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Eldkkeen laskennan eteneminen

Eldke jatkuvasta tyosuhteesta/yrittdjaitoi m in nasta
'* Lasketaan ellkeaika jatkuvasta tytisuhteesta, yittajdtoimin-

nasta, LEL / T aEl-ansiois ta
- otetaan huomioon atka 23 r''uoden iin tiyttimrsen jilkeen
- otetaan huomioon mahdollinen tuleva aika

- otetaan huomioon mahdollinen alennettu elikeikd
* Lasketaan karttumat eri ajoilta

- TEL:ssi aika ennen 1,.7.1,962 (1, o/o, aika puolitetaan) 1a iilkeen
30.6.1962 (1,,5 o/o)

- l\{El-:ssd ennen 1.6.1956 (1 oh) 
1a lalkeen Q 

o/,)

- muut lait voimaantulostaan lihtien 1,,5 o/o

- 60 r.,uoden idn t:iyttimis'i.'uoden alusta (2,5 Yo)

- tuleva aika 50-60 v. (1,,2 70, MEL 1,7 o/o)

- tuleva aika 60-65 v. (0,8 o/o,MF-L 1,3 o/o)

* Lasketaan elikkeen perusteena olevat ansiot
- tarkistetaan ansiot pidttymisr,'uoden tas oon
- laskentaan mukaan LEL:ssi/TaEL:ssa vain rujamairin ylittineet
ansiot
- tehdiin pakansaajan tyoelikemaksuvdhennykset GEL, LEL,
TaEI)
- otetaan huomioon maksamattomat yrittdidelikevakuufusmaksut

{' Lasketaan iatkuvan tyrisuhteen /yittdidtoiminnan eldke eri
karttuma-ajoilta yhteen

:r' Lasketaan eri laeista muodostuneet vapaakirlaelikkeet
laeittain yhteen

* Lasketaan elikkeeseen mahdolliset tytieliikelisd ia lapsikoro-
tus laeittain

Tyoeldke yhteensd
{( Lasketaan yksityisen puolen eldkelakien mukaiset ellkkeet

yhteen
'r' Lasketaan mahdollinen kertasuoritus vapaakirlaellkkeestd
* Yhteensovitetaan yksityisen puolen eliike ottaen huomioon

SOLITA-korvaukset ia f ulkiset tyrieldkkeet
{' Lasketaan mahdollinen varhennusvlhennys (erikseen N{EL:std

ja muista yksityisen puolen laeista seki yrittijdtoiminnoista) tai
lykkdyskorotus.
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LUKIJALLE

Tama tyoelikkeen laskentaopas on viimeksi r,'uonna 1996 ilmestyneen
oppaan uudistettu versio. Oppaaseen on piivitetty vuoden 1996 idlkeen
tyoelikkeen laskentaan nrlleet muutokset. Naiti ovat mm. Iyhyiden tyosuh-
teiden vakuuttamisen aiheuttamat laskentamuutokset, osa-aikaelikkeen las-
kentamuutokset seki yrittijien maksamattomien vakuutusmaksujen vaikufus
elikkeen perusteena olevaan tyotuloon. Tekstii on myos muilta osin tarken-
nettu ia lisitty.

Tissi laskentaoppaassa kisitelliin vain yksityisen puolen elikkeenlas-
kennan perusteita. Opas on tarkoitettu oppikir)aksi sosiaalivakuutusta opis-
keleville ia knsikirjaksi ellkkeenlaskennan perustietoja tawitseville. Lihde-
luettelossa on mainittu tirkeimmit lihteet s1-vempid tietoa tarvitseville.

Opas on tehty tyoryhmdssl, johon ovat kuuluneet Eldketurvakeskuksen
suunnittelu- ja laskentaosastolta tutkija Mar)ukka Hietaniemi, iaostopiillikko
Anneli Ikkala ja elikelaskija Ma{o Miettunen. I-askuesimerkkien tarkistami-
seen ovat osallistuneet suunnittelu- ia laskentaosaston elikelaskiiat Hanna
Ortberg ja Arla Seppi. Opasta ovat lisiksi kommentoineet Marja Helander,
-tat1a Hzrkcinen, fuitta Kaaja, Seija Karttunen, Irma Kortesoja, Liisa Kraft,
Maija Mattila, Seija Metsdli, Helini Nieminen, Aila Osala, Anne Perilehto-
Virkkala seki Raili Watrlsten.

Limpimit kiitokset kaikille oppaan valmistumista edesauttaneille tyoto-
vereille ja elikelaitosten edustajille arvokkaista kommenteista.

Helsingissi 30.6.1998

Marjukka Hietaniemi
Anneli Ikkala
Marjo Mietrunen
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JOHDANTO

Suomen ellkejirjestelmi koostuu tyoeldkejirjestelmisti ja kansanelike-
jiriestelmisti. Tyoelikejdrjestelmistd saavat eliketti ne, iotka ovat olleet
tycielikelakien mukaisessa ty6- tai virkasuhteessa tai toimineet yrittijinl.
Kansaneliketti maksetaan Suomessa asuneille asumisajan mukaan. Elikkeet
yhteensovitetaan eliketti laskettaessa yhdeksi kokonaisuudeksi.

Tyoellkkeiti voidaan ansaita sekd julkisella etti yksityiselli sektorilla. Yk-
sityiselli puolella elikelakeja on kuusi:

x tyontekijdin elikelaki (IEL),
* Iyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekijiin elikelaki (LEL),
* taiteilijoiden ia erdiden erityisryhmiin kuuluvien tycintekiiiin elikelaki

(IaEL),
* merimieselikelaki(MEL),
* yrittijien eldkelaki (YEL) ja
* maatalousyrittijienelikelaki@[fEL).
Julkisella puolella on omat elikelakinsa: valtiolla (VEL) ja kunnilla

(KVTEL) seki Ahven^nm^ rr maakuntahallituksella, Suomen Pankilla, Kan-
sanelikelaitoksella sekd luterilaisella ja ortodoksisella kirkolla. Yksityisen ja
julkisen sektorin eldkkeiden laskentapedaatteet eroavat toisistaan jonkin
verran. Niisti eroista on esitetty liitteeni lyhyt yhteenveto.

Tissi oppaassa kisitelliin vain yksityisen puolen elikelakeia. Opas on
rakennettu niin, etti jokainen tyoeldkelaki laskentapedaatteineen ia elikela-
jeineen kjsitelliin omassa luvussaan. Oppaan TEl-osassa kdsitelliin eri
laeille yhteisid piirteitd, joihin vitataan mycihemmissi lu.i..uissa, jos eroja eri
lakien vililli ei ole. Ndiden lukujen ulkopuolella kisitelliin elikelaieista kui-
tenkin osa-aikaelike ja pethe-elike, koska ne poikkeavat niin paljon muusta
elikkeen laskennasta. Yhteensovitus kd,ydaan Hpi omassa luvussaan.
EU/ETA-elikkeenlaskenta muodostaa niin ikiin oman kokonaisuutensa,
minka vuoksi EU/ETA-elikkeenlaskentaan liitty"vii siintoji ei ole otettu
huomioon aikaisemmissa lul'uissa.



1 TEL-ELAKE

1.1 Tyontekijdin eldkelaki (TEL)

Tyontekijnin ellkelaki, TEL, nrli voimaan 1.7.1962, mutta siti sovelletain

)o lain antamispiivana 8.7.7961 ja sen jilkeen voimassa olleisiin tyosuh-
teisiin. Lain piiriin kuuluu yksityisessi tyosuhteessa oleva tyontekiji, jonka

* tyoansiot (IEl-palkka) ovat ainakin tycisuhteen ensimmiisenl
tdyteni kuukautena vihintiin 90 mk kuukaudessa vuoden 1966 in-
deksissi 142 (1, 156,69 mk/kk vuonna 1998), ja jonka

* tyosuhde on kestinyt vihintiin kuukauden ia iokz on jatkunut
* 14 ikdvuoden tiyttimisvuoden alun ja 6S-vuotispiivin viliseni

aikana.
TEl-tyosuhteen ansiot voivat kuitenkin laskea alle edelli mainitun alata-

jan. Jos tyosuhteen ansiot laskevat ensimmiisen kuukauden jilkeen ia jdavit
alle TEL:n alarajan vdhintdin kuutena perikk'iiseni kuukautena, voi tycin-
antaja siirtii vakuutuksen TaEL:n piiriin.

Yksityiselli puolella tyoskentelevd tyontekiji kuuluu piisiintoisesti
TEL:n piiriin seuraavin poikkeuksin: Kotitaloustyonantaia vakuuttaa tyonte-
kiiinsi aina TaEL:ssa, vaikka edelli mainitut ehdot tiyttyisivitkin fts. luku
3). Rakennus-, metsi- 1a maatalous seki satama-aloilla tyoskentelevit (I-EL)
seki merimiehet (N.{EL) )a esiintyvit taiteilijat (IaEL) vakuutetaan omien
lakiensa mukaisesti (ks. luvut 2-4).

1 .1 .1 Laskentaperiaatteet ja eldkelajit

TEl-eldke lasketaan jokaisesta tyosuhteesta erikseen. Elikkeen mti'ira'in
vaikuttaa tyosuhteen pituus ja tyoansiot. Tyosuhteista kertyneet elikkeet las-
ketaan yhteen elikkeelle jiidessi. Yeinen elikeikd on 65 \'uotta.

Tlysi elike on 60 7o eFikkeen perusteena olevasta palkasta. Ellketti
karttuu tytinteosta 7,5 o/o vuotta kohden ftarttumiskerroin 1/800 kuukau-
dessa). Sen r,'uoden alusta, jolloin tyontekiji tayttaa 60 vuotta ftuitenkin
vasta r,'uodesta 1994 lihtien), elikettl karttuu 2,5 o/o vuotta kohden ftarttu-
miskerroin 1. / 480 kuukaudessa).

TEl-elikelajit ovat vanhuuselike, tyokyrryttomyyselike, tyottomlyselike,
osa-aikaelike ja pethe-elike. Vanhuuseliketti voidaan maksaa mycis var-
hennettuna tai lykittyna. Tyokyr.yttcimlyseliketti maksetaan mycis yksilolli-
seni varhaiselikkeeni )a maaraatkaisena kuntoutustukena. Niiti tyokyr,ryt-
tomyyseldkkeitd voidaan maksaa mycis osaelikkeind. Perhe-eliketti makse-
taan lesken- ja lapsenelikkeeni ja joissain tapauksissa entisen puolison elik-
keeni.

tn Trt11, I r,L
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1.2 Eldkkeeseen oikeuttava aika

Elikkeeseen oikeuttava aika lasketaan joko plivi- tai kuukausitekniikalla
tycisuhteen piittymisa)ankohdan mukaan. Jos tyosuhde piltryy 7.7."1998 tat
sen illkeen, lasketaan tycisuhteen elikkeeseen oikeuttava aika pdivin tark-
kuudella (piivitekniikka). Jos tyosuhde on piittynyt ennen 1.7.7998,laske-
taan elikkeeseen oikeuttava alka ensin piivin tarkkuudella, mutta eliketti
laskettaessa aika pyoristetlin alaspAin tayteen kuukauteen Qruukausitekniik-
ka). Tulevat aian elike lasketaan piivin tarkkuudella, jos eLiketapahtuma on
1.1.1998 tai sen jilkeen. G..A 45/97)

Kalenterikuukauden katsotaan sisiltivin atna 30 paivaa. Tycisuhteet, jot-
ka ovat alkaneet 2.1 ja 2.5, katsotaan alkaneiksi juuri nnini pnivini eiki kuu-
kauden alusta. Tyosuhdeaika ennen 1.7.1962 puolitetaan eliketti laskettaes-
sa ia t'it'i puolitettua aikaa laskettaessa mahdollinen puolikas piivi pyoriste-
tiin lopuksi ylospiin tiydeksi piiviksi.

1.2.1 Tyosuhdeaika

Elikkeeseen oikeuttava aika on yleensi sama kuin tyosuhteen voimassa-
oloaika. Tyosuhteen on kuitenkin jatkuttava vihintidn yhden kuukauden
oikeuttaakseen TEl-elikkeeseen. Tyosuhdeaika ennen TEL:n voimaantuloa
(1.7.1962) otetaan huomioon vain puolena sen todellisesta kestosta, jos tyo-
suhde oli voimassa 8.7.1961. Vanhuuselikkeeseen oikeuttaa aika vasta
tyontekijin 23-r'uotispiivisti llhtien. Tyosuhdeaika titi ennen oikeuttaa
kuitenkin tyokyvyttomlyselikkeeseen, jos tyontekiji nrlee tyoky'vyttomiksi
alle 23-vuoaaana. Eldkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi luetaan taloin aika tyo-
kyr.yttcimiksi dosta elikeikidn, jos tyontekijilli on oikeus tulevan ajan
ellkkeeseen Q<s. 1,.2.2).

Tyosuhde pddttyry TEL:n mukaan sen piivin lopussa, jolta tyontekijalle
viimeksi maksettiin palkkaa ennen tycisuhteen katkeamista tai ennen elik-
keeseen oikeuttavan tyokyr,ryttomlyden tai yksilollisen varhaiselikkeen al-
kamista. Tyosuhteen lopussa olevaa palkatonta alkaa ei lueta elikkeeseen
oikeuttavaksi. Jos tyontekiji on vililli ollut palkattomalla lomalla tyosuhteen
katkeamatta ia palannut myohemmin takaisin tycihcin, on palkaton loma
ell'kkeeseen oikeuttavaa aikaa. Jos palkaton jakso on iatkunut yli vuoden,
pa'itetC'in tyosuhde siihen paiva'in, jonka perusteella viimeksi maksettiin
palkkaa.

Asevelvollisuusaika seki 65 r'uoden iin tdyttimisen jilkeinen aika eivdt
oikeuta elikkeeseen (A 16/92).



Esimerkki 1.1. Eldikkeeseen oikeuttavan ajan laskeminen

Tyontekijtin ty6suhde on kestinyt 27.8.1990 - 28.9.1998 vdlisen ajan.
Eldkkeeseen oikeuttava aika on silloin

1998v 9kk 28pv
1990 v 8 kk 27 pv

8v 1kk 2Pv'l

.) Koska eldkkeeseen oikeuttavaa aikaa laskettaessa otetaan mukaan
my6s tyOsuhteen alkamispdiv6, on pdivien erotukseen lisAttdvd yksi pdi-
vd.

= gzLxx
30

< ,l 1-l- ,
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1.2.2 Tuleva aika

Elikkeeseen oikeuttavana aikana pidetidn yleensi myos aikaa eliiketapah-
tumasta (esimerkiksi tyokyvyttomiksi ulosta) vanhuuseldkeidn tiyttimiseen.
Titi kutsutaan nrlevaksi ajaksi. Tuleva aika liitetiin yleensi viimeiseen tyo-
suhteeseen. Eliketti, jossa on mukana nrleva aika, sanotaan tlysitehoiseksi
elikkeeksi. Eliketti, jossa ei ole mukana tulevaa aikaa, sanotaan vapaakir-
iaellkkeeksi. Tuleva aika voi liittya tyokyr,yttomlys-, tyottomp,s- ja perhe-
elikkeisiin.

Esimerkki 1.2. Eldkkeeseen oikeuttava aika, kun tyosuhde on alkanut
ennen 1.7.1962

Ty6ntekijdn tydsuhde alkoi 14.3.1962 ja piiiittyi 28.2.1998. Elakkeeseen
oikeuttava aika on silloin

1962v
1962v

6kk
3kk

30 pv
14 pv

1998 v 2
1962 v 7

kk 30 pv
kk 1ov

3kk 17pv

puolitettuna 1 kk 24 pv

Eldkkeeseen oikeuttava aika on yhteensd

35v 8kk -pv
1 kk 24ov

35v 9kk 24pv

35v 7kk 30pv

qzg 4 xk
30



Esimerkki 1.3. Tulevan ajan laskeminen

Tyontekijd on syntynyl7.7.1940. Hdn on ollut ty6suhteessa 1.4.1974'
30.1.1998 vdlisend aikana. Ty6kyvyttomyys alkaa 1.6.1998 (eliiketa-
pahtuma). Eltikkeeseen oikeuttava aika on silloin

tydsuhteen kestoaika tuleva aika

1998 v 1 kk 30 pv
1974v 4kk 1pv

23v 9 kk 30 pv

Eldkkeeseen oikeuttava aika yhteensd

23v 10 kk - pv
7v 1kk 7ov

2005v 7kk 7pv
1998v 6kk 1pv

7v 1kk 7pv

30v 11 kk zov=371f-kk'30
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Edellytykseni tulevan ajan huomioon ottamiselle elikkeessi on enstnnd-

kin se, etti ryontekiii on asunut Suomessa ennen eldketapahtumaa vd-
hintdln viisi vuotta. Tahan alkaan dnnastetaan myos asuminen tai tyos-
kentely EU- ja ETA-maissa ia muissa sosiaaliturvasopimusmaissa.

