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ALKUSANAT

Tiimti ty6eliikkeen laskentaopas on viimeksi vuonna 1987 ilmes-
tyneen oppaan uudistettu versio. Seitsemhssh vuodessa lakeihin
on tullut paljon muutoksia. Merimieseltkelaki on liitetty mukaan
ETK-jiirjestelmiin ja perhe-eltike on uudistettu. ViimeisimptinA
tullut vuoden 1994 ty6eltikeuudistus on muuttanut elikkeen lasken-
taa olennaisella tavalla. Nhistti syista oppaan ajan tasalle saattami-
nen kivi viiltt{imiittdmAksi.

Ttissti laskentaoppaassa kisitellAin vain yksityisen puolen elhk-
keenlaskentaa, ja siit6 ktiydtitin liipi ltihinndi perusasiat. Opas on
tarkoitettu oppikirjaksi sosiaalivakuutusta opiskeleville ja kisikirjaksi
eldkkeenlaskennan perustietoja tarvitseville, eikh se nain ollen ole
tiydellinen hakuteos elikkeen laskennasta. Laajempi ja yksi-
tyiskohtaisempi opas on tarkoitus tehdi vuoden 1994 aikana.

Opas on suunniteltu ja tarkistettu ty6ryhmtisst, johon ovat kuu-
luneet Eliketurvakeskuksen suunnittelu- ja laskentaosastolta
osastopAhllikk0 Martti Hinnikiinen, tutkija Marjukka Hietaniemi ja
jaostop{itrllikk6 Anneli lkkala sekA lakiosastolta asiakaspalvelu-
ptrtillikkd Tapio Karsikas. Oppaan on koonnut ja tekstin kiijoittanut
Marjukka Hietaniemi. Laskuesimerkkien laatimiseen ovat listiksi
osallistuneet suunnittelu- ja laskentaosaston elakelaskijat Pirkko
Huotari, Seija Laaksonen, Marjo Miettunen, Hanna Onberg ja Ptiivi
Suomi.

Ltimpimtit kiitokset kaikille oppaan valmistumista edesauttaneille
ty0tovereille ja elikelaitosten edustajille arvokkaisla kommenteista.

Helsingissd 21.1.1994

ELAKETURVAKESKUS
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1 JOHDANTO

Suomen eliikeiiiriestelmi koostuu tyoeltrkejtirjestelmti.qla i?
liansanelikejdirjestel mAstii. TyOeltikejarjestelm asti saavat e laKefi a
ne.lotfa ovit btteet tvOetatdtaXien indkaisessa ty6- tai virkasuh-
terjs'sa tai toimineet yiittajina. Kansanelake_tta maksetaan KalKllle

Suomedia isuneille'asuririsaian mukaan. Eldikkeet yhteensovite-
taan elitkettti laskettaessa yhdeksi kokonaisuudeksi.

sekto-
elSkelaki

n elAkelaki

Julkisella puolella, valtiolla ja kunnilla, ol oqlat elfikelakinsa, [tl!9n
mlos Ahienanniaan madkuntahallituksella, Suomen Pankilla'
fdnsanetafelaitoksella seki luterilaisella ia ortodoksisella kirkolla.
V['siiyisen ja julkisen sektorin eltikkeiden laskentaperiaatteet eroa-
vat toisistaan vain vhhAn.

Oooaassa ktisitelltiAn vain vksityisen puolen elhkelakeja' Opas on
rak'ennettu nii n, etti jokai neh ty6eltikelaki laskentaperiaattei neen Ja

elhkelaieineen'kasiteilaan omdssa luvussaan. NAiden kappaleiden
ulkoouolella kiisitelliarn elikelaieista kuitenkin osa-aikaelake ja per-
[e-ei5ie, koska ne poikkeavat niin paljon.muusta elAkkeen las-
fennasti. Vhteensovitus ia ETA-eltikk'eenlaskenta muodostavat niin
iialn omat semeai kokohaisuutensa, minki vuoksi yhteensovituk-
seen ia ETAan liittyviS laskentastantoia ei ole otettu huomioon
aikaisilmmissa luvuissa.
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2 TEL.ELAKE

2.1 TydntekiJdtn etflketaki frEL)

Ty0ntekijain elikelaki, TEL, tuli voimaan 1.2.1962, mutta siti
sovelletaan jo lain antamispaivinti 9.7.1961 ia den ititkeen
voimassa olleisiin ty0suhteisiiri. Lain piiriin kuuluvdt

' yksityisessi tyOsuhteessa olevat. henkil6t, jg!.de1 
-enr1a\onpidtityksenatainen ansio(vakuutuspatkka)

on vihintiin 90 mk kuukaudessa vuoden 1966 indeksisba t+Z
(1 069,86 mk/kk v. 1994), ia. joiden tyOsuhde on kestdnft vEihintdtin kuukauden. 14 ikavuoden tiiyttdimisvuoden alun ja G5-vuotispdivin vdlisent
aikana.

Jos tyosuhde on kest&nyt alle kuukauden, mutta henkil6 on
KuttenKtn oilut saman ty0nantajan palveluksessa kolmena
kalenterikuukautena periikkcrin, riitth6, ettti ansiot ovaf vanintaan
90 mk kuukautta kohden (ind. 142) ja tyOaikaa on oilut vanintaan
20 tuntia kunkin kalenterikuukaudeh-aikana.

2.1.1 Laskentapertaatteet la eHketajit

TEL-elike lasketaan jokaisesta ty0suhteesta erikseen. Elikkeen
mdirdhn vaikuttaa tydsuhteen fiituus ia tyOsta maksettu veron
ennakonpiddtyksenalainen ansio. Ty6suhtelsta kertyneet etakelt
laskelaan yhteen elikkeeile jtidrdrissi. yleinen ejateita on 65
vuotta.

Tavoitetasoinen elake on 60 % elikkeen perusteena olevastap3lkasta ja sen saavuttamiseksi tarvitdan noin 40 vuotta
elakkeeseen oikeuttavaa aikaa, koska elaketta karttuu
paasaantOisesti 1,5 % vuotta kohden (karttumiskerroin IIAOO
kuukautta kohden).

TEL-eltikelajit ovat vanhuuselike, varhennettu ia lvkittv van-
h u uselike, ty0kyvytt6myyseldke, osatyOk\ ./ytt6mwselAi<e. v't<sitOIt i_
nen varhaiseliike, tyottdmyyseliike, osa-dikaeldike' ja perne'-elaf e.

2.2 Elikkeeseen oikeuttava aika

Eldkkeeseen oikeuftava aika on yleensd sama kuin ty0suhteen
voimassaoloaika. Ty0suhteen on'kuitenkin testetava'vaniniaan
yksi kuukausi oikeuitaakseen elakkeeseen. Tvosuhdeaiki ennen
I EL:n voimaantuloa (1.7.1962) otetaan huomioon vain puolena sen
todellisesta kestosta. Eliikkeeseen oikeuttaa aita va&i-nenkton
23-vuotispAivist6 ldihtien.

A.ika la.s.ketaan piivin tarkkuudella, vaikka lopputuloksesta
otetaankin huomioon vain taydet kuukaudet. Kalent'erikuukauden
katsotaan sistittdvhn aina 30 paivaa. puotitettua ait<aiiiirettiessa
puolikkaat pdiivEit py6ristetdiAn ytOspiin tEiysiksi paiviks[- ------
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Esimerkki 2.1

Henkil6llti on tydsuhde, joka on kestAnyt
vilisen ajan. ElAkkeeseen oikeuttava aika

27.8.1990 - 26.9.1991
on silloin

1991 v
1990 v

1v -kk29pv +1

=30pv

*)

") Koska elikkeeseen oikeuttavaa aikaa laskettaessa otetaan mu-
(aan my6s ty6suhteen alkamispiivA, on piivien erotukseen listittA-
vti yksi ptiivti.

Esimerkki 2.2

Henkil6n tydsuhde alkoi 15.3.1959 ja piitittyi 28.2.1992.
Elikkeeseen oikeuttava aika on silloin

3v 3kk16pv 29v 7 kk30pv

puolitettuna
1v7kk23pv

Elikkeeseen oikeuttava aika on yhteensi

29v 8kk -ov1v 7kk23pv

56
9kk 26ov
8 kk 27 l:v

kk 30 ov
kk 15 i:v

v6v3962
959

=1v1kk=13kk.

992
962

1

1

v 2kk30ovv 7kk 1bv

31v 3kk23pv =375kk.
2.2.1 Tuleva aika

Tuleva aika tarkoittaa aikaa eltiketapahtumasla (esimerkiksi
ty0kyvytt6miksi tulosta) vanhuuselSkeitin tiiytttimiseen. Yleensi
t€imtikin aika oikeuttaa elikkeeseen varsinaisen ty0suhdeajan li-
sAksi. Tuleva aika liitetiiAn yleensfl viimeiseen tyOsuhteeseen, niin
kuin viimeinen tyOsuhde olisi kestdnyt elAkeikti€in. Eltikettii, jossa
on mukana tuleva aika, kutsutaan tiysitehoiseksi elAkkeeksi. Eldi-
kettd, jossa ei ole mukana tulevaa aikaa, kutsutaan vapaakirjaeltik-
keeksi.

Edellytykseni tulevan ajan mukaan ottamiselle on, etti henkilO on
asunut Suomessa ennen tydkyvyttOmyyden alkamista vdihint{idn
viisi vuotta. Ttihtln aikaan rinnastetaan my6s asuminen tai
tyOskentely ETA-maissa ja muissa sosiaaliturvasopimusmaissa.
Ty0suhteen pAiittymisen ja ty6kyvytt6miksi tulon vtilillt thytyy



4

Myds ty6tt6myys- ja perhe-el5kkeisiin voi liittyii tuleva aika samoin
edellytyksin.

Tuleva aika liitetAiin v&hint&din kuusi kuukautta jatkuneeseen
tyOsuhteeseen, mutta se voidaan tietyin edellytyksin liittAdi lyhyem-
ptiEinkin tyOsuhteeseen.

Esimerkkl2.3

Henkil0 on syntynyt 7.7.1940. HAn on ollut ty6suhteessa 1 .4.1974
- 30.1.1993 vilisenA aikana. Ty0kyvytt0myys alkaa 1.6.1993
(eliiketapahtuma). Eltikkeeseen oikeuttava aika on silloin

Ty6suhteen kestoaika Tuleva aika

1993v 1 kk30ov 2005v 7 kk 7 ov1974v4kk 1bv 1993v 6kk 1bv
18v9kk 1pv 12v 1kk 7pv

Eliikkeeseen oikeuttava aika yhteensi

18v10kk-ov12v 1kk7l:v

listiksi olla vihemmAn kuin 360
pidenttiviit liitteessa 3 mainitut

30v11 kkTpv =371 kk

2.3 Ellkkeen karttumlnen

Elike =
karttumisprosentti

100

100 x 12 1200

TyOelikelakien mukaisen vanhuuselhkkeen karttuminen alkaa 23-
vuotispiivistti. TyOntekijti on turvattu kuitenkin tyOkyvyttOmyyden
varalta myOs alle 23-vuotiaana.

pdiiviiti. TiitA ns. jilkikarenssiaikaa
ajat.

x elhkk.oik.aika x palkka

ajalta j€ilkeen 30.6.1962

Elikettii karttuu 1.7.1962 alkaen 1 ,5 7o vuodessa. SitA edeltdivdiltti
ajalta el€ikettA karttuu 1 7o vuodessa (jos tyOsuhde on jatkunut
8.7.1961 tai sen jtilkeen), mutta aika puolitetaan. Elakkeen
karttumiskertoimet kuukautta kohden

ajalta ennen 1.7.1962:
(aika puolitetaan)

11 1,5

100 x 12 800
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Eltiketti karttuu ty6ssioloajalta 2,5 prosenttia vuodessa sen
kalenterivuoden alusta, iona henkilO tdvttiit 60 vuotta. Tulevalta
ajalta ja ttiysitehoisella efakkeellaoloajalta eltiketti karttuu kuitenkin
1-,5 o/"'vuodessa. ElAkettii voi karttua timAn korotetun karttuman
mukaisesti aikaisintaan 1.1.1994 ltihtien.

Karttumiskerroin kuukautta
henkilO ttiyttiih 60:

kohden sen vuoden alusta, jona
2,5 1

100 x 12 480

Eltkettir saa kuitenkin karttua enintiin 60 prosenttia koko tydssii-
oloaialta. Koska on mahdollista kartuttaa eldikettA enemminkin, ra-
jataan el&ke 60 prosenttiin yhteensovituksella (ks. luku 10).

Kun elhkkeeseen oikeuttava aika lasketaan pdivin tarkkuudella ja
el6ke karttuu kuukauden tarkkuudella, voi henkildlla iaada eri kart-
tu ma-ajoista ns. jAdn n6sphiviii. Niimti jtitinndspdiivtit s ii rret66n aina
seuraavaan karttumajaksoon.

Esimerkki 2.4

Henkil0 on syntynyt 10.2.1938 ja ollut ty0suhteessa 15.8.1960 -

29.9.1985 vdilisend aikana. Eliikepalkka (ks. kohta 2.5) on 6 200
mUkk. Elikkeeseen oikeuttava aika on

1962 v 6 kk30 ov 1985 v
1961 v 2 kk 10 lrv 1962 v

9kk 29ov7kk 1bv

1v 4kk21 pv

Aika puolitettuna-v 8kk11 pv

Elakkeeseen oikeuttaa aika vasta henkildn 23-vuotispiivttstit
lahtien. Jtidinn6spAiviit 1 1 + 29 ovat yhteensi yli yhden kuu-
kauden. TtmA kuukausi lisitAin 30.6.1962 jAlkeen karttuneeseen
aikaan:

278 kk + 1 kk = 279 kk.

Henkil0lle karttunut eldke on

I 279:- x 6 200 +.-- x 6 200 = 2 203,58 mUkk.1200 800

Esimerkki2.5

Henki16 on syntynyt 6.6.1934 ja on tyosuhteessa 4.1.1989 -

10.6.1997 vilisenA aikana. Ty6suhteen eldkepalkka on 10 000
mk/kk. Henkil6n ty0kyvytt6myys alkaa 1 1.6.1997.

23 v 2kk

=279 kk

29 pv

29 pv
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Elikkeeseen oikeuttava aika, iolloin eliike karttuu 1,5 prosentin
mukaan, on 4.1.89 - 30.12.93 = 59 l* ja27 pv. Niiistii 27 pilivttA
siirtyy korotetun karttuman puolelle.

59
10 000 = 737,50 mUkk

800

Elikkeeseen oikeuttava aika 1.1.94 - 10.6.97 = 41 kk ja 10 pv.
Ntimti 10 piiivtiti ja aikaisemman jakson jtitinnOspiiivhl2T pv
lasketaan yhteen. Summasta saadaan yksi kuukausi lisiiii timAn
jakson elAkkeeseen oikeuttavaan aikaan eli 2,5 prosentin
karttumaan on oikeus 42 kuukaudelta. 7 jtiAnn0sptiivaa siirretaan
tulevan ajan jaksoon.

42
10 000 = 875 mk/kk

480

Tuleva aika 11.6.97 - 6.6.99 = 23 kk 26 pv. Niimti 26 ptiivtiii ja
edellisen jakson 7 j&6nn0sptiiv&d lasketaan yhteen. Summasta
muodostuu yksi kuukausi, joka listitiiAn tulevaan aikaan.

24
10 000 = 300 mk/kk

800

Elike ennen yhteensovitusta (ks
737,50 + 875 + 300 = 1 912,50

2.4 TEL-lndeksl

luku 10) on yhteensi
mk/kk.

ElEikkeet on sidottu TEL-indeksiin, mikti tarkoittaa sitl, etti
elAkkeet tarkistetaan vuosittain hinta- ja palkkatasossa tapahtunei-
den prosenttimuutosten keskiarvon mukaan. Muutoksen perusteella
sosiaali- ja terveysministerid vahvistaa vuosittain indeksipisteluvun
(ks. liite 1), jolla eltikkeet tarkistetaan. My0s laissa mainitut mark-
kamti€iriit on sidottu TEl-indeksiin. Alkuperiiset markkamAirit ovat
vuoden 1966 indeksissii 142.

Eliikkeen indeksitarkistus suoritetaan siten, ettii tarkistettava el6ke
kerrotaan osamaaralla, jossa iaettavana on sen vuoden indeksipis-
teluku, johon elAke halutaan muuttaa ja jakajana sen vuoden in-
deksipisteluku, josta el6ke muutetaan. Samoin tarkistetaan
elikkeen perusteena oleva palkka.

Eldikkeisiin suoritetaan indeksitarkistus vuosittain 1. tammikuuta
lukien.
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Esimerkki2.6

Henkilon TEl-vanhuuselike oli 5 000 mktkk vuonna 1990. Vuonna
1993 se on

1688x 
5 0oo = 5 698,85 mUkk.

1481

Esimerkki2.T

Henkil6n TEl-ty6kyvytt6myyselake on 3 550 mUkk vuonna 1993'
Elike vuonna iga5,lolloii-se my0nnettiin, oli

]088 x 3 550 = 2 zal,1smk/kk.
1 688

2.5 Elakkeen perusteena oleva palkka

Elikkeen Derusteena oleva palkka (eliikepalkka) lasketaan veron
ennafon[iOAtyksenalaisedta ansiosta eli..vakuutuspalkasta'
i,Oiuntebn pAattyessa maksettavaa vuosiloman korvausta ei
kuitenkaan oteta huomioon.

2.5.1 Palkansaaian tydelikemaksun vaikutus

Elhkeoalkan mairhimisen perusteena olevien kalenterivuosien
iniioiiti vihennetiin kunkih vuoden palkansaajan tydeliikemak-
suorosenttia vastaava mddri. vahennys tehdtitin kertoimen perus-
iedlla, jo(a ilmoitetaan samalla kuin seuraavan vuoden indeksi-
pisteluku.

Kerrointa laskettaessa vahennys raioitetaan korkeintaan siihen pro-
senttimaaraan, jolla palkansadjien reaaliansiot ovat nousseet vuo-
den 1992 kolilannesta vuosineljinneksesti ansaitsemisvuotta
edettavan kalenterivuoden kolmanteen neljinnekseen' Vqhqnnyq
tulee niin ollen ensimmtiisen kerran tehtivaksi todennakoisesti
vasta 1990-luvun loppupuolella.

2.5.2 Ettkepatkka silloln, kun tydsuhde ei pllty elflketapahtumaan

Elakeoalkka lasketaan kustakin ty6suhteesta erikseen tyosuhteen
neilari viimeisen kalenterivuoden indeksitarkistetuista ansioista,
ioldta on vihennetty mahdollinen palkansaajan ty6el6kemaksun
biu i,i. 

-Ansiot -ti*ist'etaan 
ty6s u htee n ptitittyniisvu ode n tasoo n (tai

iuoiaan elikkeen laskentavuoden tasdon). Neljdin viimeisen kalen-
t-erivuoOen indeksitarkistetuista keskimaaiaisisth kuukausiansioista
iitetaln pois se vuosi, iolloin ansiot ovat pienimmit ja se..vuosi,
iolloin aniiot ovat suurimmat. Elakkeen perusteena oleva palKKa on
iatiette iaavien ansioiltaan keskimmaisien kahden vuoden keski-
hAarainen kuukausiansio.
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Kahden ansioiltaan keskimmiisen vuoden indeksillti tarkistetut
vuosiansiot lasketaan vhteen, summa iaetaan tvOssiolooAivien
(kuukaudessa 30) yhteenlasketulla lukumaaralla naina vucisina ja
osamidri kerrotaan 30:116.

Eslmerkkl2.S

Henki16llii on ollut 4.3.1987 - 30.8.1993 viliseni aikana TEL-
ty6suhde.

1 990
1 991
1 992
1993

85 550,00
89 000,00
88 780,00
78 000,00

8125,61.
7 849,11.
7 424,72
I 750,00

Koska vuoden 1992 kuukausiansio on pienin ia vuoden 1993
suurin, eltikepalkka lasketaan ansiotasoltaan kahden keskimmiisen
vuoden (1990 ja 1991) ansioiden perusteella:

97 507.36 + 94 189.3430x-=7987,3omK/KK.
360 + 360

2.5.3 Elflkepalkka silloin, kun tyosuhde plattyy eHketapahtumaan

Eltlketapahtumaan (mm. tydkyvyttOmyys, vanhuuselikeiin
ttiyttAminen tai perheenh uoltaian kuolema) piAttwissdi tyOsuhteissa
eliketapahtumavuosi jiitetAiin eldkepalkkaa laskettaessa pois, jos
tyOsuhde on jatkunut v5hintS6n kolmena kalenterivuotena.

Ku_n.eliketapahtumavuosi jiiii pois, elikepalkka lasketaan jaljelle
jii€ivistA vuosista kuten edelli on selostettu neliAn eltikeiariah-
tumavuotta edeltAvin vuoden palkkoien oerusteelfa. Jos tvOsuhde
on jatkunut alle viisi vuotta, eiafepdtffd lasketaan kohdan 2.5.4
mukaisesti.

