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Jokaisella eläkelajilla on oma hakemuslomake 
 
Vanhuuseläke (Lomake ETK/Kela 7001) 
Työkyvyttömyyseläke (Lomake ETK/Kela 7002) 
Leskeneläke (Lomake ETK/Kela 7004) 
Lapseneläke (Lomake ETK/Kela 7005) 
Osittainen varhennettu vanhuuseläke (Lomake ETK 2021) 
Työuraeläke (Lomake ETK 2022) 
 
Samalla lomakkeella voit hakea työeläkettä ja kansaneläkettä sekä eläkettä EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä  
tai sosiaaliturvasopimusmaasta. Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ja työuraeläkettä voit hakea vain työeläkkeenä. 
  
Täytä hakemus huolellisesti ja varmista, että kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana. Näin nopeutat asiasi käsittelyä. 
  
Työeläke 
  
Työeläkettä karttuu ansiotyöstä ja yrittäjätoiminnasta. Eläkettä karttuu myös tieteelliseen ja taiteelliseen  
työskentelyyn tarkoitetun apurahan perusteella. 
 
Ilmoita hakemuksessa tiedot viimeisistä työskentelyistäsi, koska tietojen päivittymisessä rekisteriin  
saattaa olla viivettä. 
 
Eläkkeen määrään voivat lisäksi vaikuttaa seuraavat etuudet: 
  
• sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha 
• ansioon suhteutettu työttömyyspäiväraha 
• peruspäiväraha, työmarkkinatuki 
• julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukainen perustuki ja ansiotuki 
• aikuiskoulutustuki 
• vuorottelukorvaus 
• koulutuspäiväraha 
• kuntoutusraha 
• tapaturmavakuutuksen ansionmenetyskorvaus 
• sotilastapaturmalain mukainen ansionmenetyskorvaus 
• liikennevakuutuksen ansionmenetyskorvaus 
• äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha, vanhempainraha, osittainen vanhempainraha 
• kotihoidon tuki 
• erityishoitoraha 
• tartuntatautipäiväraha 
  
Eläkettä karttuu myös ammatillisen perustutkinnon, alemman korkeakoulututkinnon, ammattikorkeakoulu- 
tutkinnon ja ylemmän korkeakoulututkinnon perusteella (1.1.2005 ja sen jälkeen suoritetut tutkinnot).

Hakemuslomakkeita ja lisätietoa eläkkeiden hakemisesta saat työeläkelaitoksista, 
Kelasta ja Eläketurvakeskuksesta (ETK) sekä verkosta www.tyoelake.fi ja www.kela.fi 
Vanhuuseläkettä voit hakea myös Työeläke.fi-palvelussa. 
Oman eläkelaitoksesi verkkosivuilta saat tietoa siitä, voitko hakea verkkopalvelussa muita eläkelajeja.

Kansaneläke 
  
Voit saada kansaneläkettä, jos muut eläkkeesi ja korvauksesi ovat alle seuraavien tulorajojen: 
  
Yksin asuvalla 1.1.2018 lukien              Avio- tai avoliitossa olevalla 1.1.2018 lukien 
  
1 299,87 euroa kuukaudessa              1 157,70 euroa kuukaudessa 
  
Ulkomailla asuttu aika saattaa vaikuttaa pienentävästi tulorajoihin. 
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Eläkkeiden hakeminen EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta 
 
Jos asut Suomessa, haet EU- tai Eta-maiden tai Sveitsin eläkkeitä suomalaisella hakemuslomakkeella.  
Samalla lomakkeella voit hakea eläkettä myös niistä sosiaaliturvasopimusmaista, joissa olet työskennellyt  
tai joissa edunjättäjä on työskennellyt. Asumisen perusteella voit hakea eläkettä myös Pohjoismaista ja  
Alankomaista. 
Myös avopuolisolla voi olla perhe-eläkeoikeus ulkomailta. 
 
EU- ja Eta-maita ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia,  
Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi,  
Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta (Iso-Britannia). 
Sveitsi on sopinut EU-maiden kanssa erillissopimuksen, joten sielläkin sovelletaan EY-asetuksia. 
 
Maita, joiden kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus ovat Australia, Chile, Etelä-Korea, Intia, Israel, Kanada (Quebec), 
Kiina ja Yhdysvallat.  
Australiasta, Kanadasta ja Israelista voi saada eläkettä myös asumisen perusteella.  
  
Lisätietoa saat www.etk.fi ja Eläketurvakeskuksen ulkomaisten eläkeasiain osastolta, puh. 029 411 2818. 
 
Asuminen ja työskentely ulkomailla 
 
Asuminen tai työskentely ulkomailla 16 vuoden iän täyttämisen jälkeen saattaa vaikuttaa eläkkeen  
saamiseen tai sen määrään. 
 
Täytä Liite U (ETK/Kela 7110) ja liitä mukaan jäljennökset esimerkiksi työ- tai opiskelutodistuksista ja työ- 
kirjoista sekä muista asiakirjoista, joista selviää ulkomailla oleskelusi aika. Eläketurvakeskus tarvitsee liitteet 
myös välittäessään hakemuksen puolestasi EU- tai Eta-maan tai sosiaaliturvasopimusmaan eläkelaitokselle. 
  
Eläkkeen maksaminen  
 
Työeläke maksetaan Suomessa tai ulkomailla olevalle tilille. Kansaneläke maksetaan Suomessa tai muualla  
Euroopan unionissa sijaitsevalle tilille. 
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