Toiseksi tulevan ajan huomioon ottamiseksi edellyteta:in, etti tyontekiji
on ollut vakuutettuna Suomessa vdhintddn 12 kuukautta eliketapahtu-
mavuoden ja 10 siti edeltineen vuoden a:l<ana. Tihin 12 kuukauteen ei siis

hlwiksyti vakuutuskausia EU/ETA-maissa tai muissa sosiaaliturvasopi-
musmaissa. Vakuutusaik^an otetaafl mukaan myos tyosuhdeaika ennen 23

vuoden tiyttdmisti. Jos kuitenkin eliketapahtuma on sattunut jo ennen
vuotta 1,996, ei 12 kuukauden edellytysti ole. (A 46/95)

Tyosuhteen piittymisen ja tyolay'qrttomdksi tulon vililli on lisiksi okava
vihemmin kuin 360 parvaa. Titi ns. idlkikatenssiaikaa pidentdvit (A
33/e3):

x TycittomlTsturvalain mukaiset piivirahapiivit, seki perus- etti
ansiopiivit ahapaiv at (myos sovitellut ja osapiivitahat), maksirnis-
saan 500 pdtvaa. Tyomarkkinatukiaikaa saa sisiltyi niihin 500 pai-
viin 180 paivaa.

* Opi.tov^pa (eldketapahtuma 1.7.1981 tai sen jilkeen).
* Sairausvakuutuslain mukaiset paivarahapiivit kolmen viimeisen

vuoden alkzna vilittomdsti ennen eliketapahtuman sattumista (eli-
ketapahtuma 7.7.7989 tai sen jilkeen). (LA tiedote 17 /97)

* Kuntoutusrahapiivit, jotkaonmaksettutyoelikelakien,kuntoutus-
rahaltin, tapaturmavakuutuslain tai liikennevakuutuslain perusteella
(eliketapahtuma 1.10.1997 tai sen illkeen).
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x Tyovoimapoliittisenaikuiskoulutuksenkoulutustukipiivdt,sisiltien
seki perus- etti ansiotukipiivit (eliketapahtuma 1.1.1994 tai sen

iilkeen).* Omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta varten koulutus- la ero-
rahastosta myonnettivit eruuspiivdt (eliketapahtuma 7.7.7994 tar
sen illkeen).* Pitkdaikaistyottomien omaehtoista opiskelua koskevan lain mukai-
set etuuspdivnt. (A 22/97, A 4/98)

* Tyottomien koulutuspiivarahapaivat. (A 4/98).
* 55 \,uotta tiyttineen tyottcimin tyollistymisedellytysten parantami-

seksi annetun matiraa;l<aisen lain mukainen enintidn 10 kuukauden
pituinen tyosuhdeaika (A 16/98, A 20/98).

Nimi etuuspdivit nnkywnt ETK:n ryosuhderekisterissi.
On huoma ttav a, ett:it tyottomyys paiv arahan maksaj a j aks ottaa tyosuhteen

piittyessi maksettavan lomakorvauksen ja ns. kultaisen kddenpudstuksen
vakiintuneena pidettivin palkan perusteella tyosuhteen piittymisesti. Niiltd
ajotlta ei makseta tyottomyryspaivarahaa, ioten nimi aiat kuluttavat iilkika-
renssiaikaa. (A 32/96,I-A 24/96)

Tyontekijille, joka on teyttenyt 57 vuotta ennen kuin hin on saanut 500
paivaa tyottomyyspalaruhaa, voidaan maksaa palarahaa sen kuukauden
loppuun, iolloin hdn raytii'i 60 vuotta. Niiden lisipdivien saajilla tycisuhteen
pdittymisen ja ensimmiisen lisipiivln vilinen aika tatkaisee, liitetdinko
tyokywyttomyys-, YVE-, tyottomyys- ja perhe-ePjkkeisiin hrleva aika. Jos
tama aika on vihemmin kuin 360 paiva;i, hrleva aika nrlee mukaan elikkee-
seen. (A 4/92, A 42/93, A 32/96)

Tyontekiinli on oikeus hrlevaan alka;an mycis, jos hinelli on ollut alle 3-
vuodas lapsi jilkikatenssiajan piittymisen ja eldketapahtuman vilisen aiary 1t
hin on saanut timin lapsen perusteella S\{L:n mukaista iitiys-, isyys-, tai
vanhempaintahaa tai kotihoidon tukea. Tama oikeus voi siilyi maksimissaan
9 vuotta. Tam'i slinnos on toissijainen tulevan ajan perussiinnoksiin nih-
den. Q-A 1,/92)

Tuleva aika liitetiin viimeiseen vihintiin kuusi kuukautta iatkuneeseen
ansiorajamiirin ylittiviin TEL- tai MEl-ty<isuhteeseen tai YEL/MYEL-
yrittijitoimintajaksoon tai tulevan ajan ansiorajan ylittiviin LEL- tai TaEL-
ansioihin. Jos henkilolll ei jnkikarenssin aikana ole ollut yhtCin tillaista yli
kuusi kuukautta kestinytti ansiotoimintaiaksoa tai LEL:n/TaEL:n tulevan
ajan ansioraian yhttavii ansioita, niin tuleva aika liitetiin vanhimp^ai art-
siotoimintajaksoon jilkikarenssia:tkana. Titi kutsutaan uimissiiinntikseksi.
(A 14/8e)

Piisiintoisesti TEl-tycisuhteissa tuleva aika liitetiin sellaisiin kuusi kuu-
kautta kestineisiin tyosuhteisiin, jotka ylittdvit TEL:n rajam'i:iran. Jos yh-
tiin yli ra)amaaran yltttavaa ftuusi kuukautta tai alle kestinyttd) nrlevaan
aikaan oikeuttavaa tyosuhdetta ei ole, liitetiin TEL:n tuleva alka alle raja-
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m;i'iran olevaan vanhimpaan TEl-tyosuhteeseen idlkikarenssiaikana. (A
7 /e8)

55 vuotta taytt^nytti tyotonte koskee tulevan ajan mti)iriytymiseen liitty-
va m'i'iraalkainen laki, joka on voimassa 1.7.1998 - 31,.12.2000. Sen tatkoi-
tuksena on siilyttii tyottomlytti edeltineen ansiotason mukainen ellketur-
va mycis silloin, kun tyontekiji ottaa vastaan uuden, enintiin 10 kuukautta
kestineen ryon tyottomdni ollessaan. Tulevaa alkaa ei liiteti uuteen tyosuh-
teeseen, vaan tyottomlfrtta vilittomisti edeltineeseen tycisuhteeseen silloin,
kun

* henkilolli on tulevan ajan oikeus olemassa jostain tycisuhteesta uu-
den, enintiin 10 kuukauden tyosuhteen alkaessa,

* henkilo on vdhintiin 55-r.,uodas uuden, enintiin 10 kuukauden
tycisuhteen alkaessa,

* henkiki on 1.1.1998 jilkeen ollut tyottomini tyonhal<tjana vlhin-
tadn 30 paivaa ennen uuden tycisuhteen alkua ja

x uusi tyosuhde pddttyy 30.6.1998 jdlkeen ja tyosuhteen on alettava
viimeistiin 3"1.12.2000.

Jos uusi tycisuhde kestdi yli 10 kuukautta (esimerkiksi 10 kk 1 pv), nrleva
aika liitetiin tihin uuteen tyosuhteeseen. Jos edelli mainirut edellytykset
eivat tayty,liitetiin tuleva aika vihintiin kuusi kuukautta kestineeseen ryo-
suhteeseen. (A 16/98, A 20/98)

Rinnakkainen tyoskentely ja tulevan ajan oikeus

Tyontekiji voi olla samanaikaisesti kahdessa tai useammassakin TEL:n
piiriin kuuluvassa tycisuhteessa tai samanaikaisesti kuulua TEL:n iz/tariion-
kin muun tyoelikelain piiriin. Taloin tyontekijilli voi olla oikeus saada tule-
va aika h1'vikseen kahden tai useammankin tycisuhteen tai yrittilaniolojak-
son pemsteella. Ehtona kuitenkin on, ette iilkikarenssiaikana pddttyneet
tyosuhteet tai yittajaniolo ovat samanaikaisesti jatkuneet vihintiin kuusi
kuukautta.

Tyontekiji saa tulevan ajan oikeuden seki TEL 0,{El)-tyosuhteen etti
LBL-/-IaBl-ansioiden perusteella, jos hin ansaitsee LEL:n/-laEL:n tar-
koittaman ylemmin njamaaran vihintiin kuusi kuukautta iatkuneen TEL
(L{El)-tyosuhteen kestdessd. Tulevan ajan oikeuden on oltava voimassa
yksindfln TEL:n (l\{EL:n) ja LEL:n/TaEL:r perusteella. Oikeus tulevaan
a:l<aan rinnakkain YEl-toiminnan ia LBL-/TaF.I--ansioiden perusteella
syntFy vastaavalla tav alla.

Tyontekijilli on oikeus tulevaan aikaan seki LEL- etti TaEl-ansioiden
perusteella, jos hinelli on molempien ansiotoimintojen perusteella yksi-
nddn tulevzn aian oikeus fts. tarkemmin lur,,ut 2 ja 3).

Tyontekijilli on oikeus tulevaan alkaan LEL:n ia MYEL:n taiTaEL:n 1a

MYEL:n perusteella, jos hin on ansainnut vihintiin kuusi kuukautta iatku-
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neen MYEl-toiminnan rinnalla vihintdin LEL:n tai raEl:n alemman ra-
jamaaran.

Kahden tai useamman tyoskentelyn perusteella saar,'utettu tuleva n ajarr
oikeus paattyy, jos tycintekiji rinnakkaisuuden paatyttya uuden vihintdin
kuusi kuukautta jatkuneen tycisuhteen tai yittajatoiminnan ia LF,L- tai-raBL-raiamrdrin perusteella saa\.,uttaa oikeuden rulevaan aikaan. Tulevan
ajan oikeus pcattyry myos siiloin, kun rinnakkaisuuden pdittymisesti on ku-
lunut karenssiajat (360 tai 540 paivaa). (A 14/59, A 12/96)

Jilkikarenssiaikana pddttyneisiin, vihintiin kuusi kuukautta dnnakkain
jatkuneisiin TEl-tycisuhteisiin, tuleva aika liitetiin vain niihin, joiden palkat
ovat vihintidn ansiorajam'i;iran suuruiset. Jos jrlkikarenssiaikana on vain
sellaisia TEl-tyosuhteita, iotka ovat kestoltaan vihintdin kuusi kuukautta,
mutta elikepalkat ovat alle TEL:n ansiorajamdirdn, Iiitetdin tuleva aika
kaikkiin rinnakkaisiin TEl-tycisuhteisiin. Jos alle ansioraiamiirin olevan
TEl-tyosuhteen kanssa on rinnakkain LEL:n tai raEl:n ylemmin njamaa-
rin ylittineiti ansioita, liitetiin tuleva aika vain LEL:iin tai TaEL:iin. Sa-
moin hrleva aika iiitetrin vain MEL:n, YEL:n tai M!G,L:n mukaisiin tyo- tai
yrittijdtoirnintajaksoihin, jos ne ovat alle ansiorajamiirdn olevan TEL-
ryosuhteen kanssa rinnakkain. ( 7 /98)

1.2.3 Tdysitehoinen elakeaika

Tiysitehoiselta tyoky'"yttcimyys-, yksilcilliseltd varhais- ja tyottomyyseli-
keaiaha karttuu uutta elikettl silloin, kun tycintekijille tiysitehoisen elakejak-
son jilkeen uuden elaketapahtuman perusteella lasketaan uusi elike. Aikai-
serrunasta elikejaksosta synrly vapaal<trla, jonka palkkana kiytetdin sen ry<i-
suhteen palkkaa tai yittajan tycituloa, jonka perusteella kyseessi oleva aikai-
sempi tdysitehoinen elike oli lasketru. Kyseinen elikkeellioloaika lasketaan
eliketapahtumasta elikkeen pidttymiseen.

Tdysitehoisen eldkkeen aikana tehty tyci ei karruta eldketti. Yapaal<trjaela-
keajalta ei kartu elikettd, mutta vapaaligaelikeaikainen ryoskentely karruttaa
siti. Ansaintarajat elikkeelld ollessa ovat liitteessi 11.

Elikkeellioloaika ei pidenni jilkikarenssialkaa. Jilkikarenssi lasketaan
tycisuhteen, ei eldkejakson piitrymisesti.
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1.2.4 Tydeldkelisddn oikeuttavat etuuspdivdt

Karttunutta eliiketti korottavat alla luetellut ryottcimyys-, ammatilliset
koulutusetuus- ja kuntoutusetuuspiivlt ty<ieliikelisln muodossa. Tyoelike-
lisdlli pyritidn kompensoimaan muuten tyoeliketurvan tasoa heikentivien
tyosti poissaolojaksojen vaikutusta tyoelikkeeseen. Tyoelikelisin laskemi-
sesta tarkemmin ks. 1.6.1. Muut etuudet paitsi ansioon suhteutettu ty6tto-
myyspiiviraha oikeuttavat tyoelikelisiin vasta 1..1.1994 lihtien. (A 31/93, A
42/e3)
Tyoelikelisiin oikeuttavat paivat, joilta on maksettu seuraavia etuuksia:

* Ansioon suhteutettu tyottomlyspiiviraha (oikeutti myos aikaisem-
mh maksettuun tyottomlyslisiin), sovitellut j a osapiivi rahap aiv at
muutetaan tyoelikelisii laskettaessa tdysiksi piiviksi.

* Y.iryksen osaomistaian (ITL 1 a $:n 1 momentin 1-3 kohdissa
mainitut) yrittdjikassalta saamat ansiopdivirahat (YEL- ja MYEL-
yrittiiien ansiopiivirahat eivit oikeuta tyoelikelisidn).

x Tyovoimakouluruksen ansiotuki (mnirdytyl, samoin kuin ansioon
suhteutettu piiviraha).

* Koulutus- ja erorahaston omaehtoiseen amma 'lliseen aikuiskou-
Iutukseen mycintiml henkilokohtainen tuki.

x Erorahan aikuiskoulutuslisi omaehtoiseen ammatilliseen aikuis-
koulutukseen.

* Ammattikoulutusraha.
x Valtiokonttorin mycintimd ammattikoulutusraha ia erorahan ai-

kuiskouluruslisi omaehtoiseen ammatilliseen aikuiskoulutukseen.
x Tyoelike-jakuntoutusrahalaloenmukaisetkuntoufusrahat.
* Tapaturmavakuutuslain ja liikennevakuutuslain kuntoutusta koske-

vien sdinncisten perusteella maksetut ansionmenetyskorvaukset.
x Pitkiaikaistyottomien omaehtoista opiskelua koskevan lain mukai

set etuuspaivarahat.
* Tyottrimienkoulutuspaivarahat.

1.2.5 Aika elAkeidn tdyttdmisen jdlkeen

Aika elikeiin tlyttimisen jllkeen ei katuta eldketti, vaikka tyosuhde iat-
kuisikin. Vanhuuselikkeeseen lasketaan kuitenkin lykkiyskorotus jokaiselta
kuukaudelt a, j oltz vanhuus elikkeelle siirtyminen lykkiintyy ft s. 1 . 9. 3) .



