Osatyökyvyttömyyseläke
ja osakuntoutustuki

Osatyökyvyttömyyseläkkeen tarkoituksena on tukea
työssä jatkamistasi aiempaa kevyemmällä työmäärällä,
jos työkykysi on heikentynyt sairauden vuoksi.
Osatyökyvyttömyyseläke antaa mahdollisuuden
pidentää työuraa työkyvyn heikkenemisestä huolimatta ja sen rinnalla tehdystä työstä kertyy myös lisää
eläkettä.

OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEEN
EDELLYTYKSET
Osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää, jos työkykysi on osittain heikentynyt sairauden, vian tai vamman takia. Työkykyäsi arvioidaan lääkärisi kirjoittaman
lausunnon sekä mahdollisten muiden terveydentilaselvitysten avulla.

Arvioinnissa huomioidaan
››
››
››

työtehtäviesi vaatimukset
työssä suoriutumisesi sekä
mahdollisuutesi toipua työkykyiseksi hoidon ja
kuntoutuksen avulla.

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä ansiosi saavat olla
enintään 60 % työkyvyttömyyttä edeltäneestä vakiintuneesta ansiotasostasi, kuitenkin vähintään
837,59 e/kk vuonna 2021.

MYÖNTEINEN PÄÄTÖS
OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEESTÄ
Jos sinulle myönnetään osatyökyvyttömyyseläke,
saat siitä ensin ennakkopäätöksen. Ennakkopäätös on
voimassa 10 kuukautta. Selvitä tänä aikana työnantajasi
kanssa, onko osa-aikatyöhön siirtyminen mahdollista ja
sovi osa-aikatyön aloittamisajankohdasta ja työjärjestelyistä.
Kun olette sopineet osa-aikatyöstä, sinun täytyy
vielä ilmoittaa meille, milloin siirryt osatyökyvyttömyys
eläkkeelle.

Helpoiten se onnistuu verkossa Omat eläketietosi
-palvelussa. Vaihtoehtoisesti voit myös täyttää ennakkopäätöksen liitteenä olevan ilmoituksen osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtymisestä ja postittaa sen Kevaan.
Tämän jälkeen saat päätöksen eläkkeen maksamisesta.
Osatyökyvyttömyyseläke ei edellytä työssäkäyntiä. Voit halutessasi ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi osapäiväisen työn hakijaksi.
Osatyökyvyttömyyseläkkeen ennakkopäätös ei
velvoita sinua ottamaan eläkettä vastaan, eikä se myöskään velvoita työnantajaa järjestämään sinulle osa-aikatyötä.

OSAKUNTOUTUSTUKI
Osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää myös
määräaikaisena osakuntoutustukena. Se myönnetään,
jos arvioidaan että työkykysi voi palautua hoidon tai
kuntoutuksen avulla. Osakuntoutustuen edellytyksenä
on vähintään vuoden kestävä yhdenjaksoinen työkyvyn
heikentyminen.
Osakuntoutustuki voidaan myöntää myös työhön
palaamisen tukemiseksi esimerkiksi kuntoutuksen
jälkeen.

OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEEN MÄÄRÄ
Osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä on puolet täydestä
työkyvyttömyyseläkkeestä.
Työkyvyttömyyseläkkeen määrä muodostuu
työkyvyttömyyden alkamiseen mennessä kertyneestä
eläkkeestä sekä ns. tulevan ajan eläkkeestä. Tulevalla
ajalla tarkoitetaan aikaa työkyvyttömyyden alkamisesta
ikäluokkasi alimpaan vanhuuseläkeikään tai sitä alempaan ammatilliseen eläkeikään tai eroamisikään. Eläke
siis lasketaan ikään kuin olisit työssä vanhuuseläkkeeseen saakka.
Saat arvion osatyökyvyttömyyseläkkeesi määrästä ja ansaintarajastasi osatyökyvyttömyyseläkkeen
ennakkopäätöksessä. Ansaintaraja on henkilökohtainen
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ja se on vähintään 837,59 euroa kuukaudessa (vuonna
2021).
Omat eläketietosi -palvelun laskureilla voit jo etukäteen arvioida eläkkeesi määrää.
Osatyökyvyttömyyseläkkeellä ollessasi saat vuosittain kirjeen, jossa kerrotaan, miten paljon ansioita saa
olla ilman, että se vaikuttaa maksussa olevaan eläkkeeseen. Sinulla on velvollisuus seurata itse ansioitasi.

ELÄKKEEN LEPÄÄMÄÄN JÄTTÄMINEN
Jos eläkkeellä ollessasi haluat työskennellä enemmän
kuin ansaintarajasi sallii, sinulla on mahdollisuus jättää
eläkkeesi lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja
enintään kahdeksi vuodeksi.
Jos työansiosi ylittävät ansaintarajasi vähintään
kolmen kuukauden ajan, ilmoita siitä Kevaan. Tällöin
eläkkeen maksaminen keskeytetään ja eläke jätetään
lepäämään.
Jos et pyydä eläkettä uudelleen maksuun kahden
vuoden kuluessa, eläke lakkautetaan lepäämään jättämisestä alkaen.

OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEEN
HAKEMINEN
Hae osatyökyvyttömyyseläkettä tai osakuntoutustukea Omat eläketietosi -palvelussa 2-3 kuukautta ennen
sen alkamista.
Voit hakea osatyökyvyttömyyseläkettä kokoaikatyössä ollessasi, eli eläkkeen myöntäminen ei edellytä
sairauspoissaoloa.
Liitä hakemuksen mukaan lääkärin kirjoittama
B-lausunto. Suositeltavin on työterveyslääkärin antama
lausunto. Voit liittää hakemukseen myös muita selvityksiä terveydentilastasi. Hakemuksen liitteeksi kannattaa
toimittaa myös työnantajan lausunto työssä selviytymisestäsi.
Voit hakea eläkettä myös kirjallisesti. Hakemuksen
ja tarvittavat liitteet voit tulostaa Kevan verkkosivuilta.
Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen 00087 KEVA.

VANHUUSELÄKE
OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEEN
JÄLKEEN
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Osatyökyvyttömyyseläke muuttuu täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruiseksi vanhuuseläkkeeksi sitä
seuraavan kuukauden alusta, jona täytät ikäluokkasi
alimman vanhuuseläkeiän tai sitä alemman ammatillisen
eläkeikäsi tai eroamisikäsi. Tämä ei edellytä työnteon
lopettamista, eli voit jatkaa työssäsi. Osatyökyvyttömyyseläkkeen aikana tehdystä työstä kertyy uutta
eläkettä, joka lisätään vanhuuseläkkeeseen, kun työ on
päättynyt. Kertynyttä uutta eläkettä sinun on haettava
erikseen.

PALVELEMME SINUA

Hae eläkettä
helposti verkossa,
Omat eläketietosi -palvelussa
www.keva.fi/elaketietosi

Omat eläketietosi -palvelu www.keva.fi/elaketietosi
Eläkeneuvonta p. 020 614 2837
Postiosoite 00087 KEVA
Keva Eläkeneuvoja www.facebook.com/kevaelakeneuvoja
www.keva.fi
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