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LUKIJALLE
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JOHDANTO

1 JOHDANTO
Suomen eliikejiirjCItelmi koostuu tytiehkejlrjestelmdsti ja kansaneldkejlrjestelmdstl. Tyoelakejarjestelmdstd saavar ehkettl ne, jotka ovat olleet tytiel?ikelakien mukaisCIsa tyci- tai virkasuhteessa tai toimineet yrittdjind,. Kansaneldkettd maksetaan Suomessa asuneille asumisajan mukaan. Eldkkeet yhteensovitetaan eldkettl laskettaessa yhdeksi kokonaisuudeksi.
Tytiel?ikkeitl voidaan ansaita seka julkisella ettl yksityiselll sektorilla.
Yksityiselh puolella eldkelakeja on kuusi:
- tytintekijdin eliikelaki (TEL),
- lyhytaikaisissa ty<isuhteissa olevien tytintekijlin eliikelaki (LEL),
- erliden tycisuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien ehkelaki (TaEL),
- merimiesten eldkelaki (MEL),
- yrittiijien eliikelaki [EL) ja
- maatalousy rittdjien ehkelaki (MYEL).
Julkisellapuolella, valtiolla (VEL)ja kunnilla (KVTEL), on omar ehkelakinsa, kuten myris Ahvenanmaan maakuntahallituksella, Suomen Pankilla,
Kansaneliikelaitoksella sekl luterilaisella ja ortodoksisella kirkolla. Yksityisen
ja julkisen sektorin eldkkeiden laskentaperiaatteet eroavar toisisraan jonkin
verran. NIistI eroista on esitetty liitteenl lyhyt yhteenvero.
Oppaassa kasitellaan vain yksityisen puolen ehkelakeja. Opas on rakennettu niin, ett[ jokainen ty<ieldkelaki laskentaperiaatteineen ja el?ikelajeineen
kiisitellii:in omassa luvussaan. Oppaan TEl-osassa kasitellaan eri laeille yhteisid
piirteitl, joihin viitataan mytihemmissl luvuissa, jos eroja eri lakien v:ililla ei
ole. Ndiden kappaleiden ulkopuolella kesitelleen eldkelajeista kuitenkin osa-aikaeldke ja perhe-ehke, koska ne poikkeavat niin paljon muusta eldkkeen laskennasta. Yhteensovitusta on selitetty p?iiillisin puolin jo TEl-osassa, murra
tarkemmalla tasolla se keydaan lepi vasta omassa luvussaan. EU-eldkkeenlaskenta muodosraa niin ikiin oman kokonaisuurensa, minki vuoksi EU-eliikkeenlaskentaan liittyvil sllntrijl ei ole otettu huomioon aikaisemmissa luvuissa.

O
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} TEL
2 TEL.ELAKE
2.1 Tytintekijiiin eliikelaki (TEL)
Tytintekijdin eldkelaki, TEL, tuli voimaan 7.7.7962, mutta sitd sovelletaan
jo lainantamispdivlnl 8.7.1961ja sen jdlkeen voimassa olleisiin ty<isuhteisiin.
Lain piiriin kuuluu yksityisessl tydsuhteessa oleva tyontekijl, jonka

'r
*
"

tyciansiot (TEl-palkka) ovat vlhintddn 90 mk kuukaudessa vuoden
1966 indeksissl 142 (711.5,49 mk/kk vuonna 1996), ja jonka
tycisuhde on kestlnyt vahintaln kuukauden ja joka on jatkunut
i+ ikdvuoden tdyttlmisr,rroden alun ja 5S-vuotisplivin vllisenl aikana.
on kuitenkin

Jos ryosuhde on kestlnyt alle kuukauden, mutta tycintekiji
ollut saman rytinantajan palveluksessa erillisissd tycisuhteissa vlhintldn kahtena

kalenterikurrkrrrt..,, perdkklin riittIl, ette ansiot ovat vdhintlln 90 mk (ind.
142) kunakin kuukaute na ja ertd.tytiaikaa on ollut vdhintddn 20 tuntia kunkin
kalenterikuukauden aikana (ns. lyhyiden tyosuhteiden ketjutus, ks. yleiskirje
L 42/95 ja lisresimerkki 12.1).
2.1.1 Laskentaperiaatteet ja eliikelajit

TEl-eldke lasketaan jokaisesta tytisuhteesta erikseen. Ehkkeen mddrddn
vaikufiaa tydsuhteen pituus ja tyciansiot. Tyosuhteista kertyneet ehkkeet lasketaan yhteen eldkkeelle jdildessl. Yleinen ehkeikd on 65 vuotta.
Tiiysi eldke on 60 o/o eldkkeen perusteena olevasta palkasta. ElIkettil
karttuu tytinteosta 1,5 o/o vuotta kohden ftarttumiskerroin 1/800 kuukaudessa). Sen vuoden alusta, kun tytintekijl tIyttII 60 vuotta (kuitenkin vasta
o/o vrtotta kohden (karttumiskervuodesta 1994 liihtien), ehkettd karttuu 2,5
roin 1 / 480 kuukaudessa).
TEl-eldkelajit ovat vanhuuselike, tyokyr.yttcimyysehke, tytitttimyysellke, osa-aikaeldke ja perhe-ehke. Vanhuusehkettl voidaan maksaa my6,s lykdtrynd tai varhennettuna. Tyokyr.yttomryselikettl maksetaan mycis yksilollisenl varhaiseldkkeend ja mddrdaikaisena kuntoutustukena. NIitI tytikyryttomyyseldkkeitl voidaan maksaa mycis osaehkkeinl. Perhe-eldkettil maksetaan
lesken- ja lapsenehkkeenl ja joissain tapauksissa entisen puolison elikkeend.

2.2 Hekkeeseen oi keuttava

ai

ka

Eldkkeeseen oikeuttava aika lasketaan

plivin tarkkuudella, mutta

ainoas-

taan tdydet kuukaudet otetaan huomioon. Kalenterikuukauden katsotaan
sislltdvln aina 30 pdivII. Tyosuhteet, jotka ovat alkane et 2.7 ja 2.5, katsotaan
alkaneiksi juuri ndind plivind eiki kuukauden alusta. Tytisuhdeaika ennen

TELO 13
ja tdtd, puolitettua aikaa laskettaessa
puolikkaat plivlt pytiristetdln lopuksi ylosplin tdysiksi pliviksi.
7.7.1962 puolitetaan

ehkettl

laskettaessa

2.2.1 f yosuhdeaika
Eldkkeeseen oikeuttava aika on yleensl sama kuin tycisuhteen voimassaoloaika. Tycisuhteen on kuitenkin jatkuttava vlhintlIn yhden kuukauden
oikeuttaakseen ehkkeeseen (poikkeuksena ketjutustilanteet, ks kohta 2.1).
Tycisuhdeaika ennen TEL:n voimaantul oa (1.7.7962) otetaan huomioon vain
puolena sen todellisesta kestosta, jos tytisuhde oli voimassa8.7.7961. Vanhuuseldkkeeseen oikeuttaa aika vasta rycintekijln 23-vuotispiivisti ldhtien. Tycisuhdeaika tItI ennen oikeuttaa kuitenkin ryokyr.yttomryseldkkeeseen, jos tydntekij I tulee ryokyr.yttomlksi all e 23 -vuot iaana.
Tytisuhde pddttyy TEL:n mukaan sen pdivdn lopussa, jolta tyontekijelle
viimeksi maksettiin palkkaa ennen tycisuhteen katkeamista tai ennen elakkeeseen oikeuftavan tycikyryttomyyden tai yksiltillisen varhaisehkkeen alkamista.
Tycisuhteen lopussa olevaa palkatonta aikaa ei lueta ellkkeeseen oikeuttavaksi.
Jos rytintekijl on vdlilld ollut palkattomalla lomalla tyosuhteen katkeamatta ja
palannut myohemmin takaisin tytihtin, on palkaton loma eldkkeeseen oikeuttavaa aikaa. Jos palkaton jakso on jatkunut yli i,"uoden, pdltetddn tycisuhde
siihen pIivIIn, jonka perusteella viimeksi maksettiin palkkaa.
Asevelvollisuusaika seka 65 vuoden idn rdyttdmisen jdlkeinen aika eivdr
oikeuta ehkkeeseen Gr.A 16/92).

Esimerkki

2.1

TydntekijdllS on tydsuhde, joka on kestenyt27.8.199O -26.9.1991 vtilisen ajan. Eldkkeeseen oikeuttava aika on silloin

*) Koska elSkkeeseen oikeuttav aa aikaa laskettaessa
myos ty6suhteen alkamispdivd, on paivien erotuks een
pdivd.

14I TEL

1

1962

5.3. 1 959

ja peilfiyi 28.2.

v 6 kk 30 pv

1992
1962

v
v

2kk
7kk

29v 7kk

31v 3kk

23pv

30 pv

1ov
30pv

375 kk

2.2.2Tuleva aika
pidetliln yleensd mycis aikaa ehketapahrumasra (esimerkiksi tyokyvyttomlksi tulosta) vanhuuseldkeiln tlyttlmiseen.
Titi kutsutaan tulevaksi ajaksi. Tuleva aika liitetlln yleensl viimeiseen tytisuhteeseen. Elikettl, jossa on mukana tuleva aika, kutsutaan tlysitehoiseksi
ellkkeeksi. Eldketti, jossa ei ole mukana tulevaa aikaa, kutsutaan vapaakiriaelikkeeksi. Tuleva aika voi liittyl tycikyr.yttomllS-, tytitttimyys- ja perheEldkkeeseen oikeuttavana aikana

eldkkeisiin.

Esimerkki 2.3
Tydntekijii on syntynyt7.7.1940. H€in on ollut ty6suhteessa 1.4.1974
30.1 .1995 vdlisend aikana. Ty0kyvyttomyys alkaa 1 .6.1995 (el6ketapahtuma). Eldkkeeseen oikeuttava aika on silloin

kestoaika
1995v1kk30pv
1974v 4kk 1 iv
20v9kk30pv

ty6suhteen

Eldkkeeseen oikeuttava aika yhteensd

20v 10kk -pv

10v 1kk 7ov
30v11kk 7pv

tuleva aika

2005v 7kk7pv
1995

v

6 kk 1 bv

10v 1kk7pv

TELO 15
Edellytyksenl tulevan ajan huomioon ottamiselle eldkkeessl on ensinndlcin se, efie tydntekiji on asunut Suomessa ennen ellketapahtumaa vihintiln viisi vuotta. Tiihiin aikaan rinnastetaan mycis asuminen tai tyciskentely
EU- ja ETA-maissa ja muissa sosiaaliturvasopimusmaissa.
Toiseksi tulevan ajan huomioon ottamiseksi edellyteteen, ettd tycintekijl
on ollut vakuutettuna Suomessa vlhintiin 12 kuukautta ehketapahtumavuoden ja 10 sitii edeltdneen vuoden aikana. Tiihiin 12 kuukauteen ei siis
hyviiksyte vakuutuskausia EUlETA-maissa. J os kuitenkin eldketapahtuma o n
sattunut jo ennen vuotta 1996, ei 12 kuukauden edellytystl ole. (A 46/95)
Tycisuhteen pildrymisen jatyokyvytt<imdksi tulon vllilh on lisdksi oltava
vlhemmin kuin 360 plivdii. TitI ns. jllkikarenssiaikaa pidentdvit:

*
*
*
*
*
*

Ty<itt6myysturvalain mukaiset plivlrahaplivit, seki perus- ettd ansiopiiivlrahaplivdt, maksimissaan 500 piiiviiii. Tycimarkkinatukiaikaa saa
sisdltyl ndihin 500 plivddn 180 piiiviiii.
Opintoyapa (eldketapahtrma t.7.7981 tai sen jiilkeen).
Sairausvakuutuslain mukaiset plivlrahapdivlt kolmen viimeisen vuoden
aikana vilitttjmdsti ennen ty<ikyvytt ti myyden alkamista (el dket apahtuma
L.L.1989 tai sen jilkeen).
Kuntoutusrahaplivlt, jotkaonmaksettuty<iehkelakien,kuntoutusrahalain, tapaturmavakuutuslain tai liikennevakuutuslain perusteella (eliiketapahtuma L.l).l99t tai sen jelkeen).
Tytivoimapoliittisen aikuiskoulutuksen koulutustukiplivlt, sislltlen sekil
perus- ettd ansiotukipiiiviit (ehketapahtuma 1.1.1994 tai sen jiilkeen).
Omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta varten koulutus- ja erorahastosta mydnnettdvdt etuusplivlt (ehketapahtuma 1.1.1994 tai sen jiilkeen).

(L33/e3)
Tycintekij?ille, joka on tdyttdnyt 55 vuotta ennen kuin hln on saanut 500
piiiviii tydttcimyyspdivlrahaa, voidaan maksaa pdivdrahaa sen kuukauden loppuun, jolloin hdn tdyttdd,60 vuotta. Nliden lisdpiivien saajilla tyrisuhteen
pddttymisen ja ensimmdisen lisdpiivln vllinen aika ratkaisee, liitetldnkci
rytikyvytttimyys-, YVE-, rycittcimyys- ja perhe-ehkkeisiin ruleva aika. Jos tImI
aika on vlhemmin kuin 360 p1ivdI, tuleva aika liitetlln ehkkeese en (A 4/92,

L

42/93). Vireill?i on ty<itt<imyysturvalain muurosesitys (HE 72/t996 Yp),
nka mukaan henkil tillii olisi lisiip livloikeus vasra 57-vuo tiaana.
Tytintekijiilld on oikeus tulevaan aikaan mytis, jos hanella on ollut alle 3vtrotias lapsi jiilkikarenssiajan piittymisen ja ehketapahruman vdlisen qan, ja
hdn on saanut timln lapsen perusteella jonkin aikaa SVL:n mulcaista litiys-,
isrys- tai vanhempainrahaa tai kotihoidon tukea. TImi oikeus voi sdilyl
maksimissaan yhdeksln vuotta. TdmI slilnncis on toissijainen rulevan ajan perussllnn<iksiin nlhden. (LA tiedote 7/92)
jo

16 O

TEL
Tuleva aika liitetldn viimeiseen vlhintddn kuusi kuukautta jatkuneeseen
TEL- tai MEl-ty<isuhteeseen tai YEllMYEL-yrittdjdtoimintajaksoon tai
rulevan ajan oikeuttava^n LEL- tai TaEl-ansiojaksoon. Jos henkiltille ei jelkikarenssin aikana ole ollut yhtddn tlllaista yli kuusi kuukautta kestlnyttl
ansiotoimintajaksoa, niin tuleva aika liitetldn vanhimpaan ansiotoimintajaksoon jdlkikarenssiaikan a. Tdrd. kutsutaan uimisslInntikseksi. (L t4/89)

2.2.3 1 ity sitehoisella elEikkeelld oloaika

tytitttimyysellkeajalta karttuu uutta eldkettl sen tycisuhteen palkan perusteella, johon
elekkeellioloaika liitetlln. Kyseinen ehkkeellioloaika (eldketapahtumasta
eldkkeen pllttymiseen) liitetlin sen tyosuhteen ehkkeeseen oikeuttavaan aikaan, johon tuleva aika oli liitetty. Sen sijaan tdysitehoisella eldkkeella ollessa
tehty tyti ei kartuta ehkettl. Ansaintarajat ellkkeelld ollessa on kerrottu liitTdysitehoiselta ry<ikyr.ytttimyys-, yksilOlliselti varhais- ia

teessl 11.

Vapaakirjaehkeajalta ei kartu ehkettl, mutta vapaakiriaehkeaikainen
ty<iskentely kartuttaa sitd.
Eliikkeelliioloaika ei pidennd jdlkikarenssiaikaa.
ei elikejakson piittymisestl.

2.2.4 Ty 6eldkel isddin

oi

Se lasketaan

tytisuhteen,

keuttavat etuuspdivdt

tytitt6myys-, ammatillisista kouluja
kuntoutusetuusplivistd tydelikelislni. Tycieldkelisdlld pyritddn
ruseruuskompensoimaan muuten tytiellketurvan tasoa heikentdvien ty6,stl poissaolojaksojen vaikutusta tydeldkkeeseen. Tytielilkelisln laskemisesta tarkemmin ks.
2.6.1. Muut etuudet paitsi ansioon suhteutettu tycitttimyysplivdraha oikeuttavat tyciehkelisiln vasta 1.1.1994 ldhtien. (A 31/93, A 42/93)
Tyoehkelislln oikeuttavat plivIt, joilta on maksettu seuraavia etuuksia:
Eld.ketta karttuu mytis alla luetelluista

*
*

*
,l

*

*

Ansioon suhteutettu tyottomyysplivlraha (oikeutti myos aikaisemmin
maksettuun tytitttimyyslislin).
Yrityksen osaomistajan (TTL 1 a $:n 1 momentin 1-3 kohdissa mainitut)
yrittiijdkassalta saamat ansioplivlrahat [EL- ja MYEl-yrittdjien ansioplivlrahat eivdt oikeuta tytiellkelislln).
Ty<ivoimakoulutuksen ansiotuki (mdd,rdytyy samoin kuin ansioon suhteutettu pdivlraha).
Koulutus- ja erorahaston omaehtoiseen ammatilliseen aikuiskoulutukseen
my<intilmd henkilcikohtainen tuki.
Erorahan aikuiskoulutuslisl omaehtoiseen ammatilliseen aikuiskoulutukseen.

Ammattikoulutusraha.

TELO

'F
*
*

Valtiokonttorin mycintdml ammattikoulutusraha ja erorahan aikuiskoulutuslisd omaehtoiseen ammatilliseen aikuiskoulutukseen.
Tycieldke-jakuntoutusrahalakien mukaiset kuntoutusrahat.
Tapaturmavakuutuslain ja liikennevakuutuslain kuntoutusta koskevien
sllnncisten perusteella malcsetut ansionmenetyskorvaukset.

2.2.5 Arka eldkeidn tdyttdmisen jdlkeen
Aika eldkeiln tdyttlmisen jdlkeen ei oikeuta ellkkeeseen, vaikka tytisuhde
jatkuisikin. Vanhuuseldkkeeseen lasketaan kuitenkin lykkiiyskorotus jokaiselta
kuukaudelt a, j olta vanhuusehkkeell e siirtyminen lykke;ntyy ft s. 2. 9. 3) .

2.3 Hakkeen karttuminen
Vanhuuseldkkeen karttuminen alkaa 23-vtotisplivdstl. Tycintekijl voi
ci myyseldkkeen j o all e 23 -r"uot iaana.

kuit enkin saada tytikyr.ytt

Ellike: karttumisprosentti x ehkkeeseen oikeuttava aika x palkka
100

Elikettl karttuu tyiinteosta 1.7.t962 alkaen

7,5

o/o

vuodessa.

SitI

edel-

tdvdltl ajalta ehkettl karttuu 1 o/o r.uodessa (jos tytisuhde on jatkunut 8.7.7961
tai sen jdlkeen), mutta aika puolitetaan. Eldkkeen karttumiskertoimet kuukautta kohden:
ajalta ennen 1.7.t962:
(aika puolitetaan)
aj

alta jilkee n 30.6.19 62:

t

1

100

x

12

1.5

100

x

L 200

L

12

800

Eldkettl karttuu tycissdoloajalta 2,5 prosenttia vuodessa sen kalenterivuoden alusta, jona henkil o tdyttdd,60 vuotta.Ehkettl voi karttua tdmln koroterun karttuman mukaisesti aikaisint aan 7.7.7994 llhtien.

Karttumiskerroin kuukautta kohden sen vuoden alusta, jona

tyontekijl

rdyttd.d 60:

2,5
100

x

7

12

480

17

18 O

TEL
Tulevalta alaha ja tdysitehoisella eldkkeelleoloajalta ellkettl karttuu
kuitenkin 7,2 o/o vtod.tt" jO-r.ootispIivIl seuraavasta plivdstl 60 vuoden iin
tlyttimispdivdln asti ja 0,8 o/o 6g-vuotisplivld seuraavasta pdivlsti 65 r"uoden
iin tdyttdmisplivlln. Karttumiskerr o imet tul evalt a aialta ov at
ikevelille 50-60

100

ikeviilille 60-65

7

1.2

x

12

7

0.8
100

x

1000

12

1500

Tulevalta ajalta ja tdysitehoisella eldkkeellaoloajalta karttuu eldkettl
lruitenkin 1,5 o/o:n mukaan, jos

n
*
o

ehketapahtuma oli ennen vuotta 1996
ennen vuotta 1996 myonnetty ellke mycinnetldn uudelleen entisin
perustein vuonna 1996 tai mytihemmin
ennen vuorra L943 ryntyneelll ry<;ntekij:ille oli oikeus tyotttimyyspdivd'rahaan 1.1.1996. Jos kuitenkin tlllainen tytinteki.il on ollut lomautettuna
jdlkeen niin, etti han
fia saa tdytrd tai soviteltua plivlrahaa) 31.70.L995
samalle tyoiantaialle 29.2.1996 mennessl, ei hanelle ole
irl"" tyOhdno/o:nkarttumaan.
Ks. lislesim erkki t2'2' (A 46/95)
tik..rrr, 7,5

60 prosenttia koko tycihistorian
tydhistorian korkeimprosenttiin
60
ajalta. Eldke rajataanyhteensovituksella

Elikettil voi kuitenkin karttua enintildn

vdhintd'dn vuoden kestlneen ty<isuhteen taiyrittdidtoiminnan eldkepalkasta tai tydtulosta (ks. tarkemmin luku 10).

-.rr.,

Eliikette karrruu vain tdysiltl kuukausilta. Yhdenjaksoisesta tytisuhteesta

tai yrittdjdtoimintajaksosra voi henkilolla jiiiidl eri karttuma-ajoista ns. iiinn<iqplivii. NlmI jldnncisplivlt siirretlln aina seuraavaan karttumajaksoon.

Esimerkki 2.4
sy

1

1v4kk21pv
Aika puolitettu
-v 8kk 11 pv

ollut

TELO
ElSkkeeseen oikeuttaa aika vasta tydntekry6n 23-vuotispdivdst6 ldhtien.
Jddnndspdiviit 11 + 29 ovat yhteensd yli yhden kuukauden. Tdmd kuukausi lisdtdiin 30.6.1962 jdlkeen karttuneeseen aikaan:

Tydntekijiille tyosuhteesta karttunut eldke on

I

x 9 000

12oo

+

407 x9 000 = 4638,75 mUkk.
8oo

Yhteensovitusraja on 0,60 x g 000 = 5 400 mk/kk. Yhteensovitus ei
vaikuta eldkkeeseen.

Esimerkki 2.5
Tydntekij€i on syntynyt 6.6.1 934 ja on tyOsuhteessa 4.'1 .1989 10.6.1997 vdlisend aikana. Tydsuhteen eldkepalkka on 10 O0O mUkk,
Tydntekijdn tydkyvyttdmyys alkaa 1 1.6.1997.

Eldkkeeseen oikeuttava aika, jolloin eldke karttuu 1,5 prosentin mukaan, on 4.1 .1989 - 30.12.1993 = 59 kk ja 27 pv. Neista 27 peivaa siirtyy korotetun karttuman puolelle

fl%

-

10 ooo = 737 ,50 mukk

Tuleva aika 11.6 1997 - 6.6.199s =23kk
edellisen jakson seitsemdn jaann
muodostuu yksi kuukausi, joka
tin karttumaan on oikeus 24 kuukaudelta

24
1500

.,
,/
x .r^.'\^n
10 000 = 160 mk/kk

Summasta

19

20

I TEL
Eldke on yhteens6 737,50
tus ei vaikuta elSkkeeseen

Esimerkki 2.6
dnen tyosuhteensa on alkanut
on 12 500 mk/kk. T ydntekijtin tyd

5 prosentin mukaa n,

on 1 .8.1976 -

29.2.1996 = 19 v 7 kk = 235 kk.

235
800

x 12 500 = 3671,88

ml</kk

Tuleva aika 50 ikdvuoden tdyttdmispdivddn asti on 1.3.1996 - 5.5.2000
=4v2kk5 v = 50 kk + 5 pv eli 1,5 prosentin karttumaan on oikeus 50
kuukaudelta .
50
go0 x 12 500 = 781,25 ml</kk

Tuleva aika 50 ja 60 ikiivuosien tEiyttdmispEiivie
5.5.2010 = 10 v = 120 kk eli 1,2 prosentin karttumaan
kuukaudelta.

US

120

tooo*' 2 500 = 1 500 mk/kk

60
x 12 500 = 500 mk/kk
1 500
J66nn6spdivid on yhteensd viisi, joten niillii ei ole vaikutusta eldkkeen
maaraan.
TydntekijEin tydkyvyttomyyseldke on 3 671,88 + 781 ,25 +

6 453,13 mk/kk. Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeeseen'

1

500 + 500 =

TEL}
Esimerkki 2.7
Tyontekua on syntynyt 12.8.1944 ja on tydsuhteessa 1.1.1973 alkaen
ty6kyvyttdmyyden alkamiseen 27 ,4.1997 saakka. Tydsuhteen eldkepalkka on 14 300 mk/kk.

Ty0suhdeaika, jolta eldke karttuu 1 ,5 prosentin mukaan, on
26.4.1997 = 24 v 3 kk 26 pv = 291 kk ja 26 pv.
2e1.

800

1

.1 19

73-

x 14 300 = 5 201,63

Tuleva aika 60 vuoden idn tdyttdmispdivddn saakka on 27.4.1997 12.8.2004 =7 v 3 kk 16 pv = 87 kk 16 pv. Kun 16 pdivddn lis€itdtin
aikaisemman jakson 26 pdivdd, saadaan 1,2 prosentin mukaista
karttuma-aikaa yhteensd 88 kk. 1 2 jiiiinn6sptiivdd siiretdiin seu raavaan tulevan ajan jaksoon.

-*rO*-14300 =1258,40
Tuleva aika 60 ja 65 iktivuosien tiiyttiimispEiivien vEilill€i
12.8.2009 on 5 v = 60 kk (karttuma 0,8 o/o vuodessa).

-*,
U* - 14 3OO = 572,00
Tyontekijiin tyokyvyttomyyseldke on 5 201,63 + 1 258,40 + 572,00 =
7 032,03 mk/kk. Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeeseen.

2.4 TEL-indeksi
Elekkeet, ehkepalkat ja eldkkeen perusreena olevat rytitulot on sidottu
TEl-indeksiin, mikl tarkoittaa sitI, ettd eldkkeet tarkistetaan vuosittain hintaja palkkatasossa tapahtuneiden prosenttimuutosten mukaan. Mycis tyoehkelaeissa mainitut markkamldrlt on sidottu TEl-indeksiin. Alkuperiliset markkamIlrlt TEL:ssi ovat vuoden 1966 indeksissl 142.
Vuodesta 1995 hhtien kaytcisa on ollut kaksi eri indeksisarjaa, toinen alle
65- ja toinen yli 55-vuotiaille. Sosiaali- ja terveysministeriri vahvistaa vuosittain
ndmd kaksi indeksipistelukua hinta- ja palkkatasomuutoksen perusteella (}s. liite 1).
Ensimmdinen indeksipisteluku, tytiiklisen indeksi, on tarkoirertu ns.
ry<iikdisten eldkkeiden, eldkepalkkojen ja ellkkeen perusteena olevien tytitulo-

21

22

} TEL
ruoden loppuun, jona tytintekijd.tdyrt:i.d,65 vuotta. Tdhln indeksiin palkkojen ja hintojen muutos vaikuttavat
samalla painolla.
Toinen indeksipisteluku on tarkoitettu elikkeiden tarkistamiseen sen
vuoden jilkeen, jona tytintekijii on tdyttd,nyt 65 vuotta ja se on nimeltdln
elikeikiisen indeksi. TIssI indeksissl hintojen muutoksella on suurempi
paino kuin palkkojen muutoksella.
Indeksitarkistus suoritetaan siten, ettl tarkistettava markkamllrl kerrotaan osamldrdlld,, jossa jaettavana on sen vuoden indeksipisteluku, johon
markkamllrd halutaan muuttaa (maksuvuosi) ja jakajana sen vuoden indeksipisteluku, josta markkamdlrl muutetaan (ahtOvuosi).

jen tarkistamiseen. TdtI indeksil

kdytetlln

sen

Tytiikdisen indeksitarkistus:
Markka-

x

mIIrI

Tytjiklisen indeksi maksuvuonna
Tytiikdisen indeksi hhtcivuonna

Elikeiklisen indeksitarkistus:
Markkamaara

x

Ehkeiklisen indeksi maksuvuonna
Ehkeiklisen indeksi ldhttivuonna

Kun markkamllril joudutaan tarkistamaan yli koko sen vuoden, jolloin
tyrintekijl tdytti 65 yuotta, joudutaan kdyttlmliln kumpaakin indeksiil. NIin
tehddin silloin, kun eldke mytinnetlln takautuvasti ajalta ennen 55 vuoden iin
tlyttlmisrtroden alkua ja sitl aletaan maksaa 65 vuoden iln tdyttdmisnroden
jllkeen, tehdien uusi yhteensovitus 65 vuoden iln tdyttlmisen jdlkeen tai
eldkesovitus sen vuoden jllkeen, jona edunjlttdjl olisi td.yttdnyt 65 vuotta.
MarkkamllrI tarkistetaan ensin hhtcivuodesta tyontekijen 55 vuoden iin
tdyttlmisvuoden tytiilclisen indeksiin. Saatu tulos kerrotaan sen jiilkeen
osamIlrdllil, jossa jakalana on ellkeiklisen indeksi tytintekijdn 65 vuoden idn
tlyttilmisvuodelta ja jaettavana maksuvuoden ehkeikdisen indeksi. Ks. lisdesimerkki 12.3. (A 44/95)
Markka- x Tyoikiisen ind. 65 iklr,uonna x Ellkeiklisen ind.maksuvuonna
mddrd Tvoikdisen ind. llhtcivuonna Eldkeiklisen ind. 65 ikilvuonna

Eldkkeisiin tehdeen indeksitarkistus vuosittain 1. tammikuuta lukien.