Esimerkkl2.9

Henkil6n tyOsuhde alkoi 1.2.1988. Hin tutee tyOkyvyttOmiksi
ty6suhteen kest&essh 20.5.1 994.

VUOSI-
Vuosi ansiot

vuosi-
Vuosi ansiot

1 990
't991

1992
1 993

vuosiansiot
ind. 1688 pv

360
360
360
240

481 97 507,36
595 94 189,34
682 89 096,69
688 78 000,00

ind

ind

mUkk

vuosiansiot
ind. 1688 pv mUkk

98 000,00
102 000,00
105 000,00
100 000,00

1481
1 595
1682
1 688

111 697,50
107 947,34
105 374,55
100 000,00

360
360
360
360

9 308,13
8 995,61.
I 781,21*
8 333,33
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Koska elaketapahtumavuosi iqlgtaqn.eltrkepalkka-a Iaskettaessa
pois, elikepalkka lasketaan n-eljdrstti viimeisestA elaketapahtumaa
'eOettavastd kalenterivuodesta'

Koska vuoden 1993 kuukausiansio on pienin ia vuoden 1990
suurin, eliikepalkka lasketaan ansiotasoltaan kahden kesklmmalsen
vuodeh (199'1 ja 1992) ansioiden perusteella:

107 947,34 + 105 374,55 ^30x-=8888,41 mk/kk.
360 + 360

2.5.4 Ellkepalkka lyhylssa rydsuhtelssa

Jos elAkepalkan laskentaan valittavaa ty0suhdeaikaa on ollut

a) vain vhden kalenterivuoden aikana, elAkepalkka on sen' vuoden keskimi6rAinen kuukausiansio

b) vain kahden kalenterivuoden aikana, elikepalkka on niiden' vuosien keskimitrhinen kuukausiansio

c) vain kolmena tai neljiinti kalenterivuotena

- ensimmiisen vuoden ansio otetaan huomioon vain, jos
tyOsuhde on silloin kest€rnyt vtihinttitin kuusi kuukautta

- kolmesta kalenterivuodesta eldkepalkkaa laskettaessa
jlrtettitin ottamatta huomioon se vuosi, iona ansio on ollut
prenrn.

Esimerkkl2.10

Henkil6llti on ollut 6.9.1990 - 18.12.1993 vAliseni aikana TEL-
ty6suhde.

vuosi- vuosiansiot
Vuosi ansiot ind. ind. 1688 pv mk/kk

1991 90 000,00 1595 95 247,65 360 7 932'3q.
tsgz 99 810;OO 1682 100 166,04 360 8 347,17*.
1993 99 915;OO 1688 99 915,00 348 8 613,36*

Vuotta 1990 ei oteta huomioon elAkepalkan laskemisessa, koska
tv6suhde ei kvseiseni vuonna ole'iatkunut vihintSan kuutta
(uukautta. Kun'elakepalkka lasketaan kolmesta kalenterivuodesta,
el oteta huomioon sith vuotta, jona ansiot ovat olleet pienimmit:

100 166,04 + 99 915,00
sox 

-=8478,01 

mk/kk.
360 + 348
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2.5.5 Polkkeuksla ellkepalkan laskentaan

Jos tuleva aika on liitettiivii alle kuusi kuukautta jatkuneeseen TEL-
ty6suh-teeseen, lulevan.ajan eltikepalkka lasketaan tietyn ajanjak-
son eliikepalkkojen keskiarvona. Tiitti kutsutaan tasoitrispalkaksi.

Eltikepalkka voidaan myds miiritetli muiden kuin netiin viimeisen
vuoden ansioista. Jos ansiot ovat esimerkiksi saiiauden takia
alentuneet merkittivisti siten, ett& neliin viimeisen vuoden ansiot
eivit vastaa henkilOn vakiintunutta anslotasoa, voidaan eltikepalkka
tarkistaa harkinnanvaraisesti.

Jos elikepalkan miirihmisen perusteena oleviin vuosiin sisiltyy
palkatonta lapsenhoitoaikaa, niin elAkepalkka lasketaan enintiiin
neljin sellaisen viimeisen vuoden perusleetta, joihin sitti ei sistilly.

2.6 Ellkkeen korotukset

2.6.1 Tydelikelisl

Muuta kuin osa-aikael€ikettti korotetaan tvoeltiketistiilh. ios tv6nte-
kijA on saanut liitteessi 3 mainittuja etuuksia. Ntimii etuudei eivAt
kuitenkaan oikeuta tyoeltikelistitin, jos etuus on maksettu

- ajallq ennen sita kalenterivuotta, jona ty6ntekijA on ttiyttitnyt 23
vuotta- el&ketapahtumavuodelta- ennen 1.1.1967- kalenterivuodelta (tai ennen siti), jona tydntekijtrltii on ollut
ensimmiinen tyOelakkeeseen oikelttava tyO- tai virkasuhde tai
yrittiijiitoiminta- sellaiselta kalenterivuodelta, jonka ajan ty6ntekij6 on ollut ko-
konaan tyoeltikelakien mukaisessa tvo- t-ai virkdsuhteessa tai
yritttijtindi, jollei hEin ole samana kalenterivuonna ollut mv6s
LEL:n piiriin kuuluvissa tdissti (ks. tuku 3) ia ansainnut LEL:n
mukaista palkkaa vihint6dn LEL:n alempda rajamiirtiA (ks. liite
5).

Listiksi ennen 1.1.1994 maksettuja koulutus- ja kuntoutusetuuksia
ei oteta h u om ioon tyoelAkel istiti l-askettaessa.

Tydelfikelisln laskeminen

TydelhkelisAin oikeuttavat etuuskuukaudet lasketaan etuuslaieittain
etuusptivien perusteella. Etuuskuukausia mAirittAess6 oaivienja[qjqla .kdyteti?in kunkin etuuslajin osatta niiden ptiivieh tuku-
miirih, joilta etuutta enintiin keskimiirin voidaan haksaa kuu-
kaudessa (mainittu liitteessi 3). Ainoastaan tAydet kuukaudet
otetaan huomioon.
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Esimerkiksi ty0tt6myyspAivhrahojen osalta jakaja on 22.

Ty6tt0myysaika =
ty0tt0myyspirivtit

22

Tv6elAkelisdi lasketaan kertomalla elikkeen mtirA eri etuuslaiien
yhteenlaskettujen etuuskuukausien lukumi6rilli ia jakamilta
luvulla, joka saadaan, kun etuuskuukausien lukumiirti vihenne-tiin niiden tivsien kuukausien lukumddrhstti. iotka sishltvvit
aikaan henkilOn 23 vuoden itin tAytttimisestii 65 vubOen ian taitta-
miseen, aikaisintaan kuitenkin f .i.1962 alkaen.

Tydeltikelisti pelktisttitin tyOttOmyyden peru steella on ttil lOi n

ty6ttomyysaika
x elhke

(aika 23v. - 65v.) - ty0tt6myysaika

Etuuspdivdt otetaan huomioon enintiin 64 vuoden itin tiiytti-
misvuoden loppuun. Ty0elikelisti lasketaan ennen mahdoilista
lapsikorotusta ja yhteensovitusta.

Ty6eliikelisiprosentti on valmiiksi laskettuna Eliketurvakeskuksen
ty6su hderekisteriotteella.

Esimerkkl 2.11

Henkil6 on syntynyt 1.5.1950 ja htinelldi on ollut ty6suhde 1.9.1978
- 31 .1 2. 1 993 vdliseni aikana.

Henki16n tydkyvytt0myys alkaa
elikkeen miAri ilman ty0elAke
saanut tyoelhkelisitin oikeuttavi

Ans. suht. tyOtt. pdiivdirahaa v
Ammattikoulutusrahaa v
Ans. suht. tyOtt. piivirahaa v
Ans. suht. tydtt. pAivdrahaa v

1 5.2. 1 996. Yhteensovittamattoman
listi on 5 100 mUkk. Henkilo on
a etuuksia seuraavasti:

1 994
1 995
1 995
1 996

pv kk

250:22 = 11
150:30 = 5
100:22 = 4
25'22 = 1

Vuoden 'lgg6 ansioon suhteutetut ptiviirahat eivAt oikeuta tydelti-
kelisiin, koska elaketapahtumavilodelta saatuja etuuspirivia ei
oteta huomioon.

TyOelSkelis€iAn oikeuttavat etuuskuukaudet yhteensl ovat
11+5+4=20kk.
Aika 1.5.1973 - 1.5.2015 = 504 kk.

20

504 - 20
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Yhteensovittamaton elike on yhteensi
5 100 + 210,74 = 5 310,74 mk/kk.

2.6.2 Lapsikorotus

Jos ennen 1.1.1939 syntyneella el6kkeensaaialla tai hinen
ouolisollaan on sellaihen alle 18-vuotias lapsi, iolla olisi
blakkeensaajan jAlkeen oikeus perhe-elAkkeeseen (ks. luku 9
Perhe-elike); lisataan ellkkeeseen lapsikorotus, jo.nka..suuruus
mi6riivtvv eiakkeensaaian svntvmivuoden perusteella liitteenA 2
olevan'taulukon mukaan. Katidesta tai usearhmasta lapsesta koro-
tus on kaksinkertainen.

Eslmerkkl2.12

Henkil6 on svntvnyt 15.12.1933. Hinen TEL:n mukainen ty6ky-
vytt6myyselafke6nsa on 2 798,23 mkAk. Htinelli on kaksi alle 18-
vuotiasta lasta.

Vuonna 1933 syntyneelle TEllapsikorotus on 6 o/".

Kahdesta lapse'sta' korotus on kdksinkertainen :

2 x 0,06 x 2 798,23 ml</kk = 335,79 mUkk.

Yhteensovittamaton ty0kyvytt6myyseldke + lapsikorotus =
2 798,23 + 335,79 = 3 134,02 mk/kk.

2.6,3 Lykklyskorotus

Vanhuuselikkeeseen maksetaan lykkAyskorotus, jos henkilO lykkiit
vanhuuseldkkeelle ititimistti yli 65 vuoden itin thytt{imisen (ks.
kohta 2.9.3 [kat[ vanhuusel&ke).

2.7 Automaattlnen katkalsu

TEL-tvdsuhteisiin tehdiiAn automaattinen katkaisu 54 vuotta
ttivttiheillii, kun TEL-ty0suhde on iatkunut yhdenjaksoisesti
kvinmenen vuotta. Tiillii ehktiistiAn eliketurvan heikentyminen, jos
v'anhemmalla itilldi ansiot alenevat aikaisemmasta. Ty0suhde
katkaistaan siis vain elAkkeen laskemista varten, ei ty0oikeudelli-
sesti.

Katkaisun jAlkeen tyOsuhteesta muodosluu kaksi erillistA TEL-
tyosuhdetta. Elhketuiva mtitirtiytyy niiisti tyosuhdejaksoista kuten
kahdesta erillisesti TEL-ty6suhteesta.

Automaattinen katkaisu voidaan tehdh aikaisintaan sen vuoden
looussa. iona henkilO ttivtttiti 54 vuotta, ia viimeistiiin sen vuoden
lo'pussd,' jona henkil0'ttiytttiti 62 vuoita. Jos henkil0lle tulee
kvmmen'ei vuotta tv0suhcietta tivteen esimerkiksi 58-vuotiaana,
XhtXaisu tehdtiiin den vuoden ldpussa, kun henkil6 ttiytttiti 58
vuotta. Automaattinen katkaisu t-ehdAan kuitenkin aikaisintaan
31.12.1994.
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ElAke lasketaan vertailun vuoksi ty6suhteesta myOs niin kuin
katkaisua ei olisi tehtykiin, kuten yhdenjaksoisesta tyOsuhteesta.
Sita verrataan katkaiStun tyOsuhteen kurhmankin osah yhteenlas-
kettuun elikkeeseen. Se, kummalla tavalla laskettuna eldke on
suurempi, mAtirtiti katkaistun tyOsuhteen elikepalkan mAA-
rAytymistavan: Jos yhdenjaksoisen tyOsuhteen elikepalkan
perusteella laskettu elike on suurempi, otelaan sen eldkepalkka
kummankin katkaistun osan eldkepalkaksi. Jos taas erillisten
tydsuhdejaksojen eltikepalkkojen perusteella laskettu elike
yhteensi on suurempi, pidet8tin tyosuhdejaksojen elSkepalkkoina
niiden erillisiti elaikepalkkoja.

Katkaisu poistetaan, jos katkaisun jilkeinen tyOsuhdeosa ptitittyy
ennen kuin kuukausi on kulunut'katkaisudta. Automabttisen
katkaisun edellytyksend oleva kymmenen vuoden ty6suhdeaika
lasketaan mahdollisesta teknisestd katkaisusta eteenpdin (ks. kohta
2.8).

Esimerkki2.13

Henkil0 on syntynyt 10.1 0.1 939. Ty6suhdeaika on 1 .1 .1985 -

Q9.9.1 99_5, joten automaattinen katkaisu tehdAdin tyOsuhteeseen
31 .1 2.1 994.

Tydsuhdejakso 1.1.1985 - 31.12.1994 = 120 kk
Ty6suhdejakso 1.1.1995 - 30. 6.1995 = 6 kk

Vuosi

1 995

Ansiot
mUv

pv Ansiot
mk/kk

1 991
1 992
1 993
1 994

360
360
360
360

132 000
120 000
120 000
108 000

48 000

11 000
10 000.
10 000* x
9000 x

180 I 000

Ansiot on tarkistettu vuoden 1995 indeksiin (oletettuun). TiihdellA
merkityistd vuosista lasketaan katkaisua edelt'Aviin ty0suhdejakson
elikepalkka ja rastilla merkityistd yhdeniaksoisen ty6-suhteen'elike-
p?!qq. Katkaisun jtilkeisen tydsuhdejak-son etdkepatkka on vuoden
1995 keskimAhrtrinen palkkd.

Erillisten tyosuhdejaksojen vapaakirjat:

120:- x 10 000 = 1 500 mUkk.
800

6
8 000 = 60 mUkk.

800

Katkaistujen ty0suhdejaksojen elakkeet yhteensi
1 500 + 60 = 1 560 mUkk.
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Yhdenjaksoisen ty0suhteen laskennallinen elAke:

126.:x9500=1496,25mUkk.
800

yhteenlaskettu elake o
laskennallinen elike,

Koska erillisten
kuin

n suurempt
lasketaan
rusteella.erillisi niiden omien elikepalkkojen pe

uudelleen kummalkatsotaan la tavalla
laskettu koska silloin tarkasteluun voi tulla
mukaan

2.8 Tekninen katkalsu

Jos henkild ty6suhteen iatkuessa siirtyy tiiysiaikaisesta tyOsta osa-
aikaiseen tdi pdinvasfoin, ty0suhde voidaan jakaa erillisiksi
tyOsuhdeiaksoiksi. Titii kutsuthan tekniseksi katkaisuksi. Periaate
cin sama-kuin automaattisessa katkaisussa, mutta perusteet ovat
erilaiset.

Ty6suhteen teknisen katkaisun edellytyksena on, efia
-'ty0suhde on jatkunut ainakin kolm'e vuotta ennen ajankohtaa,

iosta katkaisu tehd&in
- iyonterijatli on strinnolliseni pidetttivti tyoaika, jossa on

taoahtunut muutos
- tvbaian muutoksen vhtevdessi oalkka on alentunut vAhinthin

ynO6tta neljiinnekseflEi tai noussut yhdelldr kolmanneksella
aikaisemmasta

- ty6ajan muutos ei ole tarkoitettu tilapAiseksi.

Tekninen katkaisu poistetaan, jos eliketapahtuma sattuu ennen
kuin kaksi vuotta on kulunut teknisestd katkaisusta.

Eslmerkkl2.14

Vuonna 1946 svntvnvt tvdntekiiii on ollut TEL-tv6suhteessa
1 . 1 0. 1 988 alkaeri. rironter'i;a siirtii 1 .5. 1 993 ptiditoimisesta tyostti
osa-aikaiseen fu6h0n. Pihtoimisen tvOn oalkka ennen muutosta on
11 280 mUkk ia osa-aikaisen ty6n-palkka on 7 850 mUkk. Osa-
aikatyO jatkuu 18.6.1997 saakka.

Ty6suhde jaetaan erillisiksi ty6suhdejaksoiksi ia elike lasketaan
kummastakin erikseen.

Ty6suhdejakson 1.10.88 - 30.4.93 eliikepalkka on 12 500 mk/kk.

55 x 12 500Elike= =859,38mUkk.
800

Ty0suhdejakson 1.5.93 - 18.6.97 eltikepalkka on 8 200 mk/kk.

49x8200
ElAke =

800
= 502,25 mUkk
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2.9 Ellkelallt

Ty6elikelakien mukaan elAke voidaan my6ntiti vanhuuden,
ty0kyvytt6myyden, ty0tt6myyden ja kuoleman perusteella. Osa-ai-
kaelhke kEisitellAiin, kuten perhe-eltikekin, omassa kappaleessaan
myOhemmin.

2.9.1 Vanhuusel{ke

Yleinen vanhuusel&keiki on 65 vuotta. EldikeikdiA voidaan alentaa
vapaaehtoisin eldkejdirjestelyin. Oikeus vanhuuseldkkeeseen
henkilOllh on h6nen ttiytettyiitin el&keihn. Tydsuhteen, josta
vanhuuselikkeelle jtiiidtitin, tdiytyy kuitenkin olla ptidittynyt ennen
kuin elike mydnnetiin. Vanhuuseldke alkaa yleensA eltikeiAn tiyt-
tdmisen jiilkeisen kalenterikuukauden ensimm6isenii ptiivtinti, jos
vanhuuselikehakemus on tehty kolmen kuukauden sisilli
tyOsuhteen piiittymisestii.

Esimerkki2.15

Henkil0 on syntynyt 6.6.1934. Hinen TEl-ty6suhteensa on alkanut
7.2.1991 ja ptitittyy hiinen ttiytettyf,iin eldikeitin 30.6.1999. Ty6suh-
teen elikepalkka on 10 000 mk/kk. Aikaisemmin piitittyneisth
tyosuhteista on karttunut eltikeftti 4 000 mukk.

1,5 prosentin karttuminen:

Elikkeeseen oikeuttava aika 7.2.1991 - 31.12.1993 = 34 kk ja24
pv. Jiiinn6spirivit (24 pv) siirtyviit korotetun karttuman puolelle.

34

- 
x 10 000 = 425 mk/kk

800

2,5 prosentin karttuminen:

El6kkeeseen oikeuttava aika 1.1.1994 - 6.6.1999 = 65 kk ja 6 pv.
Niimti 6 pv ja aikaisemman jakson 24 jAAnndspiivhi lasketaan
yhteen. Summasta saadaan yksi kuukausi lisEtti timdn jakson
elikkeeseen oikeuttavaan aikaan eli 2,5 prosentin karttumaan on
oikeus 66 kuukaudelta.

66_ x 10 000 = 1 S75 mk/kk
480

Yhteensovittamaton vanhuuselAke 1.7.1999 alkaen on yhteensi
4 000 + 425 + 1 375 = 5 800 mUkk.

2.9.2 Varhennettu vanhuuselake

Vanhuuselhkkeen voi saada aikaisintaan 60 vuoden iistti
varhennettuna. Kun vanhuuselike myOnnetihn varhennettuna,
eltikettA vihennetAin jokaiselta kuukaudelta, jolta eliiketti
maksetaan ennen elikeiAn tiiyttiimiskuukautta seuraavan
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kuukauden alkua. Varhennusvithennysprosentit, joiden mukaan
eltikettti vAhennet&dn, ovat liitteessi 2.

VAhennys lasketaan liitteen taulukon osoittamana prosenttimiirtinh
eldkkeelle siirtymishetkeen mennessi karttuneesta yhteensovi-
tetusta elikkeestA.

Esimerkki2.16

Henkil6 on syntynyt 4.3-1932. Hin oli TEL-tyOsuhteessa ajan
15.4.1974 - 17.9.1990, josta hinelle karltui vapaakirjaelakettti
2 100 mUkk (ind. 1688). Henki16 varhentaa vanhuuseldtketti€in
1 .8.1994 alkaen.

Varhennusvdhennys on 0,44 %lkk ja varhennusaika
1.8.1994 - 1.4.1997 = 2 v 8 kk = 32 11.

Vdhennysprosentti = 32 x 0,44 o/o = 14,08 o/".

Varhennusvihennys 0,1408 x 2 100 = 295,68 mk/kk.

Varhennettu vanhuuselAke 1.8.1994 alkaen on
2 100 - 295,68 = 1 804,32 mk/kk.

2.9.3 Lykltty vanhuusellke

Jos vanhuusel6ke alkaa my0hemmin kuin 65 vuoden idn
tAyttAmistA seuraavan kuukauden alusta, eltkkeeseen lasketaan
lykkiiyskorotus. LykkEiyskorotus on yksi prosentti jokaiselta lyktityltti
kuukaudelta. Lykktiyskorotus lasketaan yhteensovitettuun elik-
keeseen.

