Työttömän eläke
Työttömän ensisijaisena turvana on työttömyyspäiväraha. Jos jäät työttömäksi,
ilmoittaudu viipymättä työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Tämän jälkeen voit hakea
työttömyyspäivärahaa työttömyyskassastasi tai Kelasta. Ikääntyvän pitkäaikaistyöttömän on
mahdollista hakeutua myös eläkkeelle.

1955–1957 syntynyt työtön voi saada vanhuuseläkettä 62-vuotiaana
Jos olet syntynyt vuonna 1955–1957 ja jäänyt työttömäksi työsuhteesta, sinulla voi olla oikeus työttömän
vanhuuseläkkeeseen 62-vuotiaana.

• syntynyt 1957 (tai sen jälkeen) ja täyttänyt
61 vuotta ennen 500 päivän työttömyyspäivä-		
rahakauden päättymistä.

Työttömäksi jäätyäsi voit saada työttömyyspäivärahaa
enimmillään 500 arkipäivältä eli noin kahden vuoden
ajan. Tämän jälkeen sinulla voi olla oikeus työttömyyspäivärahan lisäpäiviin 65-vuotiaaksi saakka. Jos sinulle
on maksettu työttömyyspäivärahaa vähintään yhdeltä
lisäpäivältä, voit 62-vuotiaana valita, jatkatko työttömyyspäivärahalla vai haetko työttömän vanhuuseläkettä.

Vuonna 1958 tai sen jälkeen syntyneillä voi siis olla
oikeus työttömyyspäivärahan lisäpäiviin, mutta ei
työttömän vanhuuseläkkeeseen 62-vuotiaana.

Sinulla voi olla oikeus työttömyyspäivärahan
lisäpäiviin, jos olet
• jäänyt työttömäksi työsuhteesta
• työskennellyt ja ansainnut eläkettä vähintään
5 vuoden ajan edellisten 20 vuoden aikana

Jos et tiedä, onko sinulla oikeus työttömyyspäivärahan
lisäpäiviin, ota yhteyttä päivärahan maksajaan eli omaan
työttömyyskassaasi tai Kelaan. Yrittäjillä ei ole oikeutta lisäpäiviin eikä siis työttömän vanhuuseläkkeeseen 62-vuotiaana (ks. s. 2: Ikääntyvän yrittäjän työttömyys).
Eläkkeen myöntämiseksi tarvitsemme todistuksen työttömyysturvan lisäpäivien maksamisesta. Saat sen työttömyyspäivärahan maksajalta. Voit liittää todistuksen eläkehakemukseesi tai toimittaa sen meille myöhemmin.

• syntynyt 1955–1956 ja täyttänyt 60 vuotta
ennen 500 päivän työttömyyspäivärahakauden
päättymistä tai

Vanhuuseläke mahdollinen kaikille eläkeiän täytyttyä
Saavutettuasi alimman eläkeikäsi, voit joko nostaa
työttömyyspäivärahaa 65-vuotiaaksi saakka tai jäädä
heti eläkkeelle. Eläkeikäsi määräytyy syntymävuotesi
perusteella. Voit tarkistaa sen verkkosivuiltamme
osoitteesta www.veritas.fi.
Mahdollisuutena on myös nostaa työttömyyspäivärahaa ja lisäksi ottaa maksuun 25 tai 50 prosenttia
eläkkeestäsi. Osittainen vanhuuseläke ei vaikuta työttömyyspäivärahan määrään. Sen sijaan työmarkkina-

tukeen se saattaa vaikuttaa. Jos osittainen vanhuuseläke
alkaa ennen eläkeikäsi täyttymistä, se pienentää tulevaa
vanhuuseläkettäsi jonkin verran.
Työttömyyspäivärahan maksaminen päättyy täyttäessäsi
65 vuotta, vaikka päivärahan enimmäisaika olisi vielä
kesken. Tämän jälkeen voit hakea vanhuuseläkettä.
Jos olet jo täyttänyt 65 vuotta työttömäksi jäädessäsi,
voit hakeutua heti vanhuuseläkkeelle.

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas
PL 133, 20101 Turku
Puhelin 010 55 010
Faksi 010 5501 690

www.veritas.fi
veritas@veritas.fi
Y-tunnus 0141187-2

Ikääntyvän yrittäjän työttömyys
Yrittäjänä voit saada työttömyyspäivärahaa, jos täytät
työssäoloehdon ja olet alle 65-vuotias. Oikeutesi
työttömyyspäivärahaan voit tarkistaa ottamalla
yhteyttä omaan työttömyyskassaasi tai Kelaan.

Jos et ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan tai olet jo
nostanut sitä enimmäisajalta, voit hakea työmarkkinatukea.
Kun eläkeikäsi täyttyy, voit jäädä vanhuuseläkkeelle.

Näin haet eläkettä
Hae eläkettä kätevästi 		
verkossa osoitteessa
veritas.fi/elakevakuutus

Voit myös tulostaa hakemuslomakkeen
verkkosivuiltamme osoitteessa
veritas.fi tai tilata sen puhelimitse
eläkeneuvonnastamme,
puh. 010 195 623 *).

Lähetä hakemuksesi meille eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana.

Postita hakemus
maksutta osoitteeseen:
Veritas Eläkevakuutus
Tunnus 5016380
00003 VASTAUSLÄHETYS

Samalla hakemuslomakkeella voit hakea sekä työeläkettä meiltä että Kelan maksamaa kansaneläkettä. Kansaneläkettä voit saada, jos työeläkkeesi jää kovin alhaiseksi.

Eläkkeen määrä perustuu ansioihin
Vanhuuseläkkeesi määrä perustuu työhistoriasi aikana
saamiisi ansioihin sekä yrittäjätoimintasi YEL-työtuloon.
Lisäksi eläkettä kertyy eräiltä palkattomilta kausilta,
joilta on maksettu ansiosidonnaista etuutta kuten
työttömyyspäivärahaa. Pyydämme tiedot etuuden
maksajalta.
Saavutettuasi alimman eläkeikäsi sinulle ei kerry enää
eläkettä työttömyyspäivärahan perusteella. Työttömyysetuuksien ajalta et ole myöskään oikeutettu lykkäyskorotukseen.

Jos työeläke jää alle 1 299,88 (yksin asuva) tai 1 157,71
euron (avio- tai avoliitossa oleva) vuonna 2019, Kela
maksaa lisäksi kansaneläkettä. Kansaneläkettä voit hakea
samalla lomakkeella kuin työeläkettä meiltä.
Eläkeneuvontamme palvelee sinua eläkkeen määrään
liittyvissä kysymyksissä.

Me neuvomme sinua
ota yhteyttä
eläkeneuvontaamme

laita sähköpostia osoitteella

elakeneuvonta@veritas.fi

soita 010 195 623 *
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* 01019-alkuisiin palvelunumeroihin soittaminen ja jonottaminen maksaa kotimaasta kiinteästä liittymästä paikallisverkkomaksun ja
matkapuhelinliittymästä matkapuhelinmaksun. Palvelemme sinua arkisin klo 8–16.