TELI
Esimerkki 2.8
Vuonna 1933 syntyneen e[dkkeensaajan ty6tt6myyseldke vuoden 1996
ty6ik€iisen indeksissd 1760 on 4 200 mk/kk. Vuoden 1997 indeksiksi on
tdssd arvioitu 1809, jolloin eldke vuonna 1997 on

ff33 x42oo= 4 316,e3 mukk
Esimerkki 2.9
Vuonna 1926 syntyneen eldkkeensaajan vanhuuseldke vuoden 1995
indeksitasossa 1712 on 3 900 mUkk. Vuonna 1996 se on eldkeikdisen
indeksissd

ffix3900=3956,95mk/kk.
2.5 Eliikepalkka
2.5. 1 Eliikepalkkaan luettavat ansiot
El iikepalkk a mddr dytyy kustakin tyosuht eesta erikseen siit I tyti ansiost a,
jonka katsotaan olevan vastiketta tehdystd tycist[. SitI ovat normaalin aika- tai
urakkapalkan lisd.ksi mm. palvelurahat, luontoisedut, erilaiset lisdt ja korvauk-

set, lomarahat, palkkaturvalain mukaiset korvaukset, tycintekijllle otetun
sdlst<ihenkivakuutuksen ja erdin edellytyksin yksilcillisen eldkevakuutuksen
vakuutusmaksut. Ansiot otetaan huomioon mycis ajalta ennen 23 ikdvuoden

tIyttImistI.
Tyosuhteen pddtryesi maksefiavaa vuosiloman korvausta ei oteta mukaan
eldkepalkkaa laskettaessa. Myosklln vahingonkorvaukset, tycisuhdekeksintcikorvaukset, rojaltit ja ylipddnsd kulukorvaukset eivdt ole tycistl saatua vastiket-

ta. (A 8/e0)

2.5.2

P

alkansaajan tyoeldkemaksun vaikutus

Ehkepalkan mldrldmisen perusteena olevien kalenterir.rrosien ansioista
vlhennetiln kunkin vuoden palkansaajan tyciellkemaksuprosenttia vastaava
mddrd, pTEl-vlhennys). Vlhennyksen mdlrd saadaan kertoimen perusteella,
joka ilmoitetaan seuraavan vuoden indeksipisteluvun yhteydessd marrasjoulukuussa. Vlhennys tehdeen ensimmlisen kerran vuoden 1996 ansioista,
jolloin vdhennyskerroin on 0,0343.

23

24

'

TEL
Esimerkki 2.10

sen
on tehty

vuoden 1996 ansiot
liikepalkan

123 soo - (123 5oo x 0,0343) = 123 500
2.

-

5.3 Eltikepalkan laskenta

Eldkepdkan laskenta muuttui huomattavasti vuoden 1996 alusta. Entisen
ty<isuhteen neljln viimeisen tytivuoden sijaan eldkepalkka lasketaan uusien

silntcijen mukaan enintdln tycisuhteen 10 viimeisen elaketapahtumavuotta
edeltineen kalenterivuoden ansioiden perusteella. Ehkepalkan laskenta
muuttuu kuitenkin asteittain siirtymlkauden aikana, jolloin ehkepalkan
laskennassa joudutaan ottamaan huomioon sekd uudet, vuoden 1995 jdlkeiset
laskentasdinntjt ettd vanhat laskentasdlnncit ajalta ennen vuotta 1996.

Eliikepalkan laskentaan pitkissd ty<isuhteissa ei oteta ellketapahtumavuot-

ta tai tytisuhteen pldttymisvuotta mukaan toisin kuin lyhyissl, enintlln
kolmen kalenterivuoden aikana iatkuneissa tycisuhteissa.
Lashentasiiinnd t

ty ti suhteissa

ennen ouotta

1

996

Aikaisemman laskentaslilnntjn mukaan ellkepalkka laskettiin neljln viimeisen kalenterivuoden indeksitarkistetuista keskimllrlisistl kuukausiansioista. NIistI neljlstd vuodesta jltettiin pois se vuosi, iolloin ansiot olivat
pienimmdt ja se vuosi, jolloin ansiot olivat suurimmat. Eliikepalkka oli j?iljelle
jddvien, ansioiltaan kahden keskimmdisen kalenterivuoden keskimldrlinen
kuukausiansio. Eldketapahtumavuoden ansioita ei otettu huomioon, jos
jatkunut vdhintiln kolmen
ryrisuhde eldketapahtumavuosi mukaan lukien oli
kalenterivuoden aikana ja tycisuhde oli ,iatkunut ellketapahtumaan (A 42/93,
A 4s/es).
Jos tytisuhdeaikaa oli vlhemmln kuin neljd tdyttd vuotta, laskettiin
eldkepalkka ennen vuotta 1996 voimassa olleiden sddntojen mukaan seuraavas-

ti:
Jos ehkepalkan laskentaan valittavaa tytisuhdeaikaa

")
b)

.)

oli ollut

vain yhden kalenterivuoden aikana, eldkepalkka oli sen vuoden keskimllr1inen kuukausiansio.
vain kahden kalenterivuoden aikana, ehkepalkka oli nliden kahden
vuoden keskimllrlinen kuukausiansio.
vain kolmena tai neljinl kalenterivuotena
- ensimmdisen vuoden ansio otettiin huomioon vain, jos tycisuhde oli
silloin kestlnyt vihintiln kuusi kuukautta.

TELO 25
kolmesta kalenterivuodesta elikepalkkaa laskettaessa
matta huomioon se vuosi, jona ansio oli ollut pienin.
L

askmta s iiiinn

ti

t

1

.

1

.1

99 6

j rilbeen al bav

jltettiin

otta-

i s s a ty o s uh t ei s s a

Puhtaasti uuden laskentasllnntin mukaan ehkepalkka lasketaan pIIsIIntciisesti enintilIn ty<isuhteen 10 viimeisen eldketapahtumavuotta edeltdneen

kalenterivuoden indeksilh tarkistettujen ansioiden perusteella. Enintildn kolmasosa sellaisia vuosia, joina ansiot ovat alle puolet kaikkien vuosien keskiarvosta, voidaan jdttiii pois eldkepalkan laskennasta. Uusi laskentatapa on
voimassa heti niissd ty<isuhteissa, jotka alkavat vuonna 7996 rai sen jilkeen.
Eldkepalkan laskennassa jltetdln yli kolmen kalenterivuoden aikana
jatkuneen ty<isuhteen pllttymisvuosi tai ehketapahtumavuosi pois laskennasta,,iollei se ole kokonainen. Tycisuhde on kestlnyt koko vuoden, jos se pd.drtyy
aikaisintaan 30.L2tai31.12. Kolmen vuoden aikana jatkuneissa tai siti lyhyemmissd tytisuhteissa myris vajaa pddttymisvuosi tai ellketapahtumavuosi otetaan
mukaan laskentaan.
Niiti enintddn 10 vuotta, jotka valitaan eldkepalkan laskennan perusteeksi,
kutsutaan valintavuosiksi. Laskentavuosia ovat sellaiset vuodet, joiden
keskiarvona eldkepalkka lopulta lasketaan, kun valintavuosista on jltetty pois
laskentaan kelpaamattomat enintlln kolmasosa valintavuosista, jolloin ansiot
ovat alle puolet kaikkien vuosien keskiarvosta.
Kun vuosia on 1 tai 2, ei alle 50 %:n vuosia voi vilhentId. Kun vuosia on 3,
4 taiS,voidaan vlhentdd yksi vuosi. Kun vuosia on 6,7 tai 8, voidaan vlhentii
kaksi alle 50 o/o:n yuotta ja kolme vuotta, kun vuosia on 9 tai 10. Ensimmlisen
kerran alle 50 o/o:n vuosia voi vlhentld, kun eldketapahtuma sattuu tai tytisuhde pddttyy 30. tai 31.72.1998 tai vuonna 1999. (A 45/95)

Taulukko 2.1

L-2

0

3-5

1

6-8

2

9-L0

3

26I TEL
Valintavuosien ansiot tarkistetaan indeksilh tytisuhteen pllttymisvuoden
tasoon, jonka jdlkeen nIistl indeksitarkistetuista vuosiansioista vdhennetdin
niihin kohdistuva palkansaajan tycieldkemaksua vastaava PTEL-vihennys.

Kuukausitasoinen ehkepalkka lasketaan lopuksi niin, ettl indeksilld
tarkistetut laskentavuosien ansiot lasketaan yhteen, summa ,iaetaan tytissdoloplivien (vuodessa 360) yhteenlasketulla lukumllrllle neine vuosina ja osamllri
kerrotaan 3O:lh. Ks. lislesim erkki 12.4.
Lashentasiiiinndt siirtymrihauden aihana, bun tyrisuhde oli ooimzssa 1.1.1996

Ehkepalkan laskentamuutos tulee voimaan asteittain vuoteen 2006
ettl vanhat laskentasldn-

mennessl. Siirrymdkautena ovat voimassa sekl uudet
ncit, jos ty<isuhde oli voimassa ja jatkui yli 1.1.1996.

Ehkepalkan laskentaan ajalta ennen 1.t.1996 mukaan otettavat vuodet
(valintavuodet) valitaan ennen vuotta 1996 olevien laskentasllnttijen mukaisesti. Valintavuosia ajalta ennen 7.7.7996 voi olla siten enintldn neljd vuotta,
vuodet t992-1995. Nlihin vanhoihin valintavuosiin lisltdln vuosi kerrallaan

vuoden 1995 jiilkeisil ansiovuosia. Valintavuosia voi olla korkeintaan 10.
Laskentavuosiin otetaan mukaan ne kaksi keskimmlistl, joista ehkepalkka aikaisempien sldntcijen mukaan olisi laskettu. Kun ehketapahtuma sattuu
tai rycisuhde pddttyy L.L. - 29.72.7996, ehkepalkka on aikaisemmilla sllnnriilll
laskettu neljastii viimeisestl vuodesta kahden keskimmlisen vuosiansion
kuukausikeskiarvo, koska ehketapahtumavuotta ei oteta mukaan. Kun ehketapahtuma sattuu tai yli kolmen kalenterir,rroden aikana jatkunut ty6suhde
pd.dttyy 30.L2.t996 - 29.12.1997 (tai tehdaan automaattinen katkaisu,ks.2.7),
valintavuosia ovat vuodet 1992-L996ja laskentavuosia kaksi keskimmlistd. ajalta
7992-7995lisilttynd vuodella 1996, ja niin edelleen.
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1992-1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2@3 2004
Vuosisla

1

992-1 995 kaksi keskimmiislii

TEL}
Jos ajalta ennen 1.7.7996 tulee valintavuosiin mukaan vlhemmdn kuin
neljl vuotta, valitaan niistd laskentavuosiin mukaan tulevat vuodet aikaisempien silntcijen mukaisesti. Kolmesta vuodesta kaksi parasta, yhdesti tai kahdesta
vuodesta koko tycisuhdeaika.
Valintavuosia voi olla enintddn 10, joten siind vaiheessa siirtymdkautta,
kun vuoden 1995 ielkeisie valintar"uosia on seitsemin, voidaan ajalta ennen
1.1.7996 ottaa valintavuosiin mukaan endl kolme vuotta. Laskentavuosiin siltil
ajalta tulevat mukaan silloin ne kaksi vuotta, joiden ansiot ovat korkeimmat.
Kun vuoden 1995 j:ilkeisil vuosia on kahdeksan, voi ajalta ennen 1.1.1996 tlJla
mukaan kaksi valintavuotta, jotka ovat samalla mycis laskentavuosia. Kun
vuoden 1995 jelkeisii vuosia on 10, ei vuosia ajalta ennen 1.1.1996 oteta endd
mukaan.
Kuva 2.2

Elakkeelle
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1992-1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200420052006

Esimerkki 2.11
Tyontekijdn tyosuhde on alkanut vuon na 1990 ja ptiiittyy 30.9.1998.
Ansiot on tarkistettu ptiiittymisvuoden tasoon ja niistti on tehty PTELvehennys.
Ansiot mk/v
ot ml</kk

Vuosi
1

00,
oo?

I J!-

,t
I J99

994
1 995
1996
1997
1

120 000
1 26 000
1 08 000
1 14 000
132 000
1 38 000

360
360

10 000
10 500
I 000
I 500
11 000
11 500

27
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Eldkepalkan laskentaan otetaan ajalta ennen vuotta 1996 mukaan vuodet 1992ja 1995.
10
9
11
11

360
360
360

120 000
1 14 000
132 000
138
504

1992
995
1 996
1

000 360
000 1440

1997
Eldkepalkka on

30x

504 o00
1440

1

000
500
000
500

0 500 mk/kk.

Ansiotasoltaan alle 50 %:n vuosia voi vlhentdl eldkepalkan laskentaan
valittavista vuosista enintlin kolmanneksen vuoden 1995 jllkeisisti valintavuosista. Sen keskiarvon laskentaan, josta tlmd 50 o/o:n raja lasketaan ei oteta
mukaan vuosia ennen vuotta 7996, eikd, myciskdln valintavuosien kokonaismd'd,rddn, kun kolmanneksen rajaa lasketaan.

Esimerkki 2.12
Tyontekijtin tydsuhde on alkanut 1.6. 1980 ja se p€itittyy 17.2.1999.
Ansiot on tarkistettu indeksilld tydsuh teen pd dttymisvuoden tasoon ja
niistd on tehty PTEL-vdhennys.

Vuosi Ansiot mk/v
120 000
126 000
108 000
1 14 000
132 000
30 000

Pv

360
360
360
360
360
360

360

Ansiot mk/kk
10 000
10 500
I 000
9 500
11 000
2 500

12040

uos iin otetaan mukaan vuodet 1992 ja 1995 ajalta ennen

1992 120000
1995 114 0 o0
1996 rc2 A
1997 30 0
1998 144o

360
360
360
360

10
9
11
2
12

000
500
000
500
000

Lasketaan 31.12.1995 jalke
50 %:n vertailua varten. Vaj aata vuotta 1999 eioteta mukaan

ryo

TELO 29
1

11 000
2 500

32 000
30 000

306 000
000
30x 306
= 8 500 mk/kk
1 080

50 %:n raja: 0,5 x 8 500 = 4 250 mk/kk

en 1995 jdlkeisestdi vuodesta voldaan jattea pois yksi
lkka lasketaan vuosien 1992 ja 1995 sekd 1 996 ja 1998

120
1 14
1 32
144
51 0

360

000
000
000
000

Eldkepalkka on

1

30 x

44 0
0 000
1440

51

Lyhyissd, enintlln kolmen kalenterir.'uoden aikana jatkuneissa tycisuhteisjotka
pddttyvdt vuonna 1996, myos vajaa vuosi 7996 oteraan eldkepalkan
sa,
laskentaan mukaan. Ehkepalkan laskentavuosia ovat ne enintldn kaksi r,rrotta
ajalta ennen vuotta 1996, joista eldkepalkka olisi aikaisempien sddntdjen

mukaankin laskettu javaiaa vuosi 1996.

Esimerkki 2.13
Tyontekijtin tydsuhde on alkanut 1.3.1994 ja paattyy 10.5.'1996. PTELvdhennys tehdiiiin ensimmAisen kerran vuonna 1996. V6hennyskerroin
on silloin 0,0343.

Vuosi Ansiot mk/v

1

994

1995

120
150

lnd.

Ansiot m}</v Ansiot ml</v
-PTEL
v. 96

ind.

Pv Ansiot mk/kk

000 1688 125 118,48 125 118,48 300 12 51 ,85
000 1712 154 205,61 154205,61 360 12850,47
1

30 O TEL

Vuoden 1 996 PTEl-vdhennys teh dddn seuraavasti:
000 - (60 000 x 0,0343) = 57 942 mldv,
Elaikepalkka on indeksitarkistettujen ja PTEL-valh ennettyjen ansioiden
keskim€idrd kuukautta kohden

30x

337 266.09

790

12 807,57 mk/kk.

E I tikep alban I askm n an et en em in en

O

Otetaan valintavuosiin mukaan tytisuhteen pilIttymistl edeltilneet eninenintlln nelj; qalta ennen vuorra

tddn 10 viimeisti kalenreriiruotta, joisra
1996.

O

Tarkistetaan ansiot tyosuhteen pllttymisvuoden rasoon tyriikdisen
indeksilll

O

Vlhennetldnvuosiansioista kyseisten ruosien palkansaajan tycieldkemaksua vastaava PTEl-vlhennys (vuodesta 1996 lahtien).
Muutetaan indeksitarkistetut ja PTEl-vlhennetyt vuosiansiot kuukausitasoisiksi jakamalla vuosiansiot nlihin vuosiin sislltyvien tycisuhteen
plivien lukumlirilh ja kertomalla 30:lln.
Lasketaan 50 o/o:n vertailua varten keskimdlrlinen kuukausiansio laskemalla yhteen kaikki vuoden 1995 jiilkeisiin valintavuosiin sisiltyvlt
vuosiansiot ja jakamalla ne nlihin vuosiin sislltyvien ty<isuhteen pdivien
lukumllrllli ja kertomalla 30:llI. NIin saatu keskikuukausiansio kerrotaan 0,5:lh, jolloin saadaan 50 o/o:n raja.
o/o:n ansiovuodet pois,
enintrdn kuitenkin
Jdtetdrn valintavuosista alle 50
1/3 vuoden 1995 jalkeisten valintavuosien lukumllrdstd. Jeljelle jririviri
vuosia kutsutaan laskentavuosiksi yhdessr niiden ennen vuotta 1996
olevien enintrrn kahden vuoden kanssa, joista ehkepalkka vanhojen
sllntcijen mukaan olisi laskettu.
Lasketaan ellkepalkka, joka on laskentanrosien ansioiden keskiansio
kuukautta kohden.

@
@

@

@

TELI
2.5.4 Poikkeuksia eldkepalkan laskentaan
Tasoituspalkha

Jos tuleva aika on liitettdvd alle kuusi kuukautta jatkuneeseen TELryosuhteeseen, tulevan ajan eliikepalkka lasketaan tarkastelujaksolta (}s. seuraava kappale) useamman eldketapahtumaa edeltlneen tytisuhteen ellkepalkkojen
painotettuna keskiarvona, eli ns. tasoituspalkkana.
Tasoituspdkkaa laskettaessa tytisuhdeaikaa otetaan huomioon tarkastelujdrsolta tdysinl kuukausina eldketapahtumasta taakseplin tycisuhteiden pddttymisjlrjestyksessl enintiln 12 kuukautta. Tarkastelujakso on pldsddnttjisesti
kaksi vuotta, eli aikaisemmin kesitelty jllkikarenssiaika ja sitl edeltdvl vuosi.
Aika voi olla pidempikin, jos jllkikarenssia pidentdvlt liitteessi 3 mainitut
etuudet. Ks. lislesimerkki 12.5. (L 14/89)
Eldkepalkan h arhinnanvarainm tarkistaminen

Eliikepdkka voidaan mytis mllritelld muiden kuin pddsllnncin mukaisten
viimeisten vuosien ansioista. Jos ansiot ovat esimerkiksi sairauden takia
alentuneet merkittdvdsti siten, ettl eldkepalkka ei vastaa tyrintekijin vakiintunutta ansiotasoa, voidaan elakepalkka tarkistaa harkinnanvaraisesti. (L7/89,
L 4s/e5)
Lapsenboitoaika
Jos eldkepalkan mllrddmisen perusteena oleviin vuosiin

sislltyy palkaton-

ta lapsenhoitoaikaa, niin eldkepalkka lasketaan viimeisten sellaisten vuosien
joihin sitd ei sisdlly. Eliikepalkka lasketaan kuitenkin normaalisllnncin mukaan, jos se siten muodostuu suuremmaksi. Ks.lislesimerkki 12.6. (A
26/90, L 45/95)
perusteella,

2.6 Elakkeen korotukset
2.6.1 Tyoeldkelisd
Muuta kuin osa-aikaeldkettl korotetaan tytieldkelisllla, jos tycintekijl on
(mainittu mytis liitteessd 3). NdmI
etuudet eivdt kuitenkaan oikeuta tytieldkelisddn, jos etuus on maksettu

saanut kappaleessa 2.2.4 mainittuja etuuksia

"*
*

tlaka ennen siti kalenterivuotta, jona tytintekij?i on tdyttdnyt 23 vuotta,
ellketapahtumavuodelta,
ennen L.L.1967,

31
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*
*

kalenterivuodelta (tai ennen sitd), jona tycintekijiilh on ollut ensimmdinen
tytiehkkeeseen oikeutt ava tyo- tai virkasuhde tai yrittdjltoiminta,
sellaiselta kalenterinrodelta, jonka ajan tycintekijii on ollut kokonaan
ry6el?ikelakien mukaisessa tyo- tai virkasuhteessa tai yrittdjlnl, jollei hin
ole samana kalenterir.uonna ollut mycis LEL:n piiriin kuuluvissa tdissd
fts.luku 3) ja ansainnut LEL:n mukaista palkkaa vlhintIln LEL:n alempaa rajamddrll fts. liite 5).

Lisdksi ennen 7.7.7994 maksettuja koulutus- ja kuntoutusetuuksia ei oteta
huomioon tytiehkelisll laskettaessa. (A 31/93)
Ty

o eI rikel is

nn I ashentinen

Tytieldkelisiin oikeutravar etuuskuukaudet lasketaan etuuslajeittain etuuspdivien perusteella. Etuuskuukausia mllrdttdessd piivien jakajana kdytetlln
kunkin etuuslajin osalta niiden plivien lukumddrdd, joilta etuutta enintlln
keskimllrin voidaan maksaa kuukaudessa (mainittu liitteessl 3). Ainoastaan
tdydet kuukaudet otetaan huomioon. Esimerkiks i ty ottomyyspdivlrahojen
osalta jakaja on22.

Tycittcimyysaika

:

tycittomFysplivdt
22

Tycieldkelisl lasketaan kertomalla ehkkeen miirl eri etuuslajien
yhteenlaskettujen etuuskuukausien lukumllrllld ja jakamalla lur"ulla, jolca
saadaan, kun etuuskuukausien lukumldrd vdhennetdln niiden tdysien kuukausien lukumdIrlstl, jotka sislltyvlt aikaan henkilon 23 vuoden iln tdyttdmisesti 65 nroden idn tdyttlmiseen, aikaisintaan kuitenkin 1..7.7962 alkaen.
Tyoehkelisd pelkistiln tytitttimryden perusteella on tell6in

(aika

tviitttimr.'vsaika
1.7 .62/23v. - 65v.) - tyottomyysaika

x eldke

Etuusplivit otetaan huomioon enintlin 64 vuoden iIn tdyttlmisvuoden
loppuun. Tytiehkelisl lasketaan ennen mahdollista lapsikorotusta ja yhteensovitusta.

Tycieldkelislprosentti on valmiiksi laskettuna Eldketurvakeskuksen tyosuhderekisteriotteella tyontekijciiden ja yrittdjien osalta erikseen.

TELO 33

Aika 1.5.1973 - 1.5.2015 = 504 kk.

#ox51oo

=210,74mklkk'

Eldke on yhteense 5 1OO + 210,74 = 5 310,74 mWkk Yhteensovitus ei
vaikuta eldkkeen mddrddn.

2.6.2 Lapsikorotus
Jos ennen 7.7.7939 syntyneelh elilkkeensaajalla ai hinen puolisollaan on
sellainen alle 18-vuotias lapsi, jolla olisi ehkkeensaajan jrlkeen oikeus perheelikkeeseen (lrs. luku 9 Perhe-ehke), lisdtrdn ehkkeeseen lapsikorotus, jonka
suuruus mddrdytyy elikkeensaajan syntymdvuoden perusteella liitteeni 2 olevan taulukon mukaan. Kahdesta tai useammasta lapsesta korotus on kaksinkertainen.

34 O TEL

E
S

lasta.

Vuonna

TEL{apsiko rotus on 6 %. Kahdesta laPsesta

2.6.3 Lykkdyskorotus
o/o kuukautta
Vanhuuseldkkeeseen maksetaan lykkdyskorotuksena 1
kohden, jos tyontekijelykktia vanhuusellkkeelle jddmistd yli 65 vuoden idn
tdyttlmisen fts. kohta 2.9.3 Lykdtty vanhuuselake).

2.7 Automaattinen katkaisu
TEl-rytisuhteisiin tehdeen automaattinen katkaisu 54 vuotta tdyttlneilli,
kun TEl-iycisuhde on iatkunut yhdenjaksoisesti kymmenen r,uotta. Tilld
ehklistlen ehketurvan heikentyminen, jos vanhemmalla ielle ansiot alenevat
aikaisemmasta. Tytisuhde katkaistaan siis vain eldkkeen laskemista varten, ei
ty<ioikeudellisesti.
Katkaisun jllkeen tycisuhreesta muodostuu kaksi erillistd tytisuhdetta.
Eldketurva mddrdy,tyy naistl tycisuhdejaksoista kuten kahdesta erillisestl TELtycisuhteesta.

Automaatrinen katkaisu voidaan tehde aikaisintaan sen vuoden lopussa,
jona tytintekijdttiyttdd54 vuotta, ja viimeistlln sen I'uoden lopussa, jona hIn
tdyttdd 62 vtotta.Jos hdnelle tulee kymmenen l"uotta tyosuhdeaikaa tdyteen
esimerkiksi 58-vuotiaana, katkaisu tehdean sen vuoden lopussa, kun tytintekijd
tdyttdd58 vuorta. Automaattinen katkaisu voidaan tehdl kuitenkin aikaisintaan3I.L2.1994.
Eldke lasketaan vertailun vuoksi tytisuhteesta myos niin kuin katkaisua ei
olisi tehrykldn, kuren yhdenjaksoisesta tycisuhteesta. Sitd verrataan katkaistun
rydsuhteen kummankin osan yhteenlaskettuun elikkeeseen. Se, kummalla tavalla laskettuna eldke on suurempi, mdlrll katkaistun tyd,suhteen eldkepalkan
mddrdyty mistavan. Jos yhdenjaksoisen tytisuhteen ehkepalkan perusteella
laskettu eleke on suurempi, otetaan sen eldkepalkka kummankin katkaistun
osan elikepalkaksi. Jos taas erillisten tyosuhdejaksojen eldkepalkkojen Perus-

TELO 35

teella laskettu ehke yhteensl on suurempi, pidetddn tycisuhdejaksojen
eliikepalkkoina niiden erillisil ellkepalkkoja.
Jos automaattinen katkaisu on tehty vuoden 1994 lopussa, eldkepalkka
lasketaan katkaisuun asti vanhan elilkepalkan laskentasdlnncin mukaan ja
katkaisun jilkeen siirtymikauden slilnntin mukaan. Jos automaattinen katkaisu on tehty vuoden 1995lopussa, ehkepalkka lasketaan katkaisuun asti
samoin vanhan eldkepalkan laskentasllnncin mukaan ja katkaisun jdlkeen
uusien sllntojen mukaan.
Kuva2.3
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'1992-95 + .l996

prlttyy

A.K.
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31.'t 2.t996

31.'t2.2003
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2

1997-2003

EP3 199+95+1996-2003
I

I
I

Katkaisu poistetaan, jos katkaisun jdlkeinen tycisuhdeosa pddttyy ennen
kuin kuukausi on kulunut katkaisusta. (A30/93)
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't20 000 + 108 000
3uxT

ketaan vuosien

il
1

360
360

111 600
1 14
s6

995
1 996
1997
1

000
4oo

333

600

I

300
9 500

1E! -,-------9-48q

1080

Eliikepalkka ilman katkaisua on
3u

600
x 333
lo8o

Eliike tyosuhdejaksoista
120
800

*r*

I266,67

lja ll:

x9500=
x9400=

mk/kk.

1425,00mUkk
352.50 mt</kk

Yhteensd
EI

yhdenjaksoisesta tyosuhteesta

HB

:

x e 266,67 = 1 737,S}mk/kk

Koska erillisten tydsuhdejaksojen yhteenlaskettu elSke on suurempi
kuin yhdenjaksoisen tyosuhteen laskennallinen el5ke, lasketaan tydsuh-

TELO 37
dejaksot erillisind niiden omien eliikepalkkojen perusteella. Eltiketapahtuman yhteydessdi katsotaan uudelleen kummalla tavalla laskettu eldke
on parempi, koska silloin tarkasteluun voi tulla mukaan tuleva aika.

2.8 Tekninen katkaisu
Jos tycintekijn tycisuhteen jatkuessa siirtry tdysiaikaisesta tyostl osaaikaiseen tai plinvastoin, tyosuhde voidaan jakaa erillisiksi tytisuhdejaksoiksi.
Titd kutsutaan tekniseksi katkaisuksi. Tekninen toteutus on sama kuin
automaattisessa katkaisussa, mutta perusteet ovat erilaiset. (a/ 85)
Tycisuhteen teknisen katkaisun edellytyksenl on, ettd

x
'r
,'
's

tycisuhde on jatkunut ainakin kolme \uotta ennen ajankohtaa, josta
katkaisu tehdeen,
tydntekijelle on slilnnollisenl pidettlvd tyciaika, jossa on tapahtunut
muutos,
tyoajan muuroksen yhteydessl palkka on alentunut vlhintddn yhdellii
neljdnnekselld tai noussut yhdelh kolmanneksella aikaisemmasta,
tyoajan muutos ei ole tarkoitettu tilapliseksi.

Tekninen katkaisu poistetaan, jos eldketapahtuma sattuu ennen kuin kaksi
vuotta on kulunut teknisestl katkaisusta.
Edellisessd kappaleessa selostetun automaattisen katkaisun edellytyksend
oleva kymmenen vuoden tyosuhdeaika lasketaan mahdollisesta teknisestl
katkaisusta eteenplin.

Tydsu hde jaetaan erillisi ksi tyosuhdejaksoi ksi ja eldike lasketaa n kum-

mastakin erikseen.
Tydsuhdejakson 1.10.88 - 30.4.93 eldkepalkka on 12 500 mldkk

Eldke=

W

=859,38mldkk.

Tydsuhdejakson 1.5.93 - 18.6.97 eldkepalkka on

I200

mk/kk.
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Eldke =

2.9 Eliikelajit
lke vo idaan myti ntII vanhuuden, ty okyvyttomryden, tyottcimyyden ja kuoleman perusteella. TEL:ssI on mahdollista
mycintdl myos osa-ailcaeldke, joka klsitellddn, kuten perhe-ellkekin, omassa
Tycieldkelakien mukaan

el

kappaleessaan mydhemmin.

2.9.1 Vanhuuselake
Yleinen vanhuuseldkeikl on 65 vuotta. Eliikeikiiii voidaan alentaa vapaaehtoisin eldkej?irjatelyin. Oikeus vanhuusehkkeeseen tycintekijilll on hlnen tdytettylln eldkeidn. Tycisuhteen, josta tyontekijd jal vanhuuselekkeelle, tdytyy
kuitenkin olla piittynyt ennen kuin ellke mytinnetddn. Vanhuusehke alkaa
yleensl ehkeiln tdyttlmisen jllkeisen kalenterikuukauden ensimmiisend
plivdnd, jos vanhuuseldkehakemus on tehty kolmen kuukauden sisllh tycisuhteen pdlttymisestil.

TELO 39
Vanhuuselttke 1 .7 .1999 alkaen on yhteensii 4 000 + 425 + 1 375 =
5 800 mk/kk. Yhteensovitus ei vaikuta elAkkeeseen.
2.9.2 V arhennettu vanhuuseldke
Vanhuusehkkeen voi saada aikaisintaan 60 l,uoden idst'd varhennettuna.
Kun vanhuuseldke mycinnetlln varhennettuna, elikettd vlhennetiin jokaiselta
kuukaudelt a, jolta ehketti maksetaan ennen ehkeiln tlyttlmiskuukautta
seuraavan kuukauden alkua. Varhennusvlhennysprosentit, joiden mukaan
ellketti vIhennetlln, ovat liitteessil 2.
Vlhennys lasketaan taulukon osoittamana prosenttim ddrdnd, ellkkeelle
siirtymishetkeen mennessl karttuneesta, yhteensovitetusta eldkkeestl. Ehkkeen ottaminen varhennettuna vanhuuseldkkeend pienentli vanhuusehkettl
nlin kahdella tavalla: varhennettu vanhuusellke on pienempi kuin vanhuusehke lyhyemmin karttumisajan r"uoksi, ja tdtl pienempld karttunutta elikettl
viel'd pienennetddn varhennusvlhennysprosentilla.

