Työkyvyttömyyseläke ja
kuntoutustuki

Voit hakea työkyvyttömyyseläkettä, jos työkykysi on
pysyvästi heikentynyt vähintään vuoden ajan, eivätkä
asianmukaiset hoidot, kuntoutuksen toimenpiteet tai
työtehtävien uudelleenjärjestelyt riitä palauttamaan
työkykyäsi.
Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää myös
määräaikaisena, jolloin siitä käytetään nimitystä kuntoutustuki. Kuntoutustuki myönnetään, jos arvioidaan,
että työkykysi voidaan palauttaa hoidon tai kuntoutuksen avulla.
Jos haet täyttä työkyvyttömyyseläkettä, mutta
työkykysi arvioidaan heikentyneen ainoastaan osatyökyvyttömyyseläkkeeseen tai osakuntoutustukeen
oikeuttavasti, saat tästä ennakkopäätöksen.

MITEN TYÖKYKYÄ ARVIOIDAAN?
Työkykyäsi arvioidaan lääkärisi antaman lausunnon
sekä mahdollisten muiden terveydentilaselvitysten
avulla.

Arvioinnissa huomioidaan
››
››
››

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

Työkyvyttömyyseläkehakemusta tutkittaessa selvitetään edellytyksesi ammatilliseen kuntoutukseen, joka
on aina ensisijainen vaihtoehto työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden.

TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEEN MÄÄRÄ
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 siihen saakka.
Voit katsoa etukäteen arvion eläkkeesi määrästä
Omat eläketietosi -palvelussa.

TYÖSKENTELY
TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEEN AIKANA
Voit työskennellä työkyvyttömyyseläkkeen aikana
ansaintarajojesi puitteissa. Ansaintaraja on 40 % vakiintuneesta ansiotasostasi, kuitenkin vähintään 837,59
euroa kuukaudessa vuonna 2021.
Jos haluat työskennellä eläkkeellä ollessasi
enemmän kuin ansaintarajasi sallii, voit 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.
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VANHUUSELÄKE
TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEEN JÄLKEEN
Työkyvyttömyyseläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi sitä seuraavan kuukauden alusta, jona
täytät ikäluokkasi alimman vanhuuseläkeiän tai sitä
alemman ammatillisen eläkeikäsi tai eroamisikäsi.
Työkyvyttömyyseläkkeen aikana tehdystä työstä
kertyy uutta eläkettä, joka lisätään vanhuuseläkkeeseen, kun työ on päättynyt. Kertynyttä uutta eläkettä
sinun on haettava erikseen.

TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEEN HAKEMINEN
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Hae työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea Omat
eläketietosi -palvelussa 2-3 kuukautta ennen sen alkamista.
Täysi työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki voivat
pääsääntöisesti alkaa Kelan sairauspäivärahakauden
jälkeen. Työkyvyttömyyseläkehakemus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen sairauspäivärahan päättymistä,
jotta se ehditään käsitellä niin, ettei toimeentuloosi tule
katkosta.

PALVELEMME SINUA

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

Liitä hakemuksen mukaan B-lääkärinlausunto. Suositeltavin on työterveyslääkärin kirjoittama 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.

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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