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Työuraeläke on tarkoitettu 63 vuotta täyttäneelle työntekijälle tai yrittäjälle, jolla on takana pitkä  
työura raskaassa työssä ja, jonka työkyky on heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi.

Erilaiset eläkevaihtoehdot työkyvyn heikentyessä:

1) Työkyvyttömyyseläke

 Määräaikaiset:

 • kuntoutustuki

 • osakuntoutustuki

 Toistaiseksi myönnettävät:

 • työkyvyttömyyseläke

 • osatyökyvyttömyyseläke

2) Työuraeläke

3) Työeläkekuntoutus

Työuraeläke mahdollistaa eläkkeelle siirtymisen ennen alin-
ta vanhuuseläkeikää niille, joiden mahdollisuudet jatkaa 
työssä ovat heikentyneet, mutta joilla ei ole oikeutta täy-
teen työkyvyttömyyseläkkeeseen. 
 

TYÖURAELÄKKEEN EDELLYTYKSET

Voit saada työuraeläkkeen, jos:

• olet täyttänyt 63 vuotta

• et ole täydellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä

• et ole vielä täyttänyt omaa alinta eläkeikääsi

• olet tehnyt vähintään 38 vuoden työuran vähäisin  
 poikkeuksin rasittuneisuutta ja kuluneisuutta  
 aiheuttavassa työssä 

• työkykysi on heikentynyt sairauden,  
 vian tai vamman vuoksi pysyvästi. 

• työsuhteen tai yrittäjätoiminnan  
 päättymisestä on alle vuosi. 

TYÖURAELÄKE 63 VUOTTA TÄYTTÄNEILLE

Työuraeläke voidaan myöntää vuonna 1955 ja sen jälkeen 
syntyneelle, 63 vuotta täyttäneelle työntekijälle tai yrittäjäl-
le. Mikäli olet jo täyttänyt alimman vanhuuseläkeikäsi, et 
voi enää saada työuraeläkettä.

Esimerkiksi vuonna 1958 syntyneillä alin vanhuuseläkeikä 
on 64 vuotta. Jos kyseisenä vuonna synty neelle henkilölle 
myönnetään työuraeläke, voi hän jäädä eläkkeelle 12 kuu-
kautta ennen alinta vanhuuseläkeikäänsä.

TAKANA PITKÄ TYÖURA RASKAASSA TYÖSSÄ

Työuraeläke edellyttää 38 vuoden työuraa rasittuneisuutta 
ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä. Työn tulee olla koko-
naisuudessaan joko kokoaikatyössä tai rinnakkaisissa osa-
aikatöissä tehtyä. Myös ulkomailla tehty työskentely huomi-
oidaan historiaa tarkasteltaessa.

Työuran pituutta laskettaessa tilapäiset poissaolot työelä-
mästä lasketaan mukaan työskentelyajaksi. Tällaisia tilapäi-
siä poissaoloja ovat äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet 
enintään kolmen vuoden ajalta, vähäiset poissaolojaksot sai-
rauden tai lomautuksen vuoksi sekä tilapäinen työttömyys.

Työn tulee jatkua aina työuraeläkkeen alkamiseen saakka 
tai työn päättymisestä saa olla kulunut enintään vuosi. 

MIKÄ ON RASKASTA TYÖTÄ?

Rasittavuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaksi työksi  
katsotaan sellainen työ, joka sisältää: 

• suurta lihasvoimaa edellyttäviä tai lihaksia  
 pitkäkestoisesti kuormittavia työliikkeitä

• hengitys- ja verenkiertoelimistön erityisen  
 voimakasta kuormittumista

• kuormittavia ja hankalia työasentoja

• voimaa tai suurta nopeutta vaativia toistuvia työ- 
 liikkeitä taikka työliikkeitä, jotka sisältävät saman- 
 aikaisesti käsien puristusta, kiertoa ja voimaa

• työskentelyä erityisen vaativassa ja poikkeuksellista  
 henkistä kuormitusta aiheuttavassa vuorovaikuttei-  
 sessa työssä

• työskentelyä jatkuvaa varuillaan oloa tai erityistä  
 tarkkaavaisuutta edellyttävässä tehtävässä, jossa  
 on korkea tapaturman tai onnettomuuden riski  
 taikka ilmeinen väkivallan uhka.

