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Työttömyyspäivärahaa saa työkykyinen henkilö, 
joka on työnhakijana työvoimatoimistossa, työ-
markkinoiden käytettävissä sekä täyttää työssä-
oloehdon. 65 vuotta täyttänyt voi saada työttö-
myyspäivärahaa lomautuksen ajalta. 

Ansiopäivärahasta karttuu eläkettä alimpaan 
vanhuuseläkeikään asti. Jos sinulla on oikeus 
työttömyyspäivärahan lisäpäiviin, voit hakea  
eläkettä jo 62-vuotiaana.

Kätevimmin hoidat työeläketurvaasi liittyvät asiat 
eläkepalvelussamme www.elo.fi/elakepalvelu.

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA
Työntekijän työssäoloehto täyttyy, jos hän on 28 kuukauden 
aikana ennen työttömäksi joutumista ollut työssä vähintään 
26 viikkoa.

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, jos hän on neljän viimeisen 
vuoden aikana työskennellyt yrittäjänä vähintään 15 kuukaut-
ta ja yrittäjätoiminta on ollut riittävän laajaa eli YEL-vakuutuk-
sen työtulo on ollut vähintään 12 816,00 euroa.

Jos olet työttömyyskassan jäsen ja työssäoloehtosi on täytty-
nyt jäsenenä ollessasi, saat ansiopäivärahaa. Kela voi mak-
saa peruspäivärahaa niille, jotka eivät ole kassan jäseniä. 

Työttömyysetuuksia ovat siis:

•työttömyyspäiväraha 
 - ansiopäiväraha työttömyyskassasta 
 - peruspäiväraha Kelasta

•työmarkkinatuki Kelasta

 
Jos sinut on irtisanottu tuotannollisista ja taloudellisista syis-
tä, päivärahan maksaminen alkaa viiden arkipäivän pituisen 
omavastuuajan jälkeen. Työttömyyspäivärahaa maksetaan 
enintään viideltä päivältä viikossa ja enimmäisaika riippuu 
työsuhteesi pituudesta. Päivärahaa voi kuitenkin enimmillään 
saada 500 päivältä.

Yrittäjän on todistettavasti lopetettava yrittäjätoimintansa.  
Toiminnan päättyessä saatu myyntivoitto siirtää päivärahan 
alkamista. Jos yritystoiminta ei ole päättynyt, sen on pääsään-
töisesti oltava keskeytyneenä vähintään neljä kuukautta  
ennen päivärahan alkamista.

Työttömyyspäivärahan määrän voit tarkistaa työttömyyskas-
sastasi. Tietoja työttömyysturvasta saat myös Kelasta tai  
internetistä osoitteesta www.tyj.fi. 

TYÖNTEKIJÄN OIKEUS LISÄPÄIVIIN
Vuosina 1950–1954 syntyneet voivat saada työttömyyspäi-
värahaa 500 päivän enimmäismäärän jälkeen niin sanotuilta 
lisäpäiviltä. Edellytyksenä on, että täytät 59 vuotta ennen 500 
päivän täyttymistä. Sinun tulee siis olla työsuhteen päättyes-
sä vähintään 57 vuoden ja yhden kuukauden ikäinen, jotta 
voisit saada työttömyyspäivärahaa lisäpäiviltä.

Jos olet syntynyt vuonna 1955 tai 1956, sinun tulee olla täyt-
tänyt 60 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä, 
jotta saisit lisäpäiväoikeuden. Työsuhteesi tulee siis jatkua  
vähintään 58 vuoden ja yhden kuukauden ikään.

Jos olet syntynyt vuonna 1957 tai sen jälkeen, sinun tulee 
olla täyttänyt 61 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyt-
tymistä, jotta saisit lisäpäiväoikeuden. Työsuhteesi tulee siis 
jatkua vähintään 59 vuoden ja yhden kuukauden ikään.

Lisäpäivien saaminen edellyttää, että olet ansainnut työelä-
kettä vähintään viideltä vuodelta 500 päivän täyttymistä edel-
tävien 20 kalenterivuoden aikana. Lisäpäiviä maksetaan 65 
vuoden ikään saakka.

Jos sinulla ei ole lisäpäiväoikeutta, voit saada 500 päivän jäl-
keen työmarkkinatukea. Työmarkkinatuesta saat lisätietoja 
Kelasta.

Jos joudut työttömäksi:

• ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon

• hae työttömyysetuutta

• Selvitä oikeutesi työttömyyspäivärahan lisä- 
 päiviin sekä mahdollisuutesi jäädä työttömän  
 vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana

MUISTILISTA
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TYÖNTEKIJÄN ELÄKE  
TYÖTTÖMYYDEN JÄLKEEN
Voit saada vanhuuseläkkeen 62 vuoden iästä alkaen, jos  
olet syntynyt ennen vuotta 1958 ja olet työttömyyspäivärahan 
lisäpäivillä. Eläke alkaa aikaisintaan 500 päivän enimmäis-
ajan täyttymistä seuraavan kuukauden alusta, vaikka 62-vuo-
tispäiväsi olisi aikaisempi. Työmarkkinatuen saajalla ei ole 
oikeutta lisäpäiviin, eikä hän siten voi saada vanhuuseläkettä 
62-vuotiaana.