Esimerkki2.17

Henkil6 on syntynyt 13.2.1 928 ja hinen yhteensovitettu
vanhuuselikkeensd 65 vuoden i&ssi on 3 300 mUkk. Henkild jiti
vanhuuselikkeelle 1.12.1993 alkaen.

Lykktiysaika = 1.3.1993 - 1.12.1993 = 9 kk.

Lykkayskorotus 0,09 x 3 300 = 297 mUkk.

Lyktitty vanhuuselAke 1.12.1993 alkaen on
3 300 + 297 = 3 597 mk/kk.

2.9.4 Ty6$lvyttdmyysellke

Ty6kyvytt0myyselakkeen voi saada alle 65-vuotias tyOntekij€i, jonka
tydkyvyttOmyyden arvioidaan jatkuvan vihinttiirn vuoden aian
yhtiijaksoisesti. Ttiysi ty6kyvytt6myyseltike maksetaan, jos ty0klky
on alentunut ainakin kolmella viidesosalla. Tydkyvyttdmyy-seliike
my6nnetaan osaelikkeenti, jos tyOkyky on alentunul2l5 - 3/5.
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Tdiysi ty6kyvytt6myyselike alkaa yleensi sairausvakuutuslain
mukaisen phivirahan ns. ensisijaisuusajan jiilkeen seuraavan
kuukauden' alusta. Osaelike ja ertiissti t'apauksissa my6s tAysi
ty0kWyttomyyselike alkaa ty6kyvyttdmyyden alkamista seuraavan
kuukauden alusta. OsaelAke on puolet taydesta elAkkeestA.

2.9.5 Yksil6lllnen varhaisellke (WE)

Yksil0llinen varhaiselike voidaan mydntiii 58 vuotta tAytthneelle
henkilOlle, jonka ty6kyky on eriniiset tekijit huomioon ottaen
alentunut niin, ettei hhnen voida kohtuudella edellyttiA entih
jatkavan ansioty0tAAn. Ennen vuotta 1940 syntyneillit YVE:n
alaiktiraja on 55 vuotta.

Yksil6llinen varhaiselike mAtirAytyy samalla tavalla kuin tdiysi
tyOkyvytt6myyselfike. Eldkkeeseen tulee liittyti tulevan ajan oikeus
jostakin eliikejirjestelmisti, paitsi silloin, kun henki16 on jAAnyt
vanhuuselikkeelle iulkiselta sektorilta alennetussa elikeiissi.

Yksil0llistti varhaiseliketth maksetaan osaelAkkeen suuruisena, jos
ansiot elSkeaikana ylitttivdit 90 mUkk indeksissi 142 (1 069,86
mk/kk indeksissi 1688 v. 1994), mutta ovat alle 60 prosenttia
elikkeen perusteena olevasta palkasta. Jos ansiot ovat yli 60 pro-
senttia palkasta, YVE jaa lepiiiimtiiin tyOssioloajaksi. Tiiltii ajalta
ei yleensi kartu uutta el6rkettS.

Yksil0llisesti varhaisel?ikkeestii haetaan yleensi ensin en-
nakkopiiitOstti. YVE alkaa, kun kaikki elAkkeen saamisen
edellytykset ovat tayttyneet, aikaisintaan eldke- tai ennak-
kopirditOshakemusta seuraavan kuukauden alusta.

Esimerkki2.18

Henkil0 on syntynyt 10.5.1938. Koska hin on syntynyt ennen
vuotta 1940, YVEn alaikdraja on 55 vuotta. Henkil0 jti€i
yksilOlliselle varhaiseldkkeelle heti 55 vuotta tdiytettydidin. HdnellA on
ollut seuraavat TEL-tydsuhteet: 

ind. ertikeparkka mk/kk

Ty6suhde A: 1 .10.1966 - 15.4.1990 1481 8 650
Ty0suhde B: 1.5.1990 - 12.1.1993 1688 8 780

Ty0suhde A: 1.10.1966 - 15.4.1990 = 282 kk.

Eltikepalkka indeksillti korjattuna

1 688
:;x8650=9859,01 mUkk.
1481

282
El6ke =-x 9 859,01 = 3 475,30 mk/kk.

800
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Tydsuhde B: Aika 1.5.1990 - 12.1.1993 = 32 kk.
Tuleva aika 10.5.1993 - 10.5.2003 = 120 kk.

152
Etdke =-x 8 780 = 1 668,20 mUkk.

800

Yhteensovittamaton yksi16llinen varhaiselake 1.6.1 993 alkaen on
3 475,30 + 1 668,20 = 5 143,50 mUkk.

Esimerkkl2.19

Henki16 on syntynyt 10.5.1940. Viimeinen ty6suhde on 1.5.1995 -
15.1.1998. Eltikepalkka on 10 900 mklkk. Lisiiksi hiinelle on kart-
tunut elAketti aikaisemmista tydsuhteista 4 250 mk/kk vuoden
1 998 tasossa. HenkilO idiA yksilOlliselle varhaiseltikkeelle 1.6.1 998.

Aika 1.5.1995 - 15.1.1998 = 32 kk ja
tuleva aika 10.5.1998 - 10.5.2005 = 84 kk.

116
ElAke = 10 900 = 1 580,50 mk/kk.

800

Yhteensovittamaton yksi16llinen varhaiselAke 1.6.1 998 alkaen on
4 250 + 1 580,50 = 5 830,50 mUkk.

Eslmerkki 2.20

Henkil6 on yksil0llisellA varhaiseltikkeellt. El&kkeen mddr6 on
4 862 mUkk ja eltikkeen perusteena oleva palkka on 8 840 mk/kk
vuoden 1994 indeksissi. Ty6ntekijti aloittaa tyOsuhteen 1.2.1994,
jossa ansiot ovat 5 000 mklkk. YVEh aletaan maksaa osaelakkeen
suuruisena, joka on puolet tiiydestti elikkeesti.

Osaelike = 0,50 x 4 862 = 2 431 mk/kk.

2.9.6 Ty6tt6myyselake

Ty6tt0myyselikkeen voi saada henkil6, joka on- tAyttdinyt 60 vuotta,- saanut todistuksen tydttOmyyskassalta tai Kansanel&kelaitokselta
ty6tt0myyspiivArahojen enimmiismd€irtistdr (500 piivAA tai 60
vuoden iiin tdiytttimiskuukauden loppuun),- vdlittOmisti elAketapahtumaa edeltAneiden 15 kalenterivuoden
aikana ty6skennellyt yhteensA viisi vuotta ja

- jolla on oikeus tulevaan aikaan.

Ty6tt6myyseltikkeen elSketapahtumana pidetifin sit6 ptiivtiti, jolta
tyOttOmtille on ensimmiisen kerran maksettu ty6tt0myVspiiivArdhaa
60 viikon + yhden kuukauden aikana (tarkastelujakso), joka lue-
taan ty6voimaviranomaisen todistuksen antamispiiivtistti taakse-
paln.
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Jos.ty6tdn ttiytttiti 55 vuotta ennen kuin hinelle tulee tafieen
ansiopaivarahan. tai.peruspiivirahan enimm6ismaEirti, h5fi saa
parvaranaa sen kuukauden loppuun, jona htin tiytttii 60 vuotta.
Jyl?.rj1-qlT ^q!l-eu_s 

s3-iityy yhdenkin tdilaisen tisAphiviin avuila, jos
rurevan aJan orKeus oti voimassa ensimmiiseni listipiivindi.

Edellti mainitut eldkkeensaamisen ehdot vaaditaan, ios el6ke_
tapahtuma sattuu 1.1.1994 tai sen jtirkeen. xuitehxin,'lbJn-enriio
gl..t-ayttany-t.55.vuotta ennen f .i.1994 ia naneiid'oii oiieus
y3.I9lry:p_aiy?r?!?gl .ruona p6ivini, hineen soveiletaan vanhq;
enroja, Jofl(a on setvitetty liitteessi 4.

J19_l!.olty,ry,etAke atkaa seuraavan kuukauden atusta siiti, kun
Karkki etat(keen saamisen edellytykset ovat tiyttyneet.

Esimerkki2.21

ft gn].ttg^on :.Vllyt'yt- g0:7. 
1 
e35. . Hiineili on oilur TE L_ty6suhde A

1.1.1970 - 91.12.1992, josta erdikeparkka on s ooo mtvfuili"e-rar<e
1 650 mUkk.

lr=i',"'#'EE8oli-f,*il,1t',rlJ;r';J&f Bfi 'E'dJJr,gli'lilvvteen
Ty6tt6myvspaivarih.an 500 p_iiivEin enimmiism€iirti ttiyttyy
30. 1 2. 1 995 (iofloin tydttomyystodistus annetaan).' iasta iiaii60a,n
tarkastettund 60 vii(on ia Vrrrien riurriiiili ldairE"LliffiHEin*
ty0tt0myysavustuspaivi bn'30.9. 1 99+, iot<a on tvoiltmyiseuiiiieen
eldketapahtuma.

Tyontekijalla on oikeus tyottomyyseltikkeeseen, koska elikkeeseenvotoaan tasKea m.ukaan tuleva aika ja tyOskentelvh ennenelaketapahtumaa edettineen 15 vuoOen hTriiri ori viiir;r;ii;.
Eltike ty6suhteesta B:

1.1.1993 - 30.1.1994 = 13 kk

83
yhteen 83

Elike =:::x 6 000 = 622,50 mUkk
800

Yhteensovittamato
1 650 + 622,50 =

n tyottomyyselike on 1.1.1996 atkaen
2 272,50 mk/kk.

Hen[,ilo.ei..ipa tyoetiketis€ii, koska hineilA ei ote aikaisemmitta
yygyta tyottOmyyspaivdrahapdivid ja ettiketapahtumavuodetta mit<_
serur ansrosroonnaiset tyottomyyspaivarahaphivit eivit oikeuta ty6_el6kelistifin.
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3 LEL.ELAKE

3.1 Lyhytalkalslssa tyosuhtelssa otevlen tyontektllln ellketakl (LEL)

Lvhvtaikaisissa tvosuhteissa olevien tyontekiioiden elakelaki,. I :FL,
i,iri't6iii,?"'.-i.iiis62;-Luten iEL' Lhin piiiiin kuuluvat sellaiset
irliriii[t, loif a tydske ntetevit alal la, ioll e lyhytaikai set ty6suhteet
ovat tuorfteenomaisia. Laki koskee mm. Tqts?-..ja maatalous-,
rafennu!- ia satami-iiatta ty6skentelevii. My6s iulkisella sektorilla

xa',1,1"'Ji";il'l?J,l,T['ix'i';fllYi'vtt5B'J'f, ':a'Jlf 
'[J'3:l?]

ui-rriiiu [ieiti. fio riteiila'on'tai h .pi iriss6 sen vuode n al usta, jona

nAn UVttEa i+ fuotta, 65-vuotispAiviAnsh asti'

LEL:|& sovelletaan vain tyontekiioihin, ei toimihenkiloihin. Lakia ei

iirEl[aran lovefreia putXi- tai sAhk6alan ty6ntekij6ihin,. j-o.s nimi
;;i[ft 6 ;aG irn ull i irkee n pitve tuksessa, Mqqlqrg_usyritttij ie n elii-
[efain-piiriin kuuluviin ei myOskaan sovelleta LEL:iti'

3.1.1 Laskentaperlaatteet la ellkelaltt

LEL-elAkkeen laskenta eroaa TEL:st6 siini, ett6.eltike lasketaan
ia-iiriiri' iioJreriiiiyrluolien- patkkoien qe^r^u^stee_lla, ..e]kti_ty!suh-
iJiiiiir. riln ma*idmdardit oJat vuoilen'1962 indeksitasossa 100.

LEL:n mukaan myonnetaan elakkeittl samoin perustein kuin
TEL:ssh.

3.2 Eltkkeeseen olkeuttava alka

LEL-elAkkeeseen oikeuttavat ne tyOskentelyvuodet
Avttamisen iartfeen 1.7.1962 lAhtien, jolloin ansiot
It6ilmin ralamiir&n (ks. liite 5). Alempi rajamAA
mirtkaa vu6nna 1994'(200 mk indeksissh 100)'

3.2.1 Tuleva alka

Elikkeeseen oikeuttaa myos tuleva aika (aika elhketapahtumasta
eiarieix-aant. ios tienXito bn 5a0 piiivtin bikana enltg1r ty0[VvYl
ilffiirri;; idriianeen siirauden alliamista ansainnut LEL-aloilla vA-

ililiAA;IEt,n 
-iiemmdn 

riiqm{a$n (ks. liite- ![. ioh?- oI- 19.!91'00
mi-rfi[aa vuonria igg+ teo'o mk indeksissti 100)..Jos.henkilollt on

samalla o ikeu s sellaiseen maatalousyritttiiien el.akelain muKaEeen

;iA'fi;#n,-io;;a on mur.ana tuleva'aika (ks' luku 7), LEL-

ansioita riitttiti hlempi rajamAtiri.

Edellh mainittua 540 paivAn tarkasteluaikaa lisaavht liitteessti 3

mainittujen etuuksien maksupflivat.

Ehtona LEL:n tulevan aian mukaan ottamiselle on TEL:n tavoin se,

eiiS nen[itO on aiunrit Suomessa (tai ETA- tai sosiaaliturva-
;;ffiffiilissij vdNntaan viisi vuotta ennen ty6kyvytt6m6ksi tu-
loaan.

23 vuoden iin
ylittAvtit LEL:n

r& on 3 376,00
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3.3 Ellkkeen karttuminen

Ty0eliikelakien mukaisen vanhuuseldikkeen karttuminen alkaa 2s
vuoden idin tiylthmiskuukaudesta. Tyontekijai on turvattu kuitenkin
tydkyvyttdmyyden varalta my6s alle 23-vuoiiaana.

Eldikettdi karttuu 1.7.1962 alkaen 1,5 % vuodessa, eti

Kuukausielike= 
1 x indeksillitarkistettuien800 LEl-palkkojen summa

Kuukausiel6ke sen vuoden alusta, kun henkilo tiivtta€i 60 (samoin
perustein kuin TEL:ssi, aikaisintaan vuoden 199.1 alusta) '

= + x indeksiildi.tarkistettujen480 LEl-patkkojen sumina.

Tuleva.n ajan ansioista LEL-elEiketth karttuu TEL:n tapaan 1,5
prosenttia vuodessa (karfiumiskerroin on 1/g00 kuukaudessa).

3.4 E!6kkeen perusteena olevat ansiot

ElAkkeen perusteena olevat ansiot lasketaan niisti veron
ennakonpidityks_enalaisista vuosipalkoista, jotka on ansaittu 23
vuoden ian tiyttimisen jiilkeen erinen 65 vubden idin ttiytttimistEi
(ks.. tarkemmin kohta 9.4.2) ja joiden perusteella on #raksettu
LtsL:n mukatnen vakuutusmaksu. Mukaan otetaan ne vuosipalkat,
1g'$a.yl!ftavat alemman rajamdirdn. patkat tarkistetaan vudsittairi
TEL-indeksillS kuten TEL:ssti.

3.4.1 Palkansaalan tyoeHkemaksun vaikutus

Eltikkeen perusteena olevien ansioiden mdirdamisessd mukana
otevien kalenterivuosien ansioista vihennetiin palkansaaian elike_
maksuprosenttia vastaava maara kuten TEL:ssti-

3.42 Tulevan alan patkka

Tulevan ajan ansiot lasketaan siten, etti otetaan vlemminrajamiirin ylitttineet vuosipalkat ja tasketaan niistdi (eskiarvo
jakamalla vuosipalkkojen summd mukaan otettuien vuosien
lukumiiirillEi (keskipalkka, tulevan alan patkka). Keskioatkkaan
otetaan mukaan my6s TEl-ansiot kyseisini vubsina, ios tuleva
aika m66riytyy petkiisttiin LEL:n perfusteeila.

Tulevan ajan palkan laskemisen perusteena olevien ka-
Ienterivuosien (vakuutusvuosien) ajasta'vihennetadn se aika, jolta
nenKrt0 0n ennen etaketapahtumavuotta saanut tvoelfikelis'adn
oikeuttavaa etuutta (ks.'liite 3). sairastumisvu6nna oteiaan
huomioon vain aika sa'irastumispdivian asti.

Tuleva aika lasketaan ku ukausi na eliketapahtumasta eltikeikiitin.
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3.4.3 Vanhuusel{kkeen perusteena oleva palkka

Vanhuuselakkeen perusteena olevana palkkana ei oteta huomioon
;i[A ;atkkoia. iotfd on ansaittu 65 vuoden ihn tAyttimiskuukautena
ia kuutena sita edeltavini kuukautena. Taman alanjaxson
ki,,ii li,li tn s ioisi Ias(eiaan ai ani aksoa edeltan ee n kahdd ntoista
kuukauden indeksitarkistettu keskipalkka.

3.5 Eltkkeen korotukset

Laosikorotus ia tvoelakelisti maaraytyvit LEL:ss6 kuten TEL:ss6
t[5. Xonii Z]Ot.'trrt,Os tykk6yskoioius ja varhennusvihennys
maaraYtWat samoin kuin TEL:ssi.

3.6 Ellkelallt

LEL:n mukaan elake voidaan myontaa samoin perustein. kuin
iEtii'saiin.-teLt6skentelyn ei kuitenkaan tarvitse olla ptitittynyt
vanhuuselikkeelle jAhdessA.

Eslmerkkl3.l

TyontekijEi.on syntynyt 7.3.1943. H6n on ansainnut LEL-toissA
seuraavast:

v. 1989 1 500,00 mk alle rajamAirAn
v. 1990 105 650,00 mk
v. 1991 122 000,00 mk

Ansiot indeksillA tarkistettuna (ind. 1688)

1688
v. 1990 t x 105 650,00 mk = 120 416,75 mk

1481

1688
v. 1991 .,r* x 122 000,00 mk = 129 113'48 mk

yhteens6 249 530,23 mk.

249 530'23 
= 31'1,91 mk/kk'El6ke = 

8OO

LEL-vapaakirjaeltike on 311,91 mkrkk (ind. 1688)'

Eslmerkkl3.2

5o'3liLtol'ri'.311'#,3fu lilfl9,ia,XflJ,'Yfl,'o:13[J:']'3i35r:
Eiatieoaltf a on 7 670 mk/kk. t-EL-ansioita henki16l16 on
seuradvasti:
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Vuosi Piitt.vuoden
indeksissi
mUv

1nd.1688
mUv

1 988
1989
1 990
1 991
1 992
1 993
1 994

LEL-eltike:

LEl-vakuutusvuosia on 6 v 3 kk = 75 kk, joten
palkka, jonka perusteella tulevat ansiot lasketaan,

736 788.21
= 9 823,84 mUkk.

75

02 000,00
04 000,00
15 000,00
17 000,00
00 000,00
08 000,00
13 600,00

133 366,38
126 569,57
131 073,60
123 821,94
100 356,72
108 000,00
13 600.00

736 788,21 mk

keskikuukausi-
on

Aika ty6kyvytt6myyden alkamisesta elikeikiin (65 v) on 78 kk,
joten tulevan ajan ansiot ovat

78 x 9 823,84 = 766 259,52 mk.

LEl-elikkeeseen oikeutlavat ansiot ovat yhteensA

736 788,21 + 766 259,52 = 1 503 047,73 mk.

LEl-etiike -1 
503 9g''Z3 = 1 878,81 mk/kk.

800
TEL-el€ike:

Eliikepalkka indeksillil korjattuna

1688

-x 
7 670 = 10 568,95 mk.

1225

Aika 16.10.1962 - 7.5.1987 = 294 kk.

294
TEL-eliike =- x 10 568,95 = 3 884,09 mUkk.

800

TEL- ja LEl-elAkkeet yhteensii

3 884,09 + 1 878,81 = 5 762,90 mk/kk.

H erkilon yhtee nsovittamaton tyokyvyttomyyseltike on
5 762,90 mUkk.
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Esimerkkl3.3

Henkilb on syntynyt 30.5.34. Hiin tiiytttiti 65 vuotta 30.5.99

LEL-ansioita indeksillii korjattuna on seuraavasti:

Vuosi Vuoden 1999 ind. mk/v

1988 95 000
1989 88 000
1994 1 15 000 ttiytttiti 60 vuotta
1997 150 000
1998 125 000
1999 60 000

VanhuuselAkeitin ttiyttiimiskuukauden ja kuuden sita edeltavan
kuukauden (1.11.98 - 31.5.99) ansiot korvataan ttitti seitsemiii
kuukautta edeltiivtin vuoden (1:11.97 - 31.10.98) keskiansioilla.

Aikavtrlilldi 1.11.97 - 31.12.97 (2 kk)
henki16llti on ollut LEL-ansioita
Aikavtilillti 1.1.98 - 31.10.98 (10 kk)
henkil0ll€r on ollut LEL-ansioita

yhteensA

37 500 mk

93 750 mk
131 250 mk

KeskimEiiriinen kuukausi"nrioP = 10 937,50 mk.
12

Ansiot ajalle 1.11.98 - 30.5.99: 7 x 10 937,50 = 76 562,50 mk

= 95 000 mk
= 88 000 mk989

v
V

994
997
998

v
v
v

988

183 000 mk

183 000
Elike =-=228,75 mk/kk.