Esimerkki 2.19
Tyontekijti on syntynyt 4.3.1936. Hdrn oli TEl-tydsuhteessa ajan
lS.l.lgiq - 91.3.1996, josta hdnelle karttui vapaakirjaetdkettd 21OO
mk/kk (ind. 1760). Yhteensovitus ei ole vaikuttanut karttuneen elakkeen
maaraen. Ty6ntekija varhentaa vanhuuselakettddn 1 .4.1996 alkaen.
Varhennusvdhennys on 0,49 o/olkkia v arhennusaika
1.4.1996 - 1.4.2001 = 5 v = 60 kk.
Vdhennysprosentti = 60 x 0,49

o/o=

29,4

o/o.

Varhennusvahennys 0,2g4 x 2 '100 = 617 ,40 mk/kk.
Yhteensovitettu, varhennettu vanhuuseldke 1.4.1996 alkaen on
2 100 - 617 ,40 = 1 482,60 mk/kk.
2.9.3 Lykatty vanhuuselake

iIn tdyttdmistl
lykklyskorotus. Lykkdyskorotus on yksi prosentti jokaiselta lykiityltii kuukaudelta. Lykkdyskorotus
Jos vanhuuselike alkaa mycihemmin kuin 65 vuoden

seuraavan kuukauden alusta, eldkkeeseen lasketaan

lasketaan yhteensovitettuun elikkeeseen.

40 O TEL

Yhteensovitettu, lyk€itty vanhuusel6ke
4 300 + 903 = 5 203 mk/kk.
2.

1

.12.1996 alkaen on

9.4 Tyokyvyttdmyysel6ke

Toistaiseksi mytinnett dvdn ty okyvyttcimrysehkkeen voi saada alle 65vuotias tytintekijl, jonka tycikyvyttcimyyden arvioidaan jatkuvan vihintlln
vuoden ajan yhdenjaksoisesti. Tlysi tyrikyvytt6myysehke maksetaan, jos
tytikyky on alentunut ainakin kolmella viidesosalla . Tyiikyvyttcimyysehke
mytinnetlin osaellkkeenl, jos tycikyky on alentunut 2/5 - 3/5.
Tlysi tyokyvyttomryselike alkaa yleensl sairausvakuutuslain mukaisen
piivlrahan ns. ensisijaisuusajan jdlkeen. Osaehke ja erlissd tapauksissa myos
tdysi tycikyrytttimfyseleke alkaa rycikyrrytttimyyden alkamista seuraavan
kuukauden alusta. Osaellke on puolet tdydestl ehkkeestl. (TKV-kansio

A23/et)
Kuntoutustuhi
Ty<intekij2ille maksetaan tytikyr.ytttimyyseldkettl kuntoutustukena, jos
hdnen tytikykynsd on ainakin osittain palautettavissa hoidolla tai kuntoutuk-

sella,

joita varten tycintekijnlle on tehty hoito- tai kuntoutussuunnitelma.

Toistaiseksi mycinnett dvdn ty okyvyttomrysehkkeen tavoin kuntoutustuki
voidaan mytintld vain, jos tyokyrryttcimlys on kestdnyt tai sen voidaan
arvioida kestdvdn vlhintdln vuoden ajan tyokyvytttimyyden alusta lukien.
Kuntoutustuki on yhtl suuri kuin toistaiseksi mytinnettdvi tycikyvyttcimfyseldke, ja se voidaan mycintll mycis osaeldkkeen suuruisena. Kunrourustuki on
aina mdirlaikainen. (L 47 /95)
Kuntoutushorotus

Kuntoutuskorotus on kuntoutustuen tai toistaiseksi mycinnetyn tyrikyvyttcimyysehkkeen tai yksilollisen varhaisehkkeen saajalle eldkkeen lisana
maksettava 33 prosentin korotus yhteensovitettuun, maksettavaan eldkkeeseen.

Kuntoutuskorotusta maksetaan ainoastaan tycielilkelaitoksen jlrjestlmln ak-

TELO 41
tiivisen kuntoutuksen ajalta tdysiltl kalenterikuukausilta. Kuntoutuskorotus
maksetaan erikseen seka julkisen ette yksityisen puolen tytiehkejlrjestelmistl.
Kuntoutuskorotusta laskettaessa ei oteta huomioon yksityisen puolen lislelnkkeite. (A 47/9s)

Esimerkki 2.21
Tydntekijai on syntynyt 29.1.1 956. Hdn on ollut TEL-tydsuhteessa
1 .8.1978 alkaen ty6kyvyttdmdksi tuloonsa 16.6.1996 saakka. Eldkepalkka on I 800 mUkk.
TyontekrlEin kuntoutustuki mydn netddn sairau svaku utu ksen pdivdrahan

ensisijaisuusajan jrilkeen ajalle 1 .7 .1997 - 31.12.1998. Hdn on ammatillisessa kuntoutuksessa 1.9. - 31 .12.1997 vdlisen ajan.
Kuntoutustuki on saman suuruinen kuin toistaiseksi mydnnettdvd ty6kyvyttdmyyselSke.
Eldke tyOsuhdeajalta on
2Q8 x e 90Q

800

= 2 548 mldkk.

Eldke tulevalta ajalta on

116x9800

= 1 421mklkk

1997 maksetaan
jor" on o;sti s ssz =
rotus yhteensA ovat
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Kuntoutusraba

Kuntourusrahaa maksetaan tyokyvytttimyyden ehkeisemiseksi tyossl
olevalle, tytikyrryttomyyden uhkaamalle tycintekijille, jolle ellkelaitos antaa
ammarilli$a kuntourusta. Sen mIIrI on kaikista ellkejlrjestelmistl maksettavien yhteensovitettujen tycikyryttomyyseldkkeiden yhteismdirin suuruinen
lislttynl 33 prosentilla. Kuntoutusrahan maksaa kokonaan se yksityisen tai
julkisen puolen tyoeldkelaitos, joka kuntouttaa tycintekijll. Kuntoutusrahaa
lasketraeisa ei oteta huomioon yksityisen puolen lisilehkkeitd. (A 47 /95)
2.9.5 Yksildllinen varhaiselAke (WE)
Yksilollinen varhaiseldke voidaan mytintll 58 vuotta tlyttlneelle tycintekiielle, jonka tyokyky on erinliset tekijlt huomioon ottaen alentunut niin,
ettei hlnen voida kohtuudella edellyttld endd jatkavan ansiotycitlln. Ennen
vuorra 1940 syntyneilla YVE:n alaikdraia on 55 vuott a. (A 33/93)
Yksilollinen varhaiseldke mddrdytry samalla tavalla kuin tdysi tydkyvyttomyyseldke. Eldkkeeseen tulee liittyl tulevan a.ian oikeus, paitsi silloin, kun
tycintekijl on jddnyt vanhuusehkkeelle julkiselta sektorilta alennetussa eldkeiissl.
Yksiltjllinen varhaiseldke muuttuu osaeldkkeen suuruiseksi, jos ansiot
eldkeaikana ylittdvdt 90 mk/kk indeksissd 142 (l 775,49 mk/kk indeksissl 1760
v. 1996), mutta ovat alle 60 prosenttia ellkkeen perusteena olevasta palkasta.
Jos ansiot ovat yli 60 prosenttia palkasta, YVE iea lepIlmlln tycissdoloajaksi
enintlln viiden vuoden ajaksi. Tdltd ajalta tehdystl tytistl ei kartu uutta ellkettI, miklli YVEen liittyy tuleva aika.
YksilOllisestl varhaisellkkeestl haetaan yleensl ensin ennakkoplltostl.
YVE alkaa, kun kaikki eldkkeen saamisen edellytykset ovat teyttyneet,
aikaisintaan elike- tai ennakkopldtcishakemusta seuraavan kuukauden alusta.

TELI
24x10 9oo
1

000

60 x 10 900
1 500

= 261,60 mukk
= 436 mk/kk.

Yksildllinen varhaiseldke on 4 250 + 422,38 + 261,60 + 436
mk/kk. Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeen mddrddn.

=

5 369,98

Esimerkki 2.23
Eldkkeensaaja on yksilolliselld varhaiseliikkeellS. Eldkkeen mddr6 on

4 862 ml</kk ja eltikkeen perusteena oleva palkka on 8 840 mk/kk vuoden 1996 indeksissd. Hdn aloittaa WEn rinnalla tyosuhteen 1 .2.1996,
jossa ansiot ovat 5 000 mk/kk. WEa aletaan maksaa osaeldkkeen
suuruisena, joka on puolet tdydestd eldkkeestd.
OsaelSke = 0,50 x 4 862 = 2 431 mk/kk.

2.9.6 Tyottomyyseldke
Tycittcimyysehkkeen voi saada henkilci, joka on

*
n'

tdyttlnyt

60 vuotta,

saanut todistuksen tytittomyyskassalta tai Kelalta tycittcimyysplivirahojen enimmdismdlristd (500 peivIa tai 60 vuoden iIn tdyttilmiskuukauden

loppuun),

'F

vllittomdsti eldketapahtumaa edeltlneiden 15 kalenterivuoden aikana

*

tyoskennellyt yhteensi viisi r,"uotta ja
jolla on oikeus tulevaan aikaan.

Lain mukaan ty<itttimyysellkkeen eliketapahtumana pidetlln
pdivdd, jolta ryottomdlle on ensimmlisen kerran maksettu

sitd

tyrittcimyyspdivlrahaa 60 viikon + yhden kuukauden aikana (tarkastelujakso), joka luetaan
tytivoimaviranomaisen todistuksen antamispiivlstd taakseplin. Kilytdnncissd
tycitttimyysplivdrahan maksaja (tyottcimyyskassa tai Kela) mldrittelee eleketapahtuman plivlrahatodistukseen siten, ettd se on tasan 60 viikkoa todistuksen
antoplivlstl taakseplin. TImI plivd on eldketapahtumaplivd silloin, kun
plivlrahan saalak;y rytivoimatoimistossa kuukauden kuluessa piivlrahatodistuksen antoplivdyksestl.
Jos ryoton tdyttdd,55 vuotta ennen kuin hdnelle tulee tlyteen ansiopdivdrahan tai perusplivlrahan enimmlismilrl, hIn saa pdivlrahaa sen kuukauden
loppuun, jona hln tdytrdd,60 vuotta. Tulevan ajan oikeus slilly yhdenkin

43
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} TEL
tlllaisen lisdpiivln avulla, jos se oli voimassa ensimmdisenl lisdplivdnl

(ks.

2.2.2).
Edell1 mainitut eldkkeensaamisen ehdot vaaditaan, jos ellketapahtuma sattul- 7.7.7994 tai sen jllkeen. Kuitenkin, jos henkilti on tdyttd,nyt 55 vuotta
ennen 1.1.1994 ja hanella oli oikeus tytitttimryspdivdrahaan tuona plivdnI,
hlneen sovelletaan vanhoja ehtoja, jotka on selvitetty liitteessl 4.

Tytitttimryseleke alkaa seuraavan kuukauden alusta siitl, kun kaikki
ehkkeen saamisen edellytykset ovat tdytryneet. (A 4/94)

Esimerkki 2.24
Ty6ntekijEi on syntynyt 30.8.1940. H€in on ollut TEL-tyosuhteessa
1 .1

.1965 - 31 .5.1996. Elekepalkka on

I

000 mldkk'

TydntekijEi on saanut tycittdmyyspdivdrahaa yhdenjaksois_esti 10.6- 1 996

aikaen 60 vuoden ikii€in saakka. Ensimm6inen lisdpdiva 500 tydttomyyspeivarahapeivan jdlkeen on 16.5.1998, joka on saatu lisilflm€illfi
tydsuhteen pddttymispdivddn 1 v 1 1 kk 15 pv. Tulevan ajan oikeus on
voimassa ensimmaisend lisiipdivane.

Oletettu pdivdrahatodistuksen antamispaivd on 30. 8. 2O0O (tyOntek'r15n
60-vuotispdivd), ja siitti taaksepdin tarkasteltuna 60 viikon (noin 1 v 2
kk) sisfillti ensimmainen tyottomyysavustuspeive on 30.6.1999, joka on
ty6tt6myyselekkeen eldketapahtuma.
Tydntekijell6 on oikeus tydttomyyselakkeeseen, koska eldkkeeseen
voidaan liittSd mukaan tuleva aika ja tydskentelyii ennen eldketapahtumaa edelteneen 15 vuoden aikana on yli 5 vuotta.
Eldke tydsuhdeajalta on

1999 - 30. 8.2005 on

60x9000
1

500

360 mk/kk.
isiiS ja yhteensovitusta on
mk/kk.

TELO 45

2.9.7 Kertasuoritus

mlirl

on ennen yhteensovituksen tekemistl pienempi kuin
30,99 mk/kk vuonna L996 Q,50 mklkk ind. t+2), makseraan ellke kertasuoritulcsena, joka laslcetaan sosiaali- ja terveysministerion vahvistamien kertoimien
mukaan. Kertoimet loytyvdt ETK:n yleiskirjeestd 12/87.
Jos eldkkeen

46I TEL
TE L-elrihheen lasbennan

O

etenuninen

Lasketaan ellkkeeseen oikeuttav a aika viimeisestl TEl-ty<isuhteesta
- tytisuhdeaika23 vuoden idn tdyttlmisen jdlkeen
- tuleva aika

@

Lasketaan yhteen eri aikoihin
- ennen t.7.1962
-

(t

o/o), aika

jllkeen 30.6.L962 (1,5

liittyvlt karttumisprosentit
puolitetaan

o/o)

- 60 vuoden idntdyttdmisvuoden alusta Q,S Vo)
- tuleva aika 50-60 v. (1,2o/o)
- tuleva aika 60-65

@

v. (0,8

o/o)

Lasketaan tydsuhteen elikepalkka

pldttymisvuoden tasoon
- tehdeen mahdolliset PTEl-vdhennykset
- v ajaa eliket ap ahtumavuosi tai tytisuht een p Iittymisvuosi idtetddn
pois yli kolme yuotta jatkuneissa tytisuhteissa
- tarkistetaan ansiot

@

Lasketaan tytisuhteen eli,ke
- ehkkeeseen oikeuttava aika x karttumisprosentti

x eldkepalkka

@ Lasketaan eri TEl-tydsuhteista muodostuneet elIkkeet yhteen
@ Lasketaan elikkeeseen mahdolliset tytielikelisi ia lapsikorotukset
@ Lasketaan yksityisen puolen ellkelakien mukaiset elekkeet yhteen
@ Yhteensovitetaan yksityisen puolen el6ke muiden elikeiirjestelmien
kanssa

@ Lasketaan mahdollinen varhennusvlhennys (erikseen MEL:sti,
muista tyrisuhteist a ia yrittdjatoiminnasta) tai lykklyskorotus.

Klytlnncissl ETK:n rekisteriotteelta saadaan pllttyneiden ry<isuhteiden
karttuneet elikkeet (vapaakirjat) seka ty6ehkelisdprosentti. Eldkkeenlaskent

aan t arvitt avat t iedot viimeisestd tycisuht eest a saadaan ty o nantajalta.

LEL

3 LEL.ELATe
3. 1 Lyhytai kaisissa tytisu hteissa olevien tytintekijiii n eliikelaki
(LEL)

Lyhytaikaisissa tytisuhteissa olevien ty<intekijciiden eldkelaki, LEL, tuli
voimaan t.7.1962, kuten TEL. Lain piiriin kuuluvat sellaiset henkiltit, jotka
tytiskentelevdt aloilla, joille lyhytaikaiset tycisuhteet ovat luonreenomaisia.
Laki koskee mm. rakennus-, metsl- ja maatalous- ja satama-alalla ty<iskentelevil. My<is julkisella sektorilla vastaavilla aloilla ty<iskentelevlt voivat kuulua
LEL:n piiriin, jos heilla ei ole pysyviil ja ympiri vuoden kestivii tyo- tai
virkasuhdetta. Tycintekijil on lain piirissd sen vuoden alusra, jona hen dyttdd
14 vuotta, 65-vuotispliviilnsi asti.
LEL:iI sovelletaan vain ty<intekijciihin, ei toimihenkilt ihin. Lakia ei
myd,skIln sovelleta putki- tai slhktialan tycintekijciihin, jos nImI eivlt ole
rakennusliikkeen palveluksessa. Maatalousyrittdjien ehkelain piiriin kuuluviin
ei my<isklln sovelleta LEL:iii.

3.1.1 Laskentaperiaatteet ja eldkelajit
LEl-eliikkeen laskenta eroaa TEL:stI siinI, ettl eldke lasketaan kaikkien
tyciskentelyvuosien palkkojen perusteella, eikl tytisuhteittain. LEL:n mukaan
mytinnetlln eldkkeiti samoin perustein kuin TEL:ssI. Lain markkamddrdt
ovat vuoden 1962 indeksitasossa 100.

3.2 Hakkeeseen oikeuttava aika
LEl-ehkkeeseen oikeuuaa aika samoin kuin TEL:ssI. LEL:n piiriin
kuulumisen palkkaraja ja tulevan ajan oikeuden mrrrittely poikkeavat kuiten-

kin TEL:std.
3.2.1 Tydsuhdeaika
LEl-el&keeseen oikeurravar ne tyciskenteltsvuodet 23 vuoden idn t dyttdmisen j2ilkeen 7.7.1962 hhtien 6S-vuotisprivrrn asti, jolloin ansiot ylittdvdt
LEL:n alemman ralamddrdn fts. liite 5). Alempi ralamddrd, on3 520 markkaa
vuonna 1996 Q00 mk indeksissii 100).

}
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3.2.2Tuleva aika
Eldkkeeseen oikeuttaa mycis tuleva aika (aika ehketapahtumasta elekeikaen), jos rytintekijl on 540 plivln aikana ennen tytikyvytttimfyteen johtaneen sairauden alkamista ansainnut LEl-aloilla vlhintldn LEL:n ylemmln
rajamddrdnfts.liite 5), joka on 14 080 markkaa l'uonna 1996 (800 mk indeksissd 100). Jos rytintekijiilll on samalla oikeus sellaiseen maatalousyrittdjien elekelain mukaiseen eldkkeeseen, jossa on mukana ruleva aika (ks. luku 7), LELansioita riittdl alempi r ajamdd,r d,.
Edellii mainittua 540 pdivdn tarkasteluaikaa jatkavat liitteessd 3 mainittuj., etuuksien maksuplivdt.
Muuten ehdot LEL:n tulevan ajan mukaan ottamiselle ovat samat kuin
TEL:ssI Q<s.2.2.2 Tuleva aika).

3.3 Elakkeen karttuminen
Tytieliikelakien mukaisen vanhuuselekkeen karttuminen alkaa 23 vuoden
iIn tdyttlmiskuukaudesta. Tyti ntekij i o n turvattu kuit enkin ty okyvy tto myy den varalta my<is alle 23-vuotiaana.

Eldkettl karttuu
Kuukausiehke

1.7.7962 alkaen 1,5

o/o

vuodessa, eli

1 x indeksilh tarkistettuien
800

summa.

Kuukausiellke sen vuoden alusta, kun tytintekiid, tdyttdd 60 (samoin
perustein kuin TEL:ssI, aikaisintaan vuoden 1994 alusta)
Kuukausielike

1 ,
480

indeksilh tarkistettujen
en summa.

Tulevan ajan ansioista ja tdysirehoisella elakkeellaoloajalta LEl-eldkettl
karttuu TEL:n tapaan 1,2 o/o vuodessa 50-vuotispdivdl seuraavasta plivdstd 60
ruoden iln tdyttlmisplivlln asti ja 0,8 o/o 60-vuotispIivlI seuraavasta piivdstl
65 vuoden iIn tdyttlmisplivldn.
Tulevalta ajala ja rdysitehoisella eldkkeelholoajalta karttuu ellkettl
kuitenkin 7,5 o/o:n mukaan, jos
o eliketapahtuma oli ennen vuotta 7996
'F ennen vuotta 1996 myonnetty ehke mytinnetdln uudelleen entisin
perustein vuonna 7996 tai mycihemmin
* ennen vuotta 7943 syntyneelll tycintekijelle oli oikeus tycitttimyysplivdrahaan l.l.7996.Jos kuitenkin tlllainen ty6ntekijd on ollut lomautettuna
(ja saa td,yttd tai soviteltua plivlrahaa) 31.10.1995 jllkeen niin, ett[ hIn

LEL
palaa tycihtin samdle tytinantajalle 29.2.t996 mennessl, ei henelle ole

oikeutta t,5

o/o:n

kantumaan. (A46/95)

Eldlcette voi kuitenkin karttua enintidn 60 prosenttia koko tytihistorian
ajalta. Eliike rrjataan 60 prosenttiin yhteensovituksella fts. luku 10 Yhteensovitus).

3.4 Hakkeen perusteena olevat ansiot
kdytetiln niitl vuosipalkkoja, jotka
on ansaittu 23 vuoden idn tdyttlmiskuukaudesta 65 vuoden iin tdyttdmiskuukauteen asti fts. tarkemmin kohta 3A.2) ja joiden perusteella on maksertu
LEL:n mukainen vakuutusmaksu. Mukaan oretaan ne vuosipalkat, jotka ylittiivdt al emma n r ajamddrin. Palkat tarkist etaan vuosittain TEl-indeksillii.
Eldkkeen perusteena olevina ansioina

3.4.1 Tulevan ajan palkka
Tulevan ajan palkka on yl emmdn r ajamddr d'n yl itt Ineiden vuosip alkkoj en
keskiarvo, joka saadaan jakamalla vuosipalkkojen summa mukaan otettujen
vuosien lukumilrdlla fteskipalkka, tulevan arjan pallcka). Keskipalkkaan
otetaan mukaan myos TEl-ansiot kyseisind vuosina, jos tuleva aika mddrdytyy
pelkdstaan LEL:n perusteella.
Tulevan ajan palkan laskemisen perusteena olevien kalenterivuosien
(vakuutusvuosien) ajasta vihennetiln se aika, jolta tycintekijii on ennen
eleketapahtumavuotta saanut tycielikelislln oikeuttavaa eruurra (ks. liite 3).
Sairastumisvtronna otetaan huomioon vain aika sairastumispliviln asti. Tuleva
aika lasketaan kuukausina eldketapahtumasta ehkeiklln.

3.4.2 Vanhuuselakkeen perusteena oleva palkka
vanhuuselrkkeen perusteena olevana palkkana ei oteta huomioon niiti
palkkoja, jotka on ansaittu 65 vuoden iin rdyttrmiskuukautena ja kuutena sitd
edeltdvdnl kalenterikuukautena. TdtnIn ajanjakson kuukausiansioksi lasketaan
ajanjaksoa edeltlneen kahdentoista kuukauden indeksitarkistettu keskipalkka.

3.4.3 Palkansaajan ty6el6kemaksu
Eliiklceen perusteena olevien ansioiden mllrdimisessl mukana olevien
kalenterivuosien ansioista vlhennetlln palkansaajan eldkemaksuprosenttia
vastaava milrI kuten TEL:ssI.

I
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3.5 Elakkeen korotukset
Lapsikorotus ja tytieldkelisl mddrdytyvd.t LEL:ssI kuten TEL:ssI fts.
kohta 2.6). Myos lykkdyskorotus ja varhennusvdhennys mddrdytyvdt samoin
kuin TEL:ssI.

3.6 Eliikelajit
LEL:n mukaan ehke voidaan my6ntIl samoin perustein kuin TEL:ssi.
LEl-tyoskentelyn ei kuitenkaan tarvitse olla pldttynyt vanhuuselikkeelle
. ....

I

,aaclessa.

Esimerkki

3.1

ontekua on syntynyt 7.3.1943. Hen on ansainn

500, 00 mk
650, 00 mk

989
1 990

1

LEL -tdissd seuraa-

alle raja mddrdn

00 mk
tarkistettu

v.

1

1

x 105 650

m

122

1,34

620.69 mk

yhteense
Eteke = 260 173.69 = 325,22 mUkk.
800
LEL-vapaakirjaelaike on 325,22 ml</kk indeksissd 1760.

Esimerkki 3.2
Tydntekijai on syntynyt 20.10.1938. Hdn tulee tydkyvyttomiiksi 1 .4.1996.
Hdnelld on ollut TEl-tyosuhde 16.10.1962 - 7.5.1987. Elaikepalkka on
12 500 mk/kk vuoden 1996 indeksissd, josta eldke on 4 593,75 mk/kk.

LEL-ansioita tydntekijdllS on seuraavasti:

LEL

Vuosi Ansaintavuoden
indeksissd

1988
1989
1990
'1991
1992
1

993

1gg4

'

mk/v

102 000,00
104 000,00
1 15 000,00
1 17 000,00
100 000,00
108 000,00
102 000,00
98 000,00
15 600,00

Vuoden 1996 ind. Ansiokuu- TtpvrpAiv€it
mk/v ja PTEL-vtih. kaudet
139 055,00
131 968,28
136 664,42

129103,4s
104 637,34
112 606,64
106 350,71
100 747,66
15 064.92

976198,42
Ansaittu eldke on

976198.42

= 1220,25 mUkk.

800

LEL-keskipalkan laskennan perusteena olevia
kk = 99 kk = 2970 pv, joista
tyott6m yys p 6 vd ra h ap 5 iviit.
si suhteella 30122 x3 0 = 41 pv, joten keskipalkka on
i

30x
Eldke tulevalta ajalta 1 .4.1996 - 20.10.2003:

Tulevan ajan ansio 1,2 prosentin karttuma-ajalta ty6kyvyttomyyden
alkamisesta 60 vuoden i6n tdyttdmispdivddn asti on
30 kk x 9 998,62 mk/kk = 299 958,60 mk.

Tulevan a1an ansto 0,8 prosentin karttuma-ajalta 60 vuoden tdyttdmisptiivtiii seuraavan pdivdn ja 65 vuoden idn triyttaimispiiivdn vdli116 on
60 kk x 9 998,62 mk/kk = 599 917,20 mk.
Eliike = 299 958.60 + 599 917.20
1 000
1 500

= 299,96 + 399,94 = 699,90 mk/kk

LEl-eldke yhteensd on 1 220,25 + 699,90 = 1 92AJ5 mk/kk.
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TEL- ja LEl-eliikkeet yhteensd ovat 4 593,75 + 1 920,15 = 6 513,90
mk/kk

Tyokyvyttomyyseldke
6 513,90 mk/kk.
Tyoeldkelisd on

en

#T

nen tydel6kel sZiii ja yhteensovitusta on
i

x 6 513,90 = 13,19 mk/kk.

Eliike ja tydeltikelisd yhteensd ovat 6 513,90 + 1 3,19 = 6 527,09 mk/kk
Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeen miidrddn.

Esimerkki 3.3
Tyontekijti on syntynyt 1 5.5.1 934. Hdn tEiyttdd 65 vuotta 15.5.1999
Tyohtekijatld on ollut LEL-ansioita seuraavasti:

Vuosi
988
989
1994
1997

1
1

Ansio vuoden 1996 indeksissd
95 000
88 000
115000
1 50 000

60 vuoden i€in ttiytt€imisvuosi

1.1.-31.10.1997
1.11. - 31.12.1997

120 000
30 000
1

998
1

1999

05 000
20 000

1
1

60 000

1

- 31.10.1998
- 31.12.1998
- 15.5.1999
.

Vanhuusel6keiSn tdyttdmiskuukauden ja sit?i edeltdvdn kuuden kuukauden (1.11.1998 - 31.5.1999) ansioita ei oteta huomioon vanhuuseldkettd laskettaessa. Tdmdn ajanjakson eliike mddrdtddn ajanjaksoa edeltdneen 12 kuukauden aikana ansaittujen ansioiden keskipalkan perusteella
Ansiot yhteensd aikavtililld 1 .11 .1997 30 000 + 105 000 = 135 000 mk.
Keskipalkka =

1

35 000
12

31

.10.1998 ovat

= 11 250 mk/kk

Ansio ajalle 1.11. -3 1.12.1998 0n
Ansio ajalle 1.1. - 31 .5.1999 on

2x1125O=225OOmk
5x11250= 56250mk
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L E L - el rikkeen I a skmn

o

an

et m

eminen

Lasketaan ansaittu el6ke
- il.arajan

ylittdneet indeksilll tarkistetut vuosipalkat lasketaan yh-

teen

PTEl-vlhennykset
karttuma-ajalta
karttuma-ajalta
- vanhuuseldkettl varten viimeisen 7 kuukauden ansiot korvataan
edeltdvien 12 kuukauden ansioilla

- tehdaan mahdolliset

- 1,5 o/o:n
- 2,5 o/o:n

@ Lasketaan tulevan ajan elike
- ylemmin rqamddrdnylittlneistl

ansioista lasketaan

keskimilirli-

nen kuukausiansio
- ansiokuukausista
-

vlhennetlln tyciellkelisdplivdt

TEl-ansiot mukaan, jos tuleva aika vain LEL:stI

- erikseen eri karttuma-aioilta'

@ Lasketaan LEl-elikkeeseen mahdolliset tytielikelisi ia lapsikorotukset

@ Lasketaan yksityisen puolen ellkelakien mukaiset elikkeet yhteen
@ Yhteensovitetaan yksityisen puolen elike muiden ellkeiiriestelmien
kanssa

@ Lasketaan mahdollinen varhennusvihennys (erikseen MEL:sti,
muista ty6 suhteist a ia

y

rittij

dto

iminnasta) tai lykklyskorotus.

TaEL

4 TAEL.EI.AXE
4.1 Eriiiden tytisuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien
eliikelaki (TaEL)
TaEL tuli voimaan 1.1.1986. Sen piiriin kuuluvat ty<isuhteessa olevat
muusikot, nriyxelijrit, tanssijat ja muut esiintyoiit taiteilijat, ohjaajat, dramaturgit,
horeografit, pukusuunnittelijat, laoastajat, lehdm, radion tai W:n toimittajat,
huuluttajat tdi toimitilhselliset avustajat, kielenktirintajdt, tulhit, orydd4 huaaajat,
leibbaajat ja taiteellbet avustajat,

joiden rycissl luovan taiteellisen rycin osuus on ratkaiseva ja joiden tycisuhde on

tarkoitettu jatkumaan yuotta lyhyemmln ajan.Yrittdjlt eivlt kuulu TaEL:n
piiriin. Ty<intekijl on lain piirissi sen vuoden alusta, jona hln tdyttdd 14 r,uotta, 6S-vuotispiivldnsd asti.
4.1.1 Laskentaperiaatteet ja elakelajit
TaEl-eliike lasketaan pddsddnt<iisesti kuten LEl-eldke, jos ellketapahtuma
sattuu 1.t.7996 tai sen jdlkeen (L L2/96). Ehkkeen laskemisesta, kun eleketapahtuma sattuu ennen 7.t.L996, kerrotaan yleiskirjeessri2g/86 sekd edellisessl
tycieliikkeen I askent aopp aassa (L99 4) .
Lain markkamldrdt ovat vuoden 1966 indeksitasossa t4Z.TaEL:n mulcaan
my6nnetldn eldkkeitl osa-aikaelekettl lukuun ottamatta samoin perustein
kuin TEL:ssI.