Lisäksi voidaan ottaa huomioon rasittavuutta ja kulutta-
vuutta lisäävänä tekijänä:

• työn poikkeukselliset fysikaaliset tekijät

• kuormitusta lisäävien suojavarusteiden käyttö 

• toistuvaa yötyötä sisältävä tai muutoin  
 kuormittava vuorotyö

• toistuvat pitkät työvuorot. 
Oikeus työuraeläkkeeseen ratkaistaan aina kokonaisarvion 
perusteella. >



TYÖKYKY ON HEIKENTYNYT

Työuraeläkkeen saamisen edellytyksenä on, että työkyky-
si on alentunut vian, vamman tai sairauden vuoksi. Alen-
tuneen työkyvyn vuoksi työssä jatkamisen mahdollisuudet 
ovat pysyvästi heikentyneet, mutta eivät niin voimakkaasti, 
että voitaisiin myöntää täysi työkyvyttömyyseläke. 
 
 
TARKISTA ELÄKKEESI MÄÄRÄ  
ENNEN ELÄKKEEN HAKEMISTA
Työuraeläkkeen määrä on aina sinulle työuraeläkkeelle  
siirtymiseen mennessä karttuneen eläkkeen suuruinen. 
 
 
ELÄKKEEN HAKEMINEN
Voit tulostaa työuraeläkkeen hakemuslomakkeen verkko-
sivuiltamme www.elo.fi/hakemus ja toimittaa sen Eloon. 
Hakemuksen voi tulostaa, täyttää ja toimittaa skannattuna 
osoitteessa www.elo.fi/elakepalvelu. Hakemuksesi liitteek-
si tarvitaan sekä työterveyshuollon lausunto terveydentilas-
tasi että selvitys työskentelystäsi. Yrittäjien on toimitettava 
vastaavat tiedot.

Eläkkeenhakija voi halutessaan hakea ennakkopäätöstä  
oikeudestaan työuraeläkkeeseen. Myönteinen ennakkopää-
tös on voimassa 6 kuukautta.

Työuraeläkettä ei voida myöntää takautuvasti vaan aikaisin-
taan hakemista seuraavan kuukauden alusta lukien.  
 
 
VANHUUSELÄKE TYÖURA- 
ELÄKKEEN JÄLKEEN
Työuraeläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi 
alimmassa eläkeiässä. 

Työuraeläkkeen rinnalla saa työskennellä, mutta kuukausi-
tasoiset ansiot saavat olla korkeintaan 855,48 euroa kuu-
kaudessa (885,63 €/kk 1.8.–31.12.2022). Eläkkeen rin-
nalla tehdystä työstä karttuu lisää eläkettä 1,5 prosenttia 
vuosiansiosta tai yrittäjän YEL-työtulosta. Mikäli työskente-
let työuraeläkkeen rinnalla, siitä karttunutta eläkettä tulee 
erikseen hakea.

Eläkeneuvonta  
puh. 020 694 726, ma–pe klo 8–17 
www.elo.fi/elakepalvelu www.elo.fi
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Vanhuuseläkkeen eläkeiät eri ikäluokille

 
  SYNTYMÄ- 
  VUOSI

  ALIN  
  VANHUUS- 
  ELÄKEIKÄ

 
  TAVOITE- 
  ELÄKEIKÄ

  VAKUUTTAMIS- 
  VELVOLLI SUUDEN  
   YLÄIKÄRAJA

1955 63 v 3 kk 64 v 1 kk 68 v

1956 63 v 6 kk 64 v 5 kk 68 v

1957 63 v 9 kk 64 v 9 kk 68 v

1958 64 v 65 v 1 kk 69 v

1959 64 v 3 kk 65 v 5 kk 69 v

1960 64 v 6 kk 65 v 9 kk* 69 v

1961 64 v 9 kk 66 v 2 kk* 69 v

1962 65 v 66 v 6 kk* 70 v

1963 65 v 66 v 8 kk* 70 v

1964 65 v 66 v 99 kk* 70 v

 HOIDA ELÄKEASIASI  
 VERKKOPALVELUSSA 
 WWW.ELO.FI/ELAKEPALVELU

Palvelussa voit mm.

• tarkistaa työeläkeotteelta  
 karttuneen eläkkeesi määrän

• toimittaa skannatun, osoitteesta  
 www.elo.fi/hakemus löytyvän  
 työuraeläkkeen hakemuksen  
 liitteineen

• valita käyttöön paperittoman palvelun  
 ja katsoa eläkeasiakirjat verkossa

• lähettää Eloon eläkeasiaa koskevia viestejä

• eläkkeensaajana tulostaa eläketodistuksen,  
 korottaa veroprosenttia ja muuttaa tilinumeron.

Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

On hyvä huomioida, että työuraeläke on pääsään-
töisesti pienempi kuin työkyvyttömyys- tai vanhuus-
eläke. Saat myös niistä arvion vertailua varten  
eläkepalvelustamme.

Voit tarkistaa työuraeläkkeen arvioidun määrän 
myös soittamalla Elon eläkeneuvontaan  
puh. 020 694 726.

* Arvio