800

= 115 000 mk
= 150 000 mk

93 750 mk
358 750 mk

358 750 + 76 562.50
Elike =- = 906,90 mUkk.

480

HenkilOn yhteensovittamaton LEL-vanhuuselake 1.6.1999 alkaen
on yhteensi 228,75 + 906,90 = 1 135,65 mUkk.
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4 TAEL.ELAKE

4.1 Eraiden tyosuhteessa olevien taiteilijoiden iatolmlttalien ellkelakl
(IaEL)

TaEL tuli voimaan 1.1.1986. Sen piiriin kuuluvat ty6suhteessa ole-
vat

muusikot, niiyttelijtit, tanssijat ja muut esiintyvdt taiteilijat, ohjaajat,
dramaturgit, koreografit, pukusuunnitteliiat, lairastaiat, lehden, iadion
tai TV:n toimittajat, kuuluttajat tai toimitukselliset avustajat,kielen-
k€iiintdijAt, tulkit, oppaat, kuvaajat, leikkaajat ja taiteelliset-avustajat,

joiden tyOssii luovan taiteellisen ty6n osuus on ratkaiseva ja .ioiden
tydsuhde on tarkoitettu jatkumaan vuotta lyhyemmin aian. Yiittaiat
divat kuulu TaEL:n piiriin. Ty6ntekijA on laih piirissii 3en vuodbn
alusta, jona hdrn tayttaa 14 vuotta, 65-vuotispiriv&&nsi asti.

4.1.1 Laskentaperiaatteet la elakelajit

TaEL-eltike lasketaan periaatteessa erikseen jokaiselta kalenteri-
vuodelta, multa k&ytinnOssi kuten LEL-el€ike eli yhteenlasketuista
vuosiansioista. Lain markkamtihrdt ovat vuoden 1966 indeksi-
tasossa 142.

TaEL:n mukaan my6nnetiAn elAkkeitii muuten kuten TEL:ssi,
mutta osa-aikaeltkettii ei TaEL:n mukaan makseta lainkaan.

4.2 Elakkeeseen olkeuttava alka

TaEl-elAkkeeseen oikeuttavat ne tydskentelyvuodet 23 vuoden iin
tiyttimisvuodesta aikaisintaan i.1 .1 986 

-lahtien, jolloin ansiot
ylitttviit 540 markkaa vuodessa indeksissi 142 (6 41i1,15 markkaa
vuonna 1994). LiitteestA 5 ntikyy vuodesta 1986 lEihtien tAmin ra-
jamtiEirEin kehitys. Ty0kyvytt0myyden alkamisvuotena riitttiii, ettA
ansioita on vdhintidn 45 markkaa kuukautta kohden indeksissi
142 (534,93 markkaa vuonna 1994). El5kkeeseen ei kuitenkaan
oikeuta se, ettA pelktrstitin tyOkyvyttdmyyden alkamisvuotena on
ansainnut 45 markkaa kuukaudessa, vaan jonakin aikaisempana
vuotena henki16n on thytynyt ansaita ylempi rajamAiri, eli 540
markkaa vuodessa (ind. 142).

4.2.1 Tuleva aika

Elikkeeseen oikeuttaa myOs tuleva aika (aika eldketapahtumasta
elikeiin ttiytttimistii edeltdvdin kuukauden loppuun), jos tyOkyvyttO-
myys alkaa ennen kuin vuosi on kulunut sellaisen kalent-erivudden
p6ittymisestd, jolloin henkilO on ansainnut vflhintEiAn tuon 540
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markkaa TaEL:n piiriin kuuluvissa ty6suhteissa. Titi vuoden aikaa
pidentiivat samat etuudet kuin TEL:ssh. Ne on lueteltu liitteessa 3.

Ehtona TaEL:n tulevan aian mukaan ottamiselle on TEL:n tavoin
se, etth henkil0 on asunut Suomessa (tai ETA- tai sosiaaliturva-
sopimusmaissa) vihintdiAn viisi vuotta ennen ty0kyvytt6mAksi tu-
loaan.

4.3 Ellkkeen karttumlnen

TaEL:n mukaisen vanhuusel{ikkeen karttuminen alkaa 23 vuoden
iin ttiyttimiskuukaudesta. Tyontekiji on turvattu kuitenkin tyokyvyt-
tOmyyden varalta my0s alle 23-vuotiaana.

Elikettti karttuu TaEL:ssa 1.1.1986 alkaen 1,5 % vuodessa, eli

Kuukausieliike = 
1 x lndeKsillti.tarKistettujen800 TaEl-palkkoien summa

Kuukausielike sen vuoden alusta, kun henkilO tiiytttiii 60 (samoin
perustein kuin TEL:ssA, aikaisintaan vuoden 1994 alusta)

1

x indeksillti tarkistettujen480 TaEl-palkkojen summa

Tulevan aian ansioista TaEl-elikettd karttuu TEL:n tapaan 1,5
prosenttia vuodessa (karttumiskerroin on 1/800 kuukaudessa).

4.4 Eldkkeen perusteena olevat ansiot

ElAkkeen perusteena olevina ansioina kaytetaan niitA.veron
ennakonpiilitvksenalaisia vuosipalkkoja, iotka on ansaittu 23
vuoden ian taittamiskuukaudesta lahtien ja joiden perusteella on
maksettu TaEL:n mukainen vakuutusmaksu. Mukaan otetaan ne
vuosioalkat. iotka vlittAvtit aiemmin mainitun raiamihrin 540
mark(aa vuod'essa (nd. 142lr. Palkat tarkistetaan vubsittain TEL-in-
deksillti kuten TEL:ssi.

4.4.1 Palkansaalan tydeHkemaksun vaikutus

Elhkkeen oerusteena olevien ansioiden miArtldimisessA mukana
olevien kal'enterivuosien ansioista vihennetAin palkansaajan eltke-
maksuprosenttia vastaava mhhrti kuten TEL:ssd.

4.4.2 T ulev an aian pal kka

Tulevan ajan eldkepalkka lasketaan neljdn viimeisen tydvuoden
ansioista damaan taoaan kuin TEL:n elhkepalkka silloin, kun TEL-
tyOsuhde ei piitity dldiketapahtumaan. Mukaan otetaan viimeiset
dellaiset perakxaiSet vuodei, jolloin ansiot ylitttrvdrt rajamiirin, 540
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markkaa. Jos n{iitii periikktiisidi, rajamd{rtin ylitttivii vuosia on nel-
jdi, lasketaan tulevan ajan palkka kahden keskimmiisen keski-'arvona. 

Jos vuosia on kolme, jitettrtin huonoin vuosi pois. Jos
vuosia on kaksi tai yksi, tulevan ajan eltikepalkka on niiden vuo-
sien keskimddriinen kuukausipalkka.

Niin saatu kuukausipalkka kerrotaan tulevan ajan kuukausilla. Tu-
levan ajan kuukausielike on timi markkamiird jaettuna 800:lla.

Kuva 4.1

Kuva 4.2

Tulevan ajan elikepalkan laskemiseen otetaan mukaan viimeiset
neljA kalenterivuotta eli 1991, 1992, 1993 ja 1994.

1990

1990 1991 1992

1991 1992 1993 1994 TKV

' 
,alkaa

1993 1994 TKV
alkaa

Tulevan ajan elikepalkan laskemiseen otetaan mukaan vain vuosi
1993. Koska TaEL:n rajamiArA ei ylity vuonna 1992, ei palkkaa
voida laskea neljdn vuoden jaksolta.

4.5 Elikkeen korotukset

Lapsikorotus ja ty6elAkelisi mi5rAytyvit TaEL:ssi kuten TEL:ssi
(ks. kohta 2.6), samoin lykkiiyskorotus ja varhennusvihennys.

4.6 Ellkelalit

TaEL:n mukaan el6ke voidaan my6nt66 samoin perustein kuin
TEL:ss6, paitsi etti osa-aikaelEketa ei TaEL:ssa my0nneE. TaEL-
ty6skentelyn ei my6skiin tarvitse olla ptidttynyt vanhuuselikkeelle
jildessi.

yli 540 mk yli 540 mk yli 540 mk yli 540 mk yli 540
mk

yli 540 mk yli 540 mk 
lalle 

540 mk yli 540 mkldb sao
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Esimerkkl4.l

Henkil6 on syntynyt 25.6.1943. Ty6kyvytt6myys alkaa 13.4.1996
Hinen TaE L-ansionsa indeksillti tarkistettuina ovat seu raavat:

Vuosi TaEl-ansiot v.1996 indeksissd mUv

79 600
95 000
98 500
6 400
5 900

82 000
64 300
3 130

Vuosien 1986, 1989, 1

keeseen, silll ne ylitt
indeksissl 1688).

990, 1994 ja 1995 ansiot oikeuttavat elAk-
6vit ylemmAn rajamiir&n (6 419,15 mk

Ty0kyvytt6myyseliikkeen alkamisvuoden keskimAiriinen kuukau-
sransro

82 000,00 + 64 300,00
= 6 095,83 mkr[<k30x

360 + 360

Tuleva aika 13.4.1996 - 31.5.2008

= 12v 1 kk 18 pv = 145 kk.

Tulevan ajan ansiot

= 145 x 6 095,83 = 883 895,35 mk.

Elikkeeseen oikeuttavat ansiot yhteensA

= 79 600,00 + 95 000,00 + 98 500,00 + 82 000,00 +
64 300,00 + 2761,77 + 883 895,35 = 1 306 057,'12 mk

986
989
990
991
993
994
995
996

3130.00
= 30 x = 920,59 mk/kk.

102

Kuukausiansio ylitttiti alemman rajamaaran (534,93 mk/kk in-
deksiss& 1 688). Koska ty6ss6oloaikaa ty6kyvytt6mtiksitulovuodelta
on kolme kokonaista kuukautta, on elikkeeseen oikeuttava ansio
silth vuodelta

3x920,59=2761,77mk.

Tulevan ajan elAkepalkka lasketaan vuosien 1994 ja 1995 ansiois-
ta, koska vuosien 1993 ja 1996 ansiol ovat alle ylemmin raja-
m5flrAn (6 419,15 mk ind. 1688).
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1 306 057.12
---1C--l\ 8OO ;32,57 mUkk.

Eslmerkkl4.2

Henkild_on syntynyt 30.6-1945. Ty6kyvytt0myys atkaa 1.1.1996
Hinen TaEL-ansionsa indeksill{i tarkisteituina 6vat seuraavat:

Vuosi TaEl-ansiot v. 1996 indeksissti mUv

50 000
42 000
30 000
7 000

64 000
72 000
54 000
65 000

986
989
990
991
992
993

1994
1995

Yhteensovittamaton TaE L-tydkyvytt6myyselake

Yhteensi 384 000 mk

64 000 + 65 000
30x = 5 375 mk/kk

360 + 360

Tuleva aika 1.1.1996 - 30.5.2010 = 173 kk.

Tulevan ajan ansiot 173 x 5 375 = 929 875 mk.

Ansiot yhteensd = 384 000 + 929 875 = 1 313 875 mk.

Yhteensovittamaton TaE L-ty0kyvytt0myyselike

1 313 875
= 1 642,34 mk/kk

800

Vuosina 1992 - 1995 ansiot ovat yli ylemmAn raiamiirin, ioten
tulevan ajan ansiot lasketaan neljdn viimeisen vJoden andi6iden
perusteella.

Ansiotasoltaan keskimmfliset vuodet ovat 1992 ja 1995, joten
tulevan ajan elAkepalkka on

Eslmerkkl4.3

Muusikko tayttaa 65 vuotta 30.7.1999 ia iAdr vanhuusetAkkeeile
1.8.1999. Hdn on ansainnut TaEL-ansiofta 

-seuraavasti:
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Vuosi

1 986

TaEL-ansiot v. 1999 indeksissi mUv

987
989
991
992
993

36 000 mk
56 000 mk
90 000 mk

105 000 mk
98 000 mk
87 000 mk

YhteensA 472 000 mk

472 000ElAke=-=590,00mk/kk.
800

Vuosi TaEL-ansiot v. 1999 indeksissi mUv

1 994
1 995
1 996
1 997
1998
1 999

tayttaa 60 vuotta

Yhteensd

45 800

518 300 mk

518 300Elike=-=1079,79mUkk.
480

Yhteensovittamaton TaEl-vanhuuselAke 1.8.1999 alkaen on yh-
teens6 590,00 + 1 079,79 = 1 669,79 mk/kk.

500
000
000
000
000

92
95
03
94
88
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5 MEL.ELAKE

5.1 Merlmiesellkelakl (MEL)

Merimieselikelaki, MEL, tuli voimaan 1.6.1956. Lain piiriin kuuluvat
merimiehet, jotka ty6skentelevit suomalaisessa ulkorhaanliikenteen
kauppa-aluksessa tai miehist6asemassa merenkulkuhallituksen
jaanmurtajassa. Lakia ei sovelleta ty6ntekijAAn, jonka ty6suhde on
alkanut 65 vuoden itin ttiyttdimisen jAlkeen.

5.1 .1 Laskentaperiaatteet la elikelalit

MEl-eltike lasketaan tydsuhteittain kuten TEL. MEL-etiikkeen
laskenta poikkeaa kuitenkin oalion muista tv6elhkelaeista. Meri-
mieseltikettti karttuu kaksi prosenttia vuotti kohden ia siti voi
enimmilldin saada 50 probenttia neljtin viimeisen ty0vuoden
keskimiiriisestii palkasth.

MerimiesellkkeinA maksetaan samoja elEikkeitA kuin TEL:ssi,
mutta vanhuuselikeidt poikkeavat inuiden yksityisen puolen
ty6elAkelaeista.

5.2 Ellkkeeseen olkeuttava aika

Merimieselikkeeseen oikeuttaa viihint€iiin 1 5 piiivti€i kesttinyt
ty6suhde. My0s lyhyemmistA tyOsuhteista voi kertVti etikeoikeutti,
jos kalenterivuoden aikana elikkeeseen oikeuttaVaa aikaa on eri
ty6suhteissa yhteensi vAhintAin 15 piivtid. NAistA lyhyistii ty0-
suhteista muodostetaan vksi vaoaakiria, ns. keriilwaodakiria. t<bs-
ka elAke lasketaan kuukausina,'pyOristeitiian tS-Sd paivaa kesttinyt
ty0suhde yhdeksi kuukaudeksi.

MEL:sstr elakkeeseen oikeuttaa myos aika ennen tyontekijan 2g
vuoden iAn tAyttiimistdi.

Ennen vuotta 1991 eliikkeeseen oikeuttivat kaikki ne paivat, ioilta
oli maksettu palkkaa. Ty6suhteita ei rekister0itv. EiaXke6seen
oikeuttavaa aikaa lasketthessa koko vuoden ptiivht jaettiin 30:llA,
jolloin saatiin elfikkeeseen oikeuttavat maksu(uukaudet.

Aika ennen MEL:n voimaantuloa 1.6.1956 oikeuttaa mvOs elik-
keeseen. TiihEin aikaan sistiltyvifi elikkeeseen oikeuttavia kuukau-
sia kutsutaan purjehduskuukdusiksi.

5.2.1 Tuleva aika

Tuleva aika oikeuttaa elAkkeeseen kuten TEL:ssii. Tuleva aika
lasketaan siihen el&keikdiin asti. iossa tvOntekiiiillii olisi ollut oikeus
siirtyti vanhuuselAkkeelle, jos 6an oli3i olluf MEL-ty0suhteessa
yhdenjaksoisesti. Tulevan aian paateikini voi sit-en olla ioko
yleinen eliikeikii tai ansaitt'r.t elhkeik€i (ks. kohta 5.7.1 Van-
huusel6ke).
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5.3 Ellkkeen karttumlnen

5.3.1 Paesaanto

MEL:n piisiinn6n mukaan eliikettdi karttuu kaksi prosenttia
vuodessa. Aialta ennen 1.6.1956 elikettti karttuu vain yksi
orosentti vuodessa. Pidsiinn0n mukaan eltikettti karttuu kahden
jrrosentin mukaan my0s sen vuoden alusta, jona tydntekija tayttaa
60 vuotta.

Karttumiskerroin ku ukaudessa

ennen 1 .6.1956: 1 .6.1956 jilkeen:

11
1200 600

Eltikettti voi MEL:n mukaan enintAAn karttua 50 prosenttia
ty6ntekiian neljin viimeisen meripalveluvuoden eri tyOsuhteiden
yhteenlAskettujen palkkojen keskimiiriisestA kuukausipalkasta
(katosaanto).

Vapaakirjaelikettti karttuu yksi prosentti ajalta.ennen 1.6.1 956,
kaksi prrisenttia aialta 1.6.'1956 - 31.12.1990 ja 1,5 prosenttia
vuodessa sen jtilkbiseltti ajalta. Sen vuoden alusta, kun henkilO
tayttaa 60 vuotia vapaakirla'eltiketti karttuu 2,5 prosenttia vuodes-
sa.

5.3.2 TEl-takuusiintd

Merimieselike lasketaan myOs TEL-takuusAinn0n mukaisesti.
Pddsiinndn ja TEL-takuusEiAnn6n mukaan lasketuista eldikkeistti
suurempi valitaan.

Takuusiinn6ssi eliketti karttuu 0,75 prosenttia vuodessa (kerroin
1/1600 kuukaudessa) aialta ennen 1.6.1956 ja sen ltilkeen 1,5 pro-
senttia (kerroin 1/800 kuukaudessa) kuten TEL:ssA ja 2,5 prosent
tia (kerioin 1/480 kuukaudessa) 60 vuoden ian tayttamisvuoden
alusta. Takuus66nn0n mukaiseen elikkeeseen ei oteta mukaan
aikaa ennen tyOntekiian 23 vuoden iiin tiiyttAmistti.

Takuusiinn6n mukaista elAkettti voi maksimissaan karttua 60
prosenttia TEL:n mukaisesta yhteensovitusperusteesta (korkeim-'masta, vihintiin vuoden kestineen tydsuhteen elikepalkasta, ks.
luku 10).

5.4 Elikkeen perusteena oleva palkka

ElAkkeen perusteena oleva palkka lasketaan tydsuhteen neljdn
viimeisen kalenterivuoden indeksitarkistetuista ansioista.
ElAkepalkka lasketaan kuitenkin kaikkien neljAn vuoden ansioiden
keskidrvona, toisin kuin TEL:ssd, jossa eltikepalkka on kahden
keskimmdiisen vuoden keskiarvo.
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neljan viimeisen vuoden palkat
Eltikepalkka = -:: :: x 3O' neljdn viimeisen vuoden pAivtit

Eldketapahtumavuosi jtitettian ottamatta huomioon, ios tyosuhde
ptrdttyy elhketapahtumaan ja tyOsuhde on nAin lasketluna-iatkunut
vihintiin kahden vuoden aian. Lyhvissi ty6suhteissa eldk'eoalkka
lasketaan kaikkien tydvuosien ansiolden k-eskiarvona

MEL:ssi voidaan TEL:n tapaan laskea tasoitusoalkka. ios tuleva
aika on liitettivfl alle kuusi kuukautta iatkuneeseen tvosuhteeseen.
Elhkepalkkaa voidaan my6s tarkisiaa harkinnanvaraisesti ia
palkaton lapsenhoitoaika otetaan huomioon samalla tavalla kuin
TEL:ssh.

Palkansaajan tyOeldkemaksua ei vhhennetdi MEL:ssd eltike-
palkkaan mukaan otettavista vuosista kuten TEL:ssi. MEl:ssi on
ollut palkansaajan maksu jo jiirjestetmtin atkuvaiheista tahtien.

5.5 Elakkeen korotukset

5.5.1 Tydel6kelisl

MEL-eldikkeeseen lasketaan tyOelirkelisA samoin kuin TEL:ssi.

5.5.2 Lapsikorotus

MEL-elikkeeseen lasketaan lapsikorotus TEL:n taoaan. mutta
MEL:n varhaisemman voimaa'ntulon takia lapsikorotuksia ei
makseta niin pitktiAn kuin TEL:ssii. Eldrke lapsikorotuksen kanssa
voi olla enintdtn 66 prosenttia MEL:n kattcjs€iiinnOn mukaisesta
keskimiiriisestd palkasta.

5.5.3 Lykkliyskorotus

Lykkiyskorotus on yksi prosentti henkildn vanhuuselhkeiAn iiilkeenlykdttyii kuukautta kohden kuten TEL:ss6. Jos kuitenkin
ty0ntekijtillii on vtihemmtin kuin 25 vuotta eldkkeeseen oikeuttavaa
aikaa saavuttaessaan yleisen elikeidrn, elike karttuu siihen asti,
kunnes 25 vuotta tulee thyteen. Vasta timAn iAlkeen lasketaai
lykktiyskorotus. Elikkeeseeh oikeuttavaa aikaa eii kuitenkaan kartu
65 vuod_e-n ian taytamisen jdlkeen, joten tykktiyskorotus lasketaan
viimeistiin 65 vuoden ihstA liihtien.

