Tyhjennä lomake

Hakemus
Eläketuki ennen 1.9.1956 syntyneille

Kela

ET 1

Täytä hakemus huolellisesti ja varmista, että kaikki
tarvittavat liitteet ovat mukana.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.
Voit toimittaa hakemuksen ja sen liitteet postitse
www.kela.fi/postiosoitteet

Lisätietoja www.kela.fi/elakelaiset
Voit kysyä lisää tai hakea eläketuen tarkistusta
soittamalla palvelunumeroon 020 692 202.

L Eläketuki on tarkoitettu pitkäaikaisesti työttömälle henkilölle, joka on syntynyt 1.6.1952–31.8.1956.

Jos olet syntynyt ennen 1.9.1958, olet ollut oikeutettu työmarkkinatukeen 31.8.2018 ja täytät työttömyysetuuden
saamisen edellytykset aikajaksolla 1.9.2012–31.8.2018, täytä lomake ET 2.
Jos et ole aiemmin hakenut Kelan etuuksia ja olet muuttanut Suomeen, täytä lisäksi lomake Y 77.
Jos olet lähdössä ulkomaille, täytä lisäksi lomake Y 38 (ks. ohjeet lomakkeelta).

Hakuaika: Voit hakea eläketukea takautuvasti enintään 6 kalenterikuukaudelta.
Eläketuki myönnetään aina kuukauden 1. päivästä alkaen.

1. Hakijan tiedot
Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

L Osoitetiedot Kela saa väestötietojärjestelmästä.
2. Tilinumero

3. Hakemus
Haen
eläketukea
eläketuen tarkistusta

4. Eläkkeet ja korvaukset
Saatko tai haetko eläkettä tai korvausta Suomesta tai ulkomailta (esimerkiksi vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, perhe-eläke,
vapaaehtoinen lisäeläke, korvausta tapaturman tai liikennevahingon perusteella)?
En
Saan; Mitä ja mistä alkaen? Mistä maasta ja laitoksesta? Liitä selvitys.

Haen; Mitä, mistä maasta ja laitoksesta?
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5. Työttömyys
Saitko työmarkkinatukea 31.8.2016?
Kyllä
En; Mistä syystä?
Työttömyysetuuden omavastuuaika
Korvaukseton määräaika (karenssi)
Työssäolovelvoite
Työmarkkinatuen odotusaika
Työmarkkinatuen tarveharkinta

Sairauspäiväraha
Kelan kuntoutusraha
Kelan tai työeläkelaitoksen maksama kuntoutustuki
Kuntouttava työtoiminta ja sain toimeentulotukea
Jokin muu syy; mikä?

Saitko työmarkkinatukea tai työttömyyspäivärahaa 1.9.2010–31.8.2016 välisenä aikana?
Kyllä; Maksaja?
En
Saitko työttömyysetuutta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä 1.9.2010–31.8.2016 välisenä aikana?
Kyllä; Mitä ja mistä alkaen? Mistä maasta ja laitoksesta? Liitä selvitys.

En
Onko työttömyysetuutesi maksamisessa ollut keskeytyksiä 1.9.2010–31.8.2016 välisenä aikana?
Kyllä; Mistä syystä?
Työttömyysetuuden omavastuuaika
Työmarkkinatuen odotusaika
Työmarkkinatuen tarveharkinta

Sairauspäiväraha
Jokin muu syy; mikä?

Ei
Olitko kuntouttavassa työtoiminnassa 1.9.2010–31.8.2016 välisenä aikana?
Maksettiinko sinulle toimeentulotukea kyseiseltä ajalta?

Kyllä; Minkä ajanjakson?
_____._____._________–_____._____._________

Kyllä

Ei

_____._____._________–_____._____._________

Kyllä

Ei

En

6. Liitteet
Kohta 4. Eläkkeet ja korvaukset
Ulkomailta maksettavasta eläkkeestä päätös, maksukuitti tai maksajan todistus, josta selviää eläkkeen ja korvauksen määrä
ennen veron ennakonpidätystä (bruttomäärä). Kopiot riittävät.
Kohta 5. Työttömyys
EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä maksetusta työttömyysturvasta päätös tai todistus, josta selviää korvauksen maksaja ja aika,
jolta päivärahaa on maksettu. Kopiot riittävät.

7. Allekirjoitus
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos ne muuttuvat.
Päiväys
Allekirjoitus

Voimme käyttää tämän etuusasian ratkaisemiseksi saatuja tietoja myös muussa etuusasiassa, jos tiedot on lain mukaan otettava siinä huomioon.
Samoin voimme käyttää muuta etuutta varten saatuja tietoja ratkaistessamme tätä etuutta.
Saat Kelasta tietoa siitä, mistä voimme hankkia sinua koskevia tietoja ja mihin voimme niitä luovuttaa.
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