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Työeläkelaitokset

Tyhjennä lomake

Hakemus
Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä voit hakea vain työeläkelaitoksesta.
Palauta hakemus omaan työeläkelaitokseesi.
Lisätietoa saat oman työeläkelaitoksesi Internet-sivuilta tai osoitteesta www.tyoelake.fi.
Tutustu ohjeeseen Tietoa eläkkeenhakijalle (ETK/Kela 7007o). Ohjeessa kerrotaan eläkkeen hakemisesta ja
henkilötietojesi käsittelystä eläkeasiaasi ratkaistaessa.
Kun haet osittaista varhennettua vanhuuseläkettä työeläkelaitoksesta, voit hakea tällä samalla lomakkeella myös
vanhuuseläkettä EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta.
Vanhuuseläkkeen Kelasta voi saada 65 vuotta täyttänyt ja varhennetun vanhuuseläkkeen 63 vuotta täyttänyt.
Lisätietoa saat osoitteesta www.kela.fi. Voit hakea Kelasta kansaneläkettä vanhuuseläkkeenä, jos muut
eläkkeesi ja korvauksesi jäävät alle kansaneläkkeen tulorajan.
1. Hakijan tiedot
Henkilötunnus

Sukunimi

Etunimet
Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Asuinmaa

Oletko asunut tai työskennellyt muualla kuin Suomessa?
En

Kyllä. Täytä Liite U. Katso kohta 7, Liitteet.

Haluan eläkepäätöksen
suomeksi
Edunvalvonta

ruotsiksi

Minulla ei ole edunvalvojaa.
Minulla on edunvalvoja. Katso kohta 7 Liitteet.
Minulle on haettu edunvalvojaa.
Maistraatti on vahvistanut edunvalvontavaltuutuksen. Katso kohta 7 Liitteet.

2. Tilitiedot
IBAN-tilinumero

BIC-tunnus

3. Työeläke (ansiotyön tai yrittäjätoiminnan perusteella)
Osittainen varhennettu vanhuuseläke voi alkaa aikaisintaan hakemista seuraavan kalenterikuukauden alusta.
Jos sinulle ei vielä makseta osittaista varhennettua vanhuuseläkettä,
voit hakea 25 %:n tai 50 %:n osuuden:
Haen osittaista varhennettua vanhuuseläkettä 25 %.
Haen osittaista varhennettua vanhuuseläkettä 50 %.
Mistä alkaen?

.

.

Jos sinulle maksetaan osittaista varhennettua vanhuuseläkettä 25 %,
voit hakea osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen toisen 25 % osuuden:
Haen toista 25 %:n osuutta.
Mistä alkaen?

.

.

4. Eläke EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta
Haen vanhuuseläkettä. Mistä maista ja mistä alkaen?

Jos haet sosiaaliturvasopimusmaan eläkettä, Eläketurvakeskus lähettää sinulle erillisen sosiaaliturvasopimusmaan eläkehakemuksen.
Asian käsittelyn nopeuttamiseksi voit myös tulostaa hakemuksen (www.tyoelake.fi) ja palauttaa sen Eläketurvakeskukseen.
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5. Puolisotiedot
Täytä tämä kohta, jos täytit kohdan 4.
Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolta.
Puolison henkilötunnus
Sukunimi ja etunimet

Asutko yhdessä puolisosi kanssa?
Kyllä

En. Asun puolisostani erillään

.

.

alkaen.

Syy erillään asumiseen
Parisuhteen päättyminen

Muu syy, mikä?

6. Muut korvaukset, etuudet ja eläkkeet
Saatko tai haetko Suomesta muuta korvausta tai eläkettä
(esim. lakisääteistä korvausta ammattitaudista, tapaturmasta, potilasvahingosta, liikennevahingosta tai raideliikennevahingosta)?
En
Saan. Mitä, mistä yhtiöstä ja mistä alkaen?

Haen. Mitä ja mistä yhtiöstä?

Oletko saanut muuta etuutta kahden viime vuoden aikana (esim. kuntoutusrahaa, sairaus- tai työttömyyspäivärahaa)?
En
Kyllä. Mitä ja miltä ajalta? Ilmoita maksaja.

Saatko tai haetko muualta kuin Suomesta korvausta tai muuta kuin kohdassa 4 ilmoittamaasi eläkettä?
En
Saan. Mitä ja mistä alkaen? Mistä maasta ja laitoksesta? Liitä todistus tai päätös. Katso kohta 7 Liitteet.

Haen. Mitä ja mistä maasta ja laitoksesta?
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7. Liitteet
Tarkista, että liitteessä on nimesi ja henkilötunnuksesi
Kohta 1. Hakijan tiedot
Liite U (Asuminen ja työnteko ulkomailla, ETK/Kela 7110)
Kopio edunvalvontapäätöksestä
Kopio edunvalvontavaltuutuksesta ja kopio valtuutuksen vahvistamisesta.
Kohta 6 Muut korvaukset ja eläkkeet
Kopio päätöksestä tai maksuilmoitus tai maksajan todistus, josta selviää ulkomailta saamasi eläkkeen tai korvauksen nykyinen
bruttomäärä kuukaudessa. Suomesta saamistasi eläkkeistä ja korvauksista ei tarvita todistuksia.
Muu liite
Mikä?
Voit antaa lisätietoja hakemukseen myös muussa liitteessä. Merkitse numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat.

8. Allekirjoitus
Olen tutustunut ohjeeseen Tietoa eläkkeenhakijalle (ETK/Kela 7007o). Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos tiedot muuttuvat.
Jos allekirjoittajana on joku muu kuin hakija, ilmoita syy siihen ja allekirjoittajan puhelinnumero
Päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Tulosta
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