5.6 Automaattinen katkalsu

Automaattinen katkaisu tehdiiiin kuten TEL:ssdi, aikaisintaan
31.12.1994 alkaen. MEL:ssA tyOsuhdetta ei kuitenkaan katkaista,
jos aika el€ikeiktitin voi muodo'stua kolme vuotta lyhyemmeiksi.
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5.7 Eakdant

MEl-etf,kkeini my6nnetAin samoja elikkeittl kuin TEL:ssA, mutta
vanhuusel6keiSn'laskeminen poikkeaa muista yksityisen sektorin
elikkeistd.

5.7.1 Vanhuuselike

Vanhuuselike MEL:ssi voi alkaa joko ansaitussa tai yleisessi
etakeiassi. Yleinen elikeika tarkoittaa iktri, jossa on oikeus jtidtdti

etaffeetie riippumatta meripalvelun p,ituude-sta. Yleistii eltikeikii
alhaisem mas'sla, an saitussa' elAkeidisdi eltikkeelle j iidiikseen tiy-
ttrv tvontetciian dtta wossa elikeiktiEin asti ia tyOskennella viimeisen
(titnieh vudden aikina vihintlin 18 kuukautta. Ansaittu elEikeiki
maaraytyy meripalvelun pituuden mukaan.

Paafiysto

Pidllvston vleinen elSkeika on 65 vuotta. P6lllyst6n ansaittu
eAfeifa lasf<etaan kuukauden tarkkuudella siten, ettA 65 vuoden
iisti vihennetiSn ne meripalvelukuukaudet, jotka ylitt6vit 300.
Ansaittu elikeikl ei voi olla'alhaisempi kuin 60 vuotta.

llie*rlst6

Miehist6n vleinen elikeik€i nousee vuosina 1992 - 2001 60
vuoOesta 6'5 vuoteen, siten ettA iokainen tAll6 jaksolla alkava
kahden kuukauden iakso korottaa 

-etareiraa yhdellh kuukaudella.
Ansaittu eldkeiki llsketaan vahentamallii 65 vuoden iasta ne
vuoOen-t gg1 loppuun mennessi ansaitul.me.ripalvelukuukaudet'
jotka ytitt6vdt 160. Ansaittu el6keikti miehist6llii on v6hintiin 55
vuotta.

Vuoden 2002 iiilkeen miehiston ja paallyston elakeiiit miiEiraytyvtit
samalla tavaila muuten, paitsi ettii miehistO6n kuuluva voi
aikaisintaan ji6dh ansaitussa eltikeiSssi elikkeelle Ss-vuotiaana.

Eslmeddd 5.1

Miehist66n kuuluvan henkilOn vleinen eltikeikEi 1.8.1996 on 62
vuotta 4 kuukautta. Vuoden 1992 alusta elokuun alkuun 1996 on
55 liuukautta, jossa on 28 alkavaa kahden kuukauden jaksoa eli 2
vuotta 4 kuukautta.

Eslmerldd 5.2

Miehist66n kuuluvalle tv6ntekiiille on kertynyt 307 meripal-
velukuukautta 31.8.1994 menhess&. Vuoden 1991 loppuun
mennessi hinelle on kertynyt 275 meripalvelukuukautta. Ansaittu
elikeiki on silloin:

275 - 180 = 95 kuukautta eli 7 vuotta 11 kuukautta

65 v - 7 v 11 kk = 57 vuotta 1 kuukausi.
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5.7.2 Varhennettu vanhuusel{ke

Varhennettu vanhuuselike lasketaan muuten kuten TEL:ssA, paitsi
etti varhennusvhhennys on aina 0,5 prosenttia varhennuskuukautta
kohden. ElAketttitin Voi varhentaa korkeintaan viisi vuotta. Var-
hennus lasketaan joko ansaitusta tai yleisestA eltikeitisti. Var-
hennettu vanhuuselhke voi alkaa MEl:ssti aikaisintaan 55 vuoden
itist{i.

Eslmerkki5.3

Henkil6 on syntynyt 31.1.1941 ja jiii 55 vuoden ansaitussa elike-
i&ssi merimi6sdlaketain mukaidell'e vanhuuselikkeelle. H&nelle on
karttunut MEl-vapaakirjaelitkettti 5 640 mUkk. Hdinellti on lisiksi
ollut vuoden 199i alun jiilkeen seuraavat tyOsuhteet:

TyOsuhde El€ike- Karttuma- Eliike mUkk
palkka prosentti

1.9.1991-31.8.1992 11 500 x 2"/"= 230,00
1.2.1999_3j.1.1996 13 S00 x 6 o/" = 810,00

ElAkkeet yhteensi 5 640 + 230 + 810 = 6 680,00 mk/kk.

MEL:n kattosAinn0n mukaan el6ke voi korkeintaan olla 50
prosenttia neljAn viimeisen vuoden keskimiirAisisth ansioista,

13 127,90 x 50 % = 6 563,95 mUkk.

MEL:n pi6si6nn6n mukaan laskettuna elike on 6 563,95 mUkk.

TEL-takuusiintO:

Vapaakirjaeldrkkeet 1,5 prosentin karttumalla ovat yhteensa 4 000
mUkk.

TyOsuhde Eltike- Karttuma- El€ike mk/kk
palkka prosentti

1992 1 1 500 x 1,5 o/" 
=

1996 13 500 x 4,5 o/" =

Eltikkeet yhteensti 4 000 + 172,50 + 607,50 = 4 780,00 mUkk.

TEL:n mukainen katto, 13 500 x 60 % = 8 100 mUkk ei vaikuta.

Koska TEL-takuusiinn6n mukaan laskettu elhke on pienempi,
mydnnetAAn elirke MEL:n piitistitinn6n mukaan eli 1.2.1996 alkaen
elike on 6 563,95 mUkk.

.9
,2

1

1

172,50
607,50

8
1

-3
993-3
991
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6 YEL-ELAKE

6.1 YrittSjien e!{kelaki (YEL)

Yrittiijien eltikelaki, YEL, tuli voimaan 1.1.1970. Lain piiriin kuuluu

- 18-64 -vuotias* Suomessa asuva yrittdjd, jonka tydlulo on keskimiirin yli 180
markkaa kuukaudessa indeksissd 142 (2 139,72 mUkk 

-

indeksissi 1688 v. 1994), eli TEL:n raia kaksinkertaisena,. jonka yritt{ijiitoiminta on jatkunut yhderijaksoisesti ainakin netji
kuukautta sen jilkeen, kun hin on tayttanyt 18 vuotta,* jolla ei ole oikeiutta yritt€iliitoimintansa-perdsteella muun lain
mukaiseen eliikkeeseen ja. joka ei saa tbysitehoista elikettii eikA YEL:n mukaista
varhennettua vanhuuseldikett&.

Jos yritttijin ty0tulo ei yllii YEL:n alarajaan, mutta muuten edelly-
tykset tiiyttyvit, voi hin ottaa vapaaehioisen YEl-vakuutuksen.

6.1.1 Laskentaperlaatteet Ia etuudet

El6ke miiritidn erikseen jokaiselta vihinthhn nelji kuukautta
kesthneelt& yrittAjAtoimintajaksolta.

Muuten YEL:n mukaan my0nnetiin eldkkeitti samoin perustein
kuin TEL:ssi.

6.2 Ellkkeeseen oakeuttava alka

Elikkeeseen oikeuttaa yrittijtitoiminta, joka on kestinyt vAhintddn
neljti kuukautta. Yrittijitoimintaa ennen YEL:n voimaantuloa
(1.1.1970) ei oteta huomioon. Vanhuuselikkeeseen oikeuttaa aika
vasta henki 16 n 23-vuotisptiiviistti lahtien.

6.3 Ellkkeen karttuminen

6.3.1 Prosenttlseento

El6ke karttuu YEL:ssA kuten TEL:ssi. Vanhuusetikkeen karttumi-
nen alkaa 23-vuotispiivAsti, mutta yrifiaja on turvattu tyOkyvyt-
tOmyyden varalta niyOs alle 23-vuoiiaanh. Ettikettfi karitud f,5
prosenttia vuodessa (karttumiskerroin 1/800 kuukaudessa).

ElAkk.oik.kkEldke= x eldkkeen perusteena
800 oleva tydtulo
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ElhkettA karttuu 2,5 prosenttia vuodessa (karttumiskerroin 1/480
kuukaudessa) sen vuoden alusta, iolloin henkilO tttyttAh 60 vuotta.
Tulevalta ajalta ja thysitehoisella elhkkeelliioloajalta elAketti karttuu
kuitenkin 1,5 % vuodessa. EldikettEi voi karttua korotetun karttuman
mukaan vasta vuodesta 1994 alkaen.

Eltikk.oik.kk
Elike = x elAkkeen perusteena

oleva ty6tulo480

6.3.2 VShimmaissaantd

Ennen 1 toukokuuta 1930 syntyneelli yritttijallti, joka on toiminut
yritttijiinii YEL:n voimaantulosta lAhtien siihen saakka, kunnes
ttiytttiti 65 vuotta, elikeprosentti on vdrhintAdin 38.

Yritttrjiin vihimmAiselhke lasketaan 38 prosentin mukaan 20 000
markan vuosityOtuloon asti indeksissii 197 (171 370,56 mk vuonna
1994). Ylimenevilt6 ty6tulon osalta elike karttuu 1,5 prosentin mu-
kaan. NimA elikkeenosat lasketaan yhteen.

Jos henkil0 ei ole toiminut yrittiijAndt koko aikaa YEL:n voimaan-
tulosta lihtien, vihimmiissiinndn mukainen elAke on sama suh-
teellinen osuus tiydestA vihimmAiselAkkeesth kuin miti yrittiijti-
toiminta-aika on edella mainitusta ttiydestA ajasta.

VAhimmAissiinndn ja prosenttisidnn0n mukaan lasketuista elik-
keisth suurempi valitaan.

6.4 Ellkkeen perusteena oleva ty6tulo

Yritt-rjtille vahvistetaan tyotuloksi se palkka, joka olisi kohtuudella
maksettava, jos yrittdrjdin tyOtti tekemihn palkattaisiin vastaavan
ammattitaidon omaava henki16. Ty0tuloksi voidaan vahvistaa my6s
sellainen korvaus, jonka voidaan keskimiirin katsoa vastaavan
tallaista ty6tii. Ty0tuloa ei voi vahvistaa korkeammaksi kuin 50 000
markkaa vuodessa indeksissi 197 (428 426,40 markkaa vuonna
1 se4).

Elikkeen perusteena oleva tyotulo on yritttijille 23 vuoden iin
tAyttdmisen jdilkeen vahvistettujen tyotulojen painotettu keskiarvo
pAivhn tarkkuudella laskettuna. Painoina ktiytettitin eri tydtuloihin
liittyviti yrittiijditoim intajaksoja.

6.5 Ellkkeen korotukset

6.5.1 Lapsikorotus

YEL:sst maksetaan lapsikorotukset kuten TEL:ssi,
mydhiisemmAn voimaantulon takia lapsikorotuksi
nuoremmille henkilOille (ks. liite 2).

mutta YEL:n
a makselaan
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6.5.2 Tydelikellsi

YEL:ssi tyOeltikelisti lasketaan kuten TEL:ssi, mutta siihen oikeut-
taa yrittijien osalta vain kuntoutusetuusaika vuodesta 1994 liihtien.

6.5.3 Lykklyskorotus

Lykktiyskorotus on yksi prosentti lykkdiyskuukautta kohden kuten
TEL:ssi.

6.6 Tekninen katkalsu

Yritt€ljtitoimintaan tehdiiAn TEL:n tapaan tekninen katkaisu
1.1.1989 lukien, jos seuraavat edellytykset tiyttyvdit:

1) Ty6tuloa on korotettu vihintiln yhdellA kolmanneksella. Tekni-
ninen kafl<aisu tehdiiin my6s silloin, kun tyOtulon enimmAismi5rin
ylittymisen johdosta tdiysimAtrtiisti kolmanneksen korotusta ei ole
voitu vahvistaa.

2) Ty6tuloa on alennettu vtihintiiiin yhdell& neljAnneksell6.

Ty6tuloa on tarkistettava viimeistiifin neljiin vuoden kuluessa
ty6panoksessa tapahtuneesta muutoksesta.

Eliike lasketaan erikseen erillisistA ty6tulojaksoista. Tekninen
katkaisu poistetaan, jos eliketapahtuma sattuu ennen kuin neljti
vuotta on kulunut teknisest& katkaisusta, tai jos yritttljiitoiminta ei
jatku nelj&h kuukautta teknisen katkaisun jtilkeen.

6.7 Ellkelallt

YEL:n mukaan my6nnet&in elikkeitdi samoin perustein kuin
TEL:ssi. Ty0nteon ei kuitenkaan tarvitse olla pidrttynyt vanhuus-
elikkeelle siirryttiessi kuten TEL:ssA.

6.7.1 Varhennettu vanhuusellke

VarhennusvAhennys mtitirtiytyy muuten kuten TEL:ssa, mutta
YEL:n my6hemmAn voimaantulon vuoksi alennetut varhennus-
vihennysprosentit ulottuvat nuorempiin henkilOihin kuin TEL:ssi
(ks. liite 2).

6.7.2 Osatyokyvyttdmyyseldke

Osaty0kyvytt6myyseltrke lasketaan hieman TEL:stA poikkeavasti
ennen 1.1.1935 syntyneilli yrittfljillti. Osaelike on seuraavan tau-
lukon mukainen prosenttimiliir6 tiiydesti elf,kkeesti:
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Eslmerkki 6.1

Yrittajii on syntynyt 15.3.1929. Hhn on toiminut yrittiiitinti 1.1.1970
Ithtien, jolloin htinelle_ vahvistettiin tydtuloksi 22 0OO mktu. Htin jiiA
vanhuuselhkkeelle 65 vuoden iAssi.

Ty0tulo indeksillh korotettuna on

1 688
22 000 = 188 507,61 mUv = 15 708,97 mukk.

197

Viihimm6issiinn0n mukaan laskettu elAke:

171 370,56 mk/v = 14 280,88 mk/kk (= vhhimmAiselikkeen
rajatulo).

38 o/o x 14 280,88 = 5 426,73 mUkk.

Ty0tulon 171 370,56 mk:n ylittivh osa

SyntymAvuosi Osaelike prosenttia
ttiydestdi elSkkeesti

1929 621930 601931 58
1932 56
1933 54
1934 52
1935 tai my0hemmin 50

188 507,61 mUv - 171 370,56 ffiUv = 17 137,05 mUv
= 1 428,09 mkrkk.

Aika 1.1.1970 - 15.3.1994 = 290 kk.

Eltike vAhimmAiselAkkeen rajatulon ylittdiviilth osalta

290

-x 
1428,09 = 517,68 ml<,/kk

800

VihimmiissiAnn6n mukainen elAke on yhteensa
5 426,73 + 517,68 = 5 944,41 mk/kk.

ProsenttisAAnn6n mukainen elhke:

1,5 prosenttia 1.1.1970 - 31.12.1993

288--X 15 708,97 = 5 655,23 mk/kk.
800
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2,5 prosentin karttuminen voimaan 1.1.1994

2

- 
x 15 708,97 = 65,45 mUkk.

480

ProsenttisAinnOn mukainen elake on yhteensA
5 655,23 + 65,45 = 5 720,68 mk/kk.

Yritt€ijdieltike 1.4.1994 alkaen on vihimm6issiinn6n mukainen,
koska se on suurempi eli 5 944,41 mk/kk.

Esimerkkl6.2

Yritttridi on syntynyt 11.8.1934. Hinelle vahvistettiin tybtuloksi
15 odo mktv'aidlle 1.1.1970 - 31.12.1984 sekii 1.1.1965 lukien
40 OOO mk/v. Fitinelle on karttunut TEL-ty0suhteesta eltikettti 910
ml</kk. YrittiijEilli on kaksi alle 18-vuotiasta lasta. Ty6kyvytt0myys
alkaa 1 .5.1996.

Elikkeen perusteena oleva tyOtulo

Tyotulojakso Ty6tulo alkamis- Ty6tulo v. 1994
vuoden indeksiss6 indeksissi

15 000,00 mUv 128 527,92 mVv1.1.1970 - 31.12.1984
5 400 pv

1.1.1985 - 30.4.1996 40 000,00 mUv 62 058,82 mUv
4 080 pv

ElSkkeen perusleena oleva tyOtulo =

5 400 x 128 527.92 + 4 080 x 62 058.82
5400+4080

= 99 920,97 mUv = I 326,75 mt</kk.

1,5 prosentin karttuminen:

Elikkeeseen oikeuttava aika 1.1.1970 - 31.12.1993 = 288 kk

288
Elake = 

- 
1 8 326,75 = 2 997,63 mukk.

800

2,5 prosentin karttuminen:

Elikkeeseen oikeuttava aika 1.1.1994 - 30.4.1996 = 28 kk.
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28Elhke= 8326,75 =485,73 mk/kk.
480

Tulevan ajan elikkeen (1,5 %) karttuminen:

Tuleva aika 1.5.1996 - 11.8.1999 = 39 kk.

39
ElAke = 

- 
x 8 326,75 = 405,93 mk/kk.

800

Eltike yhteensi 2 997,63 + 485,73 + 405,93 = 3 889,29 mk/kk.

Lapsikorotus (YEL:ssti 13 o/" ja TEL:ssA 5 %)

YEL:2x0,13x3889,29
TEL:2x0,05x 910,00

= 1011,22mVkk
= 91.00 mk/kk

Lapsikorotus yhteensi = 1 102,22 mVkk

Yhteensovittamaton ty6kyvytt6myyselike lapsikorotuksineen on
3 889,29 + 9'10,00 + 1 102,22 = 5 901,51'mk/kk.

Esimerkki6.3

Henkil6 on syntynyt 4.3.1935 ja iAa varhennetuile vanhuus-
elikkeelle 1.7.1995 alkaen. Hiinelle on karttunut yEL-eliikettti
3 500 mUkk ja TEl-elAketta 1 400 mk/kk ettikkeele siirtymiseen
mennessi.

Aika elakkeen alkamisesta elikeiin tiyttimiskuukautta seuraavan
kuukauden alkuun eli varhennusaika 1:7.1995 - 1.4.2000 = 57 kk.

YEL-osan vAhennys on

57 x 0,39 o/" = 22,23 "/o.

YEL-elAke = 3 500 - 0,2223 x 3 500 = 2 721,95 mk/kk.

TEL-osan vihennys on

57 x 0,48 o/" = 27,36 Yo.

TEl-eltike = 1 400 - 0,2736x 1 400 = 1 016,96 mk/kk.

Varhennettu vanhuusel6ke 1.7.199S lukien on
2 721,95 + 1 016,96 = 3 738,91 mk/kk.
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7 MYEL.ELAKE

7.1 Maatalousydttaiien ellkelakl (MYEL)

Maatalousyritttrjien elAkelaki, MYEL, tuli voimaan 1.1'1970 kuten
YEL. Lain piiriin kuuluu

' 18-64 -vuotias* Suomessa asuva maatalousyrittiijti ia perheyrityksen jAsen, jo.nka

tvdtulo on keskimiirin vAhintiin 1 080 markkaa vuodessa in-
deksissi 142 (12 838,32 mUv v. 1994), eli sama kuin TEL:n
alaraia kerrottuna kahdellatoista,* ionka toiminta maatalousvritttritinti on iail<unut yhdenjaksoisesti ai-
hakin neljii kuukautta sen jiilkeen, k0n htrn on ttiytttinyt 18
vuotta,* ionka iilalla on vahintaan 5 hehtaaria maatalousmaata ja. ioka ei saa tiysitehoista eHkettA eikii MYEL:n mukaista
Varhennettua vanhuuselAketti.

MYEL:n oiiriin kuuluvat mvos sellaiset henkilot, iotka harjoittavat
poronhoitoa tai ammattima-ista katastusta tyOsuhteessa olematta.

Jos maatalousyritttj?rn tyotulo tq!-tilan. koko eivit yll6 alarajoihin,
voi hAn ottaa vapadehtolsen MYEl-vakuutuksen'

7.1.1 Laskentaperiaatteet la etuudet

Maatalousyrittajien eltrke miiraytyy ptitiasiallisesti kuten YEL:ssa.
LiiSfsi mdatat5usyrittlj€i voi saadd'sukupolvenvaihdosel€ikettii ja
luopumiskorvausta.

7.2 Ellkkeeseen olkeuttava alka

El5kkeeseen oikeuttaa toiminta maatalousyrittiiitinii, joka on kestA-
nvi vtihintditin neli6 kuukautta MYEL:n voimaantulbn (1.1.1970)
latfeen samalla tavalla kuin YEL:ss6.

7.3 Elakkeen karttuminen

Eltike karttuu MYEL:ssi kuten YEL:sstt. Vdhimmiissd6nndn
mukaan laskettu eliike miitir6ytyy 38 prosentin mukaan kuitenkin
koko MYEl-ty6tulosta (ks. kohta 6.3.2).

