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Työuraeläke

Kenelle työuraeläkettä?

Työuraeläke on tarkoitettu 63 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka on työskennellyt 
vähintään 38 vuotta rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työeläkevakuutet-
tavassa työssä, ja jonka työkyky on pysyvästi heikentynyt sairauden, vian tai vamman 
vuoksi. 

Voit hakea työuraeläkettä, jos

• olet täyttänyt 63 vuotta

• et ole vielä täyttänyt vanhuuseläkeikääsi

• olet työskennellyt vähintään 38 vuotta

• työsi on ollut raskasta ja kuluttavaa

• työsi on ollut päätoimista

• työkykysi on pysyvästi heikentynyt

• kokoaikatyösi päättymisestä on kulunut enintään yksi vuosi, tai olet edelleen 
työelämässä

• et ole osatyökyvyttömyyseläkkeellä.

Lyhyet sairaus- tai työttömyysjaksot eivät estä työuraeläkkeen saamista. Myöskään 
äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudet eivät vaikuta eläkkeen myöntämiseen, jos 
niiden kesto on enintään kolme vuotta.

Millaista on raskas työ?

Työuraeläke on tarkoitettu raskasta ja kuluttavaa työtä pitkään tehneille. Tietty am-
mattinimike ei automaattisesti oikeuta työuraeläkkeeseen.

Rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavan työn tunnusmerkkejä ovat fyysiseen tai 
henkiseen rasitukseen liittyvät asiat. Hankalat työasennot tai suurta lihasvoimaa ja 
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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 terveydentilasel-
vitysten avulla. Lisäksi tarvitaan työnantajan lausunto työsi sisällöstä ja sen kuormitta-
vuudesta työuraeläkkeen hakemista varten.

Eläkkeen määrä

Työuraeläkkeen määrä on sen alkamiseen mennessä kertyneen eläkkeesi suuruinen. 
Eläkkeesi määrän voit tarkastaa Omat eläketietosi -palvelusta.

Työskentely työuraeläkkeellä

Voit tehdä töitä työuraeläkkeellä ollessasi. Ota kuitenkin huomioon ansaintaraja 
– voit ansaita enintään 922,42 euroa kuukaudessa vuoden 2023 tasossa. Jos ansi-
osi nousevat tätä suuremmiksi, voit jättää eläkkeen lepäämään vähintään kolmeksi 
kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Kun ansiosi alenevat alle 922,42 euroon, 
voidaan eläkettä taas maksaa.

Työuraeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle

Kun täytät vanhuuseläkeikäsi, muuttuu työuraeläkkeesi automaattisesti vanhuuseläk-
keeksi. Vanhuuseläkkeellä voit työskennellä ilman ansiorajoja.

Työuraeläkkeen aikana tehdystä työstä kertyy uutta eläkettä. Tätä eläkettä sinun on 
haettava erikseen, kun työsi on päättynyt.
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Palvelemme sinua

Omat eläketietosi -palvelu www.keva.fi/elaketietosi

Asiakaspalvelu puhelinnumero 020 614 2837
Postiosoite  00087 KEVA  
Keva Eläkeneuvoja  www.facebook.com/kevaelakeneuvoja
www.keva.fi

Näin haet työuraeläkettä

Tarkista työeläkeotteesi Omat eläketietosi -verkkopalvelussa ennen eläkkeen hake-
mista. Eläkkeesi määrä lasketaan työeläkeotteen tietojen perusteella.

Hakemus kannattaa tehdä vasta sitten, kun sinulla on ajantasainen lääkärin B-lausun-
to, koska ilman lääkärinlausuntoa hakemustasi ei voida käsitellä.

Haet eläkettä helpoiten Omat eläketietosi -verkkopalvelussa. 

Liitä hakemukseen

• ajantasainen lääkärin B-lausunto ja

• työnantajan täyttämä ”Työnantajan lausunto työssä selviytymisestä työuraeläkettä 
varten (TAK-lomake/työuraeläke)”.

Eläkettä voi hakea myös kirjallisesti. Tulosta eläkehakemus ja tarvittavat liitteet Kevan 
verkkosivuilta ja postita ne täytettynä osoitteeseen: Keva, 00087 KEVA.

Jos sinulla on oikeus työuraeläkkeeseen, saat ensin myönteisen ennakkopäätöksen, 
joka on voimassa kuusi kuukautta. Voit hakea työuraeläkkeen maksuun toimittamalla 
Kevaan ilmoituksen työuraeläkkeelle siirtymisestä.

Tilaa paperiton palvelu ja sähköiset ilmoitukset

Saat asiakirjasi nopeammin, kun valitset paperittoman palvelun. Lisäksi se 
on luontoystävällinen ja turvallinen tapa hoitaa asioita. Tilaa myös sähköiset 
ilmoitukset, niin pysyt ajan tasalla Kevan kanssa asioinnista. Jos et ole tehnyt 
tilausta aiemmin, tee tilaus Omat eläketietosi -palvelussa kohdassa Omat 
tiedot, johon pääset klikkaamalla nimeäsi palvelun yläkulmassa.

http://www.keva.fi/elaketietosi
http://www.facebook.com/kevaelakeneuvoja
http://www.keva.fi



