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Voit saada työuraeläkkeen, jos
• olet 63-vuotias
• olet tehnyt raskasta työtä vähintään 38 vuotta ja
• sairaus alentaa työkykyäsi.

1955 syntyneen alin eläkeikä on 63 v 3 kk, joten hän voi olla
työuraeläkkeellä enintään 3 kuukautta ennen eläkeikää.
Vuonna 1956 syntyneen alin eläkeikä taas on 63 v 6 kk, joten
hän voi olla työuraeläkkeellä enintään puoli vuotta.
Tulevina vuosina työuraeläkkeen merkitys kasvaa, kun
esimerkiksi vuonna 1962 syntyneen alin eläkeikä on 65
vuotta ja työuraeläkkeelle voi jäädä kaksi vuotta ennen
vanhuuseläkeikää.

38 vuotta raskasta työtä
Vuonna 2018 työuraeläkkeen hakijan on pitänyt tehdä rasittavaa työtä päätoimisesti ainakin vuodesta 1980 lähtien.
Lyhyet sairaus- tai työttömyysjaksot tänä aikana sallitaan.
Lisäksi ajanjaksoon saa sisältyä enintään 3 vuotta äitiys-,
isyys- tai vanhempainrahakautta.
Raskaan ja kuluttavan työn tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi lihasrasitus, hankalat työasennot ja väkivallan uhka. Huomioon otetaan myös poikkeukselliset fysikaaliset tekijät,
hankalien suojavarusteiden käyttö ja kuormittava vuorotyö.

Eläkkeen määrä
Työuraeläkkeenä saat eläkkeelle siirtymiseen mennessä
karttuneen eläkkeen. Työuraeläke on pienempi kuin työkyvyttömyyseläke, koska työuraeläkkeessä ei oteta huomioon
aikaa eläkkeen alkamisesta eläkeikään. Työuraeläkkeelle
jääneen mahdollinen rekisteröity lisäeläke lisätään eläkkeeseen vasta alimmassa vanhuuseläkeiässä.
Ennen työuraeläkkeen hakemista sinun kannattaa tarkistaa
eläkkeesi määrä kirjautumalla verkkopalveluumme. Näet
palvelussa arvion vanhuuseläkkeestäsi ja voit vertailun
vuoksi laskea arvion työuraeläkkeestäsi.

Näin haet työuraeläkettä
Työuraeläkkeestä voit hakea ennakkopäätöstä vielä työssä
ollessasi. Jos et ole enää työssä, työuraeläkkeen pitää alkaa
vuoden kuluessa työn päättymisestä.
1. Keskustele työuraeläkkeen saamisen edellytyksistä
työterveyshuoltosi kanssa.
2. Kun olet saanut B-lääkärinlausunnon, jossa työterveyslääkäri kuvaa nykyisen ja aiempien työtehtäviesi rasittavuutta ja ottaa kantaa työkykyysi, voit hakea eläkettä.
3. Valmistaudu myös itse kuvailemaan työskentelyäsi vähintään 38 viimeiseltä vuodelta eläkehakemuksessasi.
4. Hae ennakkopäätöstä työuraeläkkeestä noin 3 kk ennen
suunniteltua eläkkeelle siirtymistä. Jos olet työskennellyt tai asunut ulkomailla, täytä lisäksi sähköinen U-liite,
Asuminen ja työnteko ulkomailla. Tarvittaessa saat hakemuksen Työeläke.fi:stä tai Kelasta. Työuraeläkettä ei voi
saada kansaneläkkeenä.
B-lääkärinlausunnon lisäksi voit lähettää meille työnantajan
kuvauksen työtehtävistäsi. Muussa tapauksessa pyydämme
tämän kuvauksen saatuamme hakemuksesi. Arvioimme
toimittamiesi asiakirjojen perusteella, onko sinulla oikeus
työuraeläkkeeseen. Tutkimme samalla, olisiko sinulla oikeus
työkyvyttömyyseläkkeeseen.
Käsittelemme hakemuksesi Varmassa, jos kahden viimeisen
työvuotesi ansiot on vakuutettu pääosin meillä. Jos olet
aiemmin työskennellyt yksityisten alojen lisäksi esimerkiksi
kunnan tai valtion palveluksessa, saat meiltä päätöksen
koko työeläkkeestäsi.

Ennakkopäätöksen saatuasi sinulla on enintään seitsemän
kuukautta aikaa sopia eläkkeelle siirtymisestä. Työuraeläkkeen pitää kuitenkin alkaa ennen vanhuuseläkeikää ja se voi
alkaa aikaisintaan hakemista seuraavan kuukauden alusta.
Lisätietoja eläkkeen hakemisesta saat osoitteesta varma.fi >
Henkilöasiakas > Eläkkeen hakeminen.

Hae eläkeverokortti saatuasi
päätöksen
Maksamme eläkkeen tilillesi sen jälkeen, kun olet palauttanut meille ilmoituksen eläkkeelle siirtymisestä. Jatkossa
eläke on tilillä kunkin kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä.
Ensimmäisestä eläke-erästä pidätämme eläkeverokortin
puuttuessa 40 % veroa. Eläkepäätöksen mukana saat ohjeen,
miten hankit eläkeverokortin. Jos olemme pidättäneet eläkkeestäsi liikaa veroa, palautamme liikaa pidätetyn veron heti,
kun olemme saaneet eläkeverokortin verotoimistosta.
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Eläkeläisalennuksiin oikeuttava työeläkekortti tulee
kotiosoitteeseesi noin kaksi viikkoa lopullisen eläkepäätöksen jälkeen. Eläkkeelle jäätyäsi voit tallentaa sähköisen
työeläkekortin matkapuhelimeesi tai tablettiisi kirjautumalla verkkopalveluumme.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
010 2440
Salmisaarenranta 11, Helsinki | PL 1, 00098 VARMA
Y-tunnus 0533297-9
varma.fi

Kuinka kauan eläkettä maksetaan?
Työuraeläkkeellä ollessasi saat hankkia ansiotuloja enintään
737,45 euroa kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa eläkkeen
maksamiseen.
Muutamme työuraeläkkeen automaattisesti vanhuuseläkkeeksi, kun täytät eläkeikäsi.

Eläketietosi Varman verkossa
työelämässä ja eläkkeellä
Varma palvelee kaikissa työeläkeasioissa
verkko-osoitteessa www.varma.fi.
Henkilöasiakkaan verkkopalveluja ovat
• työeläkeote
• eläkearviot
• eläkehakemukset
• kuntoutujan hakemukset ja palvelut
• eläkkeensaajan palvelut.
Eläkettä tai kuntoutusta hakiessasi voit tilata
päätösasiakirjasi sähköiseen arkistoosi.