7.4 EHkkeen perusteena oleva tydtulo

Tv0tuloksi vahvistetaan se tyOtulo, jota maatalousyritttiitin voidaan
k6htuudella arvioida iatkuvdsti saavan toiminnastaan maatalous-
vrittiiAnti. Pellon ia metsin perusty6tulo sekfi peltotydtulon nor-
inaalialue lasketadn tilan pint'a-alan-hehtaarien perusteella.
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Kalastajan ty6tulo mtiiiriytyy kalastustoiminnasta saadun nettotulon
perusteella- Poronomistajalle tyOtulo lasketaan porojen mflirin ja
tehtyjen tyOpdiivien mukaan.

Piidisiiiint0isesti el6kkeen perusteena oleva tyOtulo on maatalous-
yritttij€ille 23 vuoden iiin tAyltAmisen j€ilkeen vahvistettujen
tydtulojen painotettu keskiarvo piivin tarkkuudella laskettuna kuien
YEL:ssti. Kuitenkin, jos maatafousyrittAjtille on vahvistettu ty6tuloa
koko 1.1.1983 - 31.12.1991 viliselle aialle, huomioon otetaan vain
1.1.1983 jEilkeiset tyotulot, jos eldikkeen perusteena oleva tyotulo
niin laskettuna on suurempi kuin paasaann6n mukaan.

7.4.1 Tulevan aian tyotulo

Maatalousyrittijtin tulevan ajan tydtulo lasketaan pdiAsihntdisesti
ty6kyvytt0myyden alkamista vtilittOmtisti edeltineiden neljhn
vuoden ty6tulojen keskimAArina. Tata neljii vuotta pidennetihn
niin monella vuodella kuin maatalousyrittijiin iktr tydkyvyttdmyyden
alkaessa ylitt66 52 vuotta, enint&in kuitenkin kahdeksaan vuoteen
seuraavasli:

lkti TKV:n
alkaessa

Tulevan ajan tydtulon
perusteena olevien vuosien
lukumdiri

52 tai vihemmin
53
54
55
56 tai enemmin

7.5 Ellkkeen korotukset

Eltikkeen korotukset lasketaan MYEL:ssA kuten YEL:ssi.

7.6 Eltkelaiit

MYEL:n mukaan my6nnetiAn eltikkeitfi samoin perustein kuin
YEL:ssh.

4
5
6
7
8

Maatalousyritttijh voi tietyin edellytyksin saada sukupuolvenvaihdos-
elAketti, jos htin luovuttaa jatkamiskelpoisen tilansa nuoremmalle.
Yrittijti voi my0s saada luopumiskorvausta, jos htrn lopettaa
tilansa viljelemisen kokonaan. NimA kummatkaan eivht kuitenkaan
ole MYEL:n etuuksia, vaan niistA on olemassa omat lakinsa.
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EsimerkklT.l

Henkil6 on syntynyt 15.9.1937. Ty0kyvytt6myys
Hinen MYEL-toimintansa on ptitittynyt 30.1.1994.
ansioita vuosilta 1969, 1972 ja 1975.

Ty6tulot 1 .1 .1970 alkaen
1.1.1972 alkaen
1.8.1986 alkaen

alkaa 20.5.1994.
Htinelli on LEL-

2 000 mUv
15 000 mUv
60 000 mUv

Ansaittu el6ke:

Elikkeeseen oikeuttava aika 1.1.1970 - 30.1.1994 = 289 kk.

Ty0tulojaksot Ty0tulo alk. Ty6tu
vuoden ind. 1994

lo vuoden
indeksissh

1.1.70-31.12.71 2 000 mk/v
720 pv

1.1.72-30.7.86 15 000 mUv
5250 pv

1.8.86-30.1.94 60 000 mUv
2700 pv

Ty6tulo:

720 x 17 137.06 + 5250 x 102 510.12 + 2700 x 86 935.62
72O+5250+2700

17 137,06 mVv

102 510,12 mk/v

86 935,62 mUv

1290
2700

= 90 570,13 ffiUv = 7 547,51 mklkk.

Ty6tulo 1.1.83 - 30.1.94:

1.1.83 - 30.7.86 102 510,12 mVv
1.8.86 - 30.1.94 86 935,62 mUv

pv
pv

1290 x 102 510,12 + ?299 x 86 935,62 
= 91 970,98 muv1290+2700 = 7664,2smukk.

1.1.83 jAlkeisistir ty6tuloista laskettuna elSkkeen perusteena oleva
tyOtulo on suurempi kuin ptitistiiinnOn mukaan laskettuna.

289 x 7 664.25El6ke= =2768,71 mldkk.
800

Tulevan ajan elAke:

Eltrkkeeseen oikeuttava aika 20.5.1994 - 15.9.2002 =
8v3kk26pv=99kk.
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Koska yrittAjti on ty0kyvyttdmyyden alkaessa 56-vuotias, tulevan
ajan ty6tulo on ty6kyvytt6myyden alkamista vtlittOmhsti
edelt6neiden kahdeksan vuoden ty0tulojen keskimtitirdi. Ajalle
20.5.86 - 30.1.94 laskettu keskity6tulo on

71 x 102 510,12 + 2700 x 86 935,62

71 + 2700
= 87 334,68 mUv

= 7 277,89 mVkk

= 900,64 mk/kk

MYEL-el5kk€€t = 2 768,71 + 900,64 = 3 669,35 mUkk.

LEL-eltike:

LEL-ansiot indeksilltl korjattuna

969=5
972=7
975

2 100
Elike =- = 2,63 mUkk.

800

Yhteensovittamattomat MYEL + LEL-eltikkeet yhteensa =
3 669,35 + 2,63 = 3 671,98 mk/kk.

EsimerkklT.2

Henkild on syntynyt 15.6.1934. Pirtittyneistdi TEL-ty6suhteista on
karttunut eltikettii 3 500 mk/kk. MYEL-toiminta on alkanut
1.1.1986. Tydtulo indeksillA korjattuna on 75 000 mUv. Henkil0 jiiii
vanhuuselhkkeelle 1.7.1999 alkaen.

Eleikkeen perusteena oleva tydtulo 75 000 ffildv = 6 250 mk/kk.

Elikkeeseen oikeuttava aika

1.1.1986 - 31.12.1993 = 96 kk (1,5 %)

1.1.1994 - 15.6.1999 = 65 kk (2,5 "/o\

96x6250 65x6250El6ke= =1596,35mk/kk.800 480

Yhteensovittamattomat TEL- ja MYEl-vanhuusel6kkeet 1 .7. 1 999 al-
kaen ovat yhteens& 3 500 + 1 596,35 = 5 096,35 mk/kk.

Tulevan ajan elike - 99 x 7 277 
'89

800

v. 1

v. 1

v. 1

00 mk
00 mk

=-9!,Q-mh
2100 mkyht.
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8 OSA.AIKAELAKE

Osa-aikaeliikkeen tarkoituksena on antaa ikAintyville ty6ntekij&lle
mahdollisuus ktiytttiti jtlljellti olevaa tydkykyiiiin ja tyOhaluaan
hyvikseen ioustavasti, mik6li osa-aikaty0tii on tarjolla. Vihen-
t5mAlltr ty6phnostaan voi 58 vuotta tiyttAnyt henkilO tietyin edelly-
tvksin itihdii osa-aikael5kkeelle. iolloin eliike korvaa osittain an-
sioided menetysti. Osa-aikaelaklieita voidaan my6ntti6 muiden eli-
kelakien paitsi TaEL:n mukaan.

8.1 Myontlmlsedellytykset

Osa-aikaelAke voidaan my6ntii 58 vuotta mutta ei 65 vuotta tAyt-
tAneelle henkilOlle seuraavin edellytyksin:

1) Henkilo on ollut pitkiiin tyoelimtrssfl ja kuulunut tyoelakelakien
oiiriin viimeisten 15 vuoden aikana vhteensii vlhintAAn 5 vuotta.
2) Kokoaikaisessa ty6ssti hinen on'oltava yhteensi 12 kuukautta
osa-aikaelf,kkeen alkamista edelt6neiden 18 kuukauden aikana.
3) Ty6ntekijAn on vihenneilava ansioty6tflln keskimttiirin 16-28
tJntiin viiko'ssa ja yrittiijtin puoleen aikaisemmasta ty0sta. Keski-
miir6inen tyOssioioaika ladketaan enintAAn 16 viikon aianiaksolta,
jos viikottainen ty6aika vaihtelee. Osa-aikaty6ssA ei saa olla yli
kuuden viikon katkosta lomia lukuunottamatta. Yrittaja voi lopettaa
yrittiijAtoimintansa kokonaankin ja siirtyti osa-aikaiseen tydsuhtee-
seen.
4) Osa-aikaisten ansioiden on alennuttava vastaavasti tyOntekijalla
35-70 prosenttiin vakiintuneesta ansiotulosta ja yrittEijilld ty6tulo on
puolitettava. Ansioiden on kuitenkin oltava vihintiin kyseisen lain
alaraian verran.
5) Henkil0llS olisi tyOkyvytt0myyselikkeess6in oikeus tulevaan
aikaan.
6) Henkil0 ei saa jo omaa tyOelaketta jonkin ty6elAkelain perus-
teella.

82 Vakllntunut anslotulo

Jotta osa-aikaelike voitaisiin laskea, on ensin mitiriteltiivA koko-
aikatyostii saatu vakiintunut ansiotulo.

TEL-ty6suhteen vakiintuneena ansiotulona pidetian sen tyosuhteen
elAkepalkkaa., johon liitettiisiin tuleva aika, jos.henkil6 olisi tullut
tyOkyvyttOmikdi osa-aikaelikkeelle siirtymisen sijaan.

LEL-ty6skentelyn vakiintuneena ansiotulona pidetiiiin LEL-ansioista
laskettua keskipalkkaa.

YEL- ja MYEL-toiminnan vakiintuneena ansiotulona pidetti5n osa-
aikatyOh0n siirtymisti vilitt0m6sti edeltaneiden neljln kalenteri-
vuoden vahvistetlujen tyOtulojen keskimif, ri6. Vajaaksi jtiiivAn osa-
aikael6kkeelle siirtymisvuoden ty6tuloja ei oteta huomioon.
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Jos henkil6ll6 on useita rinnakkaisia tyOsuhteita tai yrittAjAtoimintaa,
lasketaan vakiintunut ansiotulo niiden ansioiden yhteismAirAst6,
joiden perusteella henkilOllti olisi oikeus tulevaan aikaan.

Esimerkki 8.1

Henkil0llii on TEl-ty6suhteita seuraavasti:

Eltikepalkka mk/kk

TEL A: 1 .2.1976 - 31 .1 .1994 8 000
TEL B: 1 .2.1994 - 31 .10.1994 1 1 000

1.1975 - 31.12.1992 100 000
1.1993 - 31. 8.1994 120 000

8.3 Anslonalenema

Osa-aikael6ke alkaa 1.11.1994. Koska tuleva aika ty6kyvytt0-
myyden sattuessa liitettdiisiin tyOsuhteeseen B, vakiintuneena
ansiolulona osa-aikaeldkettii mAfir€itt€iessii pidetiin ty6suhteen B
elikepalkkaa, 11 000 mk/kk.

EslmerkklS.2

Yritt€ijAllii on YEL-toimintaa seuraavasti:

Eliikkeen perust. oleva ty0tulo
mk/v pEiiitt. vuoden ind.

Ty6tulo
Tydtulo

Yrittiijiin vakiintunut ty0tulo on neljin viimeisen ttiyden kalenteri-
vuoden keskimiirtiinen ty6tulo vuoden 1994 indeksissA

3 x 100 356,72 + 120 000

4 = 105 267'54 mklv'

A:
B:

Osa-aikaelAkkeen ansionalenema on kokoaikaty6sti saadun
vakiintuneen ansiotulon ja osa-aikaty0st6 saadun ansiotulon erotus.

Osa-aikaelikkeen perusteena olevan ansionaleneman laskemista
varten korotetaan henkilOn vakiintunut ansiotulo TEL-indeksillii
vastaamaan osa-aikaelikkeelle siifimishetken tasoa.

Ansionaleneman tiytyy yleensA jotenkin vastata tyOajan alenemaa.
Jiiljelle jAtivtin ansiotulon tulee olla 35-70 prosenttia vakiintuneesta
ansiotulosta.

Esimerkkl S.3

Henkil0n kokoaikatyOn elikepalkka on 9 500 mUkk. Htin siirtyy
osa-aikaelikkeelle 1.8.1994. HAn alentaa ty6aikaansa ia palk-
kaansa 40 prosentilla 5 700 markkaan kuukaudessa.
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Osa-aikaeltikkeen ansionalenema on

9500-5700=3800mUkk.

8.4 Osa-aikaelflkkeen maera

Osa-aikaelikkeen m6Ari on 50 prosenttia ansionalenemasta. Osa-
aikaelike voi enintiAn olla 75 prosenttia osa-aikaelikkeelle
siirtymiseen mennessi karttuneesta, yhteensovitetusta elfieturvas-
ta.

Esimerkkl 8.4

Yrittiiiii on svntvnvt 15.4.1936. Hinen TEL-eliikkeensi ovat vh-
teendi 2 5ob rirrlXX. Hdnen tyOtulonsa YEL-toiminnasta ajdlta
1.1.1987 - 31.5.1994 (89 kk) on 78 000 ml</v indeksissti 1688 eli
6 500 mUkk, ia YEL-elikkeensA silloin 723,13 mUkk. Yrittaja jaa
osa-aikaeldkkeelle 1.6.1994 S8-vuotiaana. Hin alentaa ty6panos-
taan puoleen, eli osa-aikaty6tulo on 3 250 mk/kk ja ansion'
alenema niin ikti5n 3 250 mUkk.

Osa-aikaelike on 50 o/" x 3 250 = 1 625 mk/kk.

Eliike jiiti alle 75 7":n enimmAismiArin (2 500 + 723,13 =
3 223,:13 mk/kk, 3 223J3 x 0,75 = 2 417,35 mk/kk).

Esimerkkl 8.5

Henkil0 on syntynyt 6.11.1935. Hiin iii5 osa-aikaeldkkeelle
1.9.1994 alkden' S'8-vuotiaana. Hineri eliikepalkkansa TEL-
tyOsuhteesta on 10 500 mk/kk ja osa-aikaelikkeelle iitimiseen
riennessA karttunut elAkkeensi 4 500 mUkk. Henkil6 vihentiA
tybntekoaan 35 prosenttiin entisesti.

Osa-aikapalkka 35 % x 10 500 mk/kk = 3 675 mUkk.

Ansionalenema 10 500 - 3 675 = 6 825 mk/kk.

Osa-aikaelike 50 % x 6 825 mk/kk = 3 412,50 mk/kk.

EnimmiismiilrA 75 o/o x 4 500 mk/kk = 3 375 mkrkk.

Henkil6n osa-aikaelike on enimmiismflirAn suuruinen eli 3 375
mk/kk.

8.5 E!{kkeen karttuminen el{kkeellloloalalta

Osa-aikaelAkkeellti olevalle eltiketti karttuu osa-aikatyOsti, k uten
muustakin ty0stA normaalien karttumissiAnt0jen mukaan, eli 1,5
prosenttia sen vuoden alkuun, kun henki16 tiyttAti 60, ja siitti
eteenplin 2,5 prosenttia vuodessa.
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EltikettA karttuu my0s osa-aikaeltikkeelli olosta 1,5 prosenttia
ansionalenemasta vuodessa. Se on elikkeell&oloaikaa,'joten siita
ei kartu el€ikettA 2,5 prosentin mukaan.

8.6 Osa-aikaeldkkeen lilkeen myonnettlvl ellke

Osa-aikaelAke muutetaan vanhuuselEikkeeksi 65 vuoden itin tAytt6-
mistA seuraavasta kuukaudesta lihtien. Vanhuuselike on osa-aika-
elhkkeen alkamiseen mennessi karttuneen ja osa-aikatyOstti
karttuneen elikkeen vhteismidr6. Vanhuuselikkeeseen lisiittitin
1,5 prosenttia elEikeflalkasta (ansionalenema osa-aikaelAkkeen
alkaessa) jokaiselta osa-aikaeldkevuodelta.

Jos henki16 jatkaa osa-aikaty6tAin yli 65 vuoden iin, lasketaan
vanhuusel5kkeeseen lykkivskorotus. Korotus lasketaan 65 vuoden
iktiin karttuneen elhkkeei ja osa-aikaelAkkeen suuruisena mak-
settavan vanhuuselikkeen erotukseen.

Jos osa-aikaelSkkeen saaialle my6nnet6in ty6kyvytt6myyselike,
osa-aikaelikkeesth karftuvaa eltkettti karttuu ty0kyvytt6-
myyselttkkeen alkamiseen saakka. TAmti lisiittiSn sitten
ty6kyvytt6myyselikkeeksi muutetluun osa-aikaelikkeeseen kuten
vanhuusel{ikkeessi.

Jos henkil0n osa-aikaelike on alkanut ennen vuotta 1994, niin
siirtyessAAn vanhuus- tai ty6kyvytt0myyselikkeelle henkilOn osa-
aikatv6n palkkaa korotetaan kertoimella 1,1 jos henkilO on syntynyt
vuonha i929 ia kertoimella 1,2, jos syntynidivuosi on 1928. Osa-
aikaelikkeesth ei kartu elAkettA tiillaisella henkil6llA, vain osa-
aikatyOst6.

Eslmerkkl3.6

HenkilO on syntynyt 30.5.1936. Hin on ollut TEL-kokoaikaty6ssi
1.7.1965 - 30.5:1E94 vAlisen aian ia siirtvnvt osa-aikael&kkeelle
1.6.1994. KokoaikatyOn eltikeipalkka oli g 000 mk/kk ja osa-
aikaty6n 4 900 mk/kk. Henkil6 siirtyy vanhuuselAkkeelle 1.6.2001.

Vanhuuselflke osa-aikaty6n jfilkeen:

KokoaikatyO
1.7.65 - 30.5.94

Osa-aikaty0 (1,5 %)
1.6.94 - 31.12.95

Osa-aikaty0 (2,5 o/o)

1.1.96 - 30.5.2001

347x9000 =3 903,75 mUkk
800

19x4900 = 116,38 mUkk
800

65x4900
480

663,54 mUkk

Osa-aikaelAkkeellA- 84x4 100 = 430.50 mk/kk
oloaika 1.6.94 -30.5.2001 800

Yhteensovittamaton vanhuuselAke yhteensfi 5 114,17 mk/kk.
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9 PERHE.ELAKE

Ty6eldikelakien mukaista perhe-eldketti voidaan maksaa tydeltike-
lakien piiriin kuu lu neen kuolleen henkilOn,. edunjitttijhn, eduinsaajil le
eli puolisoille ja lapsille tietyin edellytyksin.

9.1 Perh+ellkkeen saamlsen edellwkset

Perhe-eltikkeen voivat saada leski, entinen puoliso ia lapset.
Perhe-eltike jakaantuu leskenelAkkeeseen ja lapsenelAkkeeseen.

9.1.1 Leskenellkkeen saamlsen edellytyksA

Leskenelikeoikeus syntyy avioliiton perusteella. El5keoikeus on
sekd nais- etti miesleskellii.

Leskellti on oikeus leskeneltikkeeseen, jos

* leskelli on tai on ollut yhteinen lapsi (oma tai ottolapsi)
edunjtittEijEin kanssa ja avioliitto on solmittu ennen kuin edunjit-
tdrjA on tAyttAnyt 65 vuotta

* leskellh ja edunjhttiijillA ei ole ollut yhteist€i lasta, mutta
- avioliitto oli solmiftu ennen kuin edunjiittiijti on tiiyttiinyt 65

vuotta ja leski 50 vuotta,
- avioliitto oli kestiinyt vihintiin 5 vuotta ja
- leski oli tiyttinyt 50 vuotta tai ollut pitkitin ty0kyvyt6n.

Ennen 1.7.1950 syntyneillEl lapsettomilla naisilla on oikeus lesken-
elikkeeseen ennen 50 ikdivuottaan. Jos he olivat avioliitossa
uuden perhe-elikelain tullessa voimaan 1.7.1990 riittAA, ettA avio-
liitto on kestdinyt vAhintAAn kolme vuotta, ja avioliitto on my0s voitu
solmia vasta sen jAlkeen, kun leski on tiyttiinyt 50 vuotta.

EdunjtltttljAn entisella puolisolla oikeus perhe-eliikkeeseen midriy-
tyy kuten leskelli, jos edunjittijti oli kuollessaan velvollinen
miAriajoin maksamaan entiselle puolisolleen elatusapua, joka
perustuu tuomioistuimen lainvoimaiseen pitit6kseen tai sosiaalilau-
takunnan vahvistamaan sopimukseen. Entisti puolisoa eivit koske
voimaantulovaiheen lievennykset alle 50-vuotiaille lapsettomille
naisleskille.

9.1.2 Lapsenelakkeen saamlsen edellwkset

Lapsenelikkeen saamisen edellytykseni on, ettA lapsi on edunjiit-
ttijin kuollessa alle 18-vuotias.