1.3 Eldkkeen karttuminen

Vanhuuselikkeen karttuminen alkaa 23-vwotispiivisti. Tyontekiji voi
kuitenkin saada tycikyryttomlyseldkkeen jo alle 23-l,'uottaana. Elikettd kart-
tuu jokaiselta paivalta r-uodesta 1998 alkaen ns. piivitekniikan mukaisesti.

Eliike =
karttumisprosentti

100
x eldkkeeseen oikeuttava aika x palkka

Elikettd karttuu tyonteosta 1.7.1962 alkaen 1,,5 o/o r.,uodessa. Sitd edel-
tavalta ajalta elakettd karttuu 1 7o vuodessa (os tyosuhde on jatkunut
8.7.1961 tai sen jhlkeen), mutta aika puolitetaan. Elikkeen kartrumisker-
toimet kuukautta kohden:

ajalta ennen 1.7.1962:

(aika puolitetaan)

ajalta jdlkeen 30.6.1 962:

'l
1

100x12 1200

1,5

100x12 800

Eliketti kartfuu tycissdoloajalta 2,5 prosenttia vuodessa sen kalenterir.,uo-
den alusta, jona henkilo tayttda 60 r.-uotta. Eldketti voi karttua tdmin koro-
tetun karttuman mukaisesti aikaisin taan 1. .1 .7 994 ldhtien.

Karttumiskerroin kuukautta kohden sen r,,uoden alusta, jona tyontekiid
taytta'i 60:

2,5 1

100x12 480

Tulevalta ajaha ja tiysitehoisella eldkkeellaoloalalta elikettl karttuu 1,,2 o/o

vuodessa 5O-r.uotispiivid seuraavasta pdivista 60 r'uoden iin tiyttdmispii-
vdin asti ja 0,8 o/o 60-r'uotispiivil seuraavasta piivisti 65 vuoden iin tiyt-
timisplivdin. Kattumiskertoimet tulevalta ajalta ov at

1

1,2

0,8

1
ikdvdlillai 50-60

ikdvdlillei 60-65

100x12 100O

1

100x12 1500
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Tulevalta ajalra 1a teysitehoisella elikkeellaoloaialta karttuu eldkettl kui-
tenkrn 1.,5 o/o:n mukaan, jos

* eliketapahtuma oli ennen vuotta 1996
* ennen vuotta 1996 myonnetty ellke mycinnetdin uudelleen entisin

perustein !'uonna 1996 tai myohemmin
* ennen !,uotta 1943 syntyneelli tyonteki,a[a o[ oikeus tycittomlys-

paiv'irahaan 1.1.1996. Jos kuitenkin tdllainen tyontekijl on ollut
lomautettuna Qa sai tdytti tai soviteltua paivarahaa) 31.10.1995

iilkeen niin, etti hin palasi tyohon samalle tyonantaialle 29.2.1,996

mennessd, ei hinelli ole oikeutta 7,5 o/o:rr karttumaan. (A 46/95)
Elike ruiat^afl yhteensovituksella 60 prosenttiin korkeimmasta elik-

keen perusteena olevasta palkasta (tai tyonrlosta) sellaisesta tyosuhteesta (tai

yrittijitoiminnasta), jossa ellkkeeseen oikeutt^y^ aikaa on vihintiin vuosi
(ks. tarkemmin luku 9).

Ennen 1.1.1998 piittyneistd tyosuhteista karttui eldketti vain tdysilti
kuukausilta (ns. kuukausitekniikka). Ta[oin eri karttuma-ajorlta tiysien kuu-
kausien yliiiineet piivit siirretiin yhdenjaksoisen tyosuhteen seuraavaan

kattumajaksoon. Mycis piivitekniikassa voi syntyd ntiit'i laanlospdivid tie-
tyissi tilanteissa (A 45/97 s.3).

Esimerkki 1.4. Eldke karttuu 23-vuotiaasta

Tyontekijii on syntynyt 10.2.1940 ja ollut tyosuhteessa 15.8.1960 -

29.5.1998 vdlisend aikana. ElEikepalkka (ks. kohta 1.5) on I 000 mk/kk.
Eldkkeeseen oikeuttava aika on

1998 v
1963v

5kk
2kk

29 pv
10 ov

35v 3kk 2o ov = 423 ?9 r.r.'30

Eldkkeeseen oikeuttaa aika vasta tyontekijdn 23-vuotispdivdstd ldhtien

TyontekijEille tyosuhteesta karttunut eldke on

423 +20/30 
x 9 ooo = 4TilO,zsmldkk

800

Yhteensovitusraja on 0,60 x I 000 = 5 400 ml</kk.
Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeeseen.
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Esimerkki 1.5. Eldkkeen kafttuminen, kun tyosuhde piiZittyy vuonna
1 998

Tyontekijd on syntynyt 6.6.1934 ja on tyosuhteessa 4.1.1989 - 10.6.1998
vdlisend aikana. Tydsuhteen eldkepalkka on 10 000 mk/kk. Tydntekijin
tyokyvytt6myys alkaa 1 1.6.1998.

Eldkkeeseen oikeuttava aika, jolloin eldke karttuu 1,5 prosentin mukaan,
on 4.1.1989 - 30.12.1993 = 59 kk 27 pv.

Eldkkeeseen oikeuttava aika, jolloin el6ke karttuu 2,5 prosentin mukaan,
on 1.1.1994 - 10.6.1998 = 53 kk 10 pv

sg +:?!_/eo 
x 1o ooo =748,zsmk/kk800

53 +]9/30 
x 1o ooo = 1 1 1'1,1 1 mt</kk

480

t t t z-?30 
x 1o ooo =29,11 mk/kk

1 500

Tuleva aika, jolloin eldke karttuu 0,8 prosentin mukaan, on 11.6.1998 -
6.6.1999=11kk26pv

Eldke yhteensd = 748,75 + 1111,11 + 79,11 = 1 938,97 ml</kk. Yhteen-
sovitus ei vaikuta eldkkeeseen.

Esimerkki 1.6. Elakkeen karttuminen, kun tyosuhde pidttyy vuonna
1997 ja eldketapahtuma sattuu vuonna 1998

Tyontekijii on syntynyt 5.5.1950 ja on tydsuhteessa 1.8.1976
26.10.1997. Tyosuhteen eldkepalkka on 12 500 ml</kk. Ty6ntekijdn tyo-
kyvyttomyys alkaa 1 .3.1998.

Kuukausitekniikka

Tyosuhdeaika, jolta eldke karttuu 1,5 prosentin mukaan on 1.8.1976 -
26.10.1997 = 21 v 2 kk 26 pv = 254 kk 26 pv, josta 26 jddnnospdivdid
siirretddn pdivdtekniikalla laskettavaan tulevan ajan jaksoon.

? *12 500 = 3 968,75 mk/kk
800
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Pdivdtekniikka:

Tuleva aika 50 ikiivuoden tdyttdmisp6iviitin asti on 1.3.'1998 - 5.5.2000 =
2v 2kk 5 pv - 26 kk 5 pv. Kun 5 jddnn6spAivddn lisdtddn aikaisemman
jakson 26 jddnn6sptiivdd, saadaan 1,5 prosentin mukaista tulevan ajan
karttuma-aikaa yhteensd,2T kk 1 pv.

27 !1!30 x 12 5oo = 4z2,4omk/kk
800

Tuleva aika 50 ja 60 ikdvuosien tdyttdmispriivien vdlilld 6.5.2000 -

5.5.2010 = 10 v = 120 kk eli 1,2 prosentin karttumaan on oikeus 120
kuukaudelta.

12O 
x 12 500 = 1 500 mk/kk

1000

Tuleva aika 60 ja 65 ikdvuosien tdyttaimispdivien vdlilli 6.5.2010 -

5.5.2015 = 5 v = 60 kk eli 0,8 prosentin karttumaan on oikeus 60 kuu-
kaudelta.

60 
x 12 500 = 500 mk/kk

1500

Tyontekijdn tyokyvyttomyyseldke on 3 968,75 + 422,40 + 1 500 + 500 =
6 391,15 ml</kk. Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeeseen.

Esimerkki 1.7. Eldkkeen karttuminen, kun tydsuhde priiittyy ja eldketa-
pahtuma sattuu vuonna 1997

Tydntekijd on syntynyt 5.5.1950 ja on ty6suhteessa 1.8.1976
26.10.1997. Tyosuhteen eldkepalkka on 12 500 mk/kk. TyontekijAn tyo-
kyt4tttomyys alkaa 27 .1 o.1 997 .

Tyosuhdeaika, jolta eldke karttuu 1,5 prosentin mukaan, on 1.8.1976 -
26.1 0.1 997 = 21 v 2 kk 26 pv = 254 kk. Jddnnospdivdt siirretddn seuraa-
vaan jaksoon.

? *12 5OO = 3 968,75 mk/kk
800

Tuleva aika 50 ikdvuoden tdiytteimispAivdAn asti on 27.10.1997
5.5.2000= 2v 6kk 9pv=30kk9pv+26pv=31 kk5pveli 1,5pro-



sentin karttumaan on oikeus 31 kuukaudelta. Jddnnospdivdt siirretdAn
seuraavaan jaksoon.

jl * 12500 =484,38mk/kk800

Tuleva aika 50 ja 60 ikdvuosien tdyttdmispdivien vdlilld 6.5.2000 -

5.5.2010 = 10 v = 120 kk eli 1,2 prosentin karttumaan on oikeus 120
kuukaudelta. Jddnndspfiivdit eivit endA vaikuta eldkkeen m6drddn.

120 
x t2 5oo = 

.l soo mk/kk
1000

Tuleva aika 60 ja 65 ikdvuosien tiiyttdmispdivien vdlilld 6.5.2010 -
5.5.2015 = 5 v = 60 kk eli 0,8 prosentin karttumaan on oikeus 60 kuu-
kaudelta.

60 
x 12 500 = 500 mk/kk

1 500

Ty6ntekijiin ty6kyvytt6myyselAke on 3 968,75 + 484,38 + 1500 + 500 =
6 453,13 mk/kk. Yhteensovitus eivaikuta elAkkeeseen.

n r( -?-f* l

1.4 TEL-indeksi

Elikkeet, elikepalkat ia elikkeen perusteena olevat ryonrlot on sidottu
TEl-indeksiin, mikd tarkoittaa siti, etti elCkkeet tarkistetaan r.'uosittain
hinta- ja palkkatasossa tapahtuneiden prosentdmuutosten mukaan. Myos
tyoelikelaeissa mainitut markkamaant on sidottu TEl-indeksiin. Alkupe-
tiiset markkamti'irat TEL:ssi ovat vuoden "1966 indeksissi 142 Qukuunot-
tamatta TEL 19 d $ 4 mom. viivdstyskorotuksesta, jossa ind. 1006).

Vuodesta 1996 ldhtien kiytossi on ollut kaksi eri indeksisarjaa, toinen
alle 65- ja toinen yli 65-vuotiaille. Sosiaali- ja terveysministerio vahvistaa
ruosittain nimi kaksi indeksipistelukua hinta- ia palkkatasomuutoksen pe-
rusteela fts.liite 1).

Ensimmiinen indeksipisteluku, tytiikiiisen indeksi, on tarkoitettu ns.

tyoikdisten eldkkeiden, elikepalkkojen ja elikkeen perusteena olevien tyotu-
loien tatkistamiseen. Titi indeksii kdytetiin sen vuoden loppuun, jona
tyontekiji tayttaa 65 vuotta. Tihin indeksiin palkkojen ja hintojen muutos
vaikuttavat samalla painolla.

Toinen indeksipisteluku on tarkoitettu elikkeiden tarkistamiseen sen

vuoden jilkeen, jona tyontekiji on tiyttinyt 65 vuotta ja se on nimeltiin
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ellkeikilisen indeksi. Tissi indeksissi hintojen muutoksella on suurempi
paino kuin palkkojen muutoksella.

Indeksitarkistus suoritetaan siten, etti tarkistettava markkamatira kerro-
taan osami'irall'i, jossa jaettavana on sen l'uoden indeksipisteluku, johon
markkamilti halutaan muuttaa (maksuvuosl) ja jaka)ana sen vuoden indek-
sipisteluku, i o sta markk amtiara muutetaan (lihtovuo si) .

Tyoikiisen indeksitarkistus

Markka Ty6ikdisen indeksi maksuvuote na
x

Tyoikdisen indeksi lAhtdvuote namaara

Elikeikiisen indeksitarkistus

Markka - EldkeikAisen indeksi maksuvuote na
x

mddrA Eldkeikdisen indeksi ldhtdvuotena

Kun markkam'i'iia joudutaan tarkistamaan yli koko sen vuoden, jolloin
tyonteki)i tiytti 65 \'uotta, ioudutaan kiyttimidn kumpaakin indeksii. Niin
tehdidn silloin, kun elike myonnetiin takautuvasti ajalta ennen 65 r,uoden
iin tiyttimisvuoden alkua ja siti aletaan maksaa 65 r'uoden iin tiyttdmis-
vuoden idlkeen, tehdiin uusi yhteensovitus 65 vuoden iin tiyttimisen jdl-
keen tai elikesovitus sen vuoden iilkeen, jona edunjittlji olisi tiyttdnyt 65

\.-uotta.

Markkamiird tarkistetaan ensin lihtor,'uodesta tyonteki,in 65 r'uoden iin
tiyttimisr.'uoden tyoikiisen indeksiin. Saatu tulos kerrotaan sen jilkeen
osamiitilli, jossa jakajana on elikeikdisen indeksi tyontekijin 65 r'uoden i6n
tiyttimisvuodelta 1a jaettzvana maksuvuoden elikeikiisen indeksi (ks. lisi-
esimerkki 11.1). (A 44/95)

Markka - Tv6ikdisen ind.65 ikdvuotena Eliikeikdisen ind. maksuvuotenaw-v

mdArd Ty6ikdisenind.ldhtovuotena Eldkeiktiisenind.65ikdvuotena

Tarkistettaessa indeksilld laissa mainittuja markkamiirii, otetaan hhto-
r.uodeksi aina se vuosi, ionka tasossa markat on laissa ilmoitetru. Kun tar-
kistetaan maksussa olevia eldkkeitd, maksussa olevaa elikettd korotetaan
aina seuraavaan vuoteen, eli ldhtcir,,uosi ja maksul'uosi ovat perlkkdisii vuo-
sia.

Elikkeisiin tehdiin indeksitarkistus r.'uosittain 1. tammikuuta lukien. In-
deksipisteluvut ilmoitetaan ETK:n yleiskirjeelli maras-joulukuussa sen jil-
keen, kun STM on vahvistanut indeksipistelur,'ut.



Esimerkki 1.8. Tyoikiiisen indeksitarkistus

Vuonna 1934 syntyneen el6kkeensaajan tyott6myyseldke vuoden 1997
ty6ikdisen indeksissA 1791 on 4 2OO mk/kk. Vuoden 1998 indeksi on

1825, jolloin eldke vuonna 1998 on

ry x42OO-427g,7gmk/kk.
1791

Esimerkki 1.9. Eldkeikdisen indeksitarkistus

Vuonna 1926 syntyneen eldkkeensaajan vanhuuseldke vuoden 1995
indeksitasossa 1712 on 3 900 mk/kk. Vuonna 1996 se on eldkeikdisen
indeksissd

ryx3900=3956,95mk/kk.
1712

Vuonna 1997 eldke on

_!3I x 3 956,95 = 3 995,68 mk/kk.
1737

1.5 Eldkepalkka

1.5.1 Eldkepalkkaan luettavat ansiot

Elikepalkka rnaaruyty kustakin tyosuhteesta erikseen siit6 tyciansiosta,
jonka katsotaan olevan vasdketta tehdysti tyosti. Siti ovat normaalin aika-
tai urakkapalkan lisiksi mm. palvelurahat, luontoisedut, erilaiset lisit ja kor-
vaukset, lomarahat, palkkarurvalain mukaiset korvaukset, aloitepalkkiot,
tulospaikkiot, ryontekiiille otetun sdistohenkivakuutuksen ja erlin edellyryk-
sin yksilcillisen elikevakuutuksen vakuutusmaksut. Ansiot otetaan huomi-
oon mycis ajalta ennen 23 rkivuoden tiyttimisti.