4.2 Elekkeeseen oikeuttava aika
TaEl-eliikkeeseen oikeuttaa aika samoin kuin LEL:ssI. TaEL:n piiriin
kuulumisen p alkkar aja kuitenkin p o ikkeaa LEL :st il.

4.2.1 Ty6suhdeaika
TaEl-eliikkeeseen oikeuttavat ne ty<iskentelfvuodet 23 vuoden iIn tdyttdmisvnodesta aikaisintaan 1,.1.1986lehtien (IaEL tuli voimaan), jolloin ansiot
ylittivilt TaEL:n ansiorajan 6 692,96 markkaa yuonna 1996 (540 markkaa
indeksissd 142). Liitteestd 5 ndkyy vuodesra 1986 liihtien tlmdn rajamddrdn
kehitys.
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4.2.2Tuleva aika
TaEl-eliikkeeseen oikeuttaa ruleva aika samoin kuin LEL:ssd. Eldkkeeseen
oikeuttaa tuleva aika (aika eldketapahtumasta eldkeikaen), jos tyontekrld, on 540
pIivln aikana ennen tytikyr.yttcimfyteen johtaneen sairauden alkamista ansainnut vdhintlln LEL:n ylemmdn rapmddrdn fts. liite 5), joka on 14 080
markkaa vuonna 1996 (800 mk indeksissii 100). TaEL:iin ei kuitenkaan sovelleta maatalousyrittdjien kohdalla alempaa raiamddrdd, kuten LEL:ssI.
Edella mainittua 540 pdivln tarkasteluaikaa jatkavat liitteessd 3 mainittuj., etuuksien malcsupiivlt.
Muuten ehdot TaEL:n tulevan ajan mukaan ottamiselle ovat samat kuin
TEL:ssi Q<s.2.2.2 Tuleva aika).

4.3 Elakkeen karttuminen
TaEL:n mukaisen vanhuusehkkeen karttuminen alkaa 23 vuoden idn
tlyttlmiskuukaudesta.Ty<intekijl voi kuitenkin saada ty<ikyvytt<imyysellkkeen jo alle 23-vuotiaana.
Eldkettl karttuu TaEL:ssa t.1.L986 alkaen 1,5 o/o vuodessa, eli
Kuukausieldke

:

1x

indeksilhtarkistettujen

800 T

en summa

Kuukausiellke sen vuoden alusta, kun tytintekijd tdyttdd 60 (samoin
perustein kuin TEL:ssI, aikaisintaan vuoden 1994 afusta)
Kuukausiehke

1
480

x indeksillii tarkistettujen
en summa

Tulevan ajan ansioista ja tdysitehoisella eldkkeelholoajalta TaEL-elIkettI
karttuu TEL:n tapaan t,2 o/o vuodessa 5O-vuotispiivli seuraavasta piiivdstd 60
vuoden idn tdyttlmisplivlin asti ja 0,8 o/o 6O-vuotispiivld seuraavasta plivdstl
65 vuoden idn tdyttimispdivlln.

Tulevalta alaka ja tdysitehoisella ellkkeellaoloajalta karttuu ellkettl
kuitenkin 1,5 o/o:n mukaan, jos
* eliketapahtuma oli ennen vuotta 7996
* ennen vuotta t996 myonnetty ellke mycinnetlln uudelleen entisin
perustein vuonna L996 tai mytihemmin
* ennen vuorra L943 syntyneelll ty6ntekii,ille oli oikeus tytitttimyyspdivdrahaar.t.l.L996.Jos kuitenkin tdllainen tycintekiji on ollut lomautettuna (ja
saa teytte tai soviteltua piivlrahaa) 31.L0.L995 jiilkeen niin, etti hen palaa
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rytihtin samalle tyrinantajalle29.2.1996 mennessl, ei hiinelll ole oikeutta
1,5 o/ozn karttumaan . (A 46/95))
koko ry6historian
ajalta. ElCke rt1atun60 prosenttiin yhteensovituksella (ks. luku 10 Yhteensovi-

Eliketti voi kuitenkin karttua enintlln

60 prosenttia

tus).

4.4 Hakkeen perusteena olevat ansiot
El?ikkeen perusteena olevina ansioina kdytetddn niitl vuosipalkkoja, jotka
on ansairru 23 vuoden iiln tdyttimiskuukaudesta llhtien ja joiden perusteella
on mdrsettu TaEL:n mukainen vakuutusmaksu. Mukaan otetaan ne vuosipal-

kat, jotka ylittdvlt aiemmin mainitun ralamddrdn 540 markkaa vuodessa. Palkat tarkistetaan vuosittain TEl-indeksillii.

4.4.1 Tulevan ajan palkka
Tulevan ajan eldkepalkka lasketaan kuten LEL:ssI. Tulevan ajan palkka on
ylemm[n rajamddrdn ylittlneiden vuosipalkkojen keskiarvo, joka saadaan

jakamdla vuosipalkkojen summa mukaan otettujen vuosien lukumidrdlh
fteskipalkka, rulevan ajan palkka). Keskipalkkaan otetaan mukaan my<is TELansiot kyseisini vuosina, jos tuleva aika mddrdytyy pelkistldn TaEL:n perusteella.

Tulevan ajan palkan laskemisen perusteena olevien kalenterivuosien
(vakuutusvuosien) ajasta vlhennetlin se aika, jolta ty<intekijl on ennen
ellketapahtumavuotta saanut ty<ieldkelisldn oikeuttavaa etuutta fts. liite 3).
Sairastumisvuonna otetaan huomioon vain aika sairastumispdivddn asti. Tuleva
aika lasketaan kuukausina ehketapahtumasta elakeikaan.

4.4.2Yanhuuselakkeen perusteena oleva palkka

Toisin kuin LEL:ssI otetaan TaEl-ansiot huomioon vanhuuselikettl
laskettaessa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana
65 vuotta.

4.4.3

P

ty<intekijii tdyttdd

alkansaajan tyoel6kemaksu

Ehkkeen perusteena olevien ansioiden mildriimisessl mukana olevien
kalenterivuosien ansioista vdhennetlin palkansaajan tytiehkemaksuprosenttia
vastaava mddrd, kuten TEL:ssi.
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4.5 Elakkeen korotukset
Lapsilrorotus ja tyoeldkelisl mad,r'dytyv'it TaEL:ssd kuten TEL:ssil fts.
kohta 2.6), samoin lykkdyskorotus ja varhennusvlhennys.

4.6 Eliikelajit
TaEL:n mukaan eldke voidaan myontld samoin perustein kuin TEL:ssI,
paitsi ettd osa-aikaelekettl ei TaEL:ssa myonnetd. TaEl-tyoskentelyn ei
mycisklln tarvitse olla pllttynyt vanhuuseldkkeelle jdddessil.

Esimerkki

4.1

Tyontekija on syntynyt 25.6. 1943. Hdn tulee ty0kyvyttom€iksi 13.4.1 996.
Hdnen TaEL-ansionsa indeksilld tarkistettuina ja PTEL-maksulla vehennettynA ovat seuraavat.

Vuosi
1
1

1

989
990

1

991

1

993
1994
1 995
1 996
1

TaEL-ansiot vuoden
1996 indeksissd mUv
79 600
91 000
95 000
98 500
6 900
5 900
82 000
64 300
3 130

Ansiokuukaudet
12
12
12
12
12
12
12
12
3

alle rajamddrdn

alle rajamddrdn

Vuosien 1986, 1987, 1989, '1990, 1991, 1994 ja 1 995 ansiot oikeuttavat
eldkkeeseen, sille ne ylittiivdt ansaitun eliikkeen rajamaerAn 6 692,96
mk (vuoden 1996 ind eksiss6 1760).
Ansaittu elSke on

800

= 646,63 mklkk.

Tulevan ajan palkka lasketaan vuosien 1 986,1987,
LEL: n ylemmdn
mk (vuoden 1996 indeksissd 1760).

ja 1995 ansioista, koska ne ylittdvdt

1990,1
66rdn 1

TaEL 0 5e
Ela ke tulevalta ajalta 13.4.1996 - 25.6.2008:

alka n laskennan perusteena olevia vakttutusvuosia on 6

lulevan aja

W

=7088,89mk/kk.
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Lasketaan ansaittu ellke

- alarqan ylittlneet indeksilll tarkistetut vuosipalkat lasketaan yhteen
- tehdeen mahdolliset PTEl-vdhennykset
- L,5 o/o:n karttuma-ajalta
- 2,5 o/o:n karttuma-ajalta

@

Lasketaan tulevan ajan elike
- yl emmdn r ajamddr in

ylittlneistl

ansio ista lasket aan

keskimdlrdinen

kuukausiansio
- ansiokuukausista

vlhennetlln tyoehkelisdplivdt

TEl-ansiot mukaan, jos tuleva aika vain TaEL:sti
- erikseen eri karttuma-ajoilta
-

@ Lasketaan TaEl-elikkeeseen mahdolliset tytiellkelisl ja lapsikorotukset

@

Lasketaan yksityisen puolen ellkelakien mukaiset ellkkeet yhteen

@ Yhteensovitetaan yksityisen puolen ellke muiden ellkeilriestelmien
kanssa

@

Lasketaan mahdollinen varhennusvlhennys (erikseen MEL:sti,
mu ista tyrisu hteist a it y rittitiitto iminnasta) tai lykklyskorotus.

I
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5 MEL.ELAKE
5.1 MerimieselSkelaki (MEL)
Merimiesehkelaki, MEL, tuli voimaan 7.6.7956. Lain piiriin kuuluvat
merimiehet, jotka tytiskentelevlt suomalaisessa ulkomaanliikenteen kauppaalulrsessa tai miehist6asemassa merenkulkuhallituksen jddnmr.rtajassa. Lakia ei
sovelleta tyontekijiln, jonka tytisuhde on alkanut 65 r.uoden iln tdyttlmisen
jllkeen.
5.1

.1 Laskentaperiaatteet ja elEikelajit

MEl-elike lasketaan tytisuhteittain kuten TEL. MEl-ehkkeen laskenta
poikkeaa kuitenkin paljon muista tytiehkelaeista. Merimieselikettl karttuu
kaksi prosenttia vuotta kohden ja sitl voi enimmillaen saada 50 prosenttia
enintddn kymmenen viimeisen tycivuoden keskimllrdisesti palkasta.
Merimiesellkkeinl maksetaan samoja ehkkeitd kuin TEL:ssd, mutta
vanhuusehkeidt poikkeavat muista yksityisen puolen tycieldkelaeista'
5.2 Elakkeeseen oikeuttava aika
Merimiesel ilkkees een o ikeutt avat ajat p er iaatteessa samo in kuin TEL:ssI.
Joitakin eroavaisuuksia on kuitenkin lakien soveltamispiirin ja voimaantulon
erilaisuudesta johtuen.

5.2.1 Tyosuhdeaika

vlhintlin 75 pdivdd, kestlnyt tytisuhde.
kertyl ellkeoikeutta, jos kalenterivuoden

Merimieselikkeeseen oikeuttaa
Myos lyhyemmistd tytisuhteista voi

aikana eldkkeeseen oikeuftavaa aikaa on eri tytisuhteissa yhteensl vdhintldn 15
plivdd. Ndistd lyhyistl tycisuhteista muodostetaan yksi vapaakirja, ns. kerdilyvapaakirja. Koska eldke lasketaan kuukausina, pyciristetaen 15-30 pIivII kestinyt tycisuhde yhdeksi kuukaudeksi.
MEL:ssI eldkkeeseen oikeuttaa my6s aika ennen tyontekijdn 23 vuoden

idn tdyttdmistil

Ennen vuotta 1991 eldkkeeseen oikeuttivat kaikki ne plivlt, joilta oli
maksettu palkkaa. Tyosuhteita ei rekister6ity. Eliikkeeseen oikeuttavaa aikaa
laskettaessa koko vuoden pdivdt jaettiin 30:lle, jolloin saatiin eldkkeeseen
oikeuttavat maksukuukaudet.
Aika ennen MEL:n voimaantul oa 1.6.1956 oikeuttaa mytis eldkkeeseen.
TIhIn aikaan sislltyvil ehkkeeseen oikeuttavia kuukausia kutsutaan purjehduskuukausiksi.

MEL
5.2.2 Tuleva aika
Tuleva aika oikeuttaa ehkkeeseen kuten TEL:ssi. Tuleva ailsa lasketaan
siihen eliikeiklln asti, jossa tytintekijiilld olisi ollut oikeus siirtyd vanhuuseldkkeelle, jos hiin olisi ollut MEl-tyrisuhteessa yhdenjaksoisesti. Tulevan alan
pddteik[nl voi siten olla joko yleinen eliikeikii tai ansaittu eldkeikl fts. kohta
5.7.1 Vanhuuseldke).

5.3 Elekkeen karttuminen
5.3.1 PEidsddntd

MEL:n pldsiinncin mukaan ellkettl karttuu kaksi prosenttia vuodessa.
Ajalta ennen 1.6.L956 elrkettd karttuu vain yksi prosentti vuodessa. Prdsrrnntjn mukaan eldkettil karttuu kahden prosentin mukaan mycis sen vuoden alusta, jona tyontekijd tdyttdd, 60 vuotta.

Karttumiskerroin kuukaudessa

1

ennen 1.6.1956:

1200

Karttumislcerroin kuukaudessa
t.6.19s6

_L
600

Yapaaktjaehkettl lcarttuu yksi prosentti alalta ennen 1.6.1956, kaksi
prosenttia alaka 1.6.1956 - 37.72.7990 ja L,5 prosenttia vuodessa sen jilkeiseltd
ajalta. Sen vuoden alusta, kun tycintekijd,rdyttdd,60 vuotta, vapaakirjaelakettl
karttuu tycinteosta 2,5 prosenttia vuodessa.
Jos ehketapahtuma on 7.7.7996 tai sen jllkeen, karrruu tulevalta ajaha ja
tdysitehoisella elakkeellaoloajaha MEl-elikettd, 1,7 o/o vuodessa fterroin
17/t2000 kuukautta kohden) 5O-vuotispdivll seuraavasta pdivdstd 60 vuoden
irn tdyttdmispiivddn asti ja L,3 % fterroin 73/72000 kuukautta kohden) 60vuotisplivll seuraavasra plivlstl 65 vuoden iIn tdyttlmispdivlln.
Tulevalta ajalta ja tdysitehoisella ehkkeellaoloajalta karttuu eldkettd
kuitenkin kahden prosentin mukaan, jos
* ehketapahtuma oli ennen vuotta 7996
* ennen vuotta 7996 myonnetty ehke mycinnetrrn uudelleen entisin
perustein vuonna 1996 tai myrihemmin
* ennen \.'uorra L943 syntyneelld tytintekijelle oli oikeus tycittcimyysplivdrahaan 1.1.1996.Jos kuitenkin tdllainen tytintekijil on ollut lomaurertuna
(a saa tdyttd, tai soviteltuapdivdrahaa) 31.10.1995 jiilkeen niin, ettl hin
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palaa ty6htin samalle rycinantajalle 29.2.1996 mennessi, ei hlnelle ole
oikeutta kahden prosentin karttumaan.

Eldkettd voi MEL:n mukaan karttua enintldn 50 prosenttia ty<intekijln
enintdin kymmenen viimeisen meripalveluvuoden eri tydsuhteiden yhteenlaskettujen palkkojen keskimdirlisestl kuukausipalkasta ftattoslint<i). Tamiin
sldnncjn mukaisten keskipalkan laskentaan mukaan otettavien vuosien mdd'rd
noudattaa samaa voimaantuloaikataulua kuin ehkepalkan laskennassa (ks. alla
5.4 jaTEL 2.5). Ennen yuorra 1996 oleviin enintlln neljaan meripalveluruoteen lisltlin vuosi kerrallaan vuoden 1995 jelkeisiil vuosia niin, ettl keskipalkan laskennassa kdytettdvil vuosia on enintldn kymmenen. Ndistd meripalveluvuosista jitetidn pois alle 50 o/o:n vuodet samalla tavalla kuin eldkepalkan
laskennassa.

5.3.2 TEL-takuusddnt6
Merimieseldke lasketaan myos TEl-takuusidnntjn mukaisesti. PIdsIlnncin

ja TEl-takuusdinnon mukaan lasketuista eldkkeisti valitaan suurempi.

Takuusldnntjssd elikettil karttuu tyonteosta 0,75 prosenttia lrrodessa
jdlkeen 1,5 prosenttia
fterroin t/7600 kuukaudessa) tjaltaennen L.6.1956ja sen
(kerroin 1/8OO kuukaudessa) kuten TEL:ssI ia 2,5 prosenttia (kerroin t/480
kuukaudessa) 60 vuoden idn tdyttlmisr,"uoden alusta. Takuusidnncjn mukaiseen
eldkkeeseen ei yleensl oteta mukaan aikaa ennen tytintekijdn 23 vuoden iln

tdyttlmistl.
Tulevalta ajalta ja tdysitehoisella eldkkeelldoloajalta takuusldnn<issd
eldkemd karttuu TEL:n tapaan 1,2 o/o vuodessa 5O-vuotispiivll seuraavasta
plivdstd 60 vuoden iln tdyrtdmisplivldn asti ja 0,8 o/o 60-r.uotisplivdd seuraavasta plivdstI65 vuoden idn tdyttlmisplivlln.
Tulevalta alalta ja tdysitehoisella ehkkeellaoloajalta kantuu ehkeml
kuitenkin 7,5 o/o:n mukaan, jos
'F ellketapahtuma oli ennen vuotta 1996
* ennen yuotta 7996 myonnetty elike mytinnetddn uudelleen entisin
perustein \uonna 1996 tai myohemmin
* ennen \uotta 1943 ryntyneelle rytintekij:illa oli oikeus tyotttimyyspdivdrahaan 7.7.7D6. Jos kuitenkin tdllainen tydntekijl on ollut lomautettuna (ja
saa tdytte tai soviteltua plivlrahaa) 31.1,0.7995 jllkeen niin, ettf hdn palaa
tytihtin samalle tytinantajalle2g.2 mennessd, ei hinelld ole oikeutta 1,5
7o:n karttumaan.

Takuusllnncin mukaista ehkettl voi maksimissaan karttua 60 prosenttia
TEL:n mukaisesta yhteensovitusperusteesta (korkeimmasta, vihintldn vuoden
kestineen tytisuhteen ellkepalkasta, ks. luku 10).

MEL

5.4 Elakkeen perusteena oleva palkka
El&keen penrsteena oleva palkka lasketaan enintdln tytisuhteen kymmenen viimeisen kalenterivuoden indeksitarkistetuista ansioista periaatteessa
samoin kuin TEL:ssI. Palkansaajan ehkemaksua ei kuitenkaan vlhennetl
MEL:ssd eliikepalkkaan mukaan otettavista vuosista. MEL:ssI on ollut palkansaajan maksu jo jirjestelmln alkuvaiheista hhtien.
Ellkepalkan laskennassa ajalta ennen L.L.1996 huomioon otettavat vuodet
lasketaan hieman eri tavalla kuin TEL:ssI, koska MEL:n ehkepalkan laskenta
poikkesi TEL:n laskennasta ennen vuotta 1996.
Ennen yuotta 1996 el2ikepalkka laskettiin kaikkien neljln vuoden ansioiden keskiarvona, toisin kuin TEL:ssil, jossa ellkepalkka oli kahden keskimmdisen vuoden keskiarvo. Eldketapahtumavuosi jdtettiin ottamatta huomioon, jos
tytisuhde pddttyi eldketapahtumaan ja ty<isuhde nlin laskettuna oli jatkunut
vlhintlln kahden kalenterivuoden aikana. Lyhyemmissl tytisuhteissa eldkepalkka laskettiin kaikkien tytivuosien ansioiden keskiarvona.
Koska MEL:ssd laskettiin ehkepalkka ennen vuotta 1996 kaikkien enintddn neljdn viimeisen vuoden keskiarvona, valintavuodet ajalta ennen L.1.1996
ovat aina samalla mytis laskentavuosia toisin kuin TEL:ssd.
MEL:ssd voidaan TEL:n tapaan laskea tasoituspalkka, jos tuleva aika on
liitettiivi alle kuusi kuukautta jatkuneeseen tytisuhteeseen. El?ikepalkkaa
voidaan my6,s tarkistaa harkinnanvaraisesti ja palkaton lapsenhoitoaika otetaan
huomioon samalla tavalla kuin TEL:ssi.

5.5 Elekkeen korotukset
5.5.1 Tydeldkelisd
MEl-eliikkeeseen lasketaan tyciehkelisl samoin kuin TEL:ssd. Tycieldkelisiin oikeuttavat etuuspiivlt ovat liitteessl 3.

5.5.2 Lapsikorotus
MEl-elakkeeseen lasketaan lapsikorotus TEL:n tapaan, mutta MEL:n
varhaisemman voimaantulon takia lapsikorotuksia ei makseta niin pitkldn
kuin TEL:ss[ fts. liite 2). Eliike lapsikorotuksen kanssa voi olla enintldn 66
prosenttia MEL:n kattosilnncin mukaisesta keskimllrlisestl palkasta.
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5.5.3 Lykkayskorotus

Lykklyskororus on yksi prosentti ty<intekiiln vanhuuseldkeiln jllkeen
lykdttyd, kuukautta kohden kuten TEL:ssd. Jos kuitenkin tytintekijalla on
vlhemmln kuin 25 vuotta eldkkeeseen oikeuttavaa aikaa saavuttaessaan yleisen
eldkeiln, eldke kantuu siihen asti, kunnes 25 vuotta tulee tdyteen. Vasta tlmIn
j?ilkeen lasketaan lykkdyskorotus. Elikkeeseen oikeuttavaa alkaa ei kuitenkaan

kartu 65 vuoden iln tdyttimisen jilkeen, joten lykkdyskorotus lasketaan viimeistlln 65 vuoden idstl llhtien.
5.6 Automaatti nen katkaisu
Automaattinen katkaisu tehdein kuten TEL:ssi, aikaisintaan 3t.L2.199 4
alkaen. MEL:ssI tytisuhdetta ei kuitenkaan katkaista, jos aika ehkeikiln voi
muodostua kolme vuotta lyhyemmdksi.

5.7 Eliikelajit

MEl-eLikkeinl mycinnetean samoja ellkkeitl kuin TEL:ssI, mutta
vanhuusehkeiln laskeminen poikkeaa muista yksityisen sektorin ehkkeistd.
5.7.1 Vanhuuselake
Vanhuusehke MEL:ssd voi alkaa joko ansaitussa tai yleisessl ehkeilssl.
Yleinen eldkeikl tarkoittaa ikII, jossa on oikeus jeede elakkeelle riippumatta
meripalvelun pituudesta. Yleistl elakeikiiii alhaisemmassa, ansaitussa eldkeidssd
eldkkeelle jdddikseen tdytry tytintekijln olla tytissl elakeikaan asti ja tyciskennelle viimeisen kolmen I'uoden aikana vIhintlln 18 kuukautta. Ansaittu ehkeiki mIIr d.ytw meripalvelun pituuden mukaan.
Pntillystti

Pllllystcin yleinen eldkeikil on 65 yuotta. Plillysttin ansaittu eldkeikii
lasketaan kuukauden tarkkuudella siten, ettd.65 vuoden idstl vlhenneteen ne

meripalvelukuukaudet, jotka
alhaisempi kuin 60 Yuotta.

ylittlvdt 300. Ansaittu ellkeiki ei voi

olla

Miebistii

Miehisttin yleinen ehkeikd nousee vuosina 1992 - 2001 60 vuodesta 65
vuoteen, siten ettl jokainen tiillii jaksolla alkava kahden kuukauden jakso
kororraa el:ikeikaa yhdella kuukaudella. Ansaittu elakeika lasketaan vdhentlmiilla

0S

vuoden idste ne vuoden 1991 loppuun mennessd ansaitut meripalvelu-

MEL
kuukaudet, jorka ylittdvrt 180. Ansaittu elrkeikn miehistolh on vrhintilrn 55
vuotta.
Vuoden 2002 jdlkeen miehisttjn ja pddllystcin eldkeiit mddrdytyvdr samalla
tavalla muuten, paitsi ettl miehistcicjn kuuluva voi aikaisintaan jdddd, ansairussa
ellkeidssl ehkkeelle 55-vuotiaana.

EsimerkkiS.{
Miehistodn kuuluvan tyontekijen yleinen el
4 kuukautta. Vuoden 1992 alusta elokuun
jossa on 28 alkavaa kahden kuukauden ja

5.7 .2 Y arhennettu

996 o

vanhuuseldke

varhennettu vanhuuselrke lasketaan muuren kuten TEL:ssr, murta
varhennusvrhennys on aina 0,5 prosenttia varhennuskuukautta kohden. Elikettrrn voi varhentaa korkeintaan viisi vuorra. Varhennus lasketaan joko ansaitusta tai yleisestl elakeiasta. Varhennettu vanhuusellke voi alkaa MEL:ssd aikaisintaan 55 r.'uoden ilsti.

Esimerkki 5.3
ryontekijd on syntynyt 31 .1 .1941 jajae 55 vuoden ansaitussa eldkeidssd merimieselSkelain mukaiselle vanhuuseldkkeelle. H6nelle on karttunut MEL-vapaakirjaeliikettti 5 640 mk/kk. Hdnelld on lisdksi ollut vuoden
1991 alun jtilkeen seuraavat tydsuhteet:

Tydsuhde

Eliike- Karttuma- Eltike mk/kk
palkka prosentti

9 1991-31.8.1992 11 5OO x 2 o/o = 230,00
1.2.1993-31.1.1996 13 500 x Go/o= 810,OO
1

O 67

MEL

M E L-el ribkeen I askmn an etm emin en

O

Lasketaan ellkkeeseen oikeutt
vuoden 1990 j?ilkeiselta aialta
- tytisuhdeaika
- tuleva aika

av

@

Lasketaan yhteen eri aikoihin

liittyvit karttumisprosentit

a aiika viimeisesti MEl-tytisuhteesta

mukaan
- ennen L.6.1956 $ oA
- jlilkeen t.6.1956 (2o/")

TEl-takuusilinncjn mukaan

v. (1.,7 o/o)
- tuleva aika 60-65 v. (L,3 o/o)

- 60 v. idn tdytt.vuodesta Q,5
- tuleva aika 50-60 v. (1,2o/o)

pldsddnncin

- tuleva aika 50-60

- ennen t.6.7956 (0,75 oA
-

jllkeen 7.6.7956 (1,5

- tuleva alka 60-65

o/o)

v. (0,8

%o)

oir)

@ Lasketaan MEl-tytisuhteen elikepalkka
- tarkistetaan ansiot pddttymisvuoden tasoon

tai tycisuhteen p Idttymisvuosi jdtetddn
pois yli kolme vuotta jatkuneissa tycisuhteissa
- v alaa ellketap ahtumavuosi

Lasketaan tytisuhteen elike sekl plisiinntin etti takuusilnntin
mukaan, joista suurempi valitaan
- eldkkeeseen oikeuttava aikax karttumisProsentti x eliikepalkka
@ Lasketaan MEl-elikkeet yhteen aialta ennen ja jilkeen 7.7.1997

@

@ Lasketaan elikkeeseen mahdolliset tytielikelisi fa lapsikorotukset
@ Lasketaan yksityisen puolen ellkelakien mukaiset elikkeet yhteen
@ Yhteensovitetaan yksityisen puolen ellke muiden elikeiiriestelmien
kanssa

@ Lasketaan mahdollinen varhennusvlhennys (erikseen MEL:sti,
muista tyti su hteist t it y rittiidto iminnasta) tai lykkliyskorotus.
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6 YEL.ELAKE
6.1 Yrittiijien eliikelaki (YEL)
Yrittdjien ellkelaki, YEL, tuli voimaan 1.1.L970. Lain piiriin kuuluu

*
*
*
*
*

18-64 -vuotias
Suomessa asuva yritt{1d,jonka tytitulo on keskimlirin yli 180 markkaa
kuulcaudessa indeksissl 142 Q 230,99 mk/kk indeksissl 7760 v. 1996), eli

TEL:n raja kaksinkertaisena ja

jonka yrittdjdtoiminta on jatkunut yhdenjaksoisesti ainakin nelji kuukauma sen jllkeen, kun hin on tdyttenyt 18 vuotta,
jolla ei ole oikeuttayrittdjdtoimintansa perusteella muun lain mukaiseen
eldkkeeseen ja
joka ei saa tdysitehoista eldketti eikd YEL:n mukaista varhennettua
vanhuuselikettd.
Jos

tdy

yrittljln tyritulo

ttyv dt, vo i hdn

ei

yllii YEL:n alaralaan, mutta muuten edellytykset
YEl-vakuutuksen.

ottaa y ap aaeht o isen

6.1 .1 Laskentaperiaatteet

ja etuudet

vlhintdln neljd kuukautta kestlneeltd
yrittdjltoimintajaksolta. Muuten YEL:n mukaan mydnnetlln ehkkeitl
Eldke mddrdtlln erikseen jokaiselta

samoin perustein kuin TEL:ssi.

6.2 Elakkeeseen oikeuttava aika
Eldkkeeseen oikeuttaa yrittdjltoiminta, joka on kestdnyt vdhintlln neljl
kuukautta. Yrittdjltoimintaa ennen YEL:n voimaantuloa (1.1.1970) ei oteta
huomioon. Vanhuuseldkkeeseen oikeuttaa aika vasta yrittdjdn 23-r'uotisplivlstd
hhtien.
Ellkkeeseen oikeuttaa TEL:n tavoin mytis tuleva aika ja tlysitehoisella
elakkeellaoloaika. Tycieliikelislln oikeuttavat vain kuntoutusetuusplivlt.

6.3 Elekkeen karttuminen
Eldke karttuu YEL:ssI kuten TEL:ssi. Vanhuuselikkeen karttuminen al-

kaa 23-vuotispdivlstl, mutta yrittdjd, on turvattu ty<ikyr.yttdmyyden varaka
mycis alle 23-vrotiaana. Eldkettl

roin 1/800 kuukaudessa).

karttuu 1,5 prosenttia vuodessa ftarttumisker-

YEL.
Eliike: Elekk.oik.kk

x

elilkkeen perusteena oleva tytitulo

800

Ehkettd karttuu yrittdjltoiminnasta 2,5 prosenttia vuodessa ftarttumiskerroin 1/480 kuukaudessa) sen vuoden alusta, jolloin yritr.djd, tdyttdd 60 vuotta. Eldkettl voi kantua korotetun karttuman mukaan vasta vuodesta 1994 alkaen.

Ehke:

Elekk.oik.kk

x

ehkkeen perusteena oleva tyotulo

480

Tulevalta ajaka ja tdysitehoisella eldkkeelleoloajalta eldkettl karttuu
kuitenkin 1,2 o/o vtodessa 50-vuotispdivdl seuraavasta plivdstl 60 vuoden idn
tdyttdmisplivlln asti ja 0,8 o/o 6O-vuotispiivil seuraavasta plivdstl 65 vuoden
iIn tdyttlmisplivlln kuten TEL:ssI.
Tulevalta ajalta ja tdysitehoisella eliikkeellaoloajalta karttuu eldkettd
kuitenkin t,5 o/o:n mukaan, jos
* ehketapahtuma oli ennen vuotta 1996
* ennen vuotta L996 myonnetty ehke mytinnetldn uudelleen entisin

*

perustein yuonna t996 tai mycihemmin
ennen yuorra 7943 syntyneellii yrittiijlilla oli oikeus tytitrcimyyspdivlrahaan

t.t.t996. (A 46/9s)

Eldketti voi kuitenkin karttua enintddn 60 prosenttia koko tycihistorian
ajalta. El?ike rajataan 60 prosenttiin yhteensovituksella fts. luku 10 Yhteensovitus).

