitty oikein
• kaikki saamasi etuudet palkattomilta ajoilta vuosittain 1.1.2005 alkaen on rekisteröity
• työeläkelisään vaikuttavat ansioon sidotut työttömyys-, koulutus- ja kuntoutusetuudet ennen vuotta 2005 on
merkitty oikein.
Ennen vuotta 2005 alle 23-vuotiaana tehdystä työstä ei kartu eläkettä.

Miksi jotkin tiedot puuttuvat otteelta?
• Kuluvan vuoden tietoja rekisteröidään vuoden kuluessa.
• 1.1.2005 alkaen työsuhteiden alkamis- ja päättymispäivät eivät näy työeläkeotteella, koska eläke määräytyy
vuosiansioiden perusteella.
• Etuudet palkattomilta ajoilta näkyvät rekisterissä vasta seuraavan vuoden keväällä etuuksien saamisesta.
• Rekisteriin ilmoitetaan tiedot 1.1.2005 jälkeen suoritetuista tutkinnoista tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Korjauspyynnön tekeminen
• Täytä tämä lomake.
• Liitä mukaan kopiot työtodistuksista ja palkkakuiteista tai muista vastaavista selvityksistä.
• Lähetä lomake liitteineen alla mainittuun osoitteeseen mahdollisimman pian.
Yli 6 vuotta vanhoista puuttuvista tai virheellisistä yksityisalan työskentelyä koskevista tiedoista sinun tulee toimittaa
riidaton näyttö työsuhteen olemassaolosta, ajankohdasta ja ansioista (TyEL 75 b §). Riidattomaksi näytöksi katsotaan
mm. palkka- ja työtodistukset, nimikirja-ote, yksilöidyt verotiedot, joista käyvät ilmi palkan maksaja ja määrä, sekä
palkkaturvaviranomaisten ja tuomioistuinten lainvoimaiset päätökset palkasta tai työsuhdeajasta. Alle 6 vuotta vanhat
puuttuvat tai virheelliset tiedot selvitetään pyynnöstä. Selvittelytyön nopeuttamiseksi pyydämme myös tällöin toimittamaan kopiot selvitettävään tietoon liittyvistä asiakirjoista.
Korjauspyyntösi käsittelyyn tarvittavia tietoja voidaan hankkia työnantajalta ja tahoilta, joita laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta koskee. Selvittelyssä voidaan käyttää mm. Eläketurvakeskuksen ja työeläkelaitosten rekisterien ja
työeläke-järjestelmän ansaintarekisterin tietoja. Asiaa käsiteltäessä tietoja myös tallennetaan mm. edellä mainittuihin
rekistereihin. Käsittelemme henkilötietojasi tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Katso lisätietoja osoitteesta
veritas.fi/tietosuoja.
Eläkkeen määräytymisestä ja eläkevakuuttamisesta saat tarkempia tietoja ottamalla yhteyttä meihin. Lisätietoa löytyy
myös verkkosivuiltamme www.veritas.fi.
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