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Eläkkeelle jääminen

Kun suunnittelet eläkkeelle jäämistä tai mietit tulevan eläkkeesi suuruutta, palvelee sinua Työeläke.fisivusto (www.työeläke.fi). Tunnistautumalla sivustolle omilla pankkitunnuksillasi näet eläkelaitoksen,
jossa sinut on vakuutettu viimeisimmän työsi kautta. → Ole yhteydessä omaan eläkelaitokseesi, jos
tarvitset lisätietoja. Ennen eläkkeelle jäämistä voit selvittää tulevan eläkkeen suuruutta työeläkeotteesta,
jonka voit katsoa työeläke.fi-sivustolta milloin vain.

Esimerkiksi yksityisapteekkien työntekijät ovat vakuutettuina Apteekkien Eläkekassassa, YA:n työntekijät
Varmassa ja kuntien työntekijät Kevassa.

Eläkettä on haettava kirjallisesti. Hakemus kannattaa tehdä noin kaksi kuukautta ennen aiottua eläkkeelle
jäämistä. Työeläke.fi-sivustolla voit täyttää ja tulostaa verkkohakemuslomakkeen. Samalla hakemuksella
voit hakea sekä työ- että kansaneläkkeen. Hakemus lähetetään eläkelaitokseen, jossa olet ollut viimeiseksi
vakuutettuna. Apteekkien Eläkekassassa vakuutetut hakevat työeläkettä (TyEL) Apteekkien Eläkekassasta
ja lisäeläkettä Mandatum Lifesta. Työeläkkeelle ja lisäeläkkeelle tarvitaan siis omat hakemuksensa. Mikäli
apteekkari ei kuulu apteekkariliittoon, on hän voinut olla tarjoamatta henkilökunnalleen tätä lisäetua.

Mandatum Life lähettää kullekin henkilölle ilmoituksen noin 3 kuukautta ennen kuin täyttää 63 vuotta.
Ilmoituksessa kerrotaan, että nyt voi aloittaa lisäeläkkeen noston. Kirjeessä on mukana ohjeet
lisäeläkehakemuksen tekemiseksi tai lisäeläkkeen noston lykkäämiseksi. Lisäeläkettä ei aloiteta
maksamaan ennen kuin hakemus on tullut Mandatum Lifeen. Lisäeläkehakemuksen voi myös itse tulostaa
osoitteesta (www.mandatumlife.fi) (Sesam-eläke). Hakemus on hyvä olla Mandatum Lifessa noin 1-2
kuukautta ennen toivottua lisäeläkkeen alkamista.

Työsuhteen on oltava päättynyt ennen kuin eläke voi alkaa, joten työntekijän tulee irtisanoutua
työehtosopimuksen irtisanomisajan mukaisesti ennen eläkkeen alkamista. Farmaseuttisen
työehtosopimuksen mukaan työntekijän irtisanomisaika on yksi kuukausi. Eläke maksetaan aina joka
kuukauden 1. päivä ja täysiltä kuukausilta eli työsuhteessa kannattaa olla aina kuukauden loppuun ja eläke
kannattaa aloittaa seuraavan kuukauden alusta.
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Ansaitsemistasi vuosilomista ja niiden pitämisestä sinun tulee neuvotella työnantajasi kanssa. Työnantaja
päättää lomien ajankohdan, mutta usein vuosilomista on saatu sovittua mukavasti eläkkeelle jäännin
yhteydessä. Jos haluat pitää vuosilomat ennen eläkkeesi alkamista, maksetaan sinulle myös lomarahat
(lomaltapaluurahat), vaikka et palaa enää vuosilomasi jälkeen takaisin töihin. On myös mahdollista
sovittaessa työskennellä kuukauden loppuun saakka ja saada pitämätön vuosilomapalkka ja lomarahat
lomakorvauksena työsuhteen päättyessä. Eläkkeelle jäädessä maksetaan siis poikkeuksellisesti
lomarahat, vaikka töihin ei enää palatakaan.

Päätös myönnetystä eläkkeestä tulee postitse kotiin. Päätöksen mukana toimitetaan myös ohjeita,
eläkkeelle tulee mm. hakea oma veroprosentti.

Sinun tulee myös ilmoittaa vanhuuseläkkeelle jäämisestä Farmasialiiton jäsenpalveluun. Ilmoituksen voit
tehdä sähköpostitse (jasenpalvelu@farmasialiitto.fi), Farmasialiiton nettisivuilta löytyvällä sähköisellä
lomakkeella (https://www.farmasialiitto.fi/mita-saat/palvelut-jasenelle/jasenyys/asioi-verkossa.html) tai
postitse.
Suomen Farmasialiitto
Tunnus 5000563
00003 VASTAUSLÄHETYS

Voit jäädä jäsenmaksutta liiton ainaisjäseneksi. Jos päätät erota, on se tehtävä kirjallisesti jäsenpalveluun.
Ainaisjäsenet voivat osallistua jäsenistölle järjestettyyn toimintaan ja pienellä, vuosittain vahvistettavalla
lisämaksulla on mahdollista jatkaa myös Farmasia-lehden tilausta.

Onko työskentely eläkkeellä mahdollista?
Kyllä on. Vanhuuseläkkeellä voi työskennellä niin paljon kuin haluaa ilman, että ansiot vaikuttavat
maksettavaan eläkkeeseen. Eläkkeeltä voi myös palata töihin. Jos palaat samaan työpaikkaan samoilla
työehdoilla (työaika ja palkka), on eläkkeen alkamisen ja töihin palaamisen välissä oltava ajallisesti väliä
yksi (1) kuukausi. Tämä sen vuoksi, että voidaan todeta entisen työsuhteen päättyneen ja uuden alkaneen.
Jos palaat samaan apteekkiin eri työehdoilla (uusi työsuhde) esim. osa-aikaisena, ei tätä yhden kuukauden
eroa tarvitse olla. Eläkkeellä työskennellessäsi kartutat vielä lisää eläkettä.
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