6.4 Hekkeen perusteena oleva tytitulo
Yrittiijiille vahvistetaan tycituloksi se palkka, jokayrittdjiille olisi kohtuudella maksettava, jos henen tycitldn tekemddn palkattaisiin vastaavan
ammattitaidon omaava henkil6. Ty6tuloksi voidaan vahvistaa mycis sellainen
korvaus, jonka voidaan keskimllrin katsoa vastaavan tlllaista ty6td,. Tyrituloa
ei voi vahvistaa korkeammaksi kuin 50 000 markkaa vuodessa indeksissl 197
(446700,5L markkaa vuonna t996).
Eldkkeen perusteena oleva tycitulo on yrittdjalle 23 vuoden iin tdyttlmisen jiilkeen vahvistettujen tycitulojen painotettu keskiarvo pdivdn tarkkuudella
laskettuna. Painoina kdytetiin eri tytituloihin liittyvi?i yrittdjltoimintajaksoja.
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5.5 Elakkeen korotukset
6.5.1 TydelEikelis€i

YEL:ssI tytieldkelisi lasketaan kuten TEL:ssI, mutta siihen oikeuttaa
yrittdjien osalta vain kuntoutusetuusaika vuodesta 1994ldhtien YEl-yrittdjien
ansiopdivlrahat eivdt oikeuta tyciehkelisddn. Tyciehkelisdprosentti on valmiiksi laskettuna Eldketurvakeskuksen tydsuhderekisteriotteella tytintekijtiiden ja
yrittdjien osalta erikseen.
6.5.2 Lapsikorotus
YEL:ssI maksetaan lapsikorotukset kuten TEL:ssI, mutta YEL:n mycihdisemmln voimaantulon takia lapsikorotuksia maksetaan nuoremmille yritt2ijille
(ks.

liite

2).

6.5.3 Lykkdyskorotus
Lykkiiyskorotus on 1 prosentti lykkdyskuukautta kohden kuten TEL:ssd.

6.5 Tekninen katkaisu

Yrittdjltoimintaan tehdeen TEL:n tapa n tekninen katkaisu

1.L.1989

lukien, jos

(0

tycituloa on korotettu vlhintddn yhdell?i kolmanneksella. Tekninen
katkaisu tehdden mycis silloin, kun rycitulon enimmlismldrln ylittymisen
johdosta tdysimldrdistd kolmanneksen korotusta ei ole voitu vahvistaa.

(2)

tytituloa on alennettu vlhintddn yhdelle neljlnnekselll.

Tyd,tuloa on tarkistettava viimeistlln neljln vuoden kuluessa rycipanoksessa tapahtuneesta muutoksesta.
Eldke lasketaan erikseen erillisistl tycitulojaksoista. Tekninen katkaisu
poistetaan, jos eld.ketapahtuma sattuu ennen kuin nelji yuotta on kulunut teknisestd katkaisusta, tai jos yrittljltoiminta ei jatku neljaa kuukautta teknisen
katkaisun jdlkeen.

5.7 Eliike-lajit
YEL:n mukaan mytinnetliln eldkkeitl samoin perustein kuin TEL:ssd fts.
2.9) muutamin poikkeuksin.

YEL
6.7.1 Vanhuuseldke
Vanhuuseldke myiinnetlln 65-vuotiaana kuten TEL:ssi, mutta yrittljdtoiminnan ei YEL:ssi tarvitse olla pllttynyt vanhuusehkkeelle siirryttlessl.
6.7 .2 Y arhennettu vanhuuselake

Varhennusvlhennys mddrdytyy muuten kuten TEL:ssi, mutta YEL:n
my<ihemmin voimaantulon vuoksi alennetut varhennusvlhennysprosentit
ulottuvat nuorempiin henkiltjihin kuin TEL:ssI fts. liite 2).
6. 7.

3 Osatyokyvyttdmyyseleke

Osatycikyvytttimyyselike lasketaan hieman TEL:std p oikkeavasti ennen
yrittiijilli. Osaehke on seuraavan taulukon mukainen
prosenttimldrl tdydestd ehkkeestl:
1.1.L935 syntyneilld

Taulukko

6.1

Osaehke
tdydesti
1929
1930

62

1931

58

L932

56
54

60

L933

L934
1935 tai

mytihemmin

52
50

I 73
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288 x16 728'92
800

- 6 022,41 ml</kk

2,5 prosentin karttuminen
aika

Eta

1

.1 .1

994 - 15.3.1 998 = 50 kk.

5o x 1-QI28.92
= 1 742,60mk/kk
480
Van huuseldke 1.4.1998 alkaen on 6 022,41 + 1 742,60 = 7 765,01
mk/kk. Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeeseen

Esimerkki 6.2
Yritteja on syntynyt 1 1 .8.1940. Hdnen tyOtulonsa on 15 000 mUv
1 .1.197A - 31 .121984 ja 40 OOO mk/v 1 .1 .1 985 lukien. Hdnelle on karttunut TEl-tydsuhteesta eldkettd 910 mUkk. Yrittaijalle on kaksi alle 18vuotiasta lasta. Tydkyvytt0myys alkaa 1 .5.1996.
ElSkkeen perusteena oleva tyotulo

Tyotulo alkamisvuoden indeksissd

Ty6tulojakso

1.1 1970 - 31.12.1984
-E 400 pv

1.1.1985 -

Tydtulo v.1996
indeksissd
134 010,15 ml</v

30.4.1996

40 000,00 mUv

64 705,88

=4080pv
5 400

-4
-l

x 134 010.15 + 4 080 x 64 705.88
5400+4080

04 183,00 mUv = 8 681,92 mk/kk.
loaika, jolta eldkettd karttuu 1,5 prosentin
3 0.4.1996 = 26 v 4 kk = 316 kk.
316 x

I

%o-

681.92

=3429,36mk/kk

Tuleva aika 60 vuoden i6n tdyttaimispdivddn saakka on
'11.8.2000 = 4 v 3 kk 11 pv = 51 kk 11 pv. Karttuma on
vuodessa.

YEL

51 x 8 681.92
1 000

= 442,78 mldkk

Tuleva aika 60 vuoden i5 n tdyttdmispiiivdn jdilkeisestd pdiiviistd 65 vuoden idn tiiytttimisptiivddn = 60 kk. Karttuma on 0,8 prosenttia vuodessa

ry

15

R AR4

O'

=347'28mk/kk

YEL-elAke on yhteensa 3 429,36 + 442,78 + 347,28

Korotus yhdestii lapsesta on7

o/o

al;fVVaaa
m55ric{6
m66rdstd.
YEL-eldkkeen

Lapsikorotus = 2 x 0,07 x 4 219,42 = 590,72 mk/kk.
Tydkyvyttdmyyseldke lapsikorotuksineen on
4219,42 + 910,00 + 590,72= 5720,14 mk/kk.
Yhteensovitus ei vail<uta eldkkeeseen.
6.3
Yri
al
1

= 4 219,42

mk/kk.
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YE L-eliihbeen laskennan eteneminen

O

Lasketaan elikkeeseen oikeuttava aika viimeisesti
jaksosta
-

yrittljltoiminta

23 vuoden

yrittijitoiminta-

iln tdyttdmisen illkeen

- tuleva aika

@ Lasketaan yhteen eri aikoihin liittyvit karttumisprosentit
- t.1.1970 alkaen (7,5
- 60 vuoden

o/o)

iln tdyttdmisvuoden

alusta Q,S

Vo)

v. (l,2oh)
- tuleva aika 60-65 v. (0,8 o/d
- tuleva aika 50-60

@ Lasketaan ellkkeen perusteena oleva tydtulo
- tarkistetaan ansiot pldttymisr.'uoden tasoon
- lasketaan painotettu keskiarvo eri tycitulojaksoista

@ Lasketaan YEl-suhteen elike
- ehkkeeseen oikeuttava aika x karttumisprosentti

teena oleva

x ehkkeen Perus-

tytitulo

@ Lasketa an eri yrittdjitoiminnoista muodostuneet elikkeet yhteen
@ Lasketaan ellkkeeseen mahdolliset ty<ielikelisl ja lapsikorotukset
@

Lasketaan yksityisen puolen ellkelakien mukaiset elikkeet yhteen

@ Yhteensovitetaan yksityisen puolen elike muiden elakei6riestelmien
kanssa

@ Lasketaan mahdollinen varhennusvlhennys (erikseen MEL:stI,
muista ty<i suhteist r i r y r ittajato iminnasta) tai lykkiyskorotu s.

MYEL

7 MYEL-ELAKE
7

.1 Maatalousyrittiijien eltikelaki ( MYEL)

Maatalousyrittdjien ehkelaki, MYEL, tuli voimaan 7.7.7970 kuten YEL.
Lain piiriin kuuluu

*
*
*
*

t8-64 -vuotias Suomessa asuva maatalousyrittdjl ja perheyrityksen jdsen,
jonka tytitulo on keskimldrin vlhintiin 1 080 markkaa vuodessa indeksisse 142 (73 385,92 mk/vv. 1996),eli sama kuin TEL:n alaralakerrottuna
kahdellatoista ja
jonka toiminta maatalousyrittdjdnd, on jatkunut yhdenjaksoisesti ainakin
neljl kuukautta sen jdlkeen, kun h1n on teyftenyt 18 vuotta ja
joka ei saa tdysitehoista ehkettl eikii MYEL:n mukaista varhennettua
vanhuuseldkettl.

Suurin osa MYEL:n piiriin kuuluvista maatalousyrittdjistd on maatilatalouden harjoittajia. He kuuluvat pakollisen vakuutuksen piiriin, jos maatilalla
on vIhint1ln 5 hehtaaria maatalousmaata. MYEL:ssI tarkoitettuja maatalousyrittdjil ovat mycis sellaiset henkil<jt, jotka harjoittavat poronhoitoa tai
ammattimaista kalastusta tytisuhteessa olematta.
Jos maatalousyrittdjln tytitulo tai maatilatalouden harjoittajan tilan koko
eivlt ylld alarajoihin, voi h1n ottaa yapaaehtoisen MYEl-vakuutuksen.
7.1.1 Laskentaperiaatteet ja etuudet

milrdytyy pdlasiallisesti kuten YEL:ssd. Lislksi
maatilatalouden harjoittaja voi saada luopumistukea, milciili hIn pysyvdsti
Maatalouryrittdjien eldke

luopuu maatalouden harjoittamisesta.
7

.2 Aekkeeseen oikeuttava aika

Ellkkeeseen oikeuttaa toiminta maatalousyrittdjdnd,, joka on kestlnyt
vilhintlln neljl kuukautta MYEL:n voimaantulon (1.1.1920) jiilkeen samalla
tavalla kuin YEL:ssd. Ehklceeseen oikeuttavat tuleva aika ja, tdysitehoisella
eliikkeelliioloaika samoin kuin YEL:ssI. Tycieliikelisdln oikeuttavat samoin
vain kuntoutusetuusplivdt.
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7.3 Elakkeen karttuminen
Elnke karttuu MYEL:ssI kuten YEL:ssd

7.4 Elakkeen perusteena oleva tydtulo
Tytituloksi vahvistetaan

se

tycitulo , jota maatalousyrittdjln voidaan koh-

tuudella arvioida jatkuvasti saavan toiminnastaan maatalousyrittljlnl. Maatilataloudessa pellon ja metsln perustycitulo sekd peltotytitulon normaalialue
lasketaan koko maatilan eli viljelmdn pinta-alan perusteella. Viljelmln tyotulo
jaetaan maatilalla tytiskentelevien maatilatalouden harjoittajien kesken heidln
tytipanostensa mukaisesti.
Kalastajan ty<itulo mddrdytyy pldslinttiisesti kalastustoiminnasta saadun
nettotulon perusteella. Poronomistajalle tycitulo lasketaan porojen mddrdn ja
tehtyjen tytiplivien mukaan.
Pddsldntciisesti eldkkeen perusteena oleva tycitulo on maatalousyrittdjdlle
23 r"uoden idn tdyttlmisen jllkeen vahvistettujen tycitulojen painotettu keskiarvo piivdn tarkkuudella laskettuna kuten YEL:ssd. Kuitenkin, jos maatalousyritrd.jdlle on vahvistettu tycituloa koko 1.1.1983 - 37.72.7997 vlliselle ajalle,
huomioon otetaan vain 1.1.1983 jllkeiset tycitulot, jos ehkkeen perusteena
oleva tycitulo ndin laskettuna on suurempi kuin pllslinncin mukaan.

7.4.1 Tulevan ajan ty6tulo

Maatalousyrittdjln tulevan ajan ty6tulo lasketaan pldsdlntciisesti tycikyvyttcimyyden alkamista vdlittomlsti edeltlneiden neljdn uroden rytitulojen
keskimldrlnd. TIII neljil vuotta pidennetlln niin monella vuodella kuin
maatalousyrittiijiin ikii tyokyvytt<i myyden alkaessa ylittdd, 52 vuorr a, enintddn
kuitenkin kahdeksaan !'uoreen seuraavan taulukon mukaisesti:
Taulukko 7.1
Tulevan ajan tycitulon
perusteena olevien vuosiI

I

....

..

en lukumeara
52 tai

vdhemmin

4

53

5

54

6

55

7

55 tai enemmln

8
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7.5 Elakkeen korotukset
Ehkkeen korotukset lasketaan MYEL:ssd kuten YEL:ssd.

7.6 Eliikelajit
MYEL:n mukaan mytinnetldn ehkkeitl samoin perustein kuin YEL:ssi.
Maatilatalouden harjoittEavoi kuitenkin tietyin edellytyksin saada luopumistukea, jos hln luor.uttaa tai vuokraa maatilan peltomaan ja tuotantorakennukset tilanpitoa jatkavalle luovutuksensaajalle tai jos hin luovuttaa tai vuokraa
maatilan peltomaat lisimaaksi ldhialueen muille pldtoimisille viljelijdille.
Luopumistuki ei perustu MYEL:iin vaan siitl annettuun erityislakiin, mutta
tuen suunrus mddrdytyy osittain samoin kuin MYEL:n mukainen tyokyr.yttomyyselike.

Esimerkki

7.1

Maatalousyrittej
20.5.1996. Hitn
ON LEL

H6n tulee ty6kyvytt6miiksi
paiiittynyt 30. 1 . 1 996. Htinelld
975.
ia1

MYEL-eldke:
yotulot:
1 .1.1970 alka
1 .1.1972 alka

0,00 mk/v
,00 ml</v

1

Ansaittu eldke:
Eldkkeeseen oikeuttava aika 1.1.1970 - 30.1.1 996 = 313 kk.
Tyotuloja

Tycitulo alk.
vuoden ind.

Tydtulo vuoden
1 996 indeksissS

1 1.7A-31.12.71
720 pv
1.1.72-30.7.86
5250 pv
1.8.86-30.1.96
3420 pv

2 000,00 mUv

17 868,02 mldv

10 000,00 mk/v

7'l 255,06 mk/v

60 000,00 mk/v

90 643,78 mUv
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Tydtulo pddsddnndn mukaan:
720 x 17 868.02 + 5250 x71 255.06 + 3420 x90 643.78

720+5250+3420

= 74 223,19 mk/v =

6 185,27 mk/kk.

Tydtulo 1.1.1983 - 30.1.1996

1.1.83-30.7.86
'1.8.86-30.1.96

71 255,06 mk/v
90 643,78 mk/v

1290 x71 255.06 + 3420 x90 643.78
1290 + 3420

1290 pv
3420 pv
= 85 333,49 mk/v
= 7 111,12 mUkk.

1

.1

.1983 jtilkeisistEi tyotuloista laskettuna eldkkeen perusteena oleva

tyOtulo on suurempi kuin pdds66nndn mukaan laskettuna.

Eldke =

313

x7

111.12
800

= 2782,23 mk/kk.

Tulevan ajan eldke:
Koska maatalousyritttijti on tydkyvyttdmyyden alkaessa S8-vuotias,
tulevan ajan tydtulo on ty6kyvyttomyyden alkamista viilittdmdsti edeltdneiden kahdeksan vuoden tydtulojen keskimddrli.
Tydtulo 20.5.88 - 30.1 .96 = 90 643,78 mk/v = 7 553,65 mk/kk.
Tuleva aika 60 vuoden iiln tilyttdmispdivddn saakka on 20.5.1996 1 v 3 Kk26 pv = 15 kk 26 pv. Karttuma on 1,2 prosenttia

i:"113:].=

.1_W.5.8,Q5 _,,
= 113'30 mk/kk

'60:-

Tuleva aika 60 vuoden idn tdyttdmispdivdn jEilkeisestd pdiv6std 65 vuoden i6n ttiytttimispdivddn = 60 kk. Karttuma on 0,8 prosenttia Vuodessa.
60 x 7 553.65
= 302,15 mUkk
1 500

m

MYEL
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MYEL

laskmnan etmeminen

O

Lasketaan ellkkeeseen oikeuttava aika viimeisesti

yrittijitoiminta'

jaksosta

- yrittdjdtoiminta 23 vuoden iln tdyttlmisen jdlkeen
- tuleva aika

@

Lasketaan yhteen eri aikoihin
- 1..1.1970 alkaen (1,5
- 60 r'uoden

liittyvdt karttumisprosentit

"/o)

iln tdyttlmisvuoden

alusta (2,5 "/r)

v. (1,2o/o)
- tuleva aika60-65 v. (0,8 oZd

- tuleva aika 50-60

@

Lasketaan ellkkeen perusteena oleva tytitulo
- tarkistetaan ansiot pldttymisvuoden tasoon
- lasketaan painotetru keskiarvo eri tytitulojaksoista (huom. L.L.198331.12.1991)
- lasketaan

MYEL:n tulevan ajan tytitulo

@ Lasketaan MYEl-suhteen

ellke

- ehkkeeseen oikeuttava aika x karttumisprosentti

teena oleva

x ehkkeen perus-

tyotulo

@ Lasketaan eri yrittdjltoiminnoista muodostuneet elIkkeet yhteen
@ Lasketaan ellkkeeseen mahdolliset tytiellkelisl ja lapsikorotukset
@ Lasketaan yksityisen puolen elekelakien mukaiset ellkkeet yhteen
@ Yhteensovitetaan yksityisen puolen el6ke muiden elikejiriestelmien
kanssa

@

Lasketaan mahdollinen varhennusvihennys (erikseen MEL:sti,
muista tytisuhteist a ja yrittdiittoiminnasta) tai lykkiyskorotus.

osA-ArKAetAxe o as
8 OSA.ATKAELAKE
Osa-aikaehkkeen tarkoituksena on antaa ikddntyvdlle ryrinrekijiille
mahdollisuus kdyttld j:iljella olevaa ty<ikykylln ja tycihaluaan hyvlkseen
joustavasti, mikiili osa-aikaryritl on tarjolla. Vlhentlmdlli tycipanosraan voi 58
vuotta tdyttdnyt henkiltj tietyin edellytylsin jIIdI osa-aikaelakkeelle, jolloin
eldke korvaa osittain ansioiden menetysti. Osa-aikaeldkkeitd voidaan myrintil
muiden ehkelakien paitsi TaEL:n mukaan. (L7/96)

8.1 Osa-aikaeliikkeen saamisen edellytykset
yksityiselh puolella 58 vuotta mutta ei 65
vuotta tdyttlneelle henkilOlle seuraavin edellytyksin:
Osa-aikaeldke voidaan mytintdd

(1)

Q)

CI)

(4)

(s)
(6)

HenkilO on ollut pitk?i?in tytiellmlssl ja kuulunut tycielikelakien piiriin
osa-aikaeldkkeen alkamisvuorra edeltlneiden viimeisten 15 kalenterivuoden aikana yhteensl vIhintlln 5 vuotta.
HenkilO on ollut Suomessa jdrjestetyn tytieldketurvan piiriin kuuluvassa
kokoaikaisessa tycissi yhteensd 12 kuukautta osa-aikaellkkeen alkamista
edeltilneiden 18 kuukauden aikana.
Ty<intekijii vihentli ansiotycitddn keskimlirin L6-28 tuntiin viikossa ja
yrittdjd puoleen aikaisemmasta tyristi. Keskimilrlinen ty<issdoloaika
lasketaan enintdrn 15 viikon ajanjaksolta, jos viikottainen tytiaika vaihtelee. Osa-aikatycissl ei saa olla yli kuuden viikon katkosta lomia lukuunottamatta. Yrittdjl voi lopettaa yrittdjitoiminransa kokonaankin ja siir-

tyd osa-aikaiseen ty<isuhteeseen.
osa-aikaiset ansiot alentuvar vastaavasti ty6ntekijiilld.35-70 prosenttiin
vakiintuneesta ansiotulosta jayrittdjdJh tytitulo puoliintuu. Ansioiden on
kuitenkin oltava vlhintilIn kyseisen lain alarajan verran.
Henkilolla olisi ellkkeessldn oikeus rulevaan aikaan.
Henkiki ei jo saa omaa perus- tai rekiste roityd,lislehkettl jonkin ty<iehkelain perusteella Suomessa tai ulkomailla. Osa-aikaeldkkeen hakija, joka
on tyciskennellyt my<is EU-maassa tai sosiaalirurvasopimusmaassa siten,
ettl ty<iskentely kuuluu tdmin maan vakuutuksen piiriin, ei voi Suomen
osa-aikaehkkeen yhteydessr hakea elekettd ulkomailta: ulkomailla osaaikaelikehakemus kesitelleln vanhuuselrkeasiana ja sieltr myd,nnerty
vanhuusehke estlI Suomen osa-aikaehkkeen saamisen.

Liitteend 9 on taulukko, jossa on esitetty yksityisen ja julkisen puolen osaaikaeldkkeen saamisedellytysren erot.
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8.2 Osa-aikaeliikkeen el?iketapahtuma
Osa-aikaeldkkeen ehketapahtuma on se paiva, jona kaikki eldkkeen
saamisen ehdot tdyttyvdt. Kdytlnntissl ellketapahtuma on osa-aikatycihcin
siirtymistd edeltdvd viimeinen kokoaikatyoplivl, jos kokoaikatycin ja osaaikatytin viilillii ei ole katkoa.
jos kokoaikatyon jaosa-aikarytin viililla on katko, eldketapahtuma on osaaikaiyOn alkamisia edeltlnyt pIivl, jos muut edellytykset ovat silloin myos
tdyttyneet.

8.3 Vakiintunut ansiotulo

mllriteltdvl kokoaikatycisti
niiden toimintojen
kaikkien
saatu vakiintunut ansiotulo. Se mldrdytyy
Jotta osa-aikaeldke voitaisiin laskea, on ensin

perusteella, joista henkiltjlle elekerapahtumahetkelld on tulevan ajan oikeus.

'

TEl-ty6suhteen vakiintuneena ansiotulona pidetlln - sen tytisuht-een
elekepalkkaa, johon liitettlisiin tuleva aika, jos tyontekijl olisi tullut
tyOkyvyttOmlksi osa-aikaehkkeelle siirtymisen sijaan. Koska vakiintunut
,rrriotrrio lasketaan kuten ellkepalkka, tehdeen ansioista myos PTEL-vdhennys.

LEL-ty oskent elyn vakiintuneena ansiotulona p idet idn PTEl-vlhennyksen jdlkeisisti LEl-ansioista laskettua keskipalkkaa.
YEL- ia MYEl-toiminnan vakiintuneena ansiotulona pidetlln osaaikatyd,hcin siirtymistd vllittomlsti edeltlneiden neljln kalenterivuoden
vahrrlstettujen tytitulojen keskimIlrli, jos yrittdjltoiminta on jatkunut
yhdenjaksoisesti. Vajaaksi jldv1n osa-aikaeldkkeelle siirtymisvuoden tytituloja
.i or.r, huomioon. Jos yrittdjltoiminta ei ole jatkunut nelidl Yuotta yhdenjaksoisesti, vakiintuneena ansiotulona pidetiln viimeisen yrittdjltoimintajakson

keskimllrll.
ryotulojen
'
on useira rinnakkaisia tytisuhteitatai yrittliltoimintaa
henkilOlla
Jo.
on vakiintunut ansiorulo kaikkien vdhintlln kuusi kuukautta jatkuneiden
toimintojen ellkepalkkojen ia ty6tulojen yhteismllrd, jos henkilOlla niista
jokaisesta on oikeus tulevaan aikaan.

OSA.AIKAELAKE
Esimerkki

8.1

TydntekijellS on TE L-tyosuhteita seu raavasti

Eltikepalkka mk/kk
TEL A: 1.2. 1 976 - 31. 1.1997
TEL B: 1.2. 1997 - 31.1

0.1997

I 000
11 000

Osa-aikaelSke alkaa 1.11.1997. Kos ka tuleva aika ty6kyvyttdmyyde n
sattuessa liitettdisiin ty6suhteeseen B, vakiintuneena ansiotulona osaai kaeltikettii mtiri raitttiessd p id etdd n tydsuhteen B eldkepalkkaa, 11 000
mk/kk.

Esimerkki 8.2
Yrittajallri on YEL-toim intaa seuraavasti

- 31.12.1995
T

00 000
120 000
1

+

8.4 Ansionalenema
Osa-aikaeldkkeen ansionalenema on kokoaikatycistl saadun vakiintuneen
ansiotulon ja osa-aikatyostd saadun ansiotulon erotus. Ansionalenemaa tarvitaan osa-aikaelikkeen laskemiseksi.
Osa-aikaeldkkeen perusteena olevan ansionaleneman laskemista varten
korotetaan henkilcin vakiintunut ansiotulo TEl-indeksilll vastaamaan osaaikaeldkkeen alkamishetken rasoa.
Ansionalene man tdytyy yleensd j otenkin vast ar a ty o ajan al enemaa. J el j ell e
j ldvln osa-aikaisen ansiotulo n tulee
ryti nt ekij ell il olla 3 5 -7 0 p ro sentt ia vakiintuneesta ansiotulosta jayrittdjdlki 50 prosenttia. Osa-aikaisen ansiorulontdytTy
kuitenkin olla vdhintiln kyseisen lain alarajan suuruinen.
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Ansionalenema rinnakkaisista toiminnoist a mddrdytyy siten, ettl vakiintuneiden ansioiden yhteismddrlstl vlhennetldn osa-aikattjiste saatujen ansioiden
yhteismaara. NIin tehdeen, jos oikeus osa-aikaellkkeeseen on kaikista rinnakkaisista toiminnoista. Kunkin ehkelain mukaisen osa-aikaehkkeen saaminen

edellyttlil, ette temen lain mukaistatyotd, on vdhennettdvl.
Jos osa-aikaeldkettl ei haeta kaikista rinnakkaisista toiminnoista, lasketaan
ansionalenema kahdell a tavalla. Ensiksi lasketaan vakiintuneiden ansioiden
yhteismddrd niistd toiminnoista, joista henkilo jaI osa-aikaelnkkeelle ja vlhennerddn tdstl yhteismidrlstl samojen lakien mukaisten osa-aikatoiden midrl.
Toiseksi lasketaan vakiintunut ansio kaikista rinnakkaisista toiminnoista ja
vlhennetlln kaikkien osa-aikatdiden ansiot. Neite kahdella tavalla laskettua
ansionalenemaa verrataan keskenddn ja pienempi markkamdirl valitaan
ansionalenemaksi.
Ansionalenemaa laskettaessa osa-aikarydn palkasta ei vdhennetl palkansaa-

jan tyciehkemaksua.

Esimerkki 8.3
H

ai

kuu

8.5 Osa-aikaeliikkeen maara

voi

Osa-aikaela'kkeen mIIrI on 50 prosenttia ansionalenemasta. Osa-aikaellke
olla enintdln 75 prosenttia eldketapahtumaan mennessl karttuneesta, yh-

reensovirerusta eldkkeestd. Karttuneeseen ellkkeeseen lisdtlln ennen yhteensovitusra ryoeld.kelisil. Yksityiselld puolella enimmlismddrddn otetaan huomioon
yksiryisen ja julkisen puolen eldkkeet perusturvan mukaisina. Mytis ulkomailla
vakuutetusta tytiskentelyste karttunut eleke otetaan huomioon enimmiismdil-

rII

laskettaessa.

Eiimefkki 8.4
15.4.1938
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Enimmdismaare on 75
enimmdismddrdn.

o/o

x3 223,13 = 2 417,35

mk/kk. HaKe Jaa alle

Yritt€ijdn osa-aikaeldke on 1 625 mk/kk.

EsimerkkiS.S
Tyontekijti on syntynyt 6.1 1 .1937 . Hiin jfiEi osa-aikaeldkkeelle 1 .9.1 996
alkaen. Hdnen eldkepalkkansa TEl-tyosuhteesta on 10 5OO mk/kk ja
30.8.1996 mennessd karttunut eldkkeensd 4 500 mUkk. Ty6ntekUa
vdhentdd tyontekoaan 35 prosenttiin entisestd.
Vakiintunut ansiotu lo on '10 500 mk/kk
Osa-aikapalkka = 0,35 x 10 500 mk/kk = 3 675 mk/kk.
Ansionalenema = 10 500 - 3 675 = 6 825 mk/kk.
Osa-aikaeldke = 0,50 x 6 825 = 3 412,50 mk/kk.
Osa-aikaeldkkeen alkamiseen mennessd karttunut, yhteensovitettu
eldke on 4 500 mk. Enimmdismddrd on 0,75 x 4 500 mk/kk = 3 375
mk/kk.
Tyontekijdin osa-aikaelSke on 3 375 mUkk eli enimmdismddrdn suuruinen.

8.6 Elakkeen karttuminen eliikkeelldoloajalta
karttuu osa-aikatyristl, kuren muusranormaalien karttumissllntojen mukaan, eli 1,5 prosenrria sen
vuoden alkuun, kun henkilo td.yttdd. 60, ja siitl eteenpdin 2,5 prosenttia
Osa-aikaeld.kkeelle olevalla ehkettd

kin tyostl

vuodessa.

Eldkettd karttuu mytis osa-aikaelakkeelll oloajasta L,5 prosenttia vuodessa

siitl

ansionalenemasta, jonka mukaan osa-aikaellke ensimmdisen kerran
laskettiin. SitI ei siis tulkita sellaiseksi elakkeellaoloajaksi, josta kartruisi
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eldkettl 7,2 tai 0,8 prosentin mukaan. Osa-aikaehkkeen a.ialta karttunut eldke
lisdtlln my6hemmin mycinnettdvlln ellkkeeseen.

8.7 Osa-aikaeliikkeen jdlkeen mytinnettdvii eldke
Vanhuuseldke alkaa 65 vuoden idn tdyttlmistd seuraavan kuukauden alusta

osa-aikaeldkkeen jllkeen, kun henkilO lopettaa osa-aikaty6n ehkeiiln tdytettyddn. Vanhuuseldke koostuu silloin kolmesta osasta:

(1)
Q)
(3)

osa-aikaeldkkeen alkamiseen mennessil karttuneesta kokoaikatyon
ellkkeestd,
osa-aikaehkkeen aikaisen osa-aikatyon ellkkeestd,
osa-aikaellkkeelholoajalta karttuneesta eldkkeesti. Vanhuusehkkeeseen
lisdtddn 1,5 prosenttia ansionalenemasta (osa-aikaehkkeen alkaessa) jokaiselta osa-aikaeldkevuodelta.