Tyosuhteen pddttyessi maksettavaa r.uosiloman korvausta ei oteta mu-
kaan elakepalkkaa laskettaessa. Myoskidn vahrngonkorvaukset, tyosuhde-
keksrntokorvaukset, rojaltit eivitki kulukorvaukset ole tyostl saatua vasd.-

ketta. (A 8/90,LA3/95)

26 TEL
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1.5.2 Palkansaajan ty6eldkemaksun vaikutus

Elikepalkan miiriimisen perusteena olevien kalenterivuosien ansioista
vihennetidn kunkin r,-uoden palkansaajan tyoelikemaksuprosenttia vtstaava
m'i)ira (palkans aaian tytieliikemaksuvflhennys). Vihennyks er m;a;irz saa-

daan kertoimen perusteella, joka ilmoitetaan seuraavan r,,uoden indeksi-
pisteluvun yhteydessi marras-joulukuussa. Vihennys tehdidn ensimmiisen
kerran vuoden 1996 ansioista. Vihennyskertoimet ovat liitteessi 1.

1.5.3 ElAkepalkan laskenta

Elikepalkan laskenta muuttui huomattavasti vuoden 1996 alusta. Aikai-
semman tyosuhteen neljin viimeisen tyovuoden si)aan elikepalkka lasketaan
nykyisten siintojen mukaan enintdin ryosuhteen 10 viimeisen eliketapah-
tuma\.'uotta edeltineen kalenterir,,uoden ansioiden perusteella. Elikepalkan
laskenta muuttuu kuitenkin asteittain siirtymikauden aikana, jolloin elike-
palkan laskennassa ioudutaan ottamaan huomioon seki uudet, l'uoden 1995
jilkeiset laskentasiinnot etti vanhat laskentasiinnot ajalta ennen !,uotta
1996.

Elikepalkan laskentaan pitkissi tyosuhteissa ei oteta eliketapahtuma-
vuotta tai tycisuhteen pdittymisvuotta mukaan mikali se on vajaa vuosi. Ly-
hyissd, enintiin kolmen kalenteril,uoden aikana jatkuneissa tyosuhteissa sen

siiaan otetaan myos vajaa piittymisr,'uosi mukaan eldkepalkan laskentaan.
Tyosuhde katsotaan pnntryvdksi eldkepalkkaa laskettaessa elikeidn tdyttd-
mispdivini, vaikka tyooikeudellinen tyrisuhde jatkuisikin pidempiin. TAUoin

Esimerkki 1.10. Palkansaajan tyoeldkemaksun vaikutus eldkepalkan
laskentaan mukaan otettavien vuosien ansioihin

Ty6ntekijAn ansiot vuosina 1996 - 1998 vuoden 1998 ty6ikdisen indek-
sitasossa ovat

v. 1996 = 123 500 mk
v. 1997 = 125 600 mk
v. 1998 = 132 500 mk

Eldkepalkan laskennassa kaytetadn ansioita, joista on tehty palkansaa-
jan tyoeltikemaksuvahennys seu raavasti :

v. 1996 = 123 500 - (123 500 x 0,0343) = 123 500 - 4 236,05 = 119 263,95 ml</v
v. 1997 = 125 600 - (125 600 x 0,045) =125 600 - 5 652 = 119 948 ml</v
v. 1998 = 132 500 - (132 500 x 0,047') = 132 500 - 6 227,50 = 126272,50 mvv
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elikeiin tiyttimisvuosi ei pitkissi tycisuhteissa tule elikepalkan laskentaan
mukaan kuin niissi tapauksissa, joissa henkilo on syntynyt 30. tai 31..1.2.

Laskentasddnnot ty6suhteissa, jotka pdidttyvdt ennen vuotta 1996

Vuosina 1994-95 voimassa olleen laskentasiinncin mukaan elikepalkka
laskettiin neliin viimeisen kalenterir,-uoden ansioista. Niistd neljisti vuo-
desta jitettiin pois se vuosi, jolloin keskikuukausiansiot olivat pienimmit ja
se r,'uosi, jolloin keskikuukausiansiot olivat suurimmat. Elikepalkka oli jil-
jelle iidvien, ansioiltaan kahden keskimmdisen kalenterir,'uoden keskimiirii-
nen kuukausiansio. Eliketapahtumal'uoden ansioita ei otettu huomioon, ios
tyosuhde eliketapahrumavuosi mukaan lukien oli iatkunut vihintiin kolmen
kalenterir.'uoden aikana ia tyosuhde oli jatkunut eliketapahtumaan. Ennen
vuotta 1994 eliketapahtumar.uosi otettiin mukaan elikepalkan laskentaan

fts. liite 72TEL:I mukaisen elikepalkan laskenta). (A 42/93, A 45/95)
Jos ellkepalkan laskentaan mukaan otettavaa tyosuhdeaikaa oli vihem-

min kuin nelji tiytti \,'uotta, laskettiin elikepalkka ennen \,.uotta 1996 voi-
massa olleiden slintcijen mukaan seuraavasd:

J o s elikepalkan lasken taan v aittavaa tyosuhdeaikaa oli ollut
x vain yhden kalenterh,'uoden aikana, elikepalkka oli sen r,-uoden

keskimiitiinen kuukausiansio.
* vain kahden kalenterir.uoden aikana, elikepalkka oli niiden kahden

vuoden keskimdiriinen kuukausiansio.
x vain kolmena tai nellana kalenteril.uotena

- ensimmdisen vuoden ansio otettiin huomioon vain, jos tyosuh-
de oli silloin kestinyt vihintiin kuusi kuukautta.

- kolmesta kalenterir,rrodesta elikepalkkaa laskettaessa jitettiin
ottamatta huomioon se r.uosi, jona ansio oli ollut pienin.

Laskentasddnnot 1.1.1 996 jdlkeen alkavissa tyosuhteissa

Puhtaasti uuden laskentasilnncin mukaan elikepalkka lasketaan pati-
sidntoisesti enintiin tycisuhteen 10 viimeisen eliketapahtumavuotta edelti-
neen kalenterivuoden indeksilli tarkistettujen ansioiden perusteella. Enin-
tiin kolmasosa sellaisia l'uosia, joina ansiot ovat alle puolet kaikkien','uosien
keskiarvosta, voidaan jittii pois elikepalkan laskennasta. Uusi laskentatapa
on voimassa heti niissi tyosuhteissa, jotka alkavat vuonna 1996 tai sen jil-
keen.

Eldkepalkan laskennassa )ztetaan yli kolmen kalenterir.,uoden aikana jat-
kuneen ryosuhteen piittymisvuosi tai eliketapahtumavuosi pois laskennasta,
jollei se ole kokonainen. Tycisuhde on kestdnyt koko r,,uoden, jos se piittpr
30.72 tai 31.12.
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Kolmen vuoden atkana jatkuneissa tai siti lyhyemmissi tyosuhteissa

mycis vajaa piitrymisvuosi tai eliketapahtumavuosi otetaan mukaan lasken-

taan. Tallaisen lyhyen tycisuhteen idlkeen myonnetyssi vanhuuselikkeessi
ansiot ositetaan elikeiin tiyttimispiiva:an,jos tyosuhde jatkuu yli elikeiin.

Niiti enintiin 10 r'uotta, jotka vahtatn elikepalkan laskennan perusteek-

si, kutsutaan valintavuosiksi. Laskentavuosia ovat sellaiset I'uodet, joiden

keskiarvona eldkepalkka lopulta lasketaan, kun valintavuosista on iltetty pois
laskentaan kelpaamattomat enintiin kolmasosa valintavuosista, joina ansiot

ovat alle 50 % kaikkien vuosien keskiarvosta.
Kun valintavuosia on 1 tai 2, ei alle 50 7o:n vuosia voi vihentdi. Kun va-

lintavuosia on 3, 4 tai 5, voidaan vihentii yksi vuosi. Kun valintanrosia on
6, 7 tai 8, voidaan vihentii kaksi alle 50 o/o:n vuotta ja kolme vuotta, kun
valintavuosia on 9 tai 10. Ensimmiisen kerran alle 50 7o:n vuosia voi vd-
hentid, kun eliketapahtuma sattuu tai tyosuhde pzitttyy 30.12.1996. (A
45/95, A 49 /96)

Taulukko 1.1

Valintavuosien
lukumiirf,

Poisj$itettivia vuo-
sia enintiin

1-2 0
3-5 1

6-8 2
9-10 3

Valintavuosien ansiot tarkistetaan indeksilli tyosuhteen piittymisvuoden
tasoon, jonka jilkeen niisti indeksitarkistetuista vuosiansioista vihennetlln
niihin kohdistuva palkansaajan tyoeldkemaksua v^st^ v^ vihennys.

Kuukausitasoinen elikepalkka lasketaan lopuksi niin, etti indeksilld tar-
kistetut laskentavuosien ansiot lasketaan yhteen, suffrrna l eta rr niiden vuo-
sien tyossiolopiivien (r,uodessa 360) yhteenlasketulla lukumiirilli ja osa-

ma:ira kerrotaan 30:[n fts. lisiesimerkki 11.2).

Laskentasdtinn6t siirtymdkauden aikana, kun ty6suhde oli voimassa
1 .1 .1996

Elikepalkan laskentamuutos tulee voimaan asteittain \.-uoteen 2006 men-
nessi. Siirtymikautena ovat voimassa sekd uudet etti vanhat laskentasiin-
not, jos tyosuhde oli voimassa ja jatkui yE 1.1.1996.

Eldkepalkan laskentaan ajalta ennen 1.7.7996 mukaan otettavat vuodet
(valintar,'uodet) valitaan ennen vuotta 1996 olevien laskentasdintojen mukai-
sesti. Valinta'u'uosia ajalta ennen 1.1.1996 voi olla siten enintiin nelji vuotta,
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\-uodet 1992-1,995. Naihin vaflhoihin valinta!'uosiin lisitiin r,'uosi kerrallaan

vuoden 1995 jnkeisii ansiovuosia. Valintavuosia voi olla korkeintaan 10.

Kuva 1.1

keel v. 1

V

v. 1

v. 1

1992-1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

- Vuosista 1992-1995 kaksi keskimmdistd

Laskentavuosiin otetaan mukaan ne kaksi keskimmiisti, joista eldkepalk-
ka aikaisempien siintojen mukaan olisi laskettu. Kun eliketapahtuma sattuu

tai tyosuhde piitryy 1.1.. - 29.1,2.7996, elikepalkka on aikaisemmillt sa:at

noilld laskettu neljisti viimeisesti vuodesta kahden keskimmiisen r-uosian-

sion kuukausikeskiarvo, koska eliketapahrumavuotta ei oteta mukaan. Kun
eliketapahtuma sattuu tai yli kolmen kalenterivuoden aikana iatkunut ty<i-

suhde pddttyy 30.12.1996 - 29.12.1997 (tai tehddin automaattinen katkaisu,

ks. 1.7), valintavuosia ovat vuodet 1,992-1,996 ja laskentar,'uosia kaksi kes-

kimmiisti ajalta 1992-1995 lisittyni nrodella 1996,ia niin edelleen.

Jos ajalta ennen 1.1J.996 nrlee valintavuosiin mukaan vihemmdn kuin
nelji vuotta , vzlitaan niisti laskentavuosiin mukaan tulevat vuodet aikaisem-

pien siintojen mukaisesti ikiin kuin tyosuhde olisi pdittynyt vuoden 1995

lopussa. Kolmesta r,'uodesta kaksi parasta, kahdesta tai yhdesti vuodesta
jokainen vuosi.

Valintavuosia voi olla enintiin 10, joten siini vaiheessa siirtymikautta,
kun vuoden 1995 jilkeisii valintavuosia on seitsemln, voidaan ajalta ennen
1.1 .'1996 ottaa valintal'uosiin mukaan enii kolme \,'uotta. Laskental'uosiin
siltd aialta tulevat mukaan silloin ne kaksi l'uotta, ioiden ansiot ovat kor-
keimmat. Kun vuoden 1995 idlkeisid vuosia on kahdeksan, voi aialta ennen
1.1.'1996 tulla mukaan kaksi valintavuotta, jotka ovat samalla myos laskenta-

r,,uosia. Kun vuoden 1995 jilkeisid vuosia on 10, ei vuosia ajalta ennen
1.1.1996 otet^ en^ mukaan.

V

1

V
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Kuva 1.2

1 99s
I

V

V

V

1992-1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20022003200420052006

:

VUodet
./ 1095

,i

1 994 a

r'uosii1995 i

Esimerkki 1.1 1. Elrikepalkan laskenta siirtymdkaudella

Tyontekijiin tyosuhde on alkanut vuonna 1990 ja pdeittyy 30.9.1998. An-
siot on tarkistettu pddttymisvuoden tasoon ja niistd on tehty palkansaa-
jan tydelAkemaksuvdhennys.

Vuosi Ansiot ml</v Pv Ansiot mk/kk

1 992
1 993
1 994
1 995
1 996
1997

120 000
1 26 000
1 08 000
114000
132 000
1 38 000

360
360
360
360
360
360

10 000
10 500
I 000
I 500

11 000
11 500

Eldkepalkan laskentaan otetaan ajalta ennen vuotta 1996 mukaan vuo-
det 1992 ja 1995.



1992 120 000 360 10 000
1995 114 000 360 I 500
1996 132 000 360 11 000
1997 138 000 360 11 500

504 000 1440

Eldkepalkka on 30 , u91?:o 
= 10 500 mk/kk

1440

Siirtymikaudella vuotta 7996 edeltdvii valintavuosia kdsitelliin hieman

eri tavalla kuin vuoden 1995 jilkeisid valintavuosia, kun sovelletaan alle 50

7o:n poistosiintoi. Sen keskiarvon laskentaan, josta 50 o/o:t raia lasketaan

otetaafl mukaan \ruotta 1996 edeltdvit laskentavuodet ftotkeintaan kaksi) fa
vuoden 1995 ialkeiset valintavuodet. Nditi kutsutaan jatkossa keskiawon
laskentavuosiksi. Niiden keskiawon laskentavuosien kokonaismiiristi las-

ketaan se kolmasosa vuosista, iotka voidaan vihentii. Vihentii voi kuiten-
kin vain vuoden 1995 jilkeistl,50 oh alittavia vuosia. Eli vuoden 1995 ialkei-
sistd elikepalkan valintavuosista ansiotasoltaan alle 50 o/o:n vuosia voi vi-
hentii enintiin kolmanneksen kaikista keskiarvon laskentavuosista. (rs.
esimerkki 7.12fu kuva 1.3)

Kuva 1.3

19@ 1SB 1994 1S5 1996 1W7 1S

Valintavuodet

Keskianon
laskentavuodet

x x x x x

Laskentavuodet
x x x x

Esimerkki 1.12. Alle 50 %:n ansiovuoden vdhentdminen

Ty6ntekij6n ty6suhde on alkanut 1 .6.1980 ja se ptiiittyy 17.2.1999. Ansi-
ot on tarkistettu indeksilld ty6suhteen ptiiittymisvuoden tasoon ja niisti
on tehty palkansaajan ty6el6kemaksuvihennys.
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Vuosi Ansiot ml</v Pv Ansiot mk/kk

1 992
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997
1 998

1 20 000
1 26 000
108 000
1 14 000
132 000
30 000

144 000

360
360
360
360
360
360
360

10 000
10 500
I 000
I 500

11 000
2 500

12 000

Laskentavuosiin otetaan mukaan vuodet 1992 ia 1995 ajalta ennen
1.1.1996. Lasketaan keskiarvon laskentavuosien ansioiden keskiaruo 50
%:n vertailua varten. Vajaata vuotta 1999 ei oteta mukaan.

1992 120 000 360 10 000'1995 
1 14 000 360 I 500

1996 132 000 360 11 000
1997 30 000 360 2 500
1998 144 000 360 12 000

540 000 1800

30x 540 000
= 9 000 mk/kk

1800

50 %:n raja: 0,5 x 9 000 = 4 500 mk/kk

Viidestd ansiovuodesta voidaan jtitttiri pois yksi vuoden 1995 jdlkeinen
vuosi. Eliikepalkka lasketaan vuosien 1992 ja 1995 sekd 1996 ja 1998
keskiarvona.

