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Työkyvyttömyyseläke
Jos olet sairastunut ja sairaus alentaa työkykyäsi yhdenjaksoisesti vähintään vuoden ajan, sinulla voi 
olla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työkyvyttömyyseläkkeitä on kolmenlaisia: kuntoutustuki, 
osatyökyvyttömyyseläke ja täysi työkyvyttömyyseläke.

Kuntoutustukea eli määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä voit saada, jos työkykysi on alentunut vähintään 
vuoden ajaksi, mutta se voi palautua hoidon tai kuntoutuksen avulla.

Osatyökyvyttömyyseläkettä voit saada, jos työkykysi on alentunut vähintään vuoden ajaksi, mutta 
pystyisit vielä tekemään töitä osa-aikaisesti. Määräaikaista osatyökyvyttömyyseläkettä kutsutaan 
osakuntoutustueksi.

Täyttä työkyvyttömyyseläkettä voit saada, jos olet menettänyt työkykysi pysyvästi. Jos tulet 
työkyvyttömäksi täytettyäsi jo vanhuuseläkeiän, saat työkyvyttömyyseläkkeen sijaan vanhuuseläkettä.

Työkyvyllä tarkoitetaan kykyäsi kaikenlaiseen työhön, ei pelkästään omaan työhösi. Kun arvioidaan 
kykyäsi jatkaa työelämässä, otetaan terveydentilan lisäksi huomioon myös mm. ikäsi, aikaisempi 
työkokemuksesi, koulutuksesi sekä muut ansiotulojen hankkimiseen vaikuttavat tekijät. Myös 
mahdollisuutesi kuntoutua ja palata työelämään selvitetään. Jos olet täyttänyt 60 vuotta, 
työkyvyttömyyseläkkeen edellytykset ovat lievemmät kuin sinua nuoremmilla.

Jos sairastut ja työkykysi heikkenee
Sairastuttuasi sinun kannattaa ensimmäiseksi ottaa yhteyttä Kelaan sairauspäivärahan saamiseksi. Kelalta 
voit saada sairauspäivärahaa 300 päivän eli noin vuoden ajan. Työkyvyttömyyseläke alkaa yleensä vasta 
sairauspäivärahakauden jälkeen. Jos työkyvyttömyytesi jatkuu vielä, kun olet saanut sairauspäivärahaa 
noin 150 päivää, Kela lähettää sinulle tietoa ja ohjeita työkyvyttömyyseläkkeen ja ammatillisen kuntoutuksen 
hakemisesta. Voit hakea eläkettä myös verkkosivujemme veritas.fi/kirjaudu kautta tai tulostaa sieltä 
hakemuslomakkeen.
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Osatyökyvyttömyyseläkettä voit hakea, vaikka olisit sairastumisestasi huolimatta vielä kokoaikatyössä. 
Tällöin voit saada ennakkopäätöksen oikeudestasi eläkkeeseen sekä tiedon eläkkeesi määrästä. Tämän 
jälkeen sinun on yhdeksän kuukauden sisällä päätettävä, jäätkö osatyökyvyttömyyseläkkeelle vai et. 
Osatyökyvyttömyyseläkkeesi voi alkaa, kun ansiosi ovat alentuneet vähintään 60 prosenttiin aikaisemmista 
ansioistasi. Henkilökohtainen ansiorajasi kerrotaan ennakkopäätöksessäsi.

Oikeutesi ammatilliseen kuntoutukseen tutkitaan samalla, kun otamme kantaa työkyvyttömyys-
eläkkeeseen. Eläkehakemuksesi sekä B-lääkärinlausuntosi voit toimittaa Kelaan, josta ne toimitetaan 
edelleen myös meille. Jos viimeisin työsi on vakuutettu Veritaksessa, voit lähettää eläkehakemuksesi 
suoraan meille.
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Kuinka paljon saan eläkettä?
Työkyvyttömyyseläkkeen määrä lasketaan ansiotyösi perusteella. Yksityisellä alalla eläkettäsi kartuttavat 
yrittäjänä tai työntekijänä ansaitsemasi ansiot ja YEL-työtulot. Voit tarkistaa ansaitsemasi eläkkeen 
määrän omalta työeläkeotteeltasi osoitteessa veritas.fi/tyoelakeote. Palveluun kirjaudutaan omilla 
pankkitunnuksilla. 