Jos henkilo jarkaa osa-aikaty<itddn yli 65 vuoden ien, elekkeen nimi
muuttuu vanhuuseldkkeeksi, mutta mddrd on entinen. Kun henkilo ty6n
pd.d.tyttydhakee vanhuuseldkettl, lasketaan vanhuusehkkeeseen lykkayskoroius. Korotus lasketaan 65 vuoden ikIln karttuneen, yhteensovitetun eldkkeen
ja osa-aikaehkkeen suuruisena mal<settavan vanhuusehkkeen erotukseen. NIin
laskettu eldke korotetaan TEl-indeksilld lykatyn vanhuuseldkkeen alkamisvuoden tasoon.
Jos osa-aikaellkkeen saajalle mytinnetidn tycikyv-yttcimryseldke (toistaiselcsi mytinnetry tai kuntoutustuki), osa-aikaehkkeestl karttuu elikettl tytikyvytttimyyseldkkeen alkamiseen saakka. TImd lisdtlln sitten tytikyvyttdmyysehkkeeksi muuretruun osa-aikaellkkeeseen kuten vanhuusehkkeessl. Tuleva
aika liitetiln vain osa-aikatyd,jaksoon, ei eldkejaksoon.

Kuva 8.1

Osaaikadtke
1,50/o

Kokoail€tyo

Trlerladka

1,50/o
1

58v

5

o/o

2,5o/o1

60v

Tt(/

o,80/o

66v

Jos henkikin osa-aikaeldke on alkanut ennen vuotta 7994, vanhuus- tai
rytikyvytttimyyseldkkeelle siirtyessiln hlnen osa-aikatytin palkkaansa korote-

OSA.AIKAELAKE
taan seuraavan taulukon mukaisilla syntymdvuodesta riippuvilla kertoimilla.
Eldkettd karttuu tdllaisella henkilcilll vain osa-aikatycistl, ei osa-aikaeldkkeestl.

Taulukko

8.1

TEL ja LEL

YEL ja MYEL

Korotuskerroin

7924 rai aikaisempi
7925

1932 tai aikaisempi
1933
7934
7935

7,6

7936

7,2

7937

7,7

7926
7927
7928
7929

7,5
7,4
1,3

Yhteensovitus tehdeen normaalisti osa-aikaehkkeen jllkeen mytinnettdvddn ehkkeeseen joko vanhuuseldkeilssd tai muun ehkkeen alkaessa.
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9 PERHE.ELAKE
Tytiellkelakien mukaista perhe-ehkettl voidaan maksaa tycieldkelakien
piiriin kuuluneen kuolleen henkilon (edunjiittljln) edunsaajille eli puolisoille
ja lapsille tietyin edellytyksin. (A t1/90)

9.1 Perhe-eltikkeen saamisen edellytykset
Perhe-eldkkeen voivat saada leski, entinen puoliso ja lapset. Perhe-eldke
jakaantuu leskenehkkeeseen ja lapseneldkkeeseen.

9.1.1 Leskenelakkeen saamisen edellytykset
Leskeneldkeoikeus

ettl miesleskelh.

rynW avioliiton

perusteella. Ehkeoikeus on sekl nais-

Leskelld on oikeus leskenelikkeeseen, jos

(1)
Q)

leskella on tai on ollut yhteinen lapsi (oma tai ottolapsi) edunjlttdjln
kanssa ja avioliitto oli solmittu ennen kuin edunjittljl oli tdyttdnyt
65 vuotta.
leskelli ja edunjlttdjalla ei ole ollut yhteistd lasra, murra
* avioliitto oli solmittu ennen kuin edunjilttdjl oli tdyttdnyt
vuotta ja leslci 50 vuotta ja
* avioliitto oli kestlnyt vIhintlln 5 vuotta ja
* leski on tayttenyt 50 vuotta tai ollut pitkaln tycikyvyt<in.

65

Ennen 1.7.7950 syntyneilh lapsettomilla leskilh on oikeus leskenellkkeeseen ennen 50 ikdvuottaan. Jos edunjlttdjl ja leski olivat avioliitossa uuden

perhe-eldkelain rullessa voimaan 1.7.L990 riittdl, ettl avioliitto oli kestlnyt vdhintddn kolme l'uotta. Avioliitto oli myris voitu solmia vasta sen jdlkeen, kun

leski oli tdyttdnyt 50 vuotta.
Edunjiitt?ijiin entiselli puolisolla oikeus perhe-ehkkeeseen mdardytyy
kuten leskelh, jos edunjlttaje oli kuollessaan velvollinen mllrdajoin maksamaan entiselle puolisolleen elatusapua, joka perustuu tuomioistuimen lainvoimaiseen piit6kseen tai sosiaalilautakunnan vahvistamaan sopimukseen.
Entistl puolisoa eivlt koske edella mainitut voimaantulovaiheen lievennykset
alle 5O-vuotiaille lapsettomille leskille.

9.1.2 Lapsenelakkeen saamisen edellytykset
Lapsenelikkeen saamisen edellytyksenl on,
kuollessa alle 1 8-i.rrotias.

erri lapsi on edunjlttdjln

PERHE.ELAKE
Alle 18-vuotiaalla lapsella on aina oikeus lapsenellkkeeseen omien

van-

hempiensa jdlkeen. Ottolapsella on oikeus lapsenelilkkeeseen ottovanhempien-

jllkeen. Mycis lesken lapsella tai ottolapsella voi olla oikeus lapsenehkkeeseen edunjlttdjln jllkeen, jos lapsi on asunut edunjlttdjdn kuollessa tdmln ja
lesken kanssa samassa taloudessa. Lapsella on kuitenkin oikeus lapsenehkkeeseen vain kahden edunjlttdjln jiilkeen samanaikaisesti.
sa

9.

2 Perhe-el iikkeen m?iiir?i
Perhe-elikkeen perusteena

on edunjdttljdn kuolinhetkellaen saama

yhteensovittamaton el2ike fts. eldkkeiden yhteensovitus luku 10). Jos edunjlttdjI ei ollut elakkeelll (tai hiin oli osatycikyvyttomrys- tai osa-aikaelakkeelle),

kdytetlln siti tdyttd tyokyrrytttimyysehketti, jonka hln olisi saanut, jos olisi tullut tycikyrrytttimdksi kuolinhetkelllan. Jos
edunj?ittiijii oli palvellut yli el?ikeiln, perhe-elekkeen perusteena kdytetlln
lykdttyd vanhuuseldketti. Perhe-elIke voi olla enintiin edunjdttdjdn tdyden

perhe-eldkkeen perusteena

ellkkeen (ilman lapsikorotuksia) suuruinen.
Lesken- ja lapseneldkkeiden yhteensovittamaton

tauluko n mukainen osuus edunj dttdjdn ehkkeest

yhteismlilrd on seuraavan

I.

Taulukko 9.1

t
6/12

6/12

2

6/12

s/L2

3/12

2/L2

4/12

7/L2

9/t2

r0/t2

L0/12

t2/t2

t2/12

t2/12

9.2.1 Leskenelakkeen meera
Jos edunsaajina on lesken lislksi lapsia, on tlysi yhteensovittamaton les-

keneliike edellisen taulukon osoittama

mIIrI

edunjlttdjdn yhteensovitta-

mattomasta eldkkeestd.
Jos leski on yksin edunsaajana, tdysi leskenehke on puolet edunjlttdjln
ehkkeestl. Ellkkeeseen tehdeen kuitenkin ellkesovitus, joka voi pienentdd
maksettavan ellkkeen mIIrII.
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Elihesooitus

Ehkesovitus tarkoittaa sitl, etti lesken omia tydehkkeitii (laskennallisia
tytieldkkeitl, jos leski ei ole ellkkeelld) verrataan edunjlttdjdnryoeldkkeisiin
makserravaa leskenelikettd mIIrIttdessl. Eldkesovitus tehdeen leskenellkkeeseen jonakin seuraavista ajankohdista:

*
*

Nuorin lapsi tdyttdd 18 r,rrotta.

*

Edunjdtti''ldnkuolemaaseuraavanseitsemdnnen kalenterikuukauden alusta alle 65-vuotiaalle leskelle, jos hlnella ei ole alle l8-vuotiaita lapsia eikd
hin saa omaa eldkettii (eskell e maksetaan alkuel dkkee nd, tdyrtd, I eskenel d-

kettl kuusi kuukautta).
Heti leskeneldkkeen alkaessa, jos leski on tayttanyt 65 vuotta tai hiln on
elakkeella eikd

hlnelh ole alle 18-i,uotiaita

lapsia.

Ellkesovituksessa leskenehke pienenee tdydestl mIlrdstlln (joka on
yleensl puolet edunjdttdjiln ehkkeestd), jos lesken omat tytieldkkeet ylittlvlt
ns. elikesovitusperusteen. Eldkesovitusperuste mIIrItIIn edunjlttdjdn
kaikkien tyoeliikkeiden yhteensovittamattoman yhteismilIrdn perusteella
seuraavasti:

Taulukko 9.2
El?ikesovitusperuste

Ehto

vuonna L995

tytielikkeet olivat 3 8t9,45 mk/kk

Yldrala3 819,45 mk/kk
(308,16 ind. M2)

Jos edunjdttdjln

Edunjiitt?i.iiin tyciellke

Jos edunjdttdjin tyciehkkeet olivat

tai enemmln (v. 7996 indeksissl 1760)

vllilla

mk/kk

1 580,28 mk/kk -

Alaraja 1580,28 mk/kk
(127,50 ind. l+2)

Jos edunjlttdjln tyciehkkeet olivat enintiln
1 580,28 mk/kk (v.1996 indeksissii 1760)

3 819,45

mk/kk

Eldkesovitusperusteen ylempi markkamdird, joka yuonna 1996 on 308,16
mk/kk (ain indeksitasossa 742) alenee portaittain vuoteen 2004 mennessl 6,64
markalla (ind. MZ) vuosittain 255 markkaan (ind. 142). Vuoden2004 jiilkeen

yld,rajaa muuttavat vain indeksitarkistukset. Liitteessd 6 on laskettuna ehkesovitusperusteen ylemmdn markkamllrdn kehitys luoteen 2004 asti indeksitasossa 142.

PERHE-EIAxe o gs
Eldkesovitettu leskeneldke lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti

: !
12

Elilkesovitettu leskeneldke

Ylite

:

Lesken oma ehke

*

Edunjdtt'a''ldneleke - 0,5

-

xYlite

e

Liitteessl 6 on taulukko, josta voi ndhdl leskenehkkeen mddrdn ert
tuloyhdistelmillL

Entism puolison el,ike
eldke kuukaudessa on se osuus leskenelik60 prosenttia entisen puolison kuukausittaisesta elatusavusta on

Edunjlttljdn entisen puolison

keestl, mitl
edunjdttljdn koko yhteensovittamattomasta eldkkeesti, eli
x elatusaou
x leskenelike.
edunilttliln ellke
0.6

Entisille puolisoille maksettava ehke pienentli leskelle maksettavaa
eldkettl. Entisen puolison eld.ke voi olla enintdln leskenehkkeen suuruinen silloin, kun edunsaajana ei ole lesked.
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Esimerkki 9.2
Mies olituomittu maksamaan entiselle valmolleen elatusapua 1 000
oli6 000 mUkk. Yhteensovittamaton leskeneldke on 3 000 ml</kk.
ml</kk. Miehen tydeltike

Entisen puolison elatusavusta 60 % on 600 mk. Entisen puolison eldke
ennen yhteensovitusta ja eldkesovitusta on

.?%x3000=300m]</kk
9.2.2 Lapseneldkkeen mddrd
Lapseneldkkeen yhteismddrl lasketaan taulukon 9. 1 mukaan. Lapseneldkvaikuttaa ainoastaan perhe-ehkkeeseen oikeutettujen lasten lukumlirI. Lapseneldkkeen yhteismilrd jaetaan tasan kunkin lapsen kesken ja kullekin
maksetaan erikseen oma osuutensa.

keeseen

Tdysorpo

Tdysorvoille maksetaan tlysorvon lisd, joka on2/1,2 edunjlttljln yhteensovittamattomasta elekkeestl, ja se lisltlin lapseneldkkeiden yhteismdlrldn.
Edunjlttdjln ellke ei kuitenkaan saa ylitryd, tlysorvon lisln vuoksi.

Esimerkki 9.3
Perheen diti kuolee. Edunsaajiksi jtiEiv€it aviomies ja kaksi lasta. Aidin
tyokyvyttdmyyselekkeen maara ol isi ollut 4 800 ml</kk, jos hdn olisi tullut
tyokyvyttomdksi kuol inpdiivdndtin. Yhteensovittamattomat eldkkeet ovat:
Leskeneldke =

4 800 = 2 000 mUkk.

*"
-7

Lapseneldk keet =

7_x

4 8OO = 2 800 mk/kk.
a yhteensovittamaton osuus on 1 400 mk/kk.
tehdai eldkesovitusta ennen kuin perheen nuorin
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Suomessa maksetaan tycinteosta karttuvia tyoeliikkeitii (yksityiseltii ja
julkiselta puolelta) ja asumiseen perustuvia kansanelikkeitl. Elzikkeensaalavoi
mytis saada korvaulcsia tycitapaturmasta rytinantajan ottaman tapaturmavakuutuksen perusteella tai liikennevahingosta liikennevakuutuksen perusteella.

Tytieliikejarjestelmln tarkoituksena on turvata tytintekijdn toimeentulon
raso vanhuusellkkeelle jiiiidessit. Tiih?in katsotaan riittdvln eldketaso, joka on
enintldn 60 prosenttia tytiuran korkeimmista ansioista.
Henkiltj voi saada elekettl useammasta edella mainitusta jilrjestelmlstd.
Jotta eldkkeiden yhteismddrl ei nousisi kohtuuttoman suureksi, eri jlrjestelmistI tulevat eldkkeet ja korvaukset rilataan 60 prosentin tavoitetasolle yhteensovittamalla ne keskeniln. (A23/93, A46/95)

10.1 Peruselikkeet
Tytieliikej?irjestelmdstd malcsetaan ns. peruselikkeitl. TEL:ssI, YEL:ssI ja
MYEL:ssi voidaan jiirjestee my<is lisieliketurvaa fts. 10.5). Yhteensovituksessa otetaan kuitenkin huomioon vain peruselakkeet. Yksityisen puolen perus-

eldkkeet ovat:
(1)

TEL:n vlhimmlisehtojen mukainen eliike (ei sisllla perusturvan laajennuksia, mm. alennettua elikeikdd)

Q)

LEL-eldke
TaEL-eldke

(3)
(4)

(s)
(6)

MEL-elike
YEL:n vlhimmdisehtojen mukainen eldke
MYEL:n vlhimmlisehtojen mukainen eldke, maatalousyrittdjien sukupolvenvaihdosellkkeen perusm1lrI, maatalousyrittdjien luopumistuen
perusmdirl seki peruseldkkeisiin yhteensovituksessa rinnastettava maatalousyrittdjien luopumiskorvauksen perusmldrd.

Eldkkeensaajalla voi olla oikeus myos julkisen puolen rytiellkkeisiin.
Yhteensovituksessa huomioon otettavat julkisen puolen perusehkkeet ovat:

@
(8)

kunnallisten viranhaltijain ja tyontekijdin elikelain (KVTEL) perusehketurvan mukainen eldke; tdllaisena eldkkeenl pidetiln my6s perhehoitajalle ja luottamushenkilcille my<innettyl peruseldketuryan mukaista eldkettl

valtion ehkelain (VEL) mukainen ellke laskettuna perusehketurvan
mukaisena
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(9)

Suomen Pankin eldkesddnnon nojalla mycinnetty eldke perusehketurvan

mukaisena

(10)

kansaneldkelaitolcsen eldkeohjesilnntrn tai ellkesddnncin mukainen ehke

kansanehkelaitoksen hallituksen jlsenen eleke peruselaketurvan
mukaisena
(10 evankelisJuterilaisen kirkon ehkelain (KiEL) nojalla mytinnetty ehke
(12) ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain nojalla mycinnetty eldke
(13) Ahvenanmaan maakuntaeleke.

tai

10.2 Ensisijaiset eliikkeet
Eldkkeensaajalla voi olla tydeldkkeensl lisdksi oikeus mycis tapaturmava-

kuutus-,liikennevakuutus- tai sotilasvammalain mukaisiin korvauksiin. NImI
korvaulset ovat ensisijaisia rytiehkkeisiin nlhden. Se tarkoittaa sitl, ettl nditl
ns. SOLITA-korvauksia maksetaan tytiellkkeen mllrdstd riippumatta
tdysimdlrlisesti. Tycieldkefta maksetaan ndiden korvausten jiilkeen vain se osa,
minkd SOllTA-korvaukset jddvdt alle 60 prosenttia yhteensovituksen perusteena olevasta ansiosta eli yhteensovitusperusteesta fts. 10.a.1). Jos SOLITAkorvaukset ylittdvlt 60 prosenttia yhteensovitusperusteesta, ei tyoellkettl
makseta lainkaan.
Elekkeire yhteensovitettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon sellaista
SollTA-korvausta, joka on jatkunut vlhintlIn kolmen vuoden ajan ennen
ensimmdistd eldketapahtumaa. Jos SOllTA-korvauksen mldrI nousee ellketapahtuman yhteydessl, niin yhteensoviruksessa otetaan huomioon vain se osa
SOllTA-korvauksesta, joka ylittriii ennen eldketapahtumaa maksetun korvauksen milrIn. Ks. lislesimerkki 72.2.

10.3 Kansanelake
Kansaneldkkeen tarkoitus on taata ehkkeensaajan vlhimmdistoimeentulo.
SitI malr.setaan Suomessa asumisen perusteella. Henkiltjn on tdytynyt asua Suomessa 16 vuotta tdytettyd.dn vlhintdln kolme vuotta, jotta henelh olisi oikeus
kansaneldkkeeseen. Kansanehkelain mukaan maksetaan vanhuuselikettil, tyti-

kyvytttimyys- ja yksiltillisti varhaiselikettl sekl tytitttimyysehkettd. Vanhuuseldkkeen voi mytis varhentaa tai lykata. Perhe-elIkettl maksetaan yleisen
p erhe-ehkelain mukaan. Osatyoky,yttomyys- ja osa-aikaellkettd ei makseta
kansaneldkejlrjestelmlstl.
Kansaneldke mddrdytyy tyoeldkkeen milrln mukaan. Tytiellkkeen
mdlrln noustessa tarpeeksi suureksi kansanehkettl ei makseta enil lainkaan.
Jos henkilo on asunut muualla kuin Suomessa, kansanehkkeen mddrd, suhteutetaan hlnen Suomessa asumisaikaansa. Kansaneldkkeeseen voi kuulua mytis lisiI, joita ovat asumistuki, rintamalisl, ylimllrlinen rintamalisl sekd hoitotuki.
Eldkeoikeus alkaa yleensl samaan aikaan seki tycielikelakien ettl kansanelikelakien mukaan.
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10.4 Yhteensovitus
Yhteensovituksessa SOllTA-korvauksien, tydel?ikkeiden ja kansaneldkkeen muodostama kokonaisehketurva rajoitetaan yksityiselll puolella 60 prosenttiin yhteensovitusperusteesta.
I 0.4.1 Yhteensovitusperuste

Yhteensovitusperuste

on henkil<in korkein

sellainen perusellkkeen

perusteena oleva eldkepalkka tycisuhteesta tai eldkkeen perusteena oleva tyritulo yrittdjltoiminnasta, joka on kestinyt vlhintddn vuoden. Tuleva aika

titi

otetaan mukaan laskettaessa
vuoden aikaa. Jos henkiltilla ei ole yhtiin
vuoden kestdnyttd tytisuhdetta tajyrittdldtoimintajaksoa, yhteensovitusperuste
on korkein eldkepalkka tai eldkkeen perusteena oleva ty<itulo vlhintlin kuukauden kestineestil tytisuhteest a tai y r ittdjdt o iminnasta.

Jos ty<isuhteet tai yrittdjltoimintajaksot ovat kestdneet rinnakkain
vlhintdiin vuoden, lasketaan eliikepalkat ja tycitulot yht een yht eensovitusp erustetta mIIrIttIessI. LEL- ja TaEl-ansioiden on jatkuttava muun tyciskentelyn
kanssa rinnakkain koko kalenterivuoden, jotta niiden voidaan katsoa jatkuneen vuoden rinnakkain muun tyciskentelyn kanssa.
Yhteensovitusperusteeksi voidaan valita korkein

(1) TEl-tytisuhteeneldkepalkkataitasoituspalkka
O LEl-vuosiansio tai keskipalkka
CI) TaEl-vuosiansiotaikeskipalkka
(4) MEl-ehkepalkka
(5) YEL-eldketycitulo
(6) MYEl-eliikerycitulo tai tulevan ajan MYEl-tytitulo, vdhintlin kuitenkin
mk/v

mk/v ind. L97)
KVTEl-el2ikepalkka
VEl-eliikepalkka
KiEl-ehkepalkka
00) Suomen Pankin, Kansaneldkelaitoksen, Ahvenanmaan maakunnan ja
Ortodoksisen kirkkokunnan palvelussuhteen eldkepalkka
(10 kahden tai useamman samanaikaisen, peruseldkkeeseen oikeuttavan tytitai virkasuhteen tai yrittdjdtoiminnan yhteenlaskettu palkka tai tytitulo
(L2) kymmenen kuudesosaa aikaisemmin myiinnetysti elikkeesti lisdttynl
uuden peruseldkkeen palkkaan tai ty<ituloon, jos henkilci on vllitt<jmdsti
ennen uutta eldketapahtumaa saanut aikaisempaa eldkettl ja ollut eldkkeella ollessaan yhteensl vdhintlln kolmen vuoden ajan samanaikaisesti
53 604,06

O
(8)
(9)

tytisuhteessa.

indeksissd L760 (6 000
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10.4.2 Yhteensovitusraja
Yhteensovitusraja on 60 prosenttia yhteensovitusperusteesta. Perusehkkeestd vdhennetldn se osa, joka ylittd?i yhteensovitusrajan (ylite). Jos tytiellkkeitl on mytis julkiselta puolelta, vdhennetlln yksityisen puolen tytiellkettl
siind suhteessa, mitd se on yhteensovittamattomien eldkkeiden kokonaismidrdstd. Osatyokyrryttomyysehkkeessi yhteensovitusraja on 30 prosenttia yht eensovitusp erust eesta. Ks. I isdesim erkki 72.7 .
1

O.4.3 Yhteensovituksen ajankohta

Yhteensovitus tehdedn elilkkeen alkamishetken lainslldlnncin mukaisena
ja tasoisena. Vanhuusellkkeissd yhteensovitus tehdeen vanhuuseldkeidntdyttdmispdivln tasoisena, mytis lykdtyissl vanhuusehkkeissl. Uusi yhteensovitus
tehdii?in silloin, kun eldkkeensaajan etuuksien mddrdssl tapahtuu muutoksia. Se
tehdaen muutosajankohdan tasossa muutosta seuraavan kuukauden alusta
lihtien tai saman kuukauden alusta, jos muutos tapahtuu kuukauden 1. piiivInd.

10.4.4 Yhteensovitus ennen

1

.1

.1996

Ennen vuoden 1996 eldkeuudistusta mytinnetyissi eldkkeissd kansaneldke
otettiin yhteensovituksessa huomioon. Yhteensovitusraja oli tasan 60 prosenttia yhteensovirusperusteesta vain silloin, kun yhteensovitusperuste oli alle 586
."Vt t indeksisl t42 V 263,10 rnk/kk indeksissl 1760 v. t996). Kun yhteensovitusperuste ylitti tam1n markkamllrln, vlhennettiin yhteensovitusrajasta ns.
kansaneldkevlhennys. Timi vihennys oli kuusi prosenttia yhteensovitusPerusteen ja ylh mainitun markkamilIrln erotuksesta, enintlln kuitenkin kansan-

ellkkeen pohjaosan md.drd.edellisen vuoden marraskuun tasoisena. Jos nlihin
ennen yuotra L996 myonnettyihin ellkkeisiin tehdeen uusi yhteensovitus
yuonna 1996 tusen jdlkeen, on yhteensovitusraja 60 o/o yhteensovitusperusteesta.

KOKONAISELAKE JA YHTEENSOVITUS
Eltlkkeet yhteens6:

Ylite = 7

1

5OO

TEL 3 500
VEL 1 000
TVL 3 000
7 500

mk/kk
mk/kk
mk/kk
mk/kk

- 4 800 = 27OOmUkk.

0.4.5 Perhe-eldkkeiden yhteensovitus

Perhe-ehkkeiden yhteismllrl yhteensovitetaan edunjdttdjln jdlkeen
mycinnettdvien muiden perhe-eldkkeiden (peruselekkeet, SOllTA-korvaukset)
kanssa niin, ettl perhe-ehke yhteensl ei ylit'd yhteensovitusrajaa.
Perhe-eldkkeiden yhteensovituksessa klytettdvl yhteensovitusraja saadaan
seuraavasti:

oerhe-ehke

edunjlttlfln ehke

x 0,6 x yhteensovitusperuste

Yhteensovitusperuste perhe-eldkkeessl on sama kuin edunjlttdjln omassa
ehkkeessl klytetty.
Yhteensovitusrajasta vdhennetildn kutakin edunsaajana olevaa lasta kohden yleisen perhe-ellkelain (PEL) mukainen lapsenehkkeen perusmddrl
edellisen vuoden tasoisena. V1hennettIvI markkamdirl vuonna t996 on 262

mk/kk.
Jos edunsaajana on lasten lislksi leski, vdhennetlln leskenelilkkeestil
samoin PEL:n mukainen leskenelikkeen pohjaosa edellisen vuoden tasoisena,
yuonna 1996 vdhennys on 445 mk/kk. Entiseltd puolisolta ja lapsettomalta
leskeltl pohjaosaa ei vihennetl.

PEL:n mukaiset vihennykset voivat enintlln olla seuraavat:

O EE
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Taulukko 10.1

l

10,0
77,5
22,5

lapsi

2lasta
3 lasta

4lasta tai enemmdn
leski ja 1 lapsi
leski ja Zlastatai
enemmin

25,0
25,0
30,0

Yhteensovituksen jllkeen perhe-eldke jaetaan edunsaaj ille yhteensovittamattomien elakkeiden suhteessa.

Esimerkki10.2
vuonna 1996. Hdnen
steensa 9 500 mUkk.

hteensovitusta on
850 mk/kk.

4
12

x5700=

ml</kk
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Yhteensovitus:
Perhe-eldkkeet yhteensd ovat 4750 mUkk. Yhteensovitusraja ennen
PEL:n mukaisia vdhennyksid on

ffix

0,6 x 9 5OO = 4750 mk/kk.

PEL:n vdhennysten jdlkeen yhteensovitusraja on
4 75A - 445 - 262 = 4 043 mk/kk. Vdhennykset ovat alle 25 prosenttia
yhteensovitusperusteesta.

Yhteensovitettu perhe-eldke jaetaan edunsaajien kesken seuraavasti:

1

Leski

ffi x 4043=2425,80mk/kk.

Lapsi

ffi

x4

043= 1 61 7,20 mWRk.

0.5 Rekiste16idyt TEL-l isiieliikkeet

Yksiryiselh puolella ryonantajalla on mahdollisuus jIrjestilil lisdehketurvaa
lakislilteisen TEl-peruseldketurvan lisdksi. Lislturva voi olla joko rekisteroityd.
tai rekisterciimlttjntl eli vapaamuotoista.
Rekisterciity lislehke on sidottu TEl-indeksiin ja siihen on vapaakirjaoikeus tytisuhteen pldttyessi. Rekisterciity TEl-lisiieldketurva mldritelhin
henkilciryhmllle, ei yksittlisille henkiltjille.
Rekisteroity lisdeldketurva voi pitll sisllldln mm. eldkeidn alennuksen,
enintddn 66 prosentin tavoitetason tai perusehketurvaa lyhyemmdn ehkkeen
karttumisajan.
Myos YEL- ja MYEl-vakuutuksiin voi liittyl lisdeliketurvaa. Niiden
vakuutusten ehdot poikkeavat TELJislehketurvan ehdoista.
1

0.5. 1 Rekisteroidyn TEL-lisdeldkkeen laskeminen

TIysi vanhuus-, ty<ikyvytttimyys- ja ty<itt<imyyslislellke lasketaan
pllsllnttiisesti siten, ettil lislehke yhdessd saman tyosuhteen perusehkkeen
kanssa on yhteensil eliketurvan ehdoissa mldritty prosentti (enintddn 66)
tycisuhteen ehkepalkasta. Ellkepalkka voi olla joko 1.7.7996 voimaantulleen
lain mukainen ehkepalkka kuten perusehkkeessl tai rdril ennen voimassa
olleen lain mukainen ellkepalkka, jos se on korkeampi. Kokonaiseldkkeen
tavoitetasoa mllriteltdessl perusehke lasketaan ehkeikildn jeljelle olevalta
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ajaltakdyttden tytikyvytttimyysellkkeen tulevan ajan karttumisprosentteja tai
1-,5 prosentin r,rrosittaista karttumaa. Palvelua yli eldkeidn ei oteta huomioon
peruseldkettd laskettaessa. Perus- ja lisneldkkeet otetaan huomioon muunnettuivastaamaan lisiieliikejlrjestelmin ehkeikll. Jos vakuutussopimuksen
"a
mukainen lisleldkkeen ansainta-aika ei ole tIysi, suhteutetaan lisdeldkkeen

tytisuhteen kestoaikaan.
Lisdeldke raioitetaan kuitenkin siten, ettl se yhdessl TEL:n, LEL:n,
TaEL:n ja MEL:n mukaisten ehkkeiden sekd muiden tytinantajan ilmoittamien ehke-etuuksien ja mahdollisen kansaneldkkeen kanssa on 60-66 o/o
rajoituksen perusteena olevasta palkasta (korkein TEl-palkka vihintildn
vuoden kestlneestd tycisuhteesta tai lisdellkkeen Perusteena oleva palkka).
Rajoitusta tehtlessl voidaan 3L.72.t995 voimassa olevissa lisiiellkejiirjestelyissl
ottaa kansaneldkkeenl huomioon 445 markka a tai jdttdd, se kokonaan ottamatta huomioon. Vakuuruksissa, jotka rulevat voimaan 3t.12.1995 jllkeen,
mdd.r

d,

kansanehkette ei oteta huomioon.
Lisdeldke yhteensovitetaan vain SOllTA-etuuksien kanssa. Lisdellkkeen
enimmlismddrd ontdlltrin rajoituksessa kaytetry prosentti rajoituksen Perusteena olevasta palkasta, josta vlhennetlen yhteensovitetut ellke-etuudet ja
Sol-lTA-korvaukser. Yhteensovituksen johdosta lislehkettd vdhennetlln
kuitenkin vain sen verran, ettd etuuksien yhteismdd,rd, pysyy vlhintIIn yhtl
suurena kuin se olisi ilman ensisijaista etuutta. (A 50/95)
1

O.5.2 Alennettu eldkeikEi peruselakkeesse

ETK:n tycisuhderekisterissl olevat vapaakirjat vastaavat 65 vuoden ikll.
muunnettu eli
Jos vapaakirjoissa on ollut alennettu elikeikd, on ansaittu ellke
normierattu ETK:n rycisuhderekisteriin vastaamaan 55 vuoden elakeikiia. Jos
tytintekijilll on viimeisessl tytisuhteessaan alennettu elikeikl, muunnetaan
aikaisemmista tyosuhteista muodostuneet ETK:n tytisuhderekisterissl olevat
vapaakirjaelakkeet vasraamaan viimeisen tyosuhteen alennettua elakeikaa
seuraavasti:

"'
o

Jos elikeikl on vdhintlln 60 vuotta, vapaakirjaelalikeita pienennetdln
varhennuwdhennysprosentin mukaan (liite 2) jokaiselta kuukaudelta, jolla
eldkeika alittaa 65 vuotta.
Jos eliikeikii on alempi kuin 60 vuotra, vapaakirjaelakkeit?i pienennetdln

ensin varhennusvdhennysprosentin mukaan 60 ikdvuoteen asti.