1992
1 995
1 996
1 998

120 000
1 14 000
132 000
144 000

360
360
360
360

10 000
9 500

11 000
12 000

510 000 1440

Eldkepalkka on 30 x 510 ooo 
= 1o 625 mk/kk.

1440

Lyhyissi, enintidn kolmen kalenterivuoden aikana jatkuneissa tyosuhteis-
sa, jotka padttyvat vuonna 1996, myos vajaa vuosi 7996 otetaan eldkepalkan
laskentaan mukaan. Elikepalkan laskentamosia ovat ne kaksi tai yksi vuotta
ajalta ennen vuotta 1996, joista elikepalkka olisi aikaisempien silntcijen
mukaankin laskettu (olettaen, etti ryosuhde olisi piittynyt r,'uoden 1995

lopussa) javajaa vuosi 1996 ( 23/97).
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Esimerkki 1.13. Lyhyen tyosuhteen eldkepalkka

Tydntekijrin tyosuhde on alkanut 1.3.1994 ja pddttynyt 10.5.1996. Pal-
kansaajan tydeldkemaksuvdhennys tehdddn ensimmdisen kerran vuon-
na 1996. Vdhennyskerroin on silloin 0,0343.

Vuosi Ansiot mk/v lnd. Ansiot
mUkk

Ansiot mk/v Ansiot mk/v Pv
v. 96 ind. -PTEL

1 994
1 995

120 000
150 000

1688
1712

125 1 18,48
154 20s,61

1251't8,48
154 205,61

12 511,85
12 850,47

300
360

996
337 266,09 790

Vuoden 1996 palkansaajan tydeldkemaksuvdhennys tehdddn seuraa-
vasti:

60 000 - (60 000 x 0,0343) = 57 942 mVv.

Eldikepalkka on indeksitarkistettujen ja palkansaajan tyoeldkemaksulla
vdhennettyjen ansioiden keskimddrd kuukautta kohden

so ,. 337366'09 
= 12 Boz,s7 mwkk.

790

Eldkepalkan laskennan eteneminen

Otetaan valinta'u'uosiin mukaan ryosuhteen pddttymisti edeltineet
enintian 10 viimeisti kalenterivuotta, joista enintiin nella aialta
ennen vuotta 1996.

Tarkistetaan ansiot tycisuhteen piittymis'"'uoden tasoon tyoikiisen
indeksilli
Vdhennetidn r.'uosiansioista kyseisten r,'uosien palkansaajan tyo-
eldkemaksuavasta y^ vihennys (r'uodesta 1996 llhtien).
Muutetaan indeksitarkistetut ja palkansaajan rycielikemaksulla vi-
henne tyt vuo sian siot kuukausitas oisiksi iakamalla'"rro sian siot ndi-
hin r-uosiin sisilty"vien tyosuhteen piivien lukumiirdlli ja kerto-
malla 30:lli.
Lasketaan 50 o/o:n vertailua vaften keskimiiriinen kuukausiansio
laskemalla yhteen kaikki keskiarvon laskentar.,uosiin sisiltywit
r,,uosiansiot ja lakamalTa ne ndihin vuosiin sisilt,'vien tycisuhteen

*

*

*
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plivien lukumidrilli ja kertomalla 30:lli. Nain saatu keski-
kuukausiansio kerotaan 0,5:lli, jolloin saadaan 50 o/o:n raia.

Jatetaat vuoden 1995 jilkeisisti valintavuosista alle 50 o/o:n

ansior.'uodet pois, enintlin kuitenkin 1/3 keskiarvon laskenta-
vuosien lukumiiristi. Jiljelle liravia vuosia kutsutaan laskenta-
vuosil<si yhdessd niiden ennen vuotta 1996 olevien enintiin
kahden r,'uoden kanssa, jotka vanhojen sidntojen mukaan olisi
otettu mukaan lopullisen elikepalkan laskentaan.
Lasketaan eldkepalkka, joka on laskentavuosien ansioiden keskian-
sio kuukautta kohden.

1.5.4 Poikkeuksia eldkepalkan laskentaan

Tasoituspalkka

Jos nrleva aika on liitettdvd alle kuusi kuukautta jatkuneeseen TEL-
tycisuhteeseen, tulevan aian ellkepalkka lasketaan tarkastelujaksolta fts. seu-
raav a, kapp ale) useamman eliketapahtumaa edeltine en tyo suhteen elikepalk-
kojen painotettuna keskiaryona, eli ns. tasoituspalkkana. Tasoituspalkkaa
laskettaessa otetaan huomioon seki TEl-ansiorajamatiran yltttavat etti alit-
tavat tycisuhteet.

Tasoituspalkkaa laskettaessa tyosuhdeaika; otet^an huomioon tarkaste-
lujaksolta tdysind kuukausina eliketapahtumasta taaksepiin tyosuhteiden
pidttymisjnrjestyksessd enintiin 12 kuukautta. Tarkastelujakso on pidsddn-
t<iisesti kaksi r.'uotta, eli aikaisemmin kdsitelty jilkikarenssiatka ia siti edel-
tivi vuosi. Aika voi olla pidempikin, jos iilkikarenssia pidentivit liitteessi 3
mainitut etuudet. Yli 500 ryottcimyysplivien eli ns. lisdpiivien osalta tarkas-
telujakso on aika eliketapahtumasta 1. lisipdiviin sekd jdlkikarenssiatka ja
siti edeltivi r,'uosi laskettuna 1. lisipiivdsti taaksepain fts. lisiesimerkki
11.3). (A 74/89,tA 4/98)

Eldkepalkan harkinnanvarainen tarkistaminen

Ellkepalkka voidaan myos miititelli muiden kuin pllsiinncin mukaisten
viimeisten l,uosien ansioista. Jos ansiot ovat esimerkiksi satauden takia
alentuneet merkittivisti siten, etti elikepalkka ei vastaa tyontekijdn vakiin-
tunutta ansiotasoa, voidaan elikepalkka tarkistaa eliketapahruman yhteydes-
si harkinnanvaraisesti. Ansioiden alentumisellz tay\y kuitenkin olla olen-
nainen vaikutus eliketurvaan, jotta hatkinnanvaraista tarkistusta voidaan
soveltaa. (A 7 /89, A 45 /95)

Harkinnanvaraista eldkepalkan tatkistusta voidaan soveltaa r,'uorotteluva-
paan vuoksi silloin, kun tyosuhde piittyy tyontekijisti itsestiin riippumat-
tomista syisti, ei kuitenkaan osa-aika- ja vanhuuselikkeelle siirtymisen vuok-

*

*
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si (A 17 /96,I-A 3/96). Samoin harkinnanvarainen tarkistus voi rulla \see-
seen mycis osa-aikalisid saaneen tyontekijin elikepalkkaan (A 6/98).

Lapsenhoitoaika

Jos eldkepalkan miirdimisen perusteena oleviin vuosiin sisilryy palka-
tonta lapsenhoitoaikaa, niin eldkepalkka lasketaan viimeisten sellaisten r.-uo-

sien perusteella, joihin siti ei sisilly. Elikepalkka lasketaan kuitenkin nor-
maalisiinncin mukaan, jos se siten muodostuu suuremmaksi fts. Iisi-
esimerkki 11.4). (A 26/90, A 45/95,A23/97)

1.6 Eldkkeen korotukset

1.6.1 TyoeliikelisEi

Muuta kuin osa-aikaeliketti korotetaan tyoelikelisilli, jos tyontekiji on
saanut kappaleessa 7.2.4 rnainrtruja etuuksia (mainittu my6s liitteessd 3).
Nimi etuudet eivit kuitenkaan oikeuta tyoeldkelisiin, ios etuus on maksettu

* alalta ennen siti kalenterir.-uotta, jona tyontekiji on tayttatyt 23
vuotta,

* eliketapahtumawuodelta,
x ennen '1.,.7.1,967 

,x kalenteriyuodelta (tai ennen siti), jona tyontekijilli on ollut
ensimmiinen tyoelikkeeseen oikeuttava tyo- tai virkasuhde tai
yrittijitoiminta,

* sellaiselta kalenterir,-uodelta, jonka aian tyontekijd on ollut
kokonaan tyoeldkelakien mukaisessa tyci- tai virkasuhteessa tai
yittalana, )ollei hin ole samana kalenterir,,uonna ollut myos LEL:n
piiriin kuuluvissa tciissi fts. luku 2) ja ansatnnut LEL:n mukaista
palkkaa vdhintiin LEL:n alempaa rajamaaraa fts. liite 5).

Lisiksi ennen 1.1,.1,994 maksettuja koulutus- ja kuntoutusetuuksia ei oteta
huomioon tyoelikelisii laskettaessa. (A 31, /93)

TyOeldkelisdn laskeminen

Tyoelikelisdin oikeuttavat etuuskuukaudet lasketaan eruuslajeittain
etuuspiivien perusteella. Etuuskuukausia midrittiessi piivien lakajanz k;iy-
tetaan kunkin etuuslajin osalta niiden piivien lukumiirdd, joilta etuutta
enintdin keskimiirin voidaan maksaa kuukaudessa (mainittu liitteessi 3).
Ainoastaan tdydet kuukaudet otetaan huomioon. Esimerkiksi tyottomyys-
piivirahojen osalta jakaja on 22.
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Tyottomyyskuukaudet =
Tydtt6myyspdivdt

22

Tyoelikelisi lasketaan siten, ettd elikkeen ma'ira. kerrotaan eri etuuslajien

yhteenlaskettuien etuuskuukausien lukum'iaralLa. Niin saatu tulo iaetaan
luvulla, joka saadaan, kun etuuskuukausien lukum)itira vahennetAan niiden

tiysien kuukausien lukumdiristi, jotka sisilty.vdt aikaan henkilon 23 vuoden
idn tiyttdmisesti 65 vuoden idn tiyttlmiseen (aikaisintaan kuitenkin 1.7 .1962

alkaen). Vuoden 1996 jakeinen tyoelikelisiin oikeuttava aika kerrotaan
kuitenkin luvulla 0,8 tyoelikelisii laskettaessa. Kunkin etuuslajin mahdolli-

set iaannospiivit lasketaan etuuslaieittain yhteen. Jos yhteenlasketuista pii-
visti muodostuu kokonainen kuukausi, lisitlin se ennen vuotta 1997 kerty-
neiden kuukausien ma:iratin (yhdessi kalenterivuodessa on kuitenkin kor-
keintaan 12 etuuskuukautta). (A 2/97)

Tyoelikelisi on tilloin

x elAke
(ail<a 1.7.62123 v. - 65 v.) - tyoeliikelisAkuukausien summa

Etuuspiivit otetaan huomioon enintdin 64 r'uoden idn tiyttimisvuoden
loppuun. Tyoelikelisd lasketaan ennen mahdollista lapsikorotusta, yhteenso-

vitusta, varhennusta ja lykkiysti.
Tyoelikelisiprosentti on valmiiksi laskettuna Eliketurvakeskuksen tyo-

suhderekisteriotteella tyontekijoiden jayittitlien osalta erikseen fts. laskemi-

sen etoista luvut 5 YEL ja 6 I\,[YEL).

Esimerkki 1.14. Ty6eldkelisdn laskeminen

Henkilo on syntynyt 2.9.1947. Hdn tulee ty6kyvyttomtiksi 1.3.2000. TEL-
elAkkeen mddrd on 5 000 mk/kk.

Ty6tt6myyspdivdrahapdivdt :

ennen 1.1.1997
v. 1994 116 pv
v. 1995 59 pv

175 pv 122=7 kk21 pv

jdlkeen 31.12.1996
v. 1997 80 pv
v. 1998 55 pv

135 Pv 22=6 kk 3 pv
24Pv:22=1kk



Tyottdmyyspdivdrahapdivien jddnn6spdivistd (21 + 3 = 24) muodostunut
kuukausi lisdtddn tyottomyyspdiv6rahaetuuskuukausii n ennen 1 . 1 . 1 997.

Kuntoutusetuudet:
ennen 1.1.1997
v. 1996 23pv:30=0kk23pv

jAlkeen 31 .12.1 996
v. 1998 50 pv
v. 1999 120 pv

170 pv:30 = 5 kk 20 pv
43pv:30=1kk

Kuntoutusetuuksien jAeinndspAivistd (23 + 20 = 43) muodostuu 1 kuntou-
tusetuuskuukausi ajalle ennen 1.1.1 997.

TEL-elaikkeen ty6el6kelisdkerroi n :

Aika 23 vuoden tdyttdmisestd eldkeikddn 2.9.197O - 2.9.2012 = 504 kk

(7 + 1 + 1) + 0.8 x (6 + 5)

504 - 20
= 0,0368

TEl-eldkkeen tyoeldkelisd = 0,0368 x 5 000 = 184,00 mk/kk.

38 TEL

1.6.2 Lapsikorotus

Jos ennen 1.1.1939 syntyneelld eldkkeensaajalla tar hinen puolisollaan on
sellainen alle 18-nrotias lapsi, iolla olisi elikkeensaajan jdlkeen oikeus perhe-
elikkeeseen fts. luku 8 Perhe-elike), lisitiin elikkeeseen lapsikorotus. Sen
suuruus mtitiraytyy elikkeensaajan syntymir.-uoden perusteella liitteena 2 ole-
van taulukon mukaan. Kahdesta tai useammasta lapsesta korotus on kaksin-
kertainen.

Esimerkki 1.15. Lapsikorotuksen laskenta

Eldkkeensaaja on syntynyt 15.12.1937. Hdnen TEL:n mukainen yhteen-
sovittamaton tyokyyytt6myyseldkkeensd on 4 798,23 mk/kk. Hdnelld on
kaksi alle 18-vuotiasta lasta.

Vuonna 1937 syntyneelle TEL-lapsikorotus on 2 o/o. Kahdesta lapsesta
korotus on kaksinkertainen:

2 x O,O2 x 4 798,23 mk/kk = 191 ,93 m]</kk
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Ty6kyvytt6myyseliike + lapsikorotus = 4 798,23 + 1 91,93 = 4 990,16
mk/kk. Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeeseen.

1.6.3 Lykkdyskorotus

Yhteensovitettuun vanhuuselikkeeseen lasketaan lykkiyskorotus, joka on
1 % elikkeen mddristd kuukautta kohden, jos tyontekiji lykk:a:a van-
huuselikkeelle iiimista yh 65 r,uoden iin tdyttdmisen fts. kohta 1.9.3 Ly-
kitty vanhuuselike).

1.7 Automaattinen katkaisu

Automaatdsen katkaisun tarkoituksena on estii elikerurvan heikentymi-
nen vanhemmalla iilld ansioiden mahdollisen alenemisen vuoksi. Auto-
maatdnen katkaisu tarkoittaa siti, etti tyosuhde katkaistaan elikkeen laske-

mista varten automaattisesti katkaisun edellytysten taytyttya, vaikka tyooi-
keudellinen tycisuhde jatkuukin.

Automaattinen katkaisu tehdiin aikaisintaan sen vuoden lopussa, iona
tyontekijd taytt^d 54 r'uotta, ja viimeistiin sen vuoden lopussa, jona hin
tayttad 62 r,uotta. Lisiksi edellytetiin, etta tyontekijin ryosuhde on kestinyt
yhdenjaksoisesti 10 \'uotta. Jos siis tyontekiiile tr.rlee lrymmenen vuotta tyo-
suhdeaikaa tiyteen esimerkiksi 58-r,uouaana, katkaisu tehdiin sen vuoden
lopussa, jona tyontel<t1it tityttdd 58 vuotta. Automaatdnen katkaisu on voitu
tehdi kuitenkin aikaisintaan 3'1.12.1994. Osa-aikaelikkeen vakiintunutta
ansiotasoa laskettaessa automaattista katkaisua ei oteta huomioon (A 8/98).