Alle 18-vuotiaalla lapsella on aina oikeus lapsenelEkkeeseen omien
vanhempiensa jilkeen. Ottolapsella on oikeus lapsenelAkkeeseen
ottovanhempiensa jilkeen. My0s lesken lapsella tai ottolapsella voi
olla oikeus lapseneldkkeeseen edunjEittAjAn jilkeen, jos lapsi on
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asunut edunjtittdrjtin kuollessa tAmQl ja lesken kanssa samassa
taloudessa. Laps-etla on kuitenkin oikeus lapsenelikkeeseen vain
kahden edunjtlitiiitin jdilkeen samanaikaisesti.

9.2 Perhe-elakkeen milrl
Perhe-elSkkeen Derusteena on edunihtthiin kuolinhetkelltitin saama
yhteensovittamdton el€ike (ks. eltikkeiden yhteensovitus luku 10).
jos edunj&tttijh ei ollut eltikkeellA (tai hin oli osaty0kyvytt6myysl
lai osa-aikaethkkeellti), perhe-elirkkeen perusteena khytetdin sith
tAvttA tvdkvwtt6mvvsdlaketth. ionka hAn olisi saanut, ios olisi tullut
Wiirvvrittoinaxsi (riotinnetkeilSan. Jos eduniittiijii ori palvellut yli
dlak-eian, perhe-eltrkkeen perusteena kiytetiAn lyktittyit van-
huuselAkeitil. Perhe-elhke voi olla enintiin edunjEittiijtin tdiyden
elikkeen (ilman lapsikorotuksia) suuruinen.

Lesken- ja lapseneliikkeiden yhteensovittamaton yhteismdhri on
seu raavah tau I ukon mukainen- osuus eduniitttijtin 

-el€rkkeestti.

Taulukko 9.1

Lasten lukumitr5
LeskenelAke
Lapsenelikkeet
Yhteensi

0
6t12

6t12

1

6112
4/12
ol12

2
5112
7t12

1U12

3
3112
9112

12t12

4-
u12

10t12
12t121

9.2.1 LeskenelAkkeenmllrl

Jos edunsaaiina on lesken lisiiksi lapsia, on t6ysi yhteensovitta-
maton lesken-eliike edel lisen taulukon osoittama mAfl rii edunjtittdtjiin
yhteensovittamattomasta eltikkeestEi.

Jos leski on yksin edunsaajana, thysi leskenelike. on puolet edun-
jtitttijiin eltik(eesti. E ltikke'eseen ie hdAin ku ite nkin elikesovitus,
joka voi pienentii maksettavan elEikkeen mtiirti€t.

Elfikesovltus

Elakesovitus tarkoittaa siti, etth lesken omia tyoelikkeitti (las-
kennallisia ty0elZikkeitdi, ios leski on vieli tyOelAmiissii) verrataan
edunjiittAjAn 

-ty0el6kkeisi 
ih maksettavaa leskeneliketta maarataes-

si. ElAkesovitus tehdiin leskenelikkeeseen,

- kun nuorin lapsi ttiyttAA 18 vuotta
- atle 65-vuotiaalle ldpsettomalle leskelle edunjtittiitin kuolemaa

seuraavan seitsemdnnen kalenterikuukauden alusta (leskelle
maksetaan alkuel5kkeenii tAyttti leskenelikettA kuusi kuukautta)

- 65 vuotta ttiyttineelle ia eltikkeellti olevalle heti leskeneliikkeen
alkaessa.

Elikesovituksessa leskenel5ke pienenee ttiydestii mAdrhstfiin
(ioka on vleensi puolet edunitittiiiAn elAkkeestti), jos lesken omat
tyOetaff ebt yl ittdivAt ns. elAkeSovitirsperusteen. Elikesovitusperuste
riraarataan edu niitttrjiin kaikkien ty6e liikkeiden yhteen sovitta-
mattoman yhteismAAriin perusteella seu raavasti :
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- jos edunjAttijin tyOeltikkeet olivat yli 3 821,06 mklkk (vuoden
1994 indeksissA 1688) elikesovitusperuste on 3 821,06 mklkk
(laissa 3?1,4! mUkk indeksissi 142 vuodelle 1994)

- jos edunjiittiijiin tyOeltikkeet olivat 1 515,63 - 3 821,06 mUkk
(vuoden 1994 indeksissi 1688, 127,50 - 321,44 mUkk indek-
sissh 142), elAkesovitusperuste on yhtti suuri kuin edunjtitttijin
tydelikkeet

- jos edunjtittiijfin ty6eltikkeet olivat enintitrn 1 515,63 mUkk,
elikesovitusperuste on 1 515,63 ml<llrk (127,50 indeksissA 142).

ElAkesovitusperusteen ylempi markkami6r6, alunperin 348 mk/kk
(lain indeksitasossa 142 vuodelle 1990) alenee portaittain vuoteen
2004 mennessi 6,64 markalla (ind. 142) vuosittain 255 markkaan
(ind. 142, 3 031,27 indeksissi 1688). Vuoden 2004 jilkeen yltrra-
jaa muuttavat vain indeksitarkistuks'et. Liitteessd 6 6n elikrisovi-
tusperusteen ylemmit markkamiirit vuoteen 2004 asti indeksi-
tasossa 142.

Elikesovitettu leskenelike seuraavan kaavan mukaisesti =

6

- x edunitittiiitin elAke - 0,5 x (Lesken oma elike - eldkesovitus-12 'peruste)

Liitteenh on taulukko, losta voi nihdi elikesovitetun lesken-
elAkkeen mhirin eri tuloyhdistelmillti.

Esimerkki 9.1

Henkil0 kuolee vuonna 1994. HAnen tv0elikkeensS oli 6 000
mk/kk yhteensovittamattomana, lesken iyOkyvyttOmyyselike on
5 000 mUkk.

6
LeskenelAke =- x 6 000 mUkk = 3 000 mUkk.

12

Koska alle 18-vuotiaita lapsia ei ole, tehdtitin leskeneliikkeeseen
elikesovitus. Elikesovitusperuste on ylirajan, 3 821,06 mk,
suuruinen.

Ylite = 5 000 - 3 821,06 = 1 178,94 mk.

Taydesta leskenelAkkeesti tehtivi vtihennys on

0,5 x 1 178,94 = 589,47 mk.

Elikesovitettu, yhteensovittamaton leskenel&ke on
3 000 - 589,47 = 2 410,53 mk/kk.

Entasen puollson eldke

EdunjAttiijdin entisen puolison elike kuukaudessa on se osuus les-
kenelikkeesti, mitA 60 prosenttia entisen puolison kuukausit-
taisesta elatusavusta on edunjtitttijdn koko yhteensovittamattomas-
ta elikkeesti, eli
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0,6 x elatusapu
x leskenelike.

edunjtittiijtin elZike

Entisille puolisoille maksettava elike pienent€idi leskelle makset'
tavaa elSketti. Entisen puolison eltikb voi olla enintiin lesken-
elikkeen suuruinen silloin, kun edunsaaiana ei ole leske&.

Esimerkki 9.2

Mies oli tuomittu maksamaan entiselle vaimolleen elalusapua
1 000 mUkk. Miehen tyOeldtke oli 6 000 mk/kk. Yhteensovittamaton
leskeneltike on 3 000 mUkk.

Entisen puolison elatusavusta 60 % on 600 mk. Entisen puolison
elhke erinen yhteensovitusta ja elakesovitusta on

600

- 

x 3 000 = 300 mukk.
6 000

9.2.2 Lapsenellkkeen m66rd

Laosenelikkeen vhteismidri lasketaan taulukon 9.1 mukaan.
Labseneliikkeeseen vaikuttaa ainoastaan perhe-elakkeeseen
oikeutettuien lasten lukumi&rd. Lapsenelhkkeen yhteismiAri
jaetaan tadan kunkin lapsen kesken ja kullekin maksetaan erikseen
oma osuutensa.

Tlysorpo

Tivsorvoille maksetaan thysorvon lisEi, ioka on 2112 edunjtitthjin
vhfeensovittamattomasta blakkeestA, ia se listittiiin lapsenelAk-
keiden yhteismidriAn. EduniittZijtin eltike ei kuitenkaan saa ylittyi
tiysorvon lisin vuoksi.

Esimerkki9.3

Perheen 6iti kuolee. Edunsaaiiksi iA€ivtit aviomies ia kaksi lasta.
Aidin tvokyvvttomvyseldtkkeen'mtiarti olisi ollut 4 900 mUkk, jos
hAn olisi [uitut ty-Okyvytt0mAksi kuolinpiivAniin. Yhteensovit-
tamattom at elAkk'eet bvat:

5
Leskenelhke =- ;1 4 800 = 2 000 mUkk.

12

7
Lapsenelikk""r= ,, x 4 800 = 2 800 mUkk.

Kummankin lapsen oma yhteensovittamaton osuus on 1 400
mk/kk. Leskenblakkeeseen ei tehdA elikesovitusta ennen kuin
perheen nuorin lapsi tiiytttiti 18 vuotta.
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10 KOKONAISELAKKEET JA YHTEENSOVTTUS

Suomessa elilkkeit€i maksetaan ty6elEikkeinii (yksityisettdi ja
julkiselta puolelta) ja kansanelakfqiila. Elikkeens'aaja voi myds
saada korvauksia tapaturmasta tai liikennevahingosta.

Ty0el5kejiirjestelmin tarkoituksena qn turvata tyOntekijtin
toimeentulon taso elAkkeelle jiitidessi. Timi katsotaan saavu-
tettavan elaketasolla, joka on noin 60 prosenttia entisista ansioista.
Timti 60 prosentin tavoitetaso on katsottu riittiviksi, koska elin-
kustannukset tavallisesti v6henevAt eltikkeelle siirtymisen jAlkeen.

Henkil0 voi saada elAketti useammasta eri jirjestelmisti. Jotta
elAkkeiden yhteismiilrtr ei nousisi kohtuutiorhan suureksi, eri
jiirjestelmistA tulevat eldkkeet ja korvaukset yhteensovitetaan
kesken66n eli rajataan tavoitetasolle.

10.1 Kansanellke

Kansanel&kkeen tarkoitus on taata eldkkeensaaian v0himmiis-
toimeentulo. SitA maksetaan Suomessa asumis-en perusteella.
Henkildn on tayUnyt asua Suomessa 16 vuotta t€ivtetivitin vihin-
tAdn kolme vubtia, jotta hitnelli olisi oikeus kanshnetht<keeseen.
Kansanelikelain mukaan maksetaan vanhuuselAkettA (my6s
varhennettua etti lyktittyti), ty6kyvytt6myys- ja yksilOllist#i vdrhars-
eldketti seki ty0tt0myyselElkettA. P'erhe-eliikettl maksetaan yleisen
perhe-elikelain mukaan. Osa-ty6kyvytt0myys- ja osa-aikaelfiettA ei
makseta kansaneltrkejarjestelmasta.

Kansanelake muodostuu vakiosuuruisesta pohjaosasta ia ty6eltrk-
keen mdlr&stfl riippuvasta lisAosasta (ks. kuva 10.1). Jbs henkilO
on asunut muualla kuin Suomessa, kansaneltikkeen m6&r6 suh-
teutetaan hAnen Suomessa asumisaikaansa.

Kuva 1 0.1 Kokonalsellkkeen mearaytymlnen

El6ke mk/kk
'I 0000

8000

6000

4000

2000

0 4000 6000 8000 10000 12000
Palkka mk/kk

El Ty6ol6ke 60 % E Pohiaosa E Lisaosa
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41

--4

,--afi

0 2000
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Kansanelikkeeseen voi kuulua myOs muita lisiA, joita ovat asumis-
tuki, lapsikorotus, puolisolisA, rintamalisi, ylimiiriinen rintamalisi
seki tioitotuki. Eliikeoikeus alkaa yleensd samaan aikaan sekl
ty6eldikelakien ettA kansanelikelakien mukaan.

1 0.2 Enslsllalset elakkeet

Eliikkeensaajalla voi olla ty0eltikkeensA lis€iksi oikeus my6s tapa-
turmavakuutus-, liikennevakuutus- ja sotilasvammalain mukaisiin
korvauksiin. NAmdi korvaukset ovat ensisijaisia tyOeliikkeisiin
nihden. Se tarkoittaa sith, etti naita ns. SOL|TA-korvauksia mak-
setaan tAysimiiArAisesti, ja ty0eltikettti maksetaan vain se osa,
minki SOl|TA-korvaukset jiitivEit alle 60 prosenttia yhteensovituk-
sen perusteena olevasta ansiosta eli yhteensovitusperusteesta. Jos
SOl|TA-korvaukset ovat yli 60 prosenttia yhteensovitusperusteesta,
ei ty6el€iketti makseta lainkaan.

10.3 Muut tyoelekkeet

ElAkkeensaajalla voi olla oikeus my6s julkisen puolen ty6elEik-
keisiin. N6itA voivat saada valtion, kunnan, kirkon (myOs ortodok-
sisen kirkon), Ahvenanmaan maakuntahallituksen, Suomen Pankin
ia Kansanelikelaitoksen oalveluksessa olleet. Julkisella ouolella'etaffeen tavoitetaso on ollut 66 prosenttia palkasta, mutta se ale-
nee vihitellen kohti yksityisen sektorin tavoitetasoa.

'l 0.4 Reklsteroldyt llsaelakkeet

Ty0nantajalla on mahdollisuus j€irjestAti tyOntekijdilleen lisielike-
turvaa aikaisemmissa luvuissa kuvatun lakisiiteisen peruselike-
turvan listrksi. Lisiturva voi olla joko rekisterdityi tai rekister6imi-
t6ntA eli vapaamuotoista.

Ollakseen rekister6imiskelpoista listielikej&rjestelyn tulee olla mm.
sidottu TEl-indeksiin ja lisEieliketurvaan on oltava vapaakirjaoikeus
tyOsuhteen ptiiittyessii. LisEieltiketurva on mAiriteltdivi henkilOryh-
ftille, ei yksittEiisille henkilOille.

Rekister0ity lisheliketurva voi pittiti sistilliSn mm. elikei6n alen-
nuksen, 66 prosentin tavoitetason tai lyhyemmhn elhkkeen karttu-
mrsaJan.

10.5 Yhteensovltus

Yhteensovituksessa SOLITA-korvauksien, ty6eltikkeiden ja kan-
sanelAkkeen muodostama kokonaisel{iketurva raioitetaan 60 pro-
senttiin yhteensovitusperusteesta. Yhteensovitusperuste on henkilOn
korkein sellainen eliikepalkka ty6suhteesta tai elAkkeen perusteena
oleva ty0tulo yritttijiitoiminnasta, joka on kestanyt vihintAAn vuo-
den. Jos henkilOlldi ei ole yhtiiAn vuoden kestAnyttti tyOsuhdetta tai
yrittijitoimintajaksoa, yhteensovitusperuste on kokein eltikepalkka
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tai elikkeen perusteena oleva tyOtulo v6hint6An kuukauden kesti-
neesti tyOsu hteesta tai yritttijiito im in n asta.

LEL:ssd yhteensovitusperuste on joko korkein kalenterivuoden
aikana ansaittu LEL-palkka tai tulevan ajan palkka (ks. luku 3).
TaEL:ssa yhteensovitusperuste on korkein keskimAAriinen
kuukausiansio. Jos ty6suhteet ovat kestAneet rinnakkain vAhinttiiin
vuoden, niin elikepalkat lasketaan yhteen yhteensovitusperustetta
miArAttiess&.

Yhteensovitusraia on tasan 60 orosenttia vhteensovitusoerusteesta
silloin, kun yhteansovitusperuste on alle se6 mUkk ind6ksissa 142
(6 965,97 mk/kk indeksissi 1688 v. 1994). Kun yhteensovi-
tusperuste ylitttii titmin markkamAArin, vAhennetdin yhteenso-
vitusrajasta ns. kansanelikevhhennys. Timi vtihennys on kuusi
prosenttia yhteensovitusperusteen ja yllii mainitun markkamiirin
erotuksesta, enintiin kuitenkin kansanelAkkeen pohjaosan miEiri
edellisen vuoden marraskuun tasoisena. Ttill€i vdihennykselli
otetaan huomioon jokaiselle maksettava kansanelikkeen pohjaosa.

Ty6elEikkeesti v6hennetiin se osa, joka ylittdidr yhteensovitusrajan
(ylite). Jos ty0elAkkeiti on myOs julkiselta puolelta, vihennet6in
yksityisen puolen ty6elaketta siint suhteessa, milA se on
yhteensovittamattomien eliikkeiden kokonaismiiiristi.

Esimerkkl10.1

Yhteensovittamaton TEL-elEike on 1.6.1994 alkaen 2 500 mUkk,
valtion VEL-oeruseliike 1 000 mk/kk ia taoaturmavakuutuslain
mukainen elAke 3 000 mklkk. Korkein vdnintdan vuoden kestineen
tyOsuhteen eliikepalkka on 8 000 mUkk.

Kansanel&kevahennys = 0,06 x (8 000 - 6 965,97) = 62,04 mlVkk.
(Kansaeltikkeen pohjaosa vuoden 1 993 marraskuun indeksitasossa
oli 437 mUkk)

Yhteensovitusraja = 0,6 x 8 000 =
KansanelAkevdhennys:

4 800,00 mUkk- 62.04 mk/kk
4 737,96 mkkk

Eldikkeet yhteensi: TEL 2 500 mklkk
VEL 1 000 mUkk
u**8&#ffi[

Ylite = 6 500 - 4 737,96 = 1 762,04 mUkk.

Tapaturmaelhke ensisijaisena eldkkeeni maksetaan t0ysimhirdi-
seiti, lolloin ylite vtiherinetiiin kokonaan tyoeltikkeistdr.'
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2 500--.::- x 1 762,04 = 1 258,60 mUkk.
2500+1000

Yhteensovitettu, elikkeensaajalle maksettava TEL-el6ke =
2 500 - 1 258,60 = 1241,40 mUkk 1.6.1994 alkaen.

1 0.5.1 Perhe-elakkeiden yhteensovitus

Perhe-eldikkeiden yhteismihri yhteensovitetaan edunjittiijtn jtil-
keen mybnnettivi'en muiden perhe-eltikkeiden (peruselhkkeet,
SOl|TA:korvaukset) kanssa niin, ettii perhe-elike yhteensi ei ylith
yhteensovitusrajaa.

Perhe-elhkkeiden yhteensovituksessa ktytetttivi yhteensovitusraja
saadaan seuraavasti:

perhe-eltike

edunjdrttili€in elake 
x 0'6 x yhteensovitusperuste'

Yhteensovitusperuste on sama kuin edunjittAjin omassa elikkees-
sdi kAytetty.

Yhteensovitusraiasta vhhennetAin kutakin edunsaajana olevaa
lasta kohden yl6isen perhe-elikelain (PEL) mukainen lapsen-
elAkkeen perusmiirA edellisen vuoden tasoisena. VihennettAvi
markkamiiri vuonna 1994 on 257 mVkk.

Jos edunsaaiana on lasten lisaksi leski, niin leskenelikkeestd
v&hennettin'samoin PEL:n mukainen leskenelAkkeen pohjaosa
edellisen vuoden tasoisena, vuonna 1994 437 mk/kk. Entiseltd
puolisolta ja lapsettomalta leskelti pohjaosaa ei vthennetd, koska
he eivit voi siti saada.

TE L-eltikkeesti vthennettiivti ylite:

PEL:n mukaiset vEihennykset voivat enintiidn olla seuraavat

edunsaajina enimmdisvdhennys yhteen-
sovitusperusteesta %

apsi
asta
asta

Ja
Ja

1

2
3
4 lasta tai enemmiin

apsi

10
17,5
22,5
25
25leski

leski taiasta
1l
2l
inenemm 30

Yhteensovituksen jdlkeen perhe-elike jaetaan edunsaajille yhteen-
sovittamattomien elikkeiden suhteessa.
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Eslmerkkl10.2

Henkil0 kuolee vuonna 1994. EdunjAtttijtin tydelAke oli 5 700
mUkk. Hinen yhteensovitusperusteensa oli 9 500 mk/kk. Edun-
saajina ovat leski ja yksi lapsi.

Leskenelike ennen yhteensovitusta on

6

-x5700=2850mUkk.12

Lapsenelike ennen yhteensovitusta on

4
-x5700=1900mUkk.12

Yhteensovitus:

Perhe-elAkkeet yhteensi ovat 4 750 mk/kk. Yhteensovitusraja
ennen PEL:n mukaisia v&hennyksi& on

4 750
x0,6x9500=4750mUkk

5 700

PEL:n vbhennyslen j6lkeen yhteensovitusraja on

4 750 - 437 - 257 = 4 056 mk/kk. Vihennykset ovat alle 25
prosenttia yhteensovitusperusteesta.

Yhteensovitettu perhe-eltike jaetaan edunsaajien kesken
seuraavasti:

2 850
Leski 

-:- 
x 4 056 = 2 433,60 mk/kk.