Sen

jiilkeen vapaakirjaeldkkeet kerrotaan 60 vuoden ikdl vastaavilla liimeen 10
taulukon mukaisilla kertoimilla ja jaetaan ellkeikla vastaavalla saman
taulukon kertoimella. Ks. lislesimerkki 12.8.

Elakkeet yhteensovitetaan normaalisti alennetussa ehkeilssl. El:ikeik?imuunnoksesta aiheutuneen normeerauskorotuksen yhteensovituksesta vanhuus- ja varhennetussa vanhuuseldkkeissl, joissa eldketapahtuma sattuu
7.7.7996 tai sen jdlkeen, kerrotaan yleiskirjeissd A 41/95 ja A 23/96.
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1 EU.ELAKKEENLASKENTA
Suomen lakisdlteisiin tycieldkkeisiin on sovellettava EU-slinntiksii

(1.t.1994 voimaan rulleen ETA-sopimuksen ia1.1.t995 voimaan tulleen EUsopimuksen sosiaaliturvaa koskevat sllnnd,kset) aina silloin, kun henkilci on
ty6skennellyt Suomen lisdksi toisessa EU- tai ETA-maassa. EU-maita ovat
Suomen lislksi Ruotsi, Tanska, Belgia, Espanja, Hollanti, Irlanti,Iso-Britannia, Italia, Itdvalta, Kreikka, Luxembourg, Portugali, Ranska ja Saksa. ETAmaita ovat Norja, Islanti ja Liechtenstein. Jatkossa EU- ja ETA-maista kdyte-

tlin

lyhennette Eu-maat.
Kaikkia pohjoismaita koskee mycis 1.1.1994 voimaan rullut uusi pohjoismainen sosiaaliturvasopimus, jota sovelletaan EU-sldnncisten ohella.
Kun henkiltj on ty<iskennellyt tai toiminut yritt{ydnd, Suomen lisiiksi
toisessa El-I-maassa, lasketaan ehke kahdella tavalla:
Kansallisena eldkkeenl puhtaasti Suomen oman tycieldkelainslldlnnd,n
mukaisesti ottaen huomioon Suomen solmimat 1.7.7994 tai sen jiilkeen
voimaan tulleet sosiaaliturvasopimukset.
Pro rata-ehkkeenl, joka lasketaan teoreettisen eldkkeen avulla, jolloin
huomioon otetaan kaikkien EU-maiden vakuutuskaudet.

(1)

Q)

NIin

lasketuista ehkkeistl myonnetlln suurempi.

11.1 Kansallinen elSke
Vertailussa kdytettdvi puhtaasti kansallisen lain mukaan laskettava ellke

eroaa edellisissi luvuissa kuvatusta Suomen lakien mukaisesta ellkkeenlaskennasta seuraavasti:

*
{.

*

tulevaan aikaan vaadiftavaan viiden vuoden asumiseen Suomessa rinnastetaan vakuutus- tai asumiskaudet muissa EU-maissa,
rytieliikkeiden yhteensovitusta ei EU-maiden vdlilld tehdl kuin mahdolli-

sesti tulevan ajan osalta niiden EU-maiden valilll, joiden eldkkeisiin
liittyy tuleva aika,
SOllTA-eliikkeiden kansa yhteensovitus voidaan tehda vain osittaisena,
jos toinenkin EU-maa ottaa ne huomioon omassa yhteensovituksessaan.

Pohjoismaista sosiaaliturvasopimusta sovellettaessa kansallisen eldkkeen
laskenta eroaa puhtaasta kansallisen ehkkeen laskennasta siin[, ette Suomesta
saatava tulevan ajan eldke ositetaan, jos toisenkin pohjoismaan ehkkeeseen

1
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sislltyy joko kansallisen tai EU-sidnncisten mukainen tuleva aika. Ositettu
tuleva aika saadaan siten, ette osittamaton tuleva aika kerrotaan Suomen ja
muiden Pohjoismaiden (Ruotsi, Islanti, Norja, joissa tuleva aika) yhteenlaskettujen todellisten vakuutuskausien suhteella. Ks. lislesimerkki 12.9.
1

1.2

T

eoreetti nen

elike

Teoreettista ehkettd tarvitaan ns. pro rata-elikkeen laskemista varten.
Teoreettinen ehke lasketaan muuten samalla tavalla kuin kansallinen eldke,
paitsi ettl myos muiden EU-maiden vakuutuskaudet rinnastetaan Suomen
vakuutuskausiin. Muista EU-maista otetaan huomioon vastaavat vakuutuskaudet, jotka Suomessa vakuutettuina kartuttaisivat tydelikettil. Rinnakkaiset
palvelusajat otetaan huomioon vain yhteen kertaan. Tyoehkelislln oikeuttayat qat otetaan huomioon sekil vakuutusaikoina ette ryoelakelisln kautta.
Tuleva aika liitetddn teoreettiseen eldkkeeseen silloin, kun siihen on
oikeus kansallisessa eldkkeessl. Tuleva aika otetaan huomioon mycis silloin,
kun ellketapahtuma sattuu tyosuhteen tai yrittdjdtoiminnan aikana muussa
EU-maassa. Jotta henkilolla olisi tdllaisessa tapauksessa oikeus tulevaan aikaan
Suomesta, on hlnen kuitenkin tdytynyt olla vakuutettuna Suomessa elaketapahtumavuotta edeltlneiden 10 vuoden aikana vilhintIln 12 kuukautta. Muiden EU-maiden tyciskentelryn ei liity jllkikarenssiaikaa.
Tuleva aika liitetdln siihen tytisuhteeseen tai yrittljltoimintaan, johon se
olisi liitetty, jos henkilci olisi tullut tyokyvyttcimdksi viimeisen Suomen lain
p ii riin kuuluvan tytisuht een tai y r ittdjdto iminnan p llttyessd.
Korotettu karttuma lasketaan myos muiden EU-maiden tytiskentelystd
sen vuoden alusta ldhtien, jolloin henkiltj tdyttdd,60 vuotta.
Teoreettinen eldke lasketaan yhtenl kokonaisuutena Suomen kaikkien
ry<iel?ikej?irjestelmien osalta. Teoreettinen eldke lasketaan siten, ettl vapaakirjat
kerrotaan yhteenlasketun EU-palvelusajan ja Suomen tyciehkelakien mukaisen
palvelusajan suhteella ja saatuun tulokseen lisitlln mahdollinen tulevalta ajalta
laskettava eldke. Teoreettinen eldke on enintiln yhteensovitusrajan suuruinen.

EU.ELAKKEEN LASKENTA
Koska tydntekija on tullut tyokyvytt6mdksi toisessa EU-maassa tydsuhteen aikana ja hdnelld on vakuutusaikaa Suomessa ennen eldketapahtumaa 10 vuoden aikana 12 kuukautta, teoreettiseen eldkkeeseen liitetddn tuleva aika.

Teoreettinen eldke on
otr

x 10 000 = 3 750 + 400 = 4 150 mldkk.
3x3000+0.8%x5
')(l
Yhteensovitus ei tdssd esimerkissd vaikuta teoreettiseen eldkkeeseen

11.3 Pro rata-eldke
Teoreettisen ehkkeen perusteella lasketaan ns. pro rata-elike. Se on sama
suhteellinen osuus teoreettisesta elikkeestl kuin Suomen elilkelakien mukaan
eldkkeeseen oikeuttava palvelusaika on eri EU-maiden yhteenlasketusta palvelusajasta. Pro rata-eldkkeen mddrd, muodostuu yleensd Suomen vapaakirjoista
sekl mahdollisista tulevan alan ja korotetun karttuma-ajan pro rata-osuuksista,
ellei yhteensovitus vaikuta teoreettiseen elikkeeseen. Pro rata-ehkettl ei

yhteensoviteta.

Esimerkki 11.2
Edellisen esimerkin pro rata-eleke on
20

-\4150=3320mklkk.
25" '. '-Esimerkki 11.3
tydkyvyttOmdksi Rans-

-z-

996-9v
Tuleva aika

008=12v

I

1
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Teoreettinen eldke:
Ty6ntekijd on tullut tydkyvyttdmdksi ollessaan tydsuhteessa E U-maassa, ja htinellii on vakuutusaikaa Suomessa 10 vuoden aikana
kautta, joten hdnelle on [askettava tulevan ajan eldke. Tuleva
rO vuotta jatkuneesee n TEL-tyosu hteeseen.

:1r"

*x9000
20

+ 7 x1,2o/o x10 000

+

5 x 0,8 %

x

10 000 =

Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeen

Pro
20
,,,i

na ko5ka se on: suueldkkeen
kaisesti laskettu eldke

rempi kuin

11.4 Perhe-elSike

Mytis leskenehke lasketaan kahdella tavalla, kansallisena ja pro
elikkeenl, ja niisti suurempi maksetaan.
1

rata-

1.4.1 Kansallinen leskeneldke

Kansallisen lain mukaista leskenehkettd laskettaessa edunjlttdjln elike
eldkesovitusperustetta mdirlttlessl on joko kansallisen ehkkeen ja ulkomaan
eldkkeen tai ellkearvion summa tai teoreettinen ehke, jos ei eldkearviotakaan

ulkomailta

saada. Yhteensovitus tehdeen

niin, ettd mukana ovat kaikkien

edunsaajien osuudet. Leskenehkkeeseen tehdeen eldkesovitus, jota varten
otetaan huomioon lesken omat elekkeet tai karttuneet ehkeoikeudet myds
muista EU-maista. Lesken omana ehkkeenl kdytetlln samaa markkamiirdi
sekd kansallisen etti teoreettisen leskeneldkkeen eldkesovituksessa.
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.4.2 Pro rata-leskeneldke

Teoreettinen leskenehke lasketaan edunjlttdjdn teoreettisesta ehkkeestl.
Yhteensovituksessa kaikkien edunsaa.iien ellkkeet ovat mukana. Ellkesovitus
tehdaen teoreettiseen, yhteensovitettuun leskenelakkeeseen, josta lasketaan pro
rata-leskenehke.

11.4.3 Lapseneldke
Lapsenehke maksetaan yleensd lapsen asuinmaasta teoreettisen eldkkeen
suuruisena. Jos lapsenel'dke henen asuinmaassaan on pienempi kuin mitd hdn
Suomesta saisi, maksetaan Suomesta ehkkeiden erotus. Lapselle maksettavien
etuuksien yhteismdilrilil laskettaessa Suomessa otetaan huomioon tycielikkeen
lapseneldke teoreettisen ellkkeen suuruisena, PEL:n lapsenehkkeen perusmllrd ja keskimldrlinen lapsilisd. (A 20/95)

Esimerkki 11.4
Oletetaan, ettd edellisen esimerkin henkild kuolee 1.6.1996. Edunsaajina Suomen lainsddddnn6n mukaan ovat leskija lapsi, jotka asuvat
Ranskassa samassa taloudessa, joten eldkesovitusta ei tehd6.
Kansallisen lainsSdddnnon mukainen leskeneldke:
Kun ed

sovituksessa mu kana myds lapseneld-

1

08 O
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4 658.33
x 60 % x 10 000
5 590,:00

-

445

- 262 = 4 293 mUkk

rajattu teoreettinen lesken- ja lapseneltike

Lesken osuus teoreettisesta eldkkeest6:
2 795.00 x4293=2575,80mUkk
4 658,33
Pro rata-leskeneldke.

,n

*x2
zv

575,80 = 1776,42 mk/kk

Suomesta my6nnettdvd leskeneldke on 1776,42 mk/kk.
Lapseneldke maksetaan teoreettisen elSkkeen suuruisena siitd maasta,
missd lapsi asuu. Jos lapselle myonnettdv6t etuudet Suomesta _ovat
suuremmat kuin lapsen asuinmaasta maksettava lapseneldke, Suomesta maksetaan eldkkeiden erotus.
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12.1 Lyhyiden tydsuhteiden ketjutus
Tydntekijii on ollut samalla tydnantajalla mddrdaikaisissa tydsuhteissa
1 5.-25.3. ja 5.-1 0.4. 1 996.
2. kuukausi

1. kuukausi
*

15.3

*

25.3

- Ty6tunteja on 50
- Palkka 2 000 mk , joka
PTE L-maksulla vdhen nettynd
tynd on 1 931,40 mk

5.4.

*

10.4

- Tydtunteja 30
- Palkka 1 200 mk, joka
PTEL-maksulla vdhenneton 1 158,84 mk

Erillisistti tydsuhteista m uodostetaan yksi ketj utettu TE L-tydsuhde
1 5. 3.-1 0.4. 1 996. E ldkettd ketjutetusta tydsuhteesta karttuu yhdelt€i
kuukaudelta.
Tdssd tapauksessa tydsuhteiden kesto oli sovittu ensimmdisen tyosuhteen alkaessa, jolloin tydnantaja pidtitttiti palkansaajan tyoeldkemaksun
(PTEL) heti ensimmdisestd kuukaudesta ldhtien.
ElEikepalkka on erillisten tydsuhteiden tydeldkemaksulla vdhennettyjen
palkkojen yhteismddrd 3 090,24 mUkk.

Eldkeon #

x3 090,24= 3,86 mUkk.

12.2Tulevan ajan karttumat ennen 1996 voimassa olleen lain
mukaan
Tydntekijri on syntynyt 18.7.1940 ja on tydsuhteessa 1 .2.1970 30.9.1995 vdlisen ajan. Tydsuhteen el€ikepalkka on 1 1 500 mk/kk.
Tydntekijii saa ansioon suhteutettua pdivdrahaa tydsuhteen pdiittymisen jdlkeen keskeytyksett€i tydkyvyttomdksi tuloonsa saakka, joka on
30.4.1996.

1

1O

}
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Tyosuhdeaika, jolta el€ikettd karttuu 1,5 prosentin mukaan, on 1.2.1970

-30.9.1995=25v8kk
My6s tulevalta ajalta karttuu eldkettd 1,5 prosentin mukaan, koska tyontekijalla oli oikeus pdivdrahaan 1 .1 .1996 ja hdn on syntynyt ennen
1.1.1943.

Tuleva aika on 30.4.1996 - 1 8.7 .2005 = 9 v 2 kk 19 pv
Eldkkeeseen oikeuttava aika yhteensd

25v 8kk -pv

9v 2kk19pv
34v 10 kk 19 pv = 418 kk

Eldke ennen tyoeldkelisEiti ja yhteensovitusta on

418
x 11 500 = 6 008,75 mk/kk.
800
Tyoel€ikelisddn oikeuttava aika kuukausina on
60
= 2kk.
22

Aika 18.7.1963 - 18.7 .2005 = 42 v = 504 kk
2
23,94 mUkk.
504-2 x 6 008,75 =
ElEike

ja tyoeldkelisd yhteensd 6 008,75 + 23,94 = 6 032,69 mk/kk.

Tydntekijri on 1 .12.1989 lukien saanut liikennevakuutuslain (LVL) mukaista korvausta, joka TE Ltydkyvyttdmyyseldkkeen al kamisvuoden
1997 indeksissd on 3 450 mk/kk. LVL-korvaus nousi tydkyvyttomyysasteen muutoksen takia 1 .10.1 996 alkaen. Korottunut LVl-korvaus on
4 600 mk/kk vuoden 1997 indeksissd.
Yhteensovitettava LVL-korvaus on 4 600 - 3 450 = 1 150 ml</kk.

TEl-eltike ja LVl-korvaus yhteensd on 6 032,69 + 1 150 = 7 182,69
mk/kk.

Yhteensovitusraja on 60

o/o

x 11 500 mk/kk = 6 900 mk/kk.
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TEl-eltikkeestd vdhennettdvi ylite on 7 182,69 - 6 900 = 282,69 mk/kk.
Yhteensovitettu tyokyvyttdmyyseldke on 6 032,69 - 282,69 = 5 750,00
mk/kk.
1

2.3 lndeksitarkistus kumpaakin indeksiii kiiyttiien

Eldkkeensaajan 64-vuotiaana alkanut eldke oli 2 500 mUkk vuonna
1995 (indeksitasossa 1712). HEin tiiyttd€i65 vuotta vuonna 1996, jolloin
tyoikdisen indeksi on 1760 ja eliikeikEiisen 1737. Elekkeen mddrd vuonna 1997 (elEikeikdisen arvioidussa indeksitasossa 1782) on

2500x 1760 x 1782

1712

=2636,68mUkk

1737

12.4 Puhtaasti uusien siiiinttijen mukainen eliikepalkka
Tydntekijtin tyOsuhde on alkanut 1 .6.1996 ja se p?i€ittyy 15.2.2003.
Ansiot on tarkistettu indeksilld ty6suhteen pddttymisvuoden tasoon ja
niistd on vdhennetty kyseisten vuosien palkansaajan ty$eldkemaksua
vastaava PTE L-vdhennys.
Valintavuosii n tulevat mukaan tydsuhteen pddttymisvuotta edeltdneet
korkeintaan 1 0 kalenterivuotta, tdssd tapauksessa seitsemdn vuotta.

mk/v
70 000
80 000
130 000
150 000
45 000
30 000
165 000
670 000
Ansiot

Vuosi

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Pv

210
360
360
360
360
360
360

MUKK

10 000,00
6 666,67
10 833,33
12 500,00
3 750,00
2 500,00
13 750.00

2370

50 %:n vertailua varten on laskettava valintavuosien keskimddrdinen
kuukausiansio.
3o

x

670

ffi

000

e, al
mk/kk
=E481'01
=

50 % keskimddrdisestd kuukausiansiosta: 0,5 x 8 481,01 = 4 240,51
mUkk.

)
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Ansiot vuosilta 2000 ja 2001 ovat alle 50 % keskimddrdisestd kuukausiansiosta. Seitsemdstd vuodesta voidaan jattee pois enintd6n kaksi
alle 50 %:n vuotta, joten kumpikin ndistd vuosista jEitetEitin pois el6kepalkan laskennasta. Eliikepalkka lasketaan vuosien 1996-1 999 ja 2002
ansioiden keskimddrdnd.

Vuosi
996
1997
I 998
1 999
1

Ansiot ml</v

Pv

Mtdkk

210
360
360
360

10 000,00
6 666,67
10 833,33
12 500,00

70 000
80 000
130 000
1 50 000
595

000

1650

Laskentavuosien keskimddrdinen kuukausiansio (eltikepalkka) on
3o

x %*

= 1o 818,18

ml</kk.

12.5 Tasoituspalkka
Tydntekijtilld on tarkastelujakson aikana ollut seu raavat tyosu hteet:
Elaikepalkka ind. 1688

TEL-tyosuhde A
TEL-tyosuhde B
TEL-tydsuhde C

'15.1

.1993 - 25.6.1993
1.8.1992 - 5.12.1992
1.3.1982 - 28.2.1992

6 000 mk/kk
5 000 mk/kk
8 000 mk/kk

Tyokyvyttdmyys alkoi 26.6.1993. Tydntekijd on saanut tydttdmyyspiiivtirahaa 50 piiivdiltEi vuonna 1992 ja 10 piiivEilt€i vuonna 1993.

TEL-ts C 10 v

26.4.91
1 vuosi

TEL-tsB4kk

26.4.92
dlkikarenssiaika

TEL-tsA5kk

26.6.93
eldketa htuma

Tasoituspalkkaa laskettaessa tyosuhteet A ja B tulevat mukaan kokonaisuudessaan. Ndistd tyosuhdeaikaa kertyy 9 kk. Tydsuhteesta C
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otetaan huomioon vain 12 kuukaudesta puuttuvat 3 kuukautta ja niitd
vastaavat ansiot. Ty6ttdmyyspdivdrahapEiivEit pidenttivdt tarkastelujaksoa kahdella kuukaudella.

5x6000=
-TvdsuhdeC 3x8000=
Yhteensd 12kk
TydsuhdeA
Tyosuhde B

Tasoituspalkka =

1

30000mk
20 000 mk

4 x 5 000

74 000
12

24000mk
74 000 mk

= 6 166,67 mk/kk

2.6 Lapsenhoitoajan eliikepalkka

Ty6ntekijfin tydsuhde on alkanut 1 .7.1988 ja ptitittyy 31 .3.1999. Hdn on
ollut ditiyslomalla vuosien 1995 ja 1996 aikana. Vuosiansiot on tarkistettu indeksilld ty6suhteen ptitittymisvuoden tasoon ja niistd on tehty
PTEL-vEihennys.

Vuosi
1

991

1992
993
1994
1 995
1996
1997
1 998
1

Ansiot mk/v

Pv

113000

360
360
360
360
360
360
360
360

12
16
120
85
40
120
1 30
1
1

000
000
000
000
000
000
000

Ansiot mUkk

I416,67

I

333,33

I666,67
10
7
3
10
10

x
x

000,00
083,33
333,33
000,00
833,33

Lasketaan ensin normaalisddnn6n mukainen eldkepalkka. Laskentavuosiin tulee silloin mukaan vanhalta ajalta vuodet 1992ja 1993. Uusista vuosista lasketaan keskiarvo 50 %:n vertailua varten.
996
1997
't 998
1

30x

40
120
1 30
290
290 000
1 080

000
000
000
000

360
360
360
1080

= I055,56 mUkk

3 333,33
10 000,00
10 833 33

I

1

13

114
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0,5 x 8 055,56 = 4 027,78 mUkk

Uusista valintavuosista jiitetddin pois vuosi 1996, koska se on alle 50 %
uusien valintavuosien keskiarvosta. Laskentavuosiin tulevat mukaan
vuodet 1997 ja 1998 vanhojen vuosien lisdksi.
1992
993

12
16
120
130
478
1
1

1

1997
1

998

30x

478 000
1440

000
000
000
000

000
I

I

333,33
9 666,67
10 000,00
10 833 33

360
360
360
360
1440

958,33 mk/kk

Kun palkaton lapsenhoitoai ka jtitetiiiin pois eldikepal kan lasken nasta,
putoavat lapsenhoitovuodet 1995 ja 1996 pois valintavuosista. Koska
lapsenhoitovuosi 1 995 putoaa pois, vanhoista vuosista valintavuosiin
tulevat vuodet 1991-1994, ja niistd jddvdt laskentavuosiin vuodet 1991

ja 1993.

1991
1993
1997
1998
30x

000
000
120 000
130 000
479 000
1
1

13
16

479 000
1440

360
360
360
360

I 416,67

I 666,67

10 000,00

10 833.33

1440

9 979,17 mWkk

El€ikepalkka lasketaan jdttden lapsenhoitoaika pois, koska se on niin
laskettuna suurempi.

12.7 Kokonaiseldke ja yhteensovitus
Tydntekijai on syntynyt 19.7.1940. Hiin on tyoskennellyt ty6suhteissa ja
yritttijtitoi m nnassa, joista hdnen tydkyvyttomyyseldkkeensii 1 6. 9. 1 996
alkaneen tydkyvytt6myyden perusteella m uodostuu seuraavasti :
i

TEl-tydsuhde A 1 .9.1960-1 5.4.1967 . Eliikepalkka on 10 100 mUkk
vuoden 1996 indeksissd.
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Eldkkeeseen oikeuttava aika on
1967 v 4 kk 15 pv
1963 v 7 kk 19 ov

3v8kk27pv=44kk
El6ke =

44x10

100

= 555,50 mk/kk.

800

Ty6ntekijti oli vuonna 1 984 LEL-tydsuhteessa, josta hdnen LEL-ansionsa on yhteensd 65 000,00 mk vuoden 1996 indeksitasossa.
Eldke =

65 000.00
800

= 81,25 mk/kk.

YEL-toiminta 1.1.1 985-31.3. 1 986. Eliikkeen perusteena oleva tydtulo
on 7 500 mk/kk vuoden 1996 indeksitasossa.
Eldkkeeseen oikeuttava aika on
1986 v 3 kk 30 pv

1985v1kk 1ov
1v2kk30pv
Eldke =

15 x 7 500

800

TEL-tyosuhde B

1

7

= 140,63 mk/kk.

.4.1986-15.9. 1 996

El6kkeen perusteena oleva palkka lasketaan ennen vuotta 1996 olevien sddntojen mukaan, koska eldketapahtumavuotta ei oteta mukaan

Vuosi Ansiot

Ansiot

vuoden Pv

Ansiot mk/kk

1996 indeksissd

1992
1 993
1 994
1 995

89 340,00
102 500,00
104 000,00
121 000,00

93 483,00
106 872,04
108 436,02
124 392,52

360
360
360
360

7 790,25
I 906,00
9 036,34
10 366,04

Keskikuukausiansioiltaan kaksi keskimmdistd vuotta ovat 1993 ja 1994
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Eldkepalkka on
106 872.04 + 1OB 436.02
360 + 360

30x

= 8 971,17 mVkk.

Eldkkeeseen oikeuttava aika
1996 v 9 kk 15 pv
1986 v 4 kk 17 pv

10v4kk29pv
= 124 kk

2000
1996

v
v

7 kk 19 pv
9 kk 16 ov

3v10kk 4pv

=46+ 1kk(29+4)

2005 v 7 kk 19 pv
2000 v 7 kk 20 pv

5v -kk -pv

=60kk

Eldke tydsuhdeajalta on
124

x8

971.17
800

= 1 390,53 mUkk

E16ke tulevalta ajalta

47 xB 971 17
1 000

= 421,64 mk/kk

60 x 8 971.17
1 500

= 358,85 mk/kk.

Tyosuhteen eldke on 1 390,53 + 421,64 + 358,85 = 2 171,02 mUkk.
Tyontekijti sai vuonna 1984 ansioon suhteutettua pdivdrahaa yhteensd
78 p€iiv€iltii, joista muodostu u tyoeldkel isd kol melta kuukaudelta.
Tydeltikelisa TEL- ja LEL-eltikkeisiin on
3

504-3
3
501

x (555,50 + 81,25 + 2 171,02)

x2

=

807,77 = 16,81 mk/kk.

TEL-, LEL- ja YEL-eltike sekti ty6eltikelisd ovat yhteensd
2807,77 + 140,63 + 16,81 =2965,21mklkk.
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Yhteensovitus
Tyontekijii on ollut KWE L-tyosuhteessa 1 6.4.1967-8. 5. 1 984. Ty6suhteen eldkepalkka on 1 1 200 mk/kk vuoden 1996 indeksitasossa.
KWEl-peruseldkettd on tydsuhteesta karttunut 3 808,00 mk/kk.
TEL-, LEL-, YEL- ja l(/TEl-eldke yhteensd ovat
2 965,21 + 3 808,00 = 6 773,21 mk/kk.
Yhteensovitusraja on 0,60 x 11 200 = 6 720 mUkk.
Ylite = 6773,21

-6720=

53,21 mk/kk.

TEL-, LEL- ja YEL-eldkkeestd vdhennettdvd ylite on

2 965.21
x53,21 = 23,29 mUkk.
6 773,21
Yhteensovitettu TEL-, LEL- ja YEL-tydkyvyttdmyyseldke, jonka yksityisen puolen eldkelaitos maksaa, on 2 965,21 - 23,29 = 2 941,92 ml</kk.
Kunnallinen elSkelaitos yhteensovittaa KWEL-eldkkeen suhteessa
kokonaiseldkkeeseen.
1

2.8 Rekister6ity TEL-lisiieliike

Tydntekijii on ollut TEL-tydsuhteessa 1 .2.1970 alkaen 12.4.1997 saakka, jolloin h€in ttiyttiiii tydsuhteeseen liittyvdn lisiieliikejdrjestelyn mukaisen eldkeidn,60 vuotta. Tydsuhteen eldkepalkka on 17 550 mk/kk.
Peruseldkkeeseen oikeuttava aika on 326 kk.
Tydsuhteen peruseldke on 7 151,63 mk/kk.
Tyontekijiin aikaisemman TEL-tyosuhteen 1 . 1 . 1 966-3 1 .1 .197 O eldkepalkka on 14 300 mUkk ja peruseldke 875,88 ml</kk vuoden 1997 indeksissd. Eltike vastaa tydsuhteen 65 vuoden eldkeikti€i.
Aikaisemman tydsuhteen 65 vuoden eliikeikti€i vastaava peruseldke
muunnetaan varhennusprosenteilla vastaamaan viimeisen ty6suhteen
alennettua 60 vuoden eltikeik€iEi.
60 x 0,5

o/o

= 30

o/o
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Vdhennys = 0,30 x 875,88 = 262,76 mk/kk
875,88 -262,76 = 613,12mWkk
Peruseldkkeet yhteensd ovat 7 151,63 + 613,12 = 7 764,75 mk/kk.
Tyonantaja on jdrjestdnyt TE L-peruseldkettd tdydentdvdn lisdeldkkeen.
Vaku utussopim u ksen mu kaan tydsuhteen peruseldkkeen ja listieltikkeen yhteismddrd (ttiysitavoite-eldke) on 60 % peruseldkkeen eldkepalkasta, jos elEikkeeseen oikeuttavaa aikaa on vdhintdtin 30 vuotta.
Jos tydsuhteesta kertyy eldkkeeseen oikeuttavaa aikaa vdhemmdn kuin
30 vuotta eli 360 kuukautta, tavoite-eldke on eldkkeeseen oikeuttavan
ajan osoittama suhteellinen osu us tdyteen el6kkeeseen oikeuttavasta
ajasta.
Tyosuhteen lis€iel6kkeen tavoitemddrd

326
360

x 0,60 x 17 550 - 7

151 ,63 =

2 383,87 mk/kk.

Vakuutussopimuksessa lisdeldkkeen mddr66 on rajoitettu niin, ettd se
yhdessd TEL-peruseldkkeiden kanssa on enintddn 60 % korkeimmasta
TE L-peruseldkkeen el6kepalkasta.
Lisdeldkkeen rajoitus 0,60 x 17 550 - 7 151,63 - 61 3,12 = 2 765,25
mk/kk. Rajoitus ei vaikuta lisdeldkkeen mddrddn.
Perus- ja isdketu rvan m ukaiset vanh u uselEikkeet yhteensd
7 764,75 + 2383,87 = 10 148,62mVkk.
I

12.9 EU-eliike
Tyontekijai on syntynyt 31.5.1943 ja hdn on tyoskennellyt Ruotsissa ja
Suomessa. Hdn tulee tyokyvyttomdiksi 1 .6.1996 Suomessa tydssA ollessaan.

