Työuraeläke

KENELLE TYÖURAELÄKETTÄ?

MILLAISTA ON RASKAS TYÖ?

Työuraeläke on tarkoitettu 63 vuotta täyttäneelle
henkilölle, joka on työskennellyt vähintään 38 vuotta
rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työeläkevakuutettavassa työssä, ja jonka työkyky on pysyvästi heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi.
Vanhuuseläkkeen alkamiseen on vielä aikaa.

Työuraeläke on tarkoitettu raskasta ja kuluttavaa työtä
pitkään tehneille. Tietty ammattinimike ei automaattisesti oikeuta työuraeläkkeeseen.
Rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavan työn
tunnusmerkkejä ovat fyysiseen tai henkiseen rasitukseen liittyvät asiat. Hankalat työasennot tai suurta
lihasvoimaa ja nopeita liikkeitä vaativa työ voi olla hyvin
kuluttavaa. Henkistä rasitusta työhön voi tuoda esimerkiksi väkivallan uhka tai jatkuvaa tarkkaavaisuutta
edellyttävät tehtävät.
Työkykyäsi arvioidaan lääkärinlausunnon sekä
mahdollisten muiden terveydentilaselvitysten avulla.
Lisäksi tarvitaan työnantajan lausunto työsi sisällöstä
ja sen kuormittavuudesta työuraeläkkeen hakemista
varten.

Voit hakea työuraeläkettä, jos
›› olet täyttänyt 63 vuotta
›› olet työskennellyt vähintään 38 vuotta
›› työsi on ollut raskasta ja kuluttavaa
›› työsi on ollut päätoimista
›› työkykysi on pysyvästi heikentynyt.
Kokoaikatyösi päättymisestä saa olla kulunut enintään yksi vuosi, tai olet edelleen työelämässä. Lyhyet
sairaus- tai työttömyysjaksot eivät estä työuraeläkkeen
saamista. Myöskään äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudet eivät vaikuta eläkkeen myöntämiseen, jos niiden
kesto on enintään kolme vuotta.
Et voi saada työuraeläkettä, jos olet jo täyttänyt
vanhuuseläkeikäsi. Tällöin voit jäädä suoraan vanhuuseläkkeelle. Et voi saada työuraeläkettä myöskään silloin, jos sinulle on myönnetty osatyökyvyttömyyseläke.

ELÄKKEEN MÄÄRÄ
Työuraeläke on sinulle siihen mennessä kertynyt eläke.
Eläkkeesi määrän voit tarkastaa Omat eläketietosi -palvelusta.

TYÖSKENTELY TYÖURAELÄKKEELLÄ
Voit tehdä töitä työuraeläkkeellä ollessasi. Ota kuitenkin
huomioon ansaintaraja – voit ansaita enintään 837,59
euroa kuukaudessa vuoden 2021 tasossa. Jos ansiosi

1/2

Työuraeläke

nousevat tätä suuremmiksi, voit jättää eläkkeen lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Kun ansiosi alenevat alle 837,59 euroon,
voidaan eläkettä taas maksaa.
Työuraeläkkeen aikana tekemästäsi työstä kertyy
sinulle lisää eläkettä, jota sinun pitää myöhemmin hakea
erikseen.

TYÖURAELÄKKEELTÄ
VANHUUSELÄKKEELLE
Kun täytät vanhuuseläkeikäsi, muuttuu työuraeläkkeesi
automaattisesti vanhuuseläkkeeksi. Vanhuuseläkkeellä
voit työskennellä ilman ansiorajoja.

NÄIN HAET TYÖURAELÄKETTÄ
Hae työuraeläkettä 1–2 kuukautta ennen sen alkamista
Omat eläketietosi -palvelussa. Eläke voi alkaa aikaisintaan 63-vuotispäivääsi seuraavan kuukauden alusta.
Voit hakea myös ennakkopäätöstä, joka on voimassa
kuusi kuukautta.
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Toimi näin:
Tarkista työeläkeotteesi Omat eläketietosi -verkkopalvelussa ennen eläkkeen hakemista. Eläkkeesi määrä
lasketaan työeläkeotteen tietojen perusteella.
Hae eläkettä Omat eläketietosi -verkkopalvelussa. Liitä
hakemukseen
›› työterveyshuollon antama B-lääkärinlausunto ja
›› työnantajan kuvaus työntekijän työstä, työolosuhteista ja selviytymisestä työssä työuraeläkkeen
hakemista varten.
Eläkettä voi hakea myös kirjallisesti. Tulosta eläkehakemus ja tarvittavat liitteet Kevan verkkosivuilta ja
postita ne täytettynä osoitteeseen: Keva, 00087 KEVA.

Hae työuraeläkettä
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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