4 750

1 900
Lapsi 

-:= 
x 4 056 = 1 622,40 mk/kk.' 4750
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1 1 ETA.ELAKKEENLASKENTA

Suomen lakisdrtiteisiin tyoelakkeisiin on sovellettava i.1.1994
voimaan tulleen ETA-sopimuksen sosiaaliturvaa koskevia
siinn6ksid aina silloin, kun henkilO on tyOskennellvt Suomen
lisdiksi toisessa ETA-maassa. ETA-maitd ovat pohioismaiden
(Suomi, Ruotsi, Noria, Tanska, lslanti) listiksi Abtoia. Esoania.
Hollanti, lrlanti, lso-Biitannia, ltalia, ltAvalta, Kreikka, Liebntehstein,
Luxemburg, Portugali, Ranska ja Saksa.

Kgn henkild on ty6skennellyt tai toiminut yrittijAn€i useammassa
ETA-maassa, lasketaan eldike kahdella tavalla:'

1) Suomen oman kansallisen lainsAddinn6n mukaisesti vain
Suomen omat elikevakuutuskaudet huomioon ottaen.

2) Teoreettisen elhkkeen avulla laskettuna pro rata-elikkeeni,
jolloin huomioon otetaan kaikkien ETA-maiden vakuutuskaudet.

NAin lasketuista elikkeistd suurempi my6nnettiin.

11.1 Kansallinen el{ke

Vertailussa kAytetttivdr kansallisen lain mukaan laskettava el6ke
eroaa edellisiss6 luvuissa kuvatusta Suomen lakien mukaisesta
elAkkeenlaskennasta siini, ettA tulevaan aikaan vaadittavaan viiden
vuoden asumiseen Suomessa rinnastetaan vakuutus- tai asumis-
kaudet muissa ETA-maissa. Eroa voi olla my6s sosiaaliturvasopi-
mustilanteissa Suomen tulevan aian elhkkeeh laskemisessa. Tvo-
eldkkeiden yhteensovitusta ei ETA-maiden vdtiild mvOskiin voida
tehda kuin mahdollisesti tutevan aian osalta. SOLIiA-etakkeiden
kanssa yhteensovitus voidaan tehdA vain osittaisena, ios toinenkin
ETA-maa ottaa ne huomioon omassa yhteensovituksessaan.

Kansallisen lain mukaiset eldkkeet lasketaan erikseen kunkin
eliikejtirjestelmhn osalta ja lasketaan sen jilkeen edelli mainittua
vertailua varten yhteen.

11.2 Teoreettinen ellke

Teoreettista eltikettir tarvitaan ns. pro rata-el&kkeen laskemista
varten. Teoreettinen elike on muuten samalla tavalla laskettu kuin
kansallinen el5ke, paitsi etti myOs muiden ETA-maiden vakuutus-
kaudet rinnastetaan Suomen vakuutuskausiin.

Tuleva aika liitettifin teoreettiseen el&kkeeseen silloin, kun siihen
on oikeus kansallisessa elikkeessi. Tuleva aika otetaan huomioon
myOs silloin, kun elAketapahtuma safiuu tyOsuhteen tai yrifia-
jAtoiminnan aikana muusia ETA-maassa. Muiden ETA-maiden
tydskentelyyn ei liity jilkikarenssiaikaa.
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Tuleva aika liitetditin siihen ty0suhteeseen tai yritthj6toimintaan,
iohon se olisi liitetty, ios h'enkil0 olisi tullut ty6kyvyttdmhksi
viimeisen Suomen lain-piiriin kuuluvan tyOsuhteen tai yrittiijd-
toiminnan ptiAttyessh.

Korotettu karttuma lasketaan myOs muiden ETA-maiden ty6s-
kentelystA sen vuoden alusta lEihtien, jolloin henkil6 ttiyttAti 60
vuotta.

Teoreettinen elike lasketaan vhtend kokonaisuutena Suomen
kaikkien tvoelakeihriestelmien osalta. Teoreettinen elake lasketaan
siten, etti vapaakiriht kerrotaan todellisen yhteenlasketun ETA-pal-
velusaian ih tod'ettisen Suomen tvdelAkelakien mukaisen
oalveluSaiari suhteella ia saatuun tulokseen lisdittitin mahdollinen
iulevalta dlatta lasfettavh elhke. Teoreettinen elhke on enint6dn yh-
teensovitusrajan suu ruinen.

Eslmerkkl11.1

TEL

Henkil6 on tv6skennellvt Suomessa ia ETA-maassa, iossa hdn
tulee tyOkyvyttOmhksi- siellEr ty6skennellessiin. HinellA on
ty0suhteet seuraavasti:

ETA Tuleva aika
x x x

15 v. 10 v. 10 v'
rKV

Tuleva aika liitettiiin TEl-tydsuhteeseen. Teoreettinen el6ke on

25: x TEL-vpk + 1,5 Yo x 10 x TEl-elikepalkka
15

= 52,5 % TEL-eliikepalkasta.

11.3 Pro rata-eleke

Teoreettisen elikkeen perusteella lasketaan ns. pro rata-elike. Se
on sama suhteellinen osuus teoreettisesta elikkeestA kuin Suomen
elAkelakien mukaan elhkkeeseen oikeuttava todellinen palvelusaika
on eri ETA-maiden yhteenlasketusta, todellisesta palvelusajasta'
Pro rata-elAkkeen niAardksi muodostuu yleens& Suomen vapaa-
kirjojen sekt tulevan ajan ia korotetun karttuma-ajan pro rata-
osirJden summa. Pro rata-eliketti ei yhteensoviteta.

Esimerkki 11.2

Edellisen esimerkin pro rata-elike on

15
TEL-vpk + - x 1,5 "/o x 10 x TEl-eliikepalkka'25

= 31,5 % TEL-elAkepalkasta.
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Esimerkki 11.3

Henkilo on syntynyt 30.5.1938 ja hiin tulee tyokyvyttomaksi ETA-
maassa tyOssii ollessaan 1.6.1995.

TEL-tyOsuhde:
ElAkepalkka:
Ansaittu eldike:

ETA-tyOsuhde:
Tuleva aika:

1.6.1968 - 31.5.1983 = 15 v
10 000 mk/kk
2 250 mVkk

1983-31.5.1995=1
1995 - 30.5.2003 =

1 .6
1.6

2v
8v

TEL ETA Tuleva aika
x

15v 12v TKV 8v
Henkil0 on tullut ty0kyvyttdmAksi ollessaan ty6suhteessa ETA-
maassa, joten hAnelle on laskettava tulevan a.ian elike. Tuleva
aika liitetddn 15 vuotta jatkuneeseen TEL-ty0suhteeseen.

Kansallisen lain mukainen elike on 2 250 mUkk. Koska oikeutta
tulevaan aikaan ei ole kansallisen lain mukaisessa el6kkeess6,
mahdollinen sosiaaliturvasopimuskaan ei vaikuttaisi elikkeen las-
kentaan.

Teoreettinen elAke:

27

- 
x 2 250 + 8 x 1,5 % x 10 000 =

15

4050+1200=5250mk/kk.

Pro rata-elike:

15
5 250 = 2 916,67 mUkk.

27

Ty0eltike my6nnettiAn pro rata-eliikkeen suuruisena, koska se on
suurempi kuin kansallisen lain mukaisesti laskettu elike.

11.4 Perhe-elflke

LeskenelAke lasketaan myds kahdella tavalla, ia niistA suurempi
maksetaan. Eltikesovitustd varten otetaan huomioon lesken omht
elikkeet tai karttuneet elhkeoikeudet myOs muista ETA-maista.

Kansallisen lain mukaan leskenelAke lasketaan vain edunlAtttijtin
Suomen vakuutuskausien perusteella. Edunjitttrjhn Siromen
elikkeeseen lishthtn hinen i.rlkomaiset eldtkkeensA. '

xx
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Teoreettinen leskenel6ke lasketaan edunjtittijin teoreettisesta
eldikkeestt. Elikesovitus tehdiiAn teoreettiseen leskenelAkkeeseen.

Laosenelike maksetaan laosen asuinmaasta teoreettisen elhkkeen
sui.rruisena. Jos lapseneli*e hinen asuinmaassaan on pienempi
kuin miti h6n Suomesta saisi, maksetaan Suomesta eltikkeiden
erotus.

Esimerkki 11.4

Oletetaan, ett6 edellisen esimerkin henkilO kuolee 1.6.1995. Edun-
saajina Suomen lainsAdddnnOn mukaan ovat leski ja.lapsi, jotka
asuVat samassa taloudessa, joten elAkesovitusta ei tehdf,.

Kansallisen lainsh6dAnn0n mukainen perhe-elike:

LeskenelEike = 6/1
LapsenelAke = 4/1

ETA-sopimuksen mukainen leskeneliikkeen pro rata-osuus

EdunjAiltij€in teoreettinen elike on 5 250 mk/kk.

Lesken oSUUS = 6112x 5 250 = 2 625 mUkk.
Lapsen osUUS = 4112x 5 250 = 1 750 mukk.

Lesken- ja lapseneltike yhteensA on 4 375 mUkk.

Yhteensovitusraja:

4 375: x 60 % x 10 000 - 437 '257 = 4 306 mUkk.
5 250

Yhteensovitusrajaan rajattu teoreettinen lesken- ja lapsenel&ke
yhteensi on 4 306 mUkk.

Lesken osuus teoreettisesta eldkkeesti:

2 625
:x4306=2583,60mk/kk.4 375

Leskenelikkeen pro rata-osuus:

15

- 
x2 583,60 = 1 435,33 mUkk.

27

Suomesta myonnettavi leskenelAke on 1 435,33 mk/kk. Lap-
senelike maksetaan teoreettisen elAkkeen suuruisena siitA
maasta, missi lapsi asuu.

2x2
2x2

250=1125mUkk.
250 = 750 mklkk.
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TEL.INDEKSIN PISTELUVUT

Vuosi lndeksiluku

1

1

1

1

1

1

961-62
963
964
965
966
967

100
106
116
130
142
't52
165
182
197
216
247
274
315
383
462
524
573
608
665
745
836
915

1 006
1088
1 165
1225
1291
1387

1968
1969
1970
1971
1972
1 973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1 981
1 982
1983
1984
1 985
1986
1987
1 988
1 989
1990
1 991
1 992
1993
1 994

481
595
682
688
688
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LAPSIKOROTUSPROSENTTT YHTA LASTA KOHDEN

TEL, LEL ja TaEL YEL ja MYEL MEL
rvonteriiai Yrittaiiin Tyontekijtin
syntymAvuosi syntyinhvuosi syntymdivuosi

- 1919
1 920
1921
1922
1 923
1924
1925
1 926
1927
1928
1 929
1 930
1 931
1 932
1933
1 934
1 935
1 936
1 937
1 938
1939 -

- 1922
1 923
1924
1 925
1 926
1927
1928
1 929
1 930
1 931
1932
1933
1934
1935
1 936
1937 -

- 1927
1 928
1 929
1930
1 931
1 932
1933
1934
1 935
1 936
1937
1938
1 939
1 940
1 941
1942
1 943
1944
1945
1946
1947 -

- 1930
1 931
1 932
1 933
1 934
1 935
1936
1 937
1 938
1 939
1 940

- 1914
1915
1916
1917
19't8
1919
1 920
1921
1922
1 923
1924
1925
1 926
1927
1 928
1 929
1 930
1 931
1 932
1 933
1934 -

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
I
I
7
6
5
4
3
2

1

VABH ENNUSVAHEN NYSPROSENTIT

TEL, LEL ja TaEL YEL 1a MYEL
Ty6ntekij€in Yritttijhn
syntymavuosi sYntYmavuosi

Vihennysprosentti
kuukautta kohden

0,33
0,34
0,36
0,37
0,38
0,39
0,40
0,41
0,42
0,43
0,44
0,46
0,47
0,48
0,49
0,50

941
942
943
944
945
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TYOELAKELISAAN o!KEUTTAvAT JA JALKIKARENSSTAIKAA
JATKAVAT ETUUDET 1.1.1994 alkaen, sekl nttden makstmipltvlt
kuukaudessa

Oikeus ty6-
elflkelistitin

Jatkaa jiilkika-
renssiaikaa

Ammattikoulutusraha (30 pv)
Ansioon suhteutettu tyott6-myyspiiviraha (22 pv\
Erorahan aikuiskoulutuslish:
- omaehtoiseen ammatilliseenkoulutukseen (30 pv)
- ty0voimakoulutukseen
Kuntoutusrahalain mukainenkuntoutusraha (25 pv)
Liikennevakuutuksen kuntou-
tusta koskeviin sAinn0ksiin
perustusluva ansionmenetys-korvaus (30 ov)
LyhennettyA tydpdiivdii tekevhn '
tydntekijin tyottomyysptiiva-raha (22 pv)
Osa-aikatydti vastaanottaneen
ty6ntekijan ty0tt0myyspiiivfi-raha (22 pv)
Opintovapaa
Peruspiiviraha
Sairausvakuutuslain mukainen
pdivdiraha tai vastaava korvaus
Tapaturmavakuutuksen kuntou-
tusta koskeviin sAinndksiin
perustuva ansionmenetys-korvaus (30 pv)
Ty0eltikelakien mukainen kun-toutusraha (30 ov)
fV6tt6myysavustus iZz pvi
r yonomyysKorvaus
Ty6voimakoulutuksen koulutustuki :

- perustuki
- ansiotuki (22 pvl

x

x

I
x

x

x

X

X

X

I
x

x

x

I
x

x

x

x
x
x

x

x

x
x
x

x
x

Jilkikarenssiaikaa jatkaa myds, jos henkilOllti on ollut alle 3-vuotias
lapsi. TiilS lasta varten on silloiri taytynyt saada jonkin aikaa ditiys-,
isyys- tai vanhempainrahaa tai kotitiohdn tukea.
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TYOTTOMYYSELAKKEEN SAAMISEN EHDOT ENNEN 1.1.1994
VOIMASSA OLLEEN LAIN MUKAAN

Oikeus

Henkil6llEi on oikeus vanhan lainsitldtinn6n mukaiseen ty0tt6-
mvvselAkkeeseen. ios h6n on tavfianvt 55 vuotta ennen 1.1.1994
ja' 6tinellti on oll Jt' oikeus tyOttOinyydturvalain mukaiseen piiivit-
rahaan 1.1.1994.

ElAke lasketaan niin ikiin vanhojen si6nn0sten perusteella, jos
el&ketapahtuma on ollut ennen 1.1.1994, yqifkg.hapgllti ei olisi-
kaan oikeutta tvOttOmvvspiivirahaan 1.1.1994. Timii johtuu siitA'
etti ty6tt6mvvseliikkedn'elAketapahtuma lasketaan pdivirahojen
tAyttymisestd 0O viifkoa + yksi kuukausi taaksepiin, mikd voi osua
aikaan ennen 1 .1 .1994.

Tydttdmyyselakkeen saamlsen edellytykset

Ty6tt6myyselikkeen saamiseksi edellytetiAn, etti

- henkil0 on ttiyttiinyt 60 vuotta,

- hin on saanut tyOttOmyyspdivhrahaa 200 pAiviiltti 60 viikon +
yhden kuukauden aikana tai

- htin on saanut ansioon suhteutettua ty6tt0myysptiivArahaa
enimmiismiirdn, ioka on alle S5-vuotiaiden osalta 500 pdtivAii
neljiin pertikk6isen-kalenterivuoden aikana ja yli S5-vuotiailla 60
ikaVuoden tayttamiseen asti,

- eikti hfinelle voida osoittaa tyOtti.

Vanhan lain mukaisessa ty0tt6myyselAkkeessti ei edellytetii tule-
van ajan oikeutta.

Tyottomyyselakkeen alkamlnen

Tvottomwseliikettti aletaan maksaa seuraavan kalenterikuukauden
al'usta, (rin kansaneldkelaitoksen tai ty0ttOmyyskassan piivdrahan-
maksutodistuksen antamisesta on en-sin kulunut kaksi tAytth kuu-
kautta.

Jos el6ke mydn netiin ansioon suhteutetun.. IyQllgm.yyspAivirahan
enimmiismiiirin tAyttymisen perusteella, elAkefti aletaan maksaa
todistuksen antokuukautta seuraavan kuukauden alusta.
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LEL:N ANSTORAJAUAANAT

Vuosi

1962
1963
1964
1 965
1 966
1967
1968
1 969
1 970
1971
1972
1 973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1 981
1982
1983
1984
1 985
1 986
1987
1988
1 989
1990
1991
1 992
1993
1994

TaEL:N RAJAMAARAT

Vuosi Ylempi ansioraja
mUvuosi
(540,00 ind. 142)

4 430,29

065,49
396,34

TEL-indeksi Alempi rajamdidiri Ylempi rajamhtirdi
mUv mk/v

100 200 800
106 212 848116 232 928130 260 1 040't42 284 1 136
152 304 1 215
165 330 1 320182 364 1 455't97 394 1 576216 432 ',t 728
247 494 1 976274 548 2 192
315 630 2 520
383 766 3 064462 924 3 696524 1048 4192
573 1146 4584
608 1216 4864
665 1330 5320745 1490 5960
836 1672 6688
915 1830 7320

1006 2012 80481088 2176 87041165 2330 93201225 2450 98001291 2 582 10 3281387 2774 11096
1481 2 962 11 8481595 3 190 12 7601682 3 364 13 4561688 3 376 13 5041688 3 376 13 s04

1 986
1 987
1988
1 989
1990
1991
1992
1 993
1994

4
4
5
5
6
6
6
6

658,45
909,44
274,51
631,97

9,
9,

41
41

Alempi ansioraja
mk/kk
(45,00 ind. '142)

369,19
388,20
409,12
439,54
469,33
505,46
533,03
534,93
534,93

1

1

5
5
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LIITE 7

LTSAA TTETOA ELAKKEENLASKENNASTA

Ylelstl

TYOELAKELAIT 1991 (Uu
leva

si ilmestyy helmikuussa 1994
aika ja tulevan ajan palkka
aikaa koskeva muutos 1.10.1

A 14189: Tu
e A 4192: Tulevaa 991

Yle
Ylei

Yleiskirje A

TAEL

Vuoden 1994 ty6elakeuudistus

Perhe-elike

Yle.iskirje A.11/90: 1.7.1990 voimaan tulevat uudet perhe-
elAkesA&nnOkset

ETA

Yleiskirje A 70193: ETA:n soveltaminen

A 30/93: Tydsuhteen automaattinen katkaisu
4/85: Tyosuhteen tekninen katkaisu
A 31/93: Ty0el€ikelisEi ia tv0ttOmvvstish
A 4194: Ty6tt0myyselake '
A 42193: 1 .1 .1994 voimaantulevia elikkeen

Yleiskirje 29186: TAEL:n mukaisen elikkeen laskeminen

MEL

Yleiskirje \ \t_tQl: MEL-ettikkeen taskeminen ja myOntdiminen
Yleiskirje A 62193: Merimiesten ioustava elakeika 

-

Merimieselike-esite 1 991

MYEL

Yleiskirje A .1.!..91.: MYEL:n mukaisen tyOtulon, vakuutusmaksun ja
elikkeen mAirivtvmisen muutos
Yleiskirje. A 56/Sig: Pakoilisen MyE L-vakuutuksen tyOtulon
vAhimmtiisrajan korotus

Osa-alkael6ke

Yleiskirie
Yleiskirje
soveltam
Yleiskirje
Yleiskirje

35/86: Osa-aikaeltikkeen soveltamisohieet
. 4 I p! :.T. dyde n nyks i A osa- aikaetfl kettA kbskevi i n
rsonlersIn
A 28/89: Osa-aikaelike eri elikeiiriestelmisH
A 3?93: Osa-aikaelike 1.1.1 994' alkaen



TEL-ellkkeen laskennan etenemlnen

1) Lasketaan el&kkeeseen oikeuttava aika ty6suhteesta
(tyOsuhdeaika + tuleva aika)

2) Lasketaan elikepalkka
- elAketapahtumavuosi jtitettiin pois

3) Otetaan huomioon eri aikoihin liittyvtit karttumisprosentit
- ennen 1.7.1962 (1 o/o)

- jilkeen '1.7.'1962 (1,5 o/")

- 60 itin thyttimisvuoden alusta (2,5 %)

4) Lasketaan ty6suhteen elike

5) Lasketaan eri TEl-ty6suhteiden elikkeet yhteen

6) Lasketaan .el5kkeeseen mahdolliset ty0etAkelisii ja
lapsikorotukset

7) Lasketaan yksityisen puolen el&kelakien mukaiset
el&kkeet yhteen

8) Yhteensovitetaan yksityisen puolen elike muiden
eldikejArjestelm ien kanssa

9) Lasketaan mahdollinen varhennusvihennys tai
lykkiyskorotus.

Kiytinn0ssi ETK:n rekisteriotteelta saadaan pidttyneiden
tyOsuhteiden karfiuneet elEkkeet (vapaakirjat)'seki
ty0e I fike I istiprose ntti. E lfikkee n I aske ritaan iarvittavat tiedot
viimeisesti ty6suhteesta saadaan ty6nantajalta.
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