TEL-tydsuhde = 20v
Eliikepalkka
= 10 000 mk/kk
Ansaittu eldke = 3 000 mk/kk
Ruotsi

=9v

Ruotsin tydsuhde
EU-aika

= 29v

Tuleva aika

Suomi
*

*

9v

2Ov

12v

LISAESIMERKKEJA
Kansallisen lain mukainen eldke pohjoismainen sosiaaliturvasopimus
huomioon ottaen:
Koska Ruotsin teoreettisessa eldkkeessd on tuleva aika, Suomen tuleva aika ositetaan sosiaaliturvasopimuksen 15 artiklan mukaisesti:
3 000 + (1,2o/o"

#17

x10000 + 0,8% x

#"Ux

10 000)

= 3 000 + 579,31 + 275,86= 3 855,17 mUkk.

Yhteensovitus ei vaikuta.

EU-sflinntisten mukainen pro rata-elike:
Teoreettinen eldke:

#*1000

+ (7 x1,2o/ox1O

OOO

+ 5 x 0,8% x 10 000)

= 4 350 + 840 + 400 = 5 590 mUkk.

Yhteensovitus ei vaikuta
Pro rata-eldke
20
29

x5590=3855,17mVkk.

Mydnnettdvd eldke on 3 855,17 mVkk (kansallinen ja pro-rata eldke
ovat yhtd suuret).

I
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TELJNDEKSIN PISTELUVUT

1961-62

100

1963
1964
1965

106
130

1966

142

t967

752

1968

t6s

116

t969

182

1970

197

197L

216
247
274

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

3t5
383

462

s24
573
608

L98L
1982

665
745
836

1983
1984

1006

t985

1088

915

1986

11.65

L987

1225

1988

129r

1989
1990
1991

1481
1595

1387

1992

1.682

t993

1688

1994
1995

1772

1688

Tyciikdisen
Indeksi
1996

1760

Ehkeikilisen
indeksi
7737

1
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LAPSI KO ROTUSPROS ENTIT

- 1919

- 1927

- L9r3

20

1920

t928

1914

19

L92L

1929
1930
1931

L9t5

18

19t6

77
16

1922

t923
7924
L925

1926
1927
1928

7977
1918

t932

15

L4

1933
L934
1935

1919
1920

t92L

t2

1936

17

13

t929

7937

1930

t938

t93l

1939

1922
1923
1924
L925

t940

1926

7

t933

t94t

L934
1935

1942

1927
1928
L929
1930

6
5

7932

1936
1937

L938
7939 -

L943
1944
7945

t946
1947

10
9
8

4
3

t93t

2

1932

1

1933 -

-

VARH EN N USVAH EN NYSPROS ENTIT
YEL
v

MYEt,
synty-

- 1922

- 1930

1923
1924

t93t
1932

t925

7933
1934

7926
7927
L928
7929
L930

t93L
7932

t933
1934
1935

t936
1937 -

t935
1936

t937
7938
1939
1940
7947
1942
L943
1944
1945-

0,33
0,34
0,36
0,37
0,38
0,39
0,40
0,47
0,42
0,43
0,44
0,46
0,47
0,48
0,49
0 50
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rYO E IAXC IISAAITI OI KE U TTAVAT IN IAI XI KARE N SS IAI KAA JAT.
KAVAT ETUUDET 1.1.1994 alkaen, sekd niiden maksimipiiivdt kuukaudessa
Oikeus
tvcielikellsaan

Tatkaa
) el[.ikarens-

siaikaa

Ammattikoulutusraha (30 pv)

x

Ansioon suhteutettu tyd,ttcimyysplivlraha Q2 p")

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

Erorahan aikuiskoulutuslisl:
- omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen (30 pv)
- tyrivoimakoulutukseen

Kuntoutusrahalain mukainen kuntoutusraha
T.iikennevakuutuksen kuntourusta koskeviin silnn6ksiin perustustuva ansionmenetyskorvaus (30 pv)

tekevln tyontekijln tydttri-

m

PY)

Osa-aikatyotd va^sraanotraneen tyontekijdn tyottci-

mfyspiiviraha Q2 pv)

x
x
x

Opintovapaa
PeruspIivIraha
Sairausvakuutuslain mukainen plivlraha rai vasraava
korvaus

T

kuntoutusta

saan

YA

0

mukainen kuntoutusraha

0

x

x

x

x
x
x
x

Tyomarkkinatuki
Ty<itt6myysayusrus Q2 p")

x

Ty6tt6myyskorvaus
Tycivoimakoulutuksen koulutustuki
perustuki
-

ansiotuki Q2 p")

x

x
x

Jalkikarenssiaikaa. jatkaa mycis, jos henkilolla on ollut alle 3-yuotias lapsi. TItil
lasta varten on silloin tdytynyt saada jonkin aikaa ritiys-, isyys- tai varihempainr ahaa ai kotihoidon tukea.
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TYOTTOMYYSELAXTEEru SAAMISEN EHDOT ENNEN
1.1.1994 VOIMASSA OLLEEN LAIN MUKAAN
Oiheus

Henkiltill?i on oikeus vanhan lainsildlnntjn mukaiseen tyotttimyyselakkeeseen, jos han oli tdyttlnyt 55 vuotta ennen 7.1.1994ja hlnell?i oli oikeus
tytitttimyysturvalain mukaiseen plivlrahaan L.l'L994'
jos eldketapahEldke lasketaan niin ikddn vanhojen sddnntisten Perusteella,
ruma on ollut ennen 7.l.7994,vaikka hanella ei olisikaan oikeutta tytitttimyyspilivdrahaan 1.1.tg94.TimI johtuu siiti, ettl tyotttimyysehkkeen ehketapahiuma lasketaan pdivlrahoientdyttymisestd 60 viikkoa + yksi kuukausi taaksepdin, mikl voi osua aikaan ennen L.1.7994.
Tyottdmyyselrikkem saamism edellytybset

Tytitttimyyselekkeen saamiseksi edellytetldn, ettl
*
\r

*

*

henkilo on teyttenyt 60 vuotta,
hen on saanur tytittcimyysplivlrahaa 200 plivdltl 50 viikon + yhden
kuukauden aikana tai
hin on saanut ansioon suhteutettua tycittdmyyspdivdrahaa enimmlismidran, joka on alle 5s-vuotiaiden osalta 500 pnivnl neljln perdkkiisen kal..rt.ri .uoden aikana ja yli 55-vuotiailla 60 ikdvuoden tdyttlmiseen asti,
eika hlnelle voida osoittaa tyotd.

Vanhan lain mukaisessa tytitttimyysehkkeessl ei edellytetl tulevan ajan
oikeutta
Ty 6t

t ri

rn yy sel iikbem

alkaminm

Tytitttimyyseldkettl aletaan maksaa seuraavan kalenterikuukauden alusta,
k 1n karsaneliLelaitoksen tai tycittcimyyskassan piivdrahanmaksutodistuksen
antamisesta on ensin kulunut kaksi tdyttd kuukautta.
tycittomyysplivlrahan enimJos elike mytinnetlln ansioon suhteutetun
mlismdlrln tlyttymisen perusteella, eldkettl aletaan maksaa todistuksen
antokuukautta seuraavan kuukauden alusta.
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LEL:N JA TAEL:N ANSIORAJAMAARAT MK/V
TaEL:
anslorara
540 mk

t962
1963
1964
1965
1966
1967

1968
1969
7970
1971
L972
1973
7974
7975
1976

7977
7978

LEL:n ja
ylempi rapmddrd,
800 mk

100
106

200

800

21.2

848

1.1.6

232

928

130

260
284

1 040

142
152
765

3U

182

3&

t

197

394
432
494

7 576

s48
630
766
924

2 792
2 520
3 064

1 048

4 792
4 584
4 864

216
247
274

315
383

462
524
573
608

7 146

1980

66s

1 330

1981

745

7 490
7 672
1 830

7982

836

9t5
1006

1985

1088

1986

1765

L987
1988

7225

t29t

7989

7387

t990

l48t

7997

7595

7992

1682

1993

t994

1688
1688

7995

7772

7 275
7 320

330

t979

1983
7984

7 736

7728
7 976

3 696

1 276

2072
2 776
2 330
2 450
2 582
2774
2 962
3 190
3 364
3 376
3 376
3 424

4s5

5 320
5 960
6 688

7 320
8 048

87c/.
4 430,28
4 658,45
4 909,44
5 274,51
5 631,97
6 065,49
6 396,34
6 479,15
6 4t9,75
6 570,42

9 320
9 800
70 328

tL 096
11 848

12760

t3

456

13

5M

73 504

t3 696

LIITE 6

ELAKESOVITETTU LESKENELAKE VUONNA 1 996
L€sken

fA.r$ffiitttyoeil€ ddkk

OITE

tydeH(e

nk/kk

1m

m
3m
m
5m
m
7W

ro

4msmm

1m2m
15m

5m

N

0
0
0

35m

m

8mm
4m m

15m

350

4m

4trn m 7ffi
45m 5m 7m

1910

3410

3s10

7410

1410

2910

1m

1ffi

5@

15m

0

1m

0
0
0

5m
0

910

m
c10

0

m

4m0

1410 4Sl0

afi 3s10 4/10 @10
u10 3s10 6/10

1910 ?410 2910 u10
1410 1910 2410 ?910

1m0

4lo

1410
910

15m

0

0

910

910
1410

2414
1S10

LESKENELAKKEEN ELAKESOVITUSPERUSTEEN
YLEMPI RAJA (348 vuonna 1990\ indeksissl 142

Eldkesovitusperus-teen
' ylempi raja
7996

308,16

1997

301.,52

1998
1999
2000

2001
2002

294,88
288,24
287,60
274,96
268,32

2003

26t,68

20u

255,00

5910
5410
4910
1410
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VEL:N MUKAISEN ELAKKEEN LASKENNAN EROJA
TEL:llN
VEL:n vuosien L993-1995 ellkeuudistuksen yhtenl tavoirteena oli yhdenmulraistaa valtion ehkelainsdildlntd,i TEL:n kanssa. Vuoden 1993 aikana tai
sen jdlkeen palkatuilla uusilla valtion tycintekijtiilla edut ovat TEL:n kaltaiset.
Ennen 1940 syntyneet ry<intekijdt slilyttlvit vanhat eldke-etunsa, 2,2 prosenrin
vuosittaisen kartruman ja 66 prosentin enimmilismrrrrn seke 63 vuoden
eldkeirn. Nuoremmilla entiset karttumat srilyivrt vuoden 1994 loppuun ja sen
jiilkeen 1940-59 syntyneilll tavoitetaso muuttuu asteittain 60 prosenttiin ja
eliikeikr 65 vuoteen. Vuoden L959 jrilkeen syntyneilh tavoitetaso on 60
prosenttia ja eliikeik2i 65 vuotta. Sotilasehkejdrjestelmdssi karttumar ovar
paremmat ja eldkkeen voi saada 25-30 vuoden palveluksen perusteella.
Eroja VEL:n ja TEL:n vdlille on jddnyt kuitenkin joihinkin kohtiin. Neire
eroja ovat mm. seuraavat:

Eldkkeeseen oikeuttava aika
VEL:ssd ei ole lain piiriin kuulumisen alaikerqaa.
VEL:ssI luetaan eldkeajaksi myris 65 vuoden iln jiilkeinen tyciskentelyaika, niin kauan kuin tydskentely jatkuu yhdenjaksoisena.
* Tydeliikelakien mukaisen vanhuuselikkeen saaminen e$ee VEL:n karttu-

*
*

*
*
*
*
*
*
*

misen.
Ennen 1.1.1996 alkaneiden palkattomien jaksojen ehkeajalcsi lukemisessa
on eroja TEL:ssI ja VEL:ssI.
VEl-palvelus jatkuu yhdenjalsoisena, vaikka VEl-tycinantaja vaihtuu, jos
palvelusten vdlilla ei ole katkosta.

Rinnakkaisista VEl-palveluksistakarttuu erilliset VEl-eldkkeet.
Ennen 1.1.1996 riitti, ettr yhreenlasketut vEl-ansiot tdyttivrt 90 markan
(ind. La2) ansiorajavaatimuksen. 1.1.L996 alkaen raja koskee itseniisesti
kaikkia VEl--suhteita.
VEl-eldkeoikeuden syntymiseen ei TEL:stI poiketen riita, etri palvelus
on ollut voimassa 8.7.7961, vaan vEl-oikeuden syntyminen edellyttri,
ettd palvelus on pddtty nyt 30.6.7962 jelkeen.
vEl-:ssd luetaan eldkeajaksi muutakin vanhaa palvelusta kuin valtion ja
mycis ennen 8.7.796L pddttynytrd, palvelusta, jos henkil6 on tullut VEL:n
piiriin my<ihemmln palvelun perusteella.
Ennen vuotra 1967 YEL:n eliikeajalssi luetaan TEL:str poiketen 21 vuoden
idn tdyrtdmisen jdlkeinen aika ennen vu,otta t967.

LIITE 7
El6kkeen tavoitetaso
* VEl-eldkkeen enimmlismddrd, on60-66prosenttiakorkeimmasta,vlhintddn kaksi vuotta iatkuneen VEl-suhteen palkasta tai korkeimmasta VELpalkasta, jos kaksi vuotta kestlnyttl jaksoa ei ole. Karttumisen katon
rajauksen jdlkeen VEl-eldke yhteensovitetaan muiden ellkkeiden ia
etuuksien kanssa.
* Lisleldkerurvan mukaisen VEl-el&keen yhteensovitus poikkeaa TEL:std.

Eltikepalkan laskenta
Sotilasellkejirjestelmdssd kymmenen vuoden ehkepalkan laskennan
voimaantulo kestld vuoteen 2010.
* Ehkepalkan harkinnanvaraisen tarkistamisen rajat muuttuvat leht6tasoeron (3o/o/1,5o/o) vuoksi eri vauhtia kuin TEL:ssI.
* VEL:ssI ei ole tasoituspalkkasdinntjksil.
* Auromaartisra katkaisua ei VEL:ssI tehdd, jos palvelus ei jatku normaalin
katkaisuajan kohdan jiilkeen vlhintlIn vuotta. Katkaisun jalkeista palkkaa
laskettaessa katkaisun jdlkeisen vajaanvuoden ansioita ei oteta huomioon.

*

Eldkkeen korotukset

*

*
o

yli 65-vuotiaavieh saa vanhenkilo
jatkuu
eikd
yhdenjaksoisesti,
rr", lor tycinteko
huusellkettl.
Lykkdyskororusra ei VEL:sd makseta. El?ike karttuu mytis

Lapsikorotusta ei VEL:ssI makseta'
Tytiel:ikelisl tuli VEL:iin vasta7994 alkaen (aikaisemmin ei ollut tytittcimryslisld).

Eliikelajit
Vaihennerru vanhuuseldke on mahdollista saada 58-60-r."uotiaana eli viisi
Yuotta ennen VEl--eliikeikiiii.
* Ennen 65 vuoden ikil vanhuusellkkeelle jndneille on maksettu kansaneldkkeen pohjaosan suuruista tdydennysosaa niin kauan, kunnes eldkkeensaaja saamttaa 65 vuoden ien. TemI poistuu asteittain.
* Eldkeidt poikkeavat yksityisen puolen ellkeidstl. VEl-elilkeilt on porrastettu 4 kuulcauden vllein ikiivdlilla 63-65 vuotta. Osalla VEL:n piiriin
kuuluvista on 55, 58 tai 60 r.uoden erityiset ehkeilt. Sotilaseldkejlrjestelmlssa vanhuusellke voi alkaa 48-55-vuotiaana (lentiijilla jopa alle 40-

n

*

vuotiaana).

Osa-aikaeldkkeen erot yksityisen puolen ellkelakeihin on taulukoitu
liitteeseen 9.

LIITE 8

KVTEL:N MUKAISEN ELAKKEEN LASKENNAN ERO.
JA TEL:IIN
KVTEL:n vuosien L993-1995 eldkeuudistuksen tavoitteena oli yhdenmukaistaa kuntien ehkelainsiildlnttil TEL:n kanssa. Vanhat tyd,ntekijlt, jotka
olivat tdyttlneet 55 vuotta ennen \ruotta 1995 (ennen 1.1.7940 syntyneet),
slilyttdvit vanhat eldke-etunsa, 2,2 prosentin vuosittaisen karttuman ja 66
prosentin enimmdismldrln sekl 63 vuoden ehkeidn tai elikeikdvalintaan
oikeutettu valitsemansa 63 vuotta alemman eldkeidn. Tytintekijoilla, jotka
olivat tdyttlneet 35 vuotta ennen vuotta 1995 (ennen 1960 syntyneet), ehkeikl
on 63 ja 55 vuoden tai alemman ehkeiln valinneella, 63 vuotta alempien
eldkeikien ja 55 vuoden vdlille, karttuma slilyy entisend vuoden 1994 loppuun
alkaen 7,5 o/o ja enimmdism ddr d. 60-66 o/o.
Alle 35-vuotiailla (1959 jiilkeen syntyneet) seke vuoden 7992 jdlkeen
palkatuilla uusilla kunnan tytintekijtiilla edut ovat TEL:n kaltaiset. Eroja on
jddnyt kuitenkin joihinkin kohtiin. Nditl eroja ovat mm. seuraavat:
ja on vuode sta
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Eldkkeeseen oikeuttava aika
Jos on rinnalskaisia palvelussuhteita

*
*

*
*
*

riittIil, etti
mk/kk vuoden 142 indek-

samassa jdsenyhteiscissil

ne yhdessl tdyttdvdt ansiorajavaatimuksen, 90

sitasossa.

Kunkin kunnan, kuntayhtymln ja muun jlsenyhteiscin palvelus on oma
palvelujaksonsa.

Rinnakkaisista KVTEl-palveluksista karttuu erilliset eldkkeet.
Eldke kantuu mycis yli 65-vuotiaana, jos tytinteko jatkuu ja se on alkanut
ennen 65 vuoden idn tdyttlmisti.
Ennen t.1.7996 alkaneiden palkattomien jaksojen el?ikeajaksi lukemisessa
on eroja TEL:iin verrattuna.

El€ikkeen tavoitetaso

*
*

Ennen vuotta 1940 syntyneilla, joilla palvelussuhde on voimassa eleketapahtumaan saakka, tulevan ajan karttumat ovat suuremmat (I,4 o/o ja 7,0
o/o) kuin nuoremmilla ja uusilla ty<intekij<;illa, joilla ne ovat samat kuin

TEL:ssI.

Lisleliketurvan mukaisen KVTEl-eldkkeen yhteensovitus poikkeaa
TEL:n yhteensovituksesta.

Eliikepalkan laskenta
* Vuoden 1939 jiilkeen syntyneilli vanhoilla tycintekij<iilla elakepalkan
laskentaan tulee ajalta ennen vuotta t996 vain vuosi 1995, koska tytisuhde
on katkaistu vuoden 7994 pddttyessl eldkkeen laskemista varten ja uusi
palvelussuhde on aloitettu t.L.l99 5 lukien.
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*
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Automaattista katkaisua ei KVTEL:ssI tehdi, jos palvelus ei jatku normaalin katkaisuaj ankohdan jdlkeen vilhint ldn kahta tdy ttd kal ent erivu otta. Katkaisun jllkeistl palkkaa laskettaessa katkaisun jdlkeisen vajaan
vuoden ansioita ei oteta huomioon.
KVTEL:ssi ei ole tasoituspalkkasdlnntjksid.

Eldkkeen korotukset
Lykkdyskorotusta ei KVTEL:ssd makseta. Ehke karttuu mytis
r"uotiaana, ios tytinteko jatkuu.
* Lapsikorotus
perusehkkeessi kuten TEL:ssI.

*

yli

65-

Eliikelajit
* Ennen vuoma 1940 syntyneilll on mahdollista saada varhennettu vanhuuseldke 5Gvuotiaasta, mikdli palvelussuhteen loppukarenssit tdytty\rdt.
Muuten alaikdraja on 60 vuotta.
* Ellkeiit poikkeavat pldsllnttiisesti yksityisen puolen ehkei'isti muilla
kuin ennin l.l.Lggs alle 35-vuotiailla sekl vuoden 1992 jrilkeen palkatuil-

*

*

la.

Ennen 65 vuoden ikld vanhuusehkkeelle jilIneille on maksettu tietyissi
tilanteissa kansaneldkkeen pohjaosan suuruista tdydennysosaa niin kauan,
kunnes ellkkeensaaja saavuttaa 65 vuoden ian. Ellkkeeseen sisdltynyt
tdydennysosa vlhennetlin asteittain maksussa olevasta vanhuuseldkkeestd..

Osa-aikaeldkkeen erot yksityisen puolen eldkelakeihin on taulukoitu
liitteeseen 9.
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OSA-AIKAELAKKEEN SAAMISEN EDELLYTYKSET ERI
LAKIEN MUKAAN
Laki

TEL

VEL

KVTEL

Ike

58

58

58

Tydsslolo

Kokoaikatycitl viimeisen 18 kk:n aikana L2 kk, normaali
kokoaikainen enimmlistyciaika tai 35

Kokoaikatydtl vii-

Kokoaikatyotl viimeisen 5 v:n aikana
3 v, josta 6 kk viilit-

t/viikko
Tydhistoria

Edeltdneen 15 v:n
aikana karttunut

TELS$:n4mom.
mukaista peruseld-

kettd vlhintidn

5

v

meisen 5 v:n aikana
3 v, josta 6 kk viilittcimlsti ennen osa-

aikaeldkkeen alkamista

Kokoaikaty<jtl viimeisen 5 v:n ailcana
3 v, josta 6 kk viilitt<imlsti ennen osaaikaehkkeen alkamista

Estdvd ehke

Tuleva aika

Tytiaian

Ei saa TEL 8 $:n 4
mom. mukaista peruseldketti

Ei saa TEL 8 $:n 4
mom. mukaista pe-

rusellkettl

aikaellkkeen alkamista

Kokoaikatyotl viimeisen 5 v:n aikana
3 v, josta 6 kk viilitt<imdsti ennen osaaikaeldkkeen alkamista

Ei saa TEL 8 $:n 4
mom. mukaista
peruseliketti

Oikeus tulevaan ai-

Oikeus tulevaan ai-

Oikeus tulevaan ai-

kaan

kaan

kaan

Jiljell(i t6-28

Ei poikkea merkittdvdsti ansiotulojen
muutoksesta

Ei poikkea merkittdvdsti ansiotuloien muutoksesta

alenema

t/viikko

Ansion

leljelle 35-70
kokoaikatoiden an-

leljelle

sioista

sioista

alenema

tcimdsti ennen osa-

o/o

40-60

o/o

o/o

kokoaikat<iiden an-

Jeljelle 40-60
kokoaikatdiden ansioista

Yhdenjaksoi-

Osa-aikatyci ei kes-

Osa-aikatyti ei kes-

Osa-aikatyci ei kes-

suus

keytyneenl yli
vkoa

keytyneenl yli
vkoa

keytyneenl yli
vkoa

MIdri

50 7o ansion-

6

6

o/o

o/o

5

ansion-

50

alenemasta

ansionalenemasta

-trntmmals-

75 o/okartatneesta

75 o/okartatneesta

75 o/okarttuneesta

mIirI

ehketurvasta

eleketurvasta

eldketurvasta

50

alenemasta
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ALENNETUN ELAKEfiN KERTOIMET
Sosiaali- ja terveysministeritjn pdltciksen n:o 500 1 $:n ja perusturvan vapaakirjan

ehtojen ja perusteiden 6 $:n mukaan lasketut kuukauden tarkkuudella laskettua
vastaavat kertoimet

Ike
vtlodet

ikdl

Kuukaudet
10

77

2,28

)17

2,18

2,17

2,1.6

2,08

2,08

2,07

2,06

L,99

7,98

1,98

1,97

7,96

7,91

1,90

1,89

1,88

1,88

1,87

7,82

7,82

1,81

1,80

1,79

1,,79

1,78

1,,74

1,73

1,73

1.,72

7,71,

7,70

1,,70

7,69

1,66

7,65

7,64

1,,64

L,63

1,62

1',61

7,61,

1,60

1,58

1,,57

1.,56

1,56

1,55

1',54

7,5+

1,53

7,52

7,52

(n

1,50

1,49

i,48

1,48

1,47

7,46

1,46

1,45

t,44

1,44

1,43

1,42

l,4l

1,40

1,39

1,38

1,3 8

7,37

1,36

1,35

7,34

7,33

6l

1.,32

1,31

1,30

1,30

L,29

1,28

7,27

1,26

7,25

7,25

1,24

1,23

62

1,22

1.,27

1',21

1',20

7,19

7,79

1,18

7,77

1,77

1,76

1,15

1

63

7,74

1,13

1,13

L,1.2

1,17

7,1,1,

1,10

7,09

7,09

1,08

7,07

7,07

64

1,06

1,06

1,05

1,05

1,04

1,04

1,03

1,03

1,r02

1,02

1,01

1,01

65

1,00

6

7

8

)7)

2,31,

2,30

2,21

2,21

2,20

2,19

2,12

2,11

2,10

2,09

2,03

2,02

2,01

2,00

7,94

7,93

7,92

7,97

1,85

1,85

1,84

1,83

7,77

7,76

1.,76

1',75

57

1,68

1,67

1,67

58

7,59

1,58

59

1,51

1,

60

0

1

2

3

4

2,37

2,36

? 1(

2,34

2,33

51

2,26

))\

))4

', )1

) )')

52

2,75

2,74

2,73

2,73

53

2,05

2,04

2,03

54

7,95

7,94

55

1,86

56

50

,

5

9

15
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ANSAI NTARAJAT ELAKKEELLA OLLESSA
ELikelnuoto
Vanhuuseldke

ei rajoituksia

Varhennettu vanhuusehke

ei rajoituksia

Tdysi ty<ikyvytt ti myysel dke

enintlln

40

o/o

ehkepalkasta

Osatydkyr.ytt <imyyseldke

enintlln

60

o/o

elikepalkasta

Yksil6llinen varhaiseldke

* enintdiln TEL:n alaraja 90 mk/kk ind.L42
* enintdln 60 o/o ellkepalkasta --r osaeldke
* yli 60 % el?ikepalkasta --| YVE lepiimidn

Tytitttimyyseleke

enintlin TEL: n

Osa-aikaehke

vlhintldn eldkelain mukainen
vdhintdin 35
eldkepalkasta,
tytjn palkasta

o/o

alar aja kaksinkertaisena

alaraja

joka

eldkepalkasta, enintddnT)

yrittdjilll puolet kokoaika-

o/o

LAHTEET
ETK:n yleiskirjeet
+/85
29/86
72/87:

A

7/89:

A t4/89:

A

8/90:
t7/90:
A26/90:
A.

A12/91

A23/9t:
L27/91:
L3/92:

A

4/92:

A 76/92:
A t7/92:
A 57/92:
A.29/93:

A30/93:
A.37/93:

L33/93
A42/93:
A 56/93:
A 62/93:
A70/93:
A 2/94:
A 4/94:
A21/94:
A27/94
A,77/95:

A 79/95:
A.20/95:

A4t/95:
A 42/95:

Tycisuhteen tekninen katkaisu
TaEL:n mukaisen ellkkeen laskeminen
Sosiaali- ja terveysministeri<jn plltcis kertasuorituksen perusteista
Alaiklraja ja harkinnanvarainen palkka
Tuleva aika ja tulevan ajan palkka
Elekepalkkaan luettaYat ansiot
1.7 .7990 voimaantulevat uudet perhe-ehkesllnn6kset
Palkaton lapsenhoitoaika ja elekkeen perusteena oleva

palkka
Velvoitetyon poikkeuksellinen huomioon ottaminen tyciellketurvassa ja tulevaa aikaa koskevien sddnntjsten
muuttuminen
Tytikyr,ytt ti myysehkkeet-kansio
MYEL:n mukaisen tytitulon, vakuutusmaksun ja ehkkeen
mddrdytymisen muutos
MYEL:n tydtulon, vakuutusmaksun ja ellkkeen mddrdytymisen muutos vahvistettu
Tulevaa aikaa koskeva muutos 1.10.1991
Tytisuhteen yhdenj aksoisuus tytielikelaeissa
MEl-elekkeen laskeminen ja mytintlminen
Tycintekijdn elikemaksua koskevat lait
Elekkeiden yhteensovitus-kansio
Tycisuhteen automaattinen katkaisu
Tycieldkelisl ja tycitttimyyslisd
Vuoden 799 4 ty o eldkeuudistus
1.1,.799 4 voimaantulevia eldkkeen laskentasldntti jI
Pakollisen MYEl-vakuutuksen tycitulon vdhimmlisrajan
korotus
Merimiesten joustava ehkeikd
ETA:n soveltaminen
Tytiellkkeen tulevaa aikaa koskeva muutos 7.1.7994,ym.

Tytitttimyysellke
Vuoden 7994 ty o eldkeuudistus y ritt dj ien kannalta
Ehkeaikaisen tytiskentelyn vaikutus elakkeen jatkumiseen
Yrittljien tydtttimyysplivdrahaoikeus 1.1.1995 voimaantulleiden sllnnijsten mukaan ja pdivd,rahan vaikutus tytielikkeeseen
Lislohjeita EIJ:n sosiaaliturvasllnntjsten soveltamisesta
Perhe-ehke EU:n sosiaaliturvasldnntisten mukaan
Alennettu elakeikl ja yhteensovitus
Lyhyiden tytisuhteiden ketjutus 1.1.1996 alkaen

LAHTEET

h44/95:
A.45/95:
A.46/95:
A.47/95:
A.50/95:

A

7/96:
A. t2/96:
A.23/962

Indeksitarkistus 1.1.1996 alkaen
t.t.t996 voimaan tulevat TEl-ellkepalkan laskentasllnntjt
Tulevan ajan mddrdytyminen ja yhteensovitus 1.1.1996
alkaen
Kuntoutukseen ja tytikyrryttcimyyseldkkeisiin tulevat
muutokset
TEL 1 1 $:n mukaisten rekister<iimiskelpoisten lisletujen
kartta
Osa-aikaelike
TaEl-eliikkeen laskent a 7.t.799 6
Lisdys yleiskirjeeseen A 4L/95

ETK:n tiedotteet

LAL/92:
LA12/93;

Tuleva aika lapsenhoitoajan perusteella
Yrittdj2iel2ikkeen karttuminen varhennetulla vanhuuseldk-

keelll

ollessa

Muut teokset
Merimieseldke-esite 1991

MYEL-opas
Pentiklinen ym.: Tytiehke
Pentiklinen-Rantala: Vakuutusoppi
Toimeentuloturva 1996 (ELike-Sampo)
Tytieldkekuntoutus-kansio
Tytieliikelait 7996

lxt UATTTURVAKESKUS
PENSIONSSICTDDSCENTRALEN

Ty6eldkejdrjestelmdn
lakisdiiteinen keskuslaitos
00065 E ldketurvakeskus
Puhelin (09) 151 1
Fax (09) 148 1172