Katkaisun jilkeen tyosuhteesta muodostuu elikkeen laskentaa varten
kaksi erillisti tyosuhdetta. Eliketurva miitiytyy niisti tyosuhdejaksoista
kuten kahdesta edllisesti TEl-tyosuhteesta.

Elike lasketaan vertailun vuoksi myos yhdenjaksoisesta tycisuhteesta niin
kuin katkaisua ei olisi tehtykiin. Siti -verr^t^ n katkaisrun tyosuhteen kum-
mankin osan yhteenlaskettuun elikkeeseen. Se, kummalla tavalla laskettuna
elike on suurempi, maaraa katkaisrun tyosuhteen elikepalkan. Jos yhdeniak-
soisen tyosuhteen elikepalkan perusteella laskettu elike on suurempi, ote-
taan sen elikepalkka kummankin katkaistun osan eldkepalkaksi. Jos taas

erillisten ryosuhdejaksoien elikepalkkojen perusteella laskettu elike yhteensi
on suurempi, pidetiin tyosuhdejaksojen elikepalkkoina niiden erillisii elike-
palkkoia.

Jos automaattinen katkaisu on tehty vuoden 1994 lopussa, elikepalkka
lasketaan katkaisuun asd vanhan elikepalkan laskentasiinncin mukaan ja
katkaisun jilkeen siirtymikauden siinnon mukaan. Jos automaattinen kat-
kaisu on tehty vuoden 1995 lopussa, elikepalkka lasketaan katkaisuun asti
samoin vanhan elikepalkan laskentasdinnon mukaut ia katkaisun jilkeen
uusien siintojen mukaan.
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Katkaisu poistetaan, jos katkaisun jilkeinen tyosuhdejakso pditryy ennen
kuin kuukausi on kulunut katkaisusta. (A 30/93)

Kuva '1.4

AK
31 .1 2.1 996

TS piiAttyy
31.12.2003

EP 'l 1992-95 + 1996 EP21997+2003

EP 3 1994-9s + 1996-2003 
I

Esimerkki 1.16. Automaattinen katkaisu

Ty6ntekijii on syntynyt 10.10.1939. Tyosuhde on alkanut 1.1.1985 ja
siihen on tehty automaattinen katkaisu 31 .12.1994. Tyosuhde paattyy
30.6.1997. Ansiot on tarkistettu tyosuhteen pddttymisvuoden tasoon ja
niistd on tehty palkansaajan ty6eldkemaksuvdhennys.

Vuosi Ansiot ml</v Pv Ansiot mldkk

1 991
1 992
1 993
1 994
1 995
1 996
1997

1 33 200
120 000
108 000
98 400

111 600
1 14 000
56 400

360
360
360
360
360
360
180

1'l 100
10 000
I 000
8 200
9 300
I 500
9 400

I jakso: Eldkepalkka ajalta ennen katkaisua vuosista 1991-1994 laske-
taan vuosien 1992 ja 1993 keskiarvona.

,o , 120 ooo + 108 ooo - 9 5oo mk/kk
720
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ll jakso: Eldkepalkka katkaisun j6lkeiseltd jaksolta lasketaan vuosien
1 995-1 997 keskiarvona.

1995 111 600
1996 114 000
1997 56 400

360
360
180

9 300
I 500
I 400

282000 900

30 x 282 ooo 
= 9 4oo mukk

900

Kun eldkepalkka lasketaan ilman katkaisua, tulee vanhalta ajalta las-
kentavuosiin mukaan vuodet 1993 ja 1995. Vajaa pddttymisvuosi ei tule
mukaan.

1993 108 000
1995 111 600
1996 114 000

360
360
360

I 000
I 300
I 500

333 600 1080

Eldkepalkka ilman katkaisua on 30 * 3??9=oo 
= 9 266,67 mk/kk

1080

Eliike tyosuhdejaksoista lja ll:

120 x9 5oo =800
1 425,OO mk/kk

3o *9400 =
800

352,50 ml</kk

Yhteensd 1 777,5O mk/kk

Eliike yhdenjaksoisesta ty6su hteesta

'^?O- - g 266,67 = 1 737,50mk/kk
800

Koska erillisten tydsuhdejaksojen yhteenlaskettu eldke on suurempi kuin
yhdenjaksoisesta ty6suhteesta laskettu eldke, lasketaan tydsuhdejaksot
erillisind niiden omien eldkepalkkojen perusteella. Eldketapahtuman yh-
teydessd lasketaan uudelleen kummalla tavalla laskettu eldke on parem-
pi, koska silloin tarkasteluun voi tulla mukaan tuleva aika.
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1.8 Tekninen katkaisu

Jos tyontekijn tyosuhteen jatkuessa siirtp, tiysiaikaisesta tyostzi osa-
aikaiseen tai piinvastoin, tycisuhde voidaan jakaa erillisiksi tyosuhdejaksoik-
si. Titi kutsutaan tekniseksi katkaisuksi. (4/85)
Tyosuhteen teknisen katkaisun edellytyksend on, ettd

x tycisuhde on jatkunut ainakin kolme vuotta ennen ajankohtaa, josta
katkaisu tehdiin (myos automaattisen katkaisun iilkeen),x tyontekrlele on sdinnolliseni pidettivi tyoaika, jossa on tapahtu-
nut muutos,

* tyoajan muutoksen yhteydessi palkka on alentunut vihintidn
yhdelli neljdnnekselli tai noussut yhdelli kolmanneksella aikaisem-
masta,

* tyoajan muutos ei ole tarkoitettu tilapdiseksi.
Tekninen katkaisu poistetaan, jos eliketapahtuma sattuu ennen kuin kak-

si r,'uotta on kulunut teknisestd katkaisusta. Tycisuhteen kesto teknisen kat-
kaisun jdlkeen ei vaikuta teknisen katkaisun poistoon.

Edellisessi kappaleessa selostetun automaatdsen katkaisun edellytykseni
oleva kymmenen r,'uoden tycisuhdeaika lasketaan mahdollisesta teknisestd
katkaisusta eteenpain.

Esimerkki 1.17. Tekninen katkaisu

Vuonna 1946 syntynyt tyontekijdi on ollut TEL-tyosuhteessa 1.10.1988
alkaen. Tyontekijai siirtyi 1.5.1993 pddtoimisesta tyostd osa-aikaiseen
tyohon. Pddtoimisen tyon palkka ennen muutosta on 12 500 mk/kk ja
osa-aikaisen tydn palkka on 8 200 mk/kk. Osa-aikatyosuhde pddttyy
18.6.1997.

Tyosuhde jaetaan erillisiksi tyosuhdejaksoiksi ja eldke lasketaan kum-
mastakin erikseen. Tydsuhdejakson 1.10.1988 - 30.4.1993 eldkepalkka
on 12 500 mk/kk.

Elaike - 55 x-1-2-500 
= 8s9,38 mldkk.

800

Eldke - +9 I9?oo = so2,2s mk/kk
800

Tyosuhdejakson 1.5.1993 - 18.6.1997 el;ikepalkka on 8 200 mk/kk.
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1.9 Eldkelajit

Tyoelikelakien mukaan eldke voidaan myontii vanhuuden, ryoky'vrytto-

myvden, tyottomryden ja kuoleman perusteella. TEL:n osa-aikaelike kisi-
telliin, kuten perhe-elikekin, omas s a lur.'us saan myohemmin.

1.9.1 Vanhuuseldke

Veinen vanhuuseldkeiki on 65 r'uotta. Tyontekijdlli on oikeus van-

huuselikkeeseen hinefl tiytetty^ n eldkeiin. Tyosuhteen, josta tyontekiii idn
vanhuuselikkeelle, t^yW kuitenkin olla piitrynyt ennen kuin elike myon-
netaAn. Vanhuuselike alkaa yleensi elikeiin tiyttimisen jllkeisen kalenteri-
kuukauden ensimmiisen:a patvaria, jos vanhuuselikehakemus on tehty kol-
men kuukauden sisilli tycisuhteen plittymisesti.

1.9.2 Varhennettu vanhuuseldke

Vanhuuselikkeen voi saada aikaisintaan 60 r,uoden iisti varhennettuna.
Kun vanhuuselike myonnetiln varhennettuna, eldketti vihennetiin jokai-

Esimerkki 1.18. Vanhuuselakkeen laskeminen pdivdtekniikalla

Tydntekijri on syntynyt 6.6.1934. Hdnen TELtyosuhteensa on alkanut
7.2.1991ja paidttyy 6.6.1999. Ty6suhteen elAkepalkka on 10 000 mk/kk.
Aikaisemmista tyosuhteista on karttunut eldkettd 4 000 mk/kk.

1,5 prosentin kafttuminen:

Eldkkeeseen oikeuttava aika 7.2.1991 - 31 .12.1993 = 34 kk 24 pv

34 +24/30
x 10 000 = 435 mk/kk

800

2,5 prosentin karttuminen :

Eldkkeeseen oikeuttava aika 1 .1.1994 - 6.6.1999 = 65 kk 6 pv

65 +-6/30 
x 1o ooo = 1 358,33 mldkk

480

Vanhuuselirke 1.7.1999 alkaen on 4 000 + 435 + 1 358,33 = 5 793,33
mk/kk. Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeeseen.
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selta kuukaudelta, jolta eliketti maksetaan eflnen eldkeidn tiyttlmiskuu-
kautta seuraavan kuukauden alkua. Varhennusvihennysprosentit, joiden
mukaan eliketti vlhennetdin, ovat liitteessi 2. Varhennusvihennysprosentti
on '"-uodesta 1997 ldhtien 60 r'uotta tdyttdvilld 0,5 o/o. Vihennys lasketaan
taulukon osoittamana prosenttima'irana ellkkeelle siirtymishetkeen mennes-
si karttuneesta, yhteensovitetusta elikkeestl. Tyoelikkeen oftaminen var-
hennettuna vanhuusellkkeend pienentii vanhuuseliketti niin kahdella ta-
valla: varhennettu vanhuuseldke on pienempi kuin varsinainen vanhuuseldke
lyhyemmdn kartrumisajan r,'uoksi, ja tata pienempii kartunurta eldkettl
vieli pienennetiin varhennusvihennysprosentilla. Lisiksi kansaneliketti
laskettaessa ty<ieldkkeen vathennusvihennysosuus otetaan kansaneliketti
pienentdvini tulona huomioon (ks. kansanelikkeesti enemmin luku 9). (A
53/8s, A 24/93)

1.9.3 Lykdttyvanhuuseleke

Jos vanhuuselike alkaa mycihemmin kuin 65 r,-uoden iin tdyttdmisti seu-
r^^v^n kuukauden alusta, elikkeeseen lasketaan lykkdyskorotus. Lykkiysko-
rotus on yksi prosentti jokaiselta lykatylta kuukaudelta. Lykkiyskororus las-
ketaan yhteensovitettuun eldkkeeseen. (A 53 / 85)

Esimerkki 1.20. Lykaitty vanhuuseldke

Tyontekija on syntynyt 13.2.1932 ja hdnen yhteensovitettu vanhuuselak-
keensd 65 vuoden iiissd on 4 300 mldkk. Tydntekijd j6d vanhuuselak-
keelle 1.12.1998 alkaen.

Esimerkki 1.19. Varhennettu vanhuuselake

Tyontekijzi on syntynyt 4.3.1938. Hdn oli TEL-ty6suhteessa ajan
15.4.1974 - 31.3.1998, josta hdnelle karttui vapaakirjaeldkettd g 600
ml</kk (ind. 1825). Yhteensovitus ei vaikuttanut karttuneen elakkeen
mddrddn. Tyontekijri varhentaa vanhuuseldkettddn 1 .4. 1 gg8 alkaen.

Varhennusvdhennys on 0,50 "/" ja varhennusaika
1.4.1998 - 1.4.2OO3= 5 v = 60 kk.

Varhennusprosentti = 60 x 0,50 % = 30 "/".

Varhennusvdhennys 0,3 x 3 600 = 1 080 mk/kk.

Yhteensovitettu, varhennettu vanhuuseldke 1.4.1998 alkaen on
3600-1080=2520 mk/kk.
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Lykktiysaika on 1.3.1997 - 1.12.1998 = 1 v 9 kk =21kk.

Lykk€iyskorotus on O,21 x 4 300 = 903 mk/kk.

Yhteensovitettu, lykdtty vanhuusel6ke'1.'12.1998 alkaen on
4 300 + 903 = 5 203 mk/kk.

1.9.4 Ty6kyvytt6myyselake

Toistaiseksi mycinnettdvin tyokyrryttomyyselikkeen voi saada alle 65-

vuodas tyontekiji, jonka tyokyvyttomyyden arvioidaan jatkuvan vihintiin
vuoden ajan yhdenjaksoisesti. Tdysi tyokyrytt<imyysellke maksetaan, jos

tyokyky on alentunut ainakin kolmella viidesosalla. Tyokyryttomlyseldke
my<innetidn osaelikkeenl', jos ry"kyky on alentunut2/5 - 3/5.

Taysi tyokyr,ryttomyysel'ik e alkaa yleensi sairausvakuuruslain mukaisen

paivarahan ns. ensisijaisuusajan jilkeen. Osaelike ja eriissi tapauksissa myos
tnysi tyokyr,ryttomlyselike alkaa tyokpyttomyyden alkamista seuraavan kuu-
kauden alusta. Osaelike on puolet tiydestd elikkeestd.

Tyoky'vryttomyyselike voidaan myontii entisin perustein, jos tyontekiii
tulee uudestaan tyolryrvf/ttomiksi kahden vuoden kuluessa siiti, kun edelli-
nen tyokpyttomlyselike (tiysi, osa tai YVE) on piittynyt. Saman sairauden

vuoksi tyokyrryttomlyselike voidaan myontii entisin perustein, vaikka kaksi
vuotta olisi jo kulunutkin. (IKV-kansio A 23/91osio 14)

Jos tyontekiji nrlee tyokyqrttomiksi sellaisen sairauden johdosta, ioka
hinelli oli jo tyosuhteen alkaessa, on hinelll oikeus tyoky'vyttomyyselikkee-
seen timin tyosuhteen perusteella vain, jos hin on tullut tyolopryttomiksi
aikaisintaan r,,uoden kuluttua tyosuhteen alkamisesta (tajoitussiinnos). Jos
tyosuhde ei ole kestinyt !-uotta tyoky'ryttcimyyden alkaessa, maaraytyry tyo-
kyrryttomlyselike aikaisemman, sairauden alkamista edeltineen vakiintuneen
ansiotason perusteella. (fKV-kansio A 23 /91 osio 7)

Kuntoutustuki

Tyontekijdlle maksetaan tyokyq/ttomryseldketti kuntoutustukena, jos

hinen tyokykynsi on ainakin osittain palautettavissa hoidolla tai kuntoutuk-
sella, joita varten tyontekijille on tehty hoito- tai kuntoutussuunnitelma.
Toistaiseksi myonnettdvin tyokyryttrimyyselikkeen tavoin kuntoutustuki
voidaan myontii vain, ios tyohTr,ryttomlTs ofl kestinyt tai sen voidaan arvi-
oida kestdvin vihintiin vuoder ajar, tyoky'r.yttom11,den alusta lukien.
Kuntoutustuki on yhti suuri kuin toistaiseksi myonnettivn tyokyr,ryttomlys-
elike, ja se voidaan myontii mycis osaelikkeen suuruisena. Kuntoutustuki
on aina m'i'iraatkarnen. (A 47 /95)



Esimerkki 1.21. Kuntoutustuki pdivdtekniikalla

Tyontekijd on syntynyt 29.1.1956. Hdn on ollut TELtyosuhteessa
1.8.1978 - 15.6.1998 ja tuli tydkyvyttdmdksi 16.6.1998. Eldikepalkka on
I800 mk/kk.

Tydntekijdn kuntoutustuki my6nnetddn sairausvakuutuksen pdivdrahan
ensisijaisuuden jdlkeen ajalle 1.7.1999 - 31.12.2000. Hdn on ammatilli-
sessa kuntoutuksessa 1 .9.1999 - 31.12.1999 vdlisen ajan.

Kuntoutustuki on saman suuruinen kuin toistaiseksi myonnettdvd ty6ky-
vyttomyyseldke.