Jos täytät alimman eläkeikäsi työttömyyspäivärahan enim-
mäisajan kuluessa, voit joko ottaa vanhuuseläkkeen alim-
massa eläkeiässä tai jatkaa työttömyyspäivärahalla 65 vuo-
den ikään saakka ja hakea vanhuuseläkkeen vasta tällöin. 

YRITTÄJÄN ELÄKE  
TYÖTTÖMYYDEN JÄLKEEN
Yrittäjä voi saada ansiopäivärahaa enintään 500 päivältä.  
Hänellä ei ole oikeutta lisäpäiviin. Sen vuoksi yrittäjä ei voi 
saada vanhuuseläkettä 62 vuoden iässä, vaikka hän olisi 
saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan. 
 

ELÄKKEEN MÄÄRÄ
Kun jäät työttömyyspäivärahan jälkeen vanhuuseläkkeelle, 
saat maksuun eläkkeen alkamiseen mennessä sinulle kart-
tuneen eläkkeen. Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha kar-
tuttaa eläkettä ikäluokan alimpaan eläkeikään saakka. Eläket-
tä karttuu 1,5 % vuodessa työttömyyspäivärahan perusteena 
olevista ansioista, joista huomioidaan 75 %.

Työntekijällä ei ole oikeutta lykkäyskorotukseen samalta ajalta, 
jolta hän on saanut työttömyysetuutta. Jos siis jatkat työttö-
myyspäivärahalla 65 vuoden ikään saakka, niin uutta eläkettä 
ei kartu enää alimman vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeen.

Karttuneen eläkkeesi määrän voit käydä tarkistamassa  
sähköisessä eläkepalvelussamme osoitteessa  
www.elo.fi/elakepalvelu. Palveluun kirjaudutaan  
omilla pankkitunnuksilla. 
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KANSANELÄKE
Työeläkkeen lisäksi voit saada kansaneläkettä, jos työeläk-
keen määrä ei perhesuhteistasi riippuen ylitä 1 157,71 –  
1 299,88 euroa kuukaudessa. Voit hakea kansaneläkettä sa-
malla hakemuksella kuin työeläkettä. Kansaneläkepäätöksen 
antaa Kela, josta saat myös lisätietoja kansaneläkkeestä. 

HAE VANHUUSELÄKETTÄ
Eläkehakemus kannattaa tehdä noin kaksi viikkoa ennen 
eläkkeelle siirtymistä.Vanhuuseläkettä haetaan sähköisesti 
eläkepalvelussamme osoitteessa www.elo.fi/elakepalvelu. 
Eläkettä voi hakea myös lomakkeella, jonka saat tulostamalla 
verkkosivuiltamme www.elo.fi/hakemus. 

Jos haet vanhuuseläkettä työttömyyspäivärahan lisäpäivien 
perusteella alle alimman eläkeikäsi, tarvitset hakemuksen liit-
teeksi lisäpäivätodistuksen. Todistuksen saat työttömyyspäi-
värahasi maksajalta. Voit pyytää päivärahasi maksajaa toimit-
tamaan todistuksen suoraan Eloon. Eläkettä ei voida myöntää 
takautuvasti, joten hakemus tulee toimittaa Eloon eläkkeen 
alkamista edeltävän kuukauden aikana.

 
  SYNTYMÄ- 
  VUOSI

  ALIN  
  VANHUUS- 
  ELÄKEIKÄ

 
  TAVOITE- 
  ELÄKEIKÄ

  VAKUUTTAMIS-  
  VELVOLLI SUUDEN  
   YLÄIKÄRAJA

1954 63 v 63 v 9 kk 68 v

1955 63 v 3 kk 64 v 1 kk 68 v

1956 63 v 6 kk 64 v 5 kk 68 v

1957 63 v 9 kk 64 v 9 kk 68 v

1958 64 v 65 v 1 kk* 69 v

1959 64 v 3 kk 65 v 5 kk* 69 v

1960 64 v 6 kk 65 v 10 kk* 69 v

1961 64 v 9 kk 66 v 3 kk* 69 v

1962 65 v 66 v 7 kk* 70 v

1963 65 v 66 v 9 kk* 70 v

1964 65 v 66 v 10 kk* 70 v

*Arvio

Vanhuuseläkkeen eläkeiät eri ikäluokille

www.elo.fi/elakepalvelu
Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla.

Palvelussa voit esimerkiksi
•  tarkistaa työeläkeotteelta  

karttuneen eläkkeesi määrän
•  hakea vanhuuseläkettä
•  lähettää viestejä eläkeasiaasi liittyen
•  eläkkeellä ollessasi tulostaa eläketodistuksen,  

ilmoittaa muuttuneet yhteystietosi ja  
korottaa eläkkeesi veroprosenttia.

Hoida eläkeasiasi verkossa
NOPEAA,

KÄTEVÄÄ &
HELPPOA!

Eläkeneuvonta  
puh. 020 694 726  
ma–pe klo 8–16.30

www.elo.fi/elakepalvelu
elakeneuvonta@elo.fi www.elo.fi

KYSY  
LISÄÄ
Asiakirjojen lähetysosoite (Elo maksaa postimaksun): Työeläkeyhtiö Elo, Eläkepalvelut, Tunnus 5010419, 00003 VASTAUSLÄHETYS

http://www.elo.fi/elakepalvelu
http://ww.elo.fi/hakemus
http://www.elo.fi/elakepalvelu