Jos olet työkyvyttömyytesi alkamista edeltävien 10 vuoden aikana ansainnut yhteensä vähintään 18 862,62 
euroa, sinulle saattaa tämän lisäksi kertyä eläkettä myös työkyvyttömyyden alkamisen ja vanhuuseläkeiän 
väliseltä ajalta. Tämä niin kutsuttu tulevan ajan eläkkeenosa perustuu sairastumisvuotta edeltäneiden viiden 
vuoden ansioihin. Osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä on puolet täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä.

Jos saat täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea ja Veritaksesta maksettavan eläkkeesi määrä 
jää alle 1 512,38 euron (yksin asuva) tai 1 355,30 euron (avio- tai avoliitossa oleva) kuukaudessa, maksaa 
Kela sinulle tämän lisäksi kansaneläkettä. Voit hakea kansaneläkettä samalla lomakkeella kuin Veritaksen 
työeläkettäkin. Jos olet toimittanut hakemuksesi suoraan meille, toimitamme sen tarvittaessa eteenpäin 
käsiteltäväksi myös Kelaan.

Voinko työskennellä eläkkeen aikana?
Työkyvyttömyyseläkeoikeuden perusteena on heikentynyt työkyky. Näin ollen työkyvyttömyyseläkkeellä 
oleva ei voi ansaita rajattomasti. Pienimuotoinen työskentely on sallittua ja myös edesauttaa mahdollista 
työhön paluuta. Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä saat ansaita korkeintaan 40 prosenttia aikaisemmista 
ansioistasi ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä korkeintaan 60 prosenttia. Jos nämä rajat jäävät alle 
922,42 euron, saavat ansiosi nousta korkeintaan 922,42 euroon kuukaudessa. Ilmoitamme ansiorajasi 
eläkepäätöksessämme.

Jos palaat työkyvyttömyyseläkkeen aikana töihin ja alat työskennellä enemmän kuin ansiorajasi sallivat, 
eläkkeesi voidaan aluksi keskeyttää eli jättää lepäämään. Keskeytys voi jatkua vähintään kolme kuukautta 
ja enintään kaksi vuotta. Jos työhönpaluusi on pysyvää, eläke lakkautetaan. Jos taas ansiorajat ylittävä 
työskentelysi päättyy kahden vuoden sisällä eläkkeen keskeyttämisestä, työkyvyttömyyseläkkeesi maksu 
jatkuu. 

Työskentelystä työkyvyttömyyseläkkeen tai sen keskeytyksen aikana maksetaan työeläkemaksua ja siitä 
kertyy eläkettä 1,5 prosenttia ansioista vuodessa. Ansaittua uutta eläkettä aletaan hakemuksesta maksaa, 

facebook.com/veritaselakevakuutus

twitter.com/veritas_fi

instagram.com/veritas_fi

linkedin.com/company/veritas-pension-
insurance-company

Seuraa meitä somessa

Onko sinulla kysyttävää?

* Soittaminen maksaa normaalin matkapuhelinmaksun tai paikallisverkkomaksun verran. Palvelemme sinua arkisin klo 8–16.

Lisätietoja saat lähettämällä viestin 
verkkopalvelumme kautta tai soittamalla 
010 195 624*.

Jos täytät sähköisen eläkehakemuksen, 
kirjaudu Veritaksen hakemuspalveluun 
osoitteessa www.veritas.fi/kirjaudu.

Jos käytät paperista hakemuslomaketta, voit 
lähettää sen maksutta osoitteeseen
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