Työkyvyttömyyseläke

TYÖKYVYN HEIKETESSÄ

Jos pitkäaikainen
sairaus tai vamma
aiheuttaa sinulle työkyvyttömyyttä ja työelämässä
jatkaminen ei onnistu
ammatillisen kuntoutuksen
AMMATILLINEN KUNTOUTUS ENNEN
avulla, voit hakea
TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKETTÄ
Kuntoutus on aina ensisijainen vaihtoehto työkyvyttömyyseläkkeelle. Ammatillisen
työkyvyttömyys-
kuntoutuksen tavoitteena on auttaa sinua jatkamaan työelämässä, vaikka terveyden
eläkettä.
Jos sairaus tai vamma on alentanut työkykyäsi ja toimeentuloasi vähintään vuoden
ajan, sinulla voi olla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen.
Työkyvyttömyyseläke on mahdollista myöntää, jos olet täyttänyt 18 vuotta,
mutta et vielä ole oman ikäluokkasi alimmassa vanhuuseläkeiässä.
Alle vuoden kestävävään työkyvyttömyyteen voit saada Kelan sairauspäivärahaa.

tilasi olisi heikentynyt.
Oikeutesi ammatilliseen kuntoutukseen käsitellään aina työkyvyttömyyseläkkeen
käsittelyn yhteydessä.

TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE JA KUNTOUTUSTUKI

Kuntoutus on
aina ensisijainen
vaihtoehto työkyvyttömyyseläkkeelle.

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää toistaiseksi tai määräajaksi. Määräajaksi
myönnettävää työkyvyttömyyseläkettä kutsutaan kuntoutustueksi.
Molemmat voidaan myöntää joko täytenä tai osaeläkkeenä.
Kuntoutustuki on määräajaksi myönnettävä työkyvyttömyyseläke. Se myön
netään sinulle silloin, jos arvioidaan, että voit hoidon tai kuntoutuksen avulla palata
takaisin työhön. Kuntoutustuki voidaan myöntää täyden tai osaeläkkeen suuruisena.
Osatyökyvyttömyyseläke myönnetään, jos työkykysi on alentunut, mutta voit vielä
osittain tehdä työtäsi. Tämä voi tarkoittaa kevyempiin töihin siirtymistä tai tilan töiden
uudelleenjärjestelyä. Myös tuotantoa muuttamalla tai supistamalla voidaan keventää
työtä tai vähentää työmäärää. Osatyökyvyttömyyseläke on puolet täyden työ
Ansaitsemasi
kyvyttömyyseläkkeen määrästä.
eläkkeen määrän voit
Täysi työkyvyttömyyseläke myönnetään, jos olet sairauden tai vamman takia
menettänyt työkykysi pysyvästi. Työkyvyttömyyden katsotaan olevan pysyvä, jos
tarkistaa työeläkeotteeltasi
todetaan, että työkykyä ei voida palauttaa hoito- tai kuntoutustoimenpiteiden
sähköisissä asiointipalveluissa
avulla.
mela.fi/

TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEEN MÄÄRÄ

asiointipalvelut

Työkyvyttömyyseläkkeesi määrä perustuu MYEL-työtuloosi. Jokainen työtulojakso
vaikuttaa eläkkeen määrään. Huomioon otetaan myös muusta yrittäjätoiminnasta
otetun YEL-vakuutuksen työtulot sekä työsuhteista kertyneet palkkatulot.
Eläkkeessä otetaan huomioon myös niin sanottu tulevan ajan eläke. Tulevalla
ajalla tarkoitetaan aikaa työkyvyttömyyden alkamisesta ikäluokkasi alimpaan vanhuuseläkeikään.
Tämä tulevan ajan eläke perustuu sairastumista edeltäneiden viiden vuoden ansioihin.

TYÖSKENTELY TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLÄ
Sinun ei tarvitse lopettaa työskentelyä kokonaan jäädessäsi työkyvyttömyyseläkkeelle.Jos työ
kykysi sallii, voit tehdä ansiotyötä sinulle määriteltyyn ansiotulorajaan saakka.
Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä ollessasi voit ansaita enintään 40 prosenttia ja osatyö
kyvyttömyyseläkkeellä enintään 60 prosenttia aiemmista ansioistasi. Ansiotulorajasi ei voi
kuitenkaan olla pienempi kuin noin 855 euroa kuukaudessa. Voit tarkistaa henkilö
kohtaisen ansiotulorajasi Melasta.
Jos ansiotulorajasi ylittyy, eläkkeesi voidaan jättää lepäämään enintään
kahdeksi vuodeksi. Jos ansiosi vielä senkin jälkeen ylittävät rajan tai palaat
työhön pysyvästi työkyvyttömyyseläkkeesi lakkautetaan keskeytyksen
alusta lukien. Täysi eläke voidaan myös muuttaa osatyökyvyttömyyseläk
keeksi.
Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla tehty työ kartuttaa sinulle uutta
eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa. Voit hakea uuden eläkkeen maksuun
aikaisintaan siinä vaiheessa, kun jäät vanhuuseläkkeelle.

MYEL- JA MATA-VAKUUTUKSET ELÄKKEEN RINNALLA

Työkyvyn
palautuessa eläke
voidaan lakkauttaa tai
täysi eläke muuttaa
osatyökyvyttömyyseläkkeeksi.

Jos sinulle myönnetään työkyvyttömyyseläke, MYEL-vakuutuksesi päätetään työky
vyttömyytesi alkamispäivään. MATA-vakuutuksesi ovat voimassa 30 päivää sen jälkeen, kun
olet saanut myönteisen eläkepäätöksen. Sinulta mahdollisesti liikaa perityt vakuutusmaksut
palautetaan automaattisesti ilman eri pyyntöä.
Jos jatkat edelleen maatalousyrittäjätoimintaasi eläkkeellä ollessasi, sinulle voidaan
tehdä jäljellä olevan työpanoksesi mukaisella työtulolla uusi MYEL-vakuutus, jonka myötä
voit kartuttaa uutta eläkettä.

TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEEN HAKEMINEN

Lue lisää
työkyvyttömyyseläkkeestä:

mela.fi/
elaketurva
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Jos joudut työkyvyttömäksi pidemmäksi aikaa, sinun on mahdollista saada Kelan maksamaa
sairauspäivärahaa. Kelan sairauspäivärahaa on mahdollista saada noin vuoden ajan. Jos työkyvyttömyytesi jatkuu vielä vuoden jälkeen, on sinun mahdollista hakea työkyvyttömyys
eläkettä.
Eläkehakemus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen Kelan sairauspäivärahan päättymistä. Voit
tehdä eläkehakemuksen sähköisesti asiointipalvelussamme. Mela-asiamies neuvoo sinua tarvit
taessa hakemuksen tekemisessä. Työkyvyttömyyseläkehakemuksen liitteeksi tarvitset hoitavan
lääkärin kirjoittaman B-lääkärinlausunnon terveydentilastasi sekä maatalousyrittäjän selvityksen
työstäsi ja yrityksesi olosuhteista erillisellä liitelomakkeella.

Mela-asiamiehet ja asiakaspalvelumme auttavat sinua Mela-turvaasi liittyvissä asioissa.
•
•
•
•

Hoida Mela-turvaasi verkossa mela.fi/asiointipalvelut
Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650
Lähetä postia: PL 16, 02101 Espoo
Lähetä suojattua sähköpostia: mela.fi

Lisää Mela-turvasta mela.fi ja tarinoita maaseudulta Juurevajoukko.fi