Eliike tyosuhdeajalta on
232 !-1J/30 x 9 8oo = z B4l,94mk/kk

800

ElSke tulevalta ajalta on

91 t11130 x 9 8oo = I 1zo,47mklkk
800

'l2ox98oo 
=1176mk/kk't000

6ox98oo 
=392mk/kk

1 500

Kuntoutustuki yhteense 2 848,94 + 1 120,47 + 1 176 + 392 = 5 537,41
mk/kk. Yhteensovitus ei vaikuta.

Kuntoutuskorotus

Kuntoutuskorotus on kuntoutustuen tai toistaiseksi myonnetyn tyoky-
rryttomyyselakkeen tai yksilollisen varhaiseldkkeen saajalle elikkeen hslnd
maksettava 33 prosentin korotus yhteensovitettuun, maksettavaan elikkee-
seen, jota maksetaan ainoastaan ryoeldkelaitoksen jirjestdmdn aktiivisen
kuntouruksen alalta tdysilti kalentenkuukausilta. Kuntoutuskorotus makse-
taan erikseen sekd julkisen etti yksityisen puolen tyoehkeie4estelmisti.
Kuntoutuskorotusta laskettaessa ei oteta huomioon yksityisen puolen lisi-
elikkeitd. ( 47 /9s)
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Esimerkki 1.22. Kuntoutuskorotus

Edellisen esimerkin tapauksessa maksetaan ammatillisen kuntoutuksen
ajalta 1.9. - 31.12.1999 kuntoutustuen lisdksi kuntoutuskorotus 33 "/",
joka on

0,33 x 5 537,41 = 1 827,35 mk/kk.

Kuntoutustuki ja kuntoutuskorotus yhteensd oval 7 364,76 mk/kk.

Kuntoutusraha

Kuntoutusrahaa maksetaan tyokyr,yttomyyden ehkiisemiseksi tyossi ole-
valle, tyokyr,yttomyyden uhkaamalle tyontekiiille, iolle elikelaitos antaa
amma jllista kuntoutusta. Sen ma'ira on kaikista elikeiiriestelmisti makset-
tavien yhteensovitettuien tyokpyttomyyselikkeiden yhteismiirin suuruinen
lisittyni 33 prosentilla. Kuntoutusrahan mti,ira on siis sama kuin kuntou-
tustuen ja -korotuksen yhteismiird fts. esimerkit 1.21 ia 7.22). Kuntoutus-
rahan maksaa kokonaan se yksityisen tai julkisen puolen ryoelikelaitos, joka
kuntouttaa tyontekijii. Kuntoutusrahaa laskettaessa ei oteta huomioon yk-
sityisen puolen lisielikkeiti. (A 47 /95)

1.9.5 Yksi16llinenvarhaiseldke (YVE)

Yksilollinen vathaiselike voidaan mycintii 58 r.uotta tdyttineelle tycinte-
kijille, jonka ty"kyky on edndiset tekrjit huomioon ottaen alentunut niin,
ettei hinen voida kohtuudella edellyttdi enati jatkavan ansiotycitiin. Ennen
vuotta 1940 syntyneilli Y\lE:n zlatkaraja on 55 \,'uotta. (A 33/93)

Yksilollinen varhaiselike maardytyy samalla tavalla kuin tiysi ryokyryr
tomyyselike. Elikkeeseen nrlee liittyl tulevanajan oikeus, paitsi silloin, kun
tyontekiii on ja'inyt vanhuuseldkkeelle julkiselta sektorilta alennetussa eli-
keiissi.

Yksrlollinen varhaiselike muuttuu osaelikkeen suuruiseksi, jos ansiot eli-
keaikana ylittdvdt 90 mk/kk indeksissi 142 (1 156,69 mk/tk indeksissi 1825
v. 1998), mutta ovat alle 60 prosenttia elikkeen perusteena olevasta palkasta.

Jos ansiot ovat yli 60 prosenttia palkasta, YVE iaA lepiimiin tyossioloajaksi
enintldn viiden vuoden ajaksi. Talta ajalta tehdystd tyosti ei kartu uutta eli-
ketti (paitsi silloin, kun YVEen ei liity tulevaa aikaa yksityiseltd sektorilta).

Yksilollisestd vathaiselikkeesti haetaan yleensi ensin ennakkopiitosti.
YVE alkaa, kun kaikki elikkeen saamisen edellyrykset ovat tayttyneet, aikai-
sintaan elike- tai ennakkopidtoshakemusta seuraavan kuukauden alusta.
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Esimerkki 1.23. Yksi16llinen varhaisel6ke pAivdtekniikalla

Tydntekijii on syntynyt 10.5.1940. Viimeinen tydsuhde on 1.6.1995 -
15.1.1998. Hdn tuli tydkyvyttomdksi 18.3.1998. Eldkepalkka on 10 900
mk/kk. Lisdksi hdnelle on karttunut eldkettd aikaisemmista tyosuhteista
4 25O mk/kk vuoden 1998 indeksitasossa. Tyontekijd jdd yksilOlliselle
varhaiseldkkeelle 1 .6.1998, kun myos ikaiedellytys on tayttynyt.

Eliike viimeisen tyosuhteen kestoajalta on

31+-19/30 
x 1o 9oo = 429,19 mk/kk.

800

Eldike tulevalta ajalta 10.5.1998 - 10.5.2005 on

3= x 10 900 - 261,60 ml</kk
1000

60 
x 10 900 = 436 mk/kk.

1 500

Yksil6llinen varhaiseldke on 4 250 + 429,19 + 261,60 + 436 = 5 376,79
mk/kk. Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeen mddrAdn.

Esimerkki 1.24. Yksilollinen varhaiseldke osaeldkkeend

Eldkkeensaaja on yksil6lliselld varhaiseldkkeellA. Eldkkeen mddrd on
4 862 mUkk ja eldkkeen perusteena oleva palkka I 840 mk/kk vuoden
1998 indeksissA. HAn aloittaa YVEn rinnalla ty6suhteen 1.2.1998, jossa
ansiot ovat 5 000 mk/kk.

YVEa aletaan maksaa osaeldkkeen suuruisena, koska ansiot ylittiiviit
TEL:n alarajan, mutta jeidv€it alle 60 T" eldkepalkasta. Osaeldke on puo-
let tdydestd eldkkeestA.

osaeldke = 0,50 x 4 862 = 2 431 mk/kk.
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1.9.6 Tyott6myyselake

Tytittomyyselikkeen voi saada henkilci, joka on
* t:iytt'inyt 60 \.,uotta,
* saanut tyottomlyskassalta tai Kelalta todisruksen siitd, etti

tyottomlyspaivarahan enimmiism'i'ira on teyffynyt (500 pAivaa
tAytrynyt tai lisiplivioikeus piittynyt 60 r'uoden iin tdyttimis-
kuukauden lopussa),

* saanut tyovoimatoimistolta todistuksen, etta on tycittomini
tyonhakiiana tyovoimatoimistossa eikd tyoti voida osoittaa,

* vilittomisti eliketapahtumaa edeltineiden 15 kalenterivuoden
aikana tyoskennellyt yhteensi viisi r.,uotta ja

* jolla on oikeus tulevaan alkaan.
Lain mukaan tyiitttimyyseldkkeen eliketapahtumana pidetiin siti

paivaa, jolta tyottomdlle on ensimmiisen keran tosiasiallisesti maksettu
tyottomyyspaivarahaa 60 viikon + yhden kuukauden aikana (tarkastelu)ak-
so), ioka luetaan tyovoimaviranomaisen todistuksen antamispiivisti taakse-
piin. Kiytinncissi tycittomyyspaivarz,har, maksaia (tyottomyyskassa tai Kela)
miirittelee eliketapahtuman piivirahatodistukseen siten, etti se on tasan 60
viikkoa todistuksensa antopiivistd taaksepnin. Tnmn piivd on eliketapah-
tumapiivi silloin, kun piivirahan saaja kiy tyovoimatoimistossa kuukauden
kuluessa paiv arahatodistuksen antopiiviyksesti.

Jos tyoton tayttaa 57 r'uotta ennen kuin hinelle hrlee tiyteen ansiopiivi-
rahan tai peruspdivirahan enimmlisma'ira, han saa paivarahaa sen kuukau-
den loppuun, jona han tayttaa 60 r,uotta [isnpnivnt). Tulevan ajan oikeus sii-
liy yhdenkin tillaisen lisipiivin avulla, jos se oli voimassa ensimmiiseni
lisipiivini fts. 1,.2.2). Jos lisdpiivaalkana on tulevan aian elikkeeseen
oikeuttava tyci- tai yrittdjdsuhde, tuleva aika liitetiin kuitenkin siihen. Tule-
va alka liitetdin normaalisti 6 kuukautta kestdLneeseen tyo- tai yrittdiisuhtee-
seen. Mddriaikaisen 55 r.'uotta tiyttdneiden tyottomien tyollistymisti edisti-
vin lain mukaan tulevan ajan liittimiseksi lisipiivien aikaiseen tyosuh-
teeseen vaaditaan, etti tyosuhteen on kestettivi yli 10 kuukautta. Jos uusi
tyci on yrittijitoimintaa, ei siihen sovelleta tata ma;iraaikaista lakia (A 1.6/98,
A 20/e8).

Edelll mainittu 57 r.,uoden rkaraja on kuitenkin 55, jos henkilo on synty-
nyt ennen vuotta 1944 ja hinelli oli oikeus tyottomyyspaivarahaar l.l.l99T
ja hinet oli lomautettu tai irtisanotru ennen 1.6.1996. Jos henkilolle oli mak-
settu tyottomp,spiivirahaa 1.00 piivilti yuonna 1996, ei edellyteti, ettd oi-
keus tyottomlyspiivdrahaan oli voimassa 1.1..1.997 fts. tarkemmin A 32/96,
L 29 /96, A 22/96, A 16/96,1A 14/96).

Edelli mainitut elikkeensaamisen ehdot vaaditaan, jos eliketapahtuma
sattuu 1.1.1,994 tai sen iilkeen. Kuitenkin, ios henkilo on tiyttinyt 55 r,,uotta
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ennen 1.1.1994 ja hinelli oli oikeus tyottcimyysparvarahaan tuona piivini,
hineen sovelletaan vanhoja ehtoja, jotka on selvitetty liitteessi 4.

Tyottomylrselike alkaa seutaavan kuukauden alusta siiti, kun kaikki elik-
keen saamisen edellytykset ovat tayttyneet. (A 4/94)

Esimerkki 1.25. Tyottomyyseldke, tydntekijdlld oikeus 1,5 %:n karttu-
maan tulevalta ajalta

Tyontekijd on syntynyt 26.8.1940. Hdn on ollut TEL-tyosuhteessa
1 .'1 .1965 - 30.1 1 .1995. ElAkepalkka on I 000 mUkk.

Tyontekijd on saan ut tydtt6myyspdivdrahaa yhde njaksoisesti 1 2.1 2.1 995
alkaen 60 vuoden ikddn saakka. Ensimmdinen lisdipiiivii 500 ty6tto-
myyspaivarahapdivAn jdlkeen on 16.11.1997, joka on saatu lis6dmdllii
tyosuhteen prieittymisp6ivddn 1 v 11 kk 15 pv (alkukarenssi 5 priivriai).
Tulevan ajan oikeus on voimassa ensimmdisend lisdpdivdnd.

Oletettu pdivdrahatodistuksen antamispdivii on 26.8.2000 (ty6ntekijAn
60-vuotispdivai) ja siitd taaksepdin tarkasteltuna 60 viikon (noin 1 v 2 kk)
sisdlld ensimmdinen ty6tt6myyspdivdrahapdivd on 27.6.1999, joka on
ty6ttomyysel6kkeen eldketapahtuma.

Ty6ntekijeilld on oikeus ty6ttdmyyseldkkeeseen, koska eldkkeeseen voi-
daan liittdd mukaan tuleva aika ja tyoskentelyd ennen eldketapahtumaa
edeltdneen 15 vuoden aikana on yli 5 vuotta.

Eliike ty6suhdeajalta on

Eliike tulevalta ajalta 27.6.1999 - 26.8.2005 lasketaan 1,5 prosentin
karttumalla, koska tyontekijEi on syntynyt ennen vuotta 1943 ja hdnelld
on ollut oikeus pdivdrahaan 1.1.1996 ( A 46/95).

! *9000 = 417g,75mk/kk
800

'4 *9 OOO = 832.50 ml</kk
800

Tyott6myyseldke ennen tyoeldkelisdd ja yhteensovitusta on
4 173,75 + 832,50 = 5 006,25 mk/kk.

Tydntekijai on vuosina 1995 - 1998 saanut tyottomyyspdivdrahaa yh-
teensd 798 Ita.
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Ty6ttomyyspdivdrahapdivtit ennen 1 .1 .1997

v. 1995 14 pv
v. 1996 262 pv

276 pv :22 = 12kk 12 pv

jAlkeen 31 .12.1996

V

V

't

1

997
998

261 pv
261 pv
522pv:22= 23 kk 16 pv

28 pv :22= 1 kk

Tyoeldkelisd on
(12 + 1) + (0,8 x 23) 

x 5 006,25 = 335,89 mk/kk
504 - 36

Eldke ja tyoeltikelisd yhteensd ovat 5 006,25 + 335,89 = 5 342,14 mk/kk.
Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeen mdiirddn.

Esimerkki 1.26. Tydttdmyyseldke, uudet tulevan ajan karttumat

Tyontekijii on syntynyt 16.5.1943. Hdn on ollut TELty6suhteessa
1 1 .1 .1967 - 31 .7.1998. Eliikepalkka on 9 000 mk/kk.

Tyontekijii saa tyottomyysp6ivdrahaa yhdenjaksoisesti 1 2.8.1998 alkaen
60 vuoden ikddn saakka. Ensimmdinen lisdpdivd 500 tyottOmyyspdiivii-
rahapdivdn jdlkeen on 20.7.2000, joka on saatu listiiimiillti tyosuhteen
pddttymispdivddn 1 v 11 kk 19 pv (7 pdivAn alkukarenssi). Tulevan ajan
oikeus on voimassa ensimmdisend lisdpdivdnd.

Oletettu pdivdrahatodistuksen antamispdivti on 16.5.2003 (tyontekijdn
60-vuotispdivei) ja siitd taaksepdin tarkasteltuna 60 viikon (noin 1 v 2 kk)
sisdlld ensimmdinen ty6tt6myyspdivArahapdivd on 17.3.2002, joka on
tyottomyyseldkkeen eldketapahtuma.

Tyontekijeilld on oikeus tyottomyyseldkkeeseen, koska eldkkeeseen voi-
daan liittdd mukaan tuleva aika ja ty6skentelyii ennen eltiketapahtumaa
edeltdneen 15 vuoden aikana on yli 5 vuotta.

Eldke tyosuhdeajalta on
378 + 2ol3o 

x 9 ooo = 4 26omk/kk.
800
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Eldke tulevalta ajalta 17.3.2002 - 16.5.2008

14 x9000 =126mk/kk1000

60 x9000=360mldkk
1500

TyottdmyyselAke ennen tyoeldkelisdii ja yhteensovitusta on
4 260 + 126 + 360 = 4746 mk/kk.

Tyontekijd on vuosina 1998 - 2001 saanut tyottomyyspdivdrahaa yh-
teensd 883 pdiivdltai.

883 - 40 kk
22

Tyoeldkelis5 on 9'8 
"19 x 4 74G = O27,3't mk/kk' 504-40

Eliike ja tyoeleikelisd yhteensd ovat 4 746 + 327,31 = 5 073,31 mk/kk.
Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeen mddrddn.

Esimerkki 1.27. Tyottomyyseldke, TEL-tyosuhde lisdpdivien aikana

Tyontekijd on syntynyt 16.5.1943. Hdn on ollut TEL-tyosuhteessa
11.1.1967 - 31.7.1998. Tyosuhteen eldkepatkka on 9 000 mt</kk. Lisdksi
hdn on ollut TEl-tyosuhteessa lisdpdivien aikana 1.1o.2ooo - go.3.2oo1
(6 kk). Tyosuhteen eldkepalkka on 4 500 ml</kk.

Eldke tydsuhdeajalta 1 1.1 .1967 - 31 .7.1998 = 4 260 mukk (ks. edellinen
esimerkki).

Eldke tyosuhdeajalta 1 .10.2000 - 30.3.2001 on

6x4500
= 33.75 ml</kk.

800

Tuleva aika liitetddn lisdpdivien aikana olleeseen 6 kuukautta kestdnee-
seen een.
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El6ke tulevalta ajalta 17.3.2002 - 16.5.2008 on

14
x 9 000 = 126 ml</kk

1000

6o

1 500

Ty6tt6myyseltike ennen tyoeldkelisdd ja yhteensovitusta on
4 260 + 33,75 + 126 + 360 = 4 779,75 mk/kk.

Tyontekijii on saanut vuosina 1998 - 2001 ty6tt6myyspdivdrahaa yh-
teensd 746 pEiiviiltii.

746

22 =33kk

0.8 x 33
Ty6eldkelise on 5;Z= = 0,0561 x 4779,75 = 268,1 4 mWkk.

Eliike ja ty6elAkelisA yhteensti ovat 4779,75 + 268,1 4 = 5 O47,89
mk/kk. Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeen m66rddn.

1 .10 Kertasuoritus ja viivdstyskorotus

Jos elikkeen ma'ira on ennen yhteensovituksen tekemisti pienempi kuin
32,13 mk/l<k \.'uonna 7998 Q,50 mk/kk tfld. 142), maksetaan elike kerta-
suorituksena, joka lasketaan sosiaali- ja terveysministerion vahvistamien
kertoimien mukaan. Kertoimet loyty'vnt ETK:n yleiskirjeest^ 12/87.

Jos elikkeen kisittely kestii elikelaitoksessa kauemmin kuin kolme kuu-
kautta, on laitoksen maksettava elikkeeseen viivdstyskototus. Viivisrysko-
rotus on korkolain 4 $:n 3 momentin mukaisen korkokannan mukainen.
Viivistyskorotusta ei makseta, jos se 1az alle 27 rnk vuoden 1998 indeksissi
(15 mk ind. 1006).(A 22/92, A 1,5/95, A 39/9t,IA 13/93,1A 17 /94,L\
2/es)



TEL-eldkkeen laskennan eteneminen

Las ketaan elikke eseen oikeuttav a ail<a i atkuvas ta TEL-tyti-
suhteesta
- otetaan huomioon tycisuhdeaika 23 vuoden iin tiyttdmisen jil-
keen
- otetaan huomioon mahdollinen tuleva aika
- otetaan huomioon mahdollinen alennettu eLikeiki
Lasketaan ed aikoihin liittyvit karttumat
- ennen 1.7.1962 (1, o/o), aika puolitetaan
- jilkeen 30.6.1962 (1,5 o/,)

- 60 vuoden iin tiyttimisvuoden alusta (2,5 o/o)

- hrleva aika 50-60 v. (7,2o/o)

- nrleva aika 60-65 v. (0,8 7")
Lasketaan tydsuhteen eliikepalkka fts. elikepalkan laskennan
eteneminen s. 34)
Las ketaan tytisuhteen eliike ed karttum a- aioilta yhteen
- ellkkeeseen oikeuttava aika x kattumisprosentti x eldkepalkka
Tutkitaan automaattisen katkaisun vaikutus tytisuhteen elflk-
keeseen
Lasketaan eri TEl-tytisuhteista muodostuneet ellkkeet yh-
teen
Lasketaan elikkeeseen mahdolliset tytieliikelisii ia lapsikoro-
tus
Lasketaan yksityisen puolen eliikelakien mukaiset eliikkeet
yhteen
Las ketaan m ahdollinen kertas uoritus v apaakirlaeldkke e s td
Yhteensovitetaan yksityisen puolen eliike ottaen huomioon
SollTA-korvaukset ia iulkiset ty6el[kkeet
Lasketaan mahdollinen varhennusvlhennys (erikseen MEL:sti
ja muista yksityisen puolen laeista seki yrittijitoiminnoista) tai
lykklyskorotus.

Kiytinncissi ETK:n rekisteriotteelta saadaan piittyneiden rycisuhteiden
karttuneet elikkeet (vapaakirjat) sekd tyoelikelislprosentti. Elikkeenlasken-
taan taw ittavat tie do t viimeis e s ti tyci s uh te e s t a s aadaan ty onantaj ahta.

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
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2 LEL-ELAKE

2.1 Lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekijdin eldkelaki
(LEL)

Lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekijoiden elikelaki, LEL, tuli
voimaan 7.7.1962, kuten TEL. Lain piiriin kuuluvat sellaiset henkilot, iotka
tyoskentelevit aloilla, joille lyhytaikaiset tyosuhteet ovat luonteenomaisia.
Laki koskee mrn. rakennus-, metsi- ja maatalous- ja satama-zlat7a tyosken-
televid. Myos iulkisella sektorilla vastaavilla alotlla tyoskentelevit voivat
kuulua LEL:n piiriin, ios heilli ei ole pysywitiriaympai r-uoden kestdvii tyo-
tai vitkasuhdetta. Tycintekijd on lain piirissi sen vuoden alusta, jona hin
ttiy tt'iti 1 4 vuotta, 6 5 -vuotispiivddnsi asti.

LFL:1a sovelletaan vain tyontekijoihin, ei toimihenkiloihin. Lakia ei
myoskiin sovelleta putki- tai sihkoalan tyontekiioihin, jos nimi eivit ole
rakennusliikkeen palveluksessa. Maatalousytittljien elikelain piiriin kuuluva
tyo ei myoskiin kuulu LEL:iin.

2.1.1 Laskentaperiaatteet ja eliikelajit

LEl-elike vastaa tasoltaan TEl-eliketti. LEl-ellkkeen laskenta etoaa
TEL:sti kuitenkin siini, etti eliketti ei lasketa tycisuhteittain, vaan alarajan
ylittdvien tyoskentelyvuosien yhteenlasketuista palkoista.

LEL:n mukaan mycinnetdin elikkeitd samoin perustein kuin TEL:ssi.
Lain markkamti'irat ovat vuoden 7962 indeksitasossa 100.

2.2 Eldkkeeseen oikeuttava aika ja ansiot

LEl-eltkkeeseen oikeuttaa tyoskentely, tuleva aka, tiysitehoinen elike-
aika, tyoelikelisin etuudet ja lykkiysaika kuten TEL:ssi. LEl-elikeoikeus
perustuu kuitenkin piiasiassa ansioiden m;a'ira:an, eiki ryoskentelyn kestoon.
LEL:ssi ei oteta huomioon tyoskentelyaikaa eiki -ansioita ajalta ennen
1.7.1962. LEL:ssd ei myoskiin sovelleta TEL:n piivdtekniikkaa.

2.2.1 Tydskentelyaika ja eldkkeeseen oikeuttavat ansiot

LEl-eldkkeeseen oikeuttav^t ne ansiot 23 vuoden idn tdyttimiskuukau-
den alusta (1.7.1962ldhtien), jotka ylittdvit LEL:n alemman rajamiitin fts.
liite 5) ja joiden perusteella maksetaan LEL:n mukainen vakuutusmaksu.
Alempi raiamCtira on 3 650 markkaa !.uonna 1998 (200 mk indeksissi 100).

Palkat tarkistetaan vuosittain TEl-indeksilli. Elikkeen perusteena olevien
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ansioiden mdiriimisessi mukana olevien kalenterh,uosien ansioista vihen-
neteen palkansaajan tyoelikemaksuprosentda y^st^av^ maara kuten
TEL:ssi.

Toisin kuin TEL:ssd tyosuhteen pdittyessi maksettava r.'uosilomakorvaus
luetaan mukaan LEl-eldkepalkkaan.

2.2.2 Tuleva aika ja tulevan ajan ansiot

Elikkeeseen oikeuttaa myos tuleva zlka (aika eliketapahtumasta ellke-
ikldn), jos tyontekiji on 540 piivdn aikana ennen tyokyr,yttomyyteen johta-
neen sairauden alkamista (tai eldketapahtumaa tai 1. lisipiivid) ansainnut
LEl-aloilla vihintidn LEL:n vlemmin rajama'iran fts. liite 5), joka on
14 600 markkaa vuonna 1998 (800 mk indeksissi 100).

Edelld mainittua 540 piivdn tarkasteluaikaa iatkavat liitteessi 3 mainitru-
jen etuuksien maksupiivdt. Muuten ehdot LEL:n tulevan aian mukaan ot-
tamiselle ovat samat kuin TEL:ssi fts. 

-IE-L 1.2.2).
Tulevan ajan palkka on ylemmin rajarnaaran ylittdneiden r,'uosipalkkojen

keskiarvo, joka saadaan jakamalla vuosipalkkojen summa mukaan otetrujen
vuosien lukumdirilli (= keskipalkka, tulevan ajan palkka). Keskipalkkaan
otetaan mukaan myos TEl-ansiot kyseisini r-uosina, ios nrleva arka maa-
rayry pelklstiin LEL:n pefusteella. Samoin otetaan mukaan TaEl-ansiot
vuodesta 1998lihtien, )os TaEl-r.uosiansio yhttad 3 650 markkaa.

Jos tyontekijilli on oikeus sellaiseen maatalousyrittijien elikelain mukai-
seen elikkeeseen, jossa on mukana tuleva arka fts. luku 6), riittid LEL:n
tulevan ajan oikeuteen LEl-ansioita alemmtn ralam;i:irin verran 540 piivin
aikana. LEL:n tulevan aian palkka lasketaan taUoifl alemman rajam,i,iran
yhttlneistd LEL-ansioista.

Tulevan aian palkan laskemisen pemsteena olevien kalenteril'uosien (va-
kuutusvuosien) ajasta vihennetiin se aika, iolta tyontekijd on ennen elike-
tapahtumar,.uotta saanut tyoelikelisiin oikeuttavaa eruutta fts. liite 3). Sai-
tastumis'"'uonna otetaan huomioon vain aika sairastumispiiviln asd. Tuleva
aika lasketaan kuukausina eliketapahtumasta elikeikiin.

Tulevan ajan oikeuden saamiseksi vaadittavan tyosuhdeajan (12 kuu-
kautta 10 r'uoden aikana) on oltava todellista tyoskentelyaikaa (I-El-palkan
maksukuukausi tyosuhderekisterissi y^st^a yhden kuukauden todellista
tyoskentelyi kalenterir,.uonna, iona LEl-ansioita on vdhintddn alemman
raiamaann verran). LEl-ansioita ei tate aikaa laskettaessa muunneta tycis-
kentelykuukausiksi TEL-alaraian ar.ulla kuten tyottomyyselike- ja osa-
aikaelikeoikeutta tutkittaessa fts. 2.5).

LEL:ssi sovelletaan myos midriaikaista lakia 5S-yuotiaiden tyottcimien
tyollistymisedellywksien parantamiseksi fts. -IEL 1.2.2). Laissa mainitru
enintdin 10 kuukauden tycisuhdeaika tarkoittaa LEL:ssi yhtiiaksoista, sa-
man tyonantajan palveluksessa tehtyi tyoti. Enintiin 10 kuukauden LEL-
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ty<iskentelyi ei lasketa mukaan tulevan ajan keskipalkkaan. Tillaisesta tycis-

kentelysti karttuu kuitenkin eliketti.
Jos tyontekiji on yhdessi LEl-tyosuhteessa yli 10 kuukautta, otetaan ta-

min yli 10 kuukauden LEl-tyciskentelyn ansiot huomioon ttlevaa alkaa

laskettaessa . (A 20 / 98)

2.3 Eldkkeen kafttuminen

Vanhuuselikkeen karttuminen alkaa 23 r'uoden iin tiyttimiskuukauden
alusta ansaituista LEl-ansioista. Tyontekiji on turvattu kuitenkin tyo-
kyrryttomyyden varalta myos alle 23-vuottaana.

Eliketti karttuu 1,.7.1962 alkaen 7,5 o/o vuodessa, eli

1

Kuukausielake = gO0 x indeksilld tarkistettujen LEl-palkkojen summa.

Kuukausielike sen vuoden alusta, kun tyontel<t)d tayttaa 60 vuotta (sa-

moin perustein kuin TEL:ssi, aikaisintaan vuoden 1994 alusta)

1

KuukausielAke = 4gO x indeksilld tarkistettujen LEL-palkkojen summa.

Tulevan ajan ansioista ja tiysitehoisella elikkeellioloajalta LEl-eliketti
karttuu TEL:n tap^ n'1,2 o/o vuodessa S0-vuotispiivid seuraavasta piivisti
60 r,uoden iin tdyttlmispiiviin asti ja 0,8 o/o 60-r'uotispiivdi seuraavasta
piivdstl 65 r'uoden iin tiyttdmispiiviin.

Tulevalta alalta 1a tiysitehoisella eldkkeellaoloajalta karttuu eliketti kui-
tenkin 1.,5 o/o:n mukaan, iosx ellketapahtuma oli ennen vuotta 1996

x ennen !'uotta 1996 myonnetty elike myonnetiin uudelleen entisin
perustein !-uonna 1996 tai myohemmin

* eflnen \,'uotta 1943 syntyneelli tyontekiiele oli oikeus tyottomyys-
paivarahaan 1.1.1996. Jos kuitenkin tillainen tycintekiji on ollut
lomautettuna (ja sai t'iyttti tai soviteltua patvarahza) 31.10.1995 1^l-
keen niin, etti hin palasi takaisin tycihon samalle tyonantajalle
29.2.1,996 mennessi, ei hinelli ole oikeutta 7,5 o/o:n karttumaan. (A
46/es)

Eldke rajataan yhteensovituksella 60 prosenttiin korkeimmasta eldk-
keen perusteena olevasta palkasta (tai tyotulosta) sellaisesta tyosuhteesta (tai
yrittijdtoiminnasta), jossa elikkeeseen oikeutt^v^a aikaa on vihintiin r-uosi

fts. tarkemmin luku 9).
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2.4 Eldkkeenkorotukset

Lapsikororus ja tyoelikelisi miiraytyvat LEL:ssd kuten TEL:ssd fts.
TEL 1.6). Myos lykklyskorotus ja varhennusvihennys m;i;iraytyvat samoin
kuin TEL:ssi.

2.5 Eldkelajit

LEL:n mukaan elike voidaan myontii samoin perustein kuin TEL:ssi.
LEl-tyoskentelyn ei kuitenkaan tarvitse olla pdittynyt vanhuuselikkeelle
jdddessd. Vanhuuseldkkeen pemsteena olevana palkkana ei oteta huomioon
niiti palkkola, lotka on ansaittu 65 r'uoden iin tdyttimiskuukautena ja kuu-
tena siti edeltivini kalenterikuukautena. Timin ajaniakson kuukausiansiok-
si lasketaan ajanjaksoa edeltineen kahdentoista kuukauden indeksitarkistettu
keskipalkka.

Tutkittaessa tyosuhteen kestovaatimuksia osa-aikaelikkeeseen (tyosuhde-
aikaa okava 12 kuukautta 18 kuukauden aikana) ia tyottomprselikkeeseen (5

\.,uotta tyosuhdeaikaa 15 r-uoden aikana) kunkin kalenterir,-uoden LEl-ansiot
jaetaan TEL:n rajamaaralla, jotta pddstiin niihin aikamiiriin. Huomioon
otetaan \.,uotta kohden enintidn 12 kuukautta.

Esimerkki 2.1 Vapaakirjaeldke

Tyontekijd on syntynyt 7.3.1945. Hdn on ansainnut LEl{oissd seuraa-
VASti:

Ansiot indeksilld tarkistettuina vuonna 1998 (ind. 1825)

v.1991
v.1993
v.1995

v.1993

v.1995

yhteensii

1 500,00 mk
105 650,00 mk
122785,00 mk

1712

alle rajamddrin

245114,05 mk

1825 
x 105 650 = 114 224,67 mk

1 688

1825 x 122785 = 130 889,38 mk
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Eldke =
245114,O5

= 306,39 mldkk
800

LEL-vapaakirjaeldke on 306,39 mk/kk indeksissA 1825

Esi merkki 2.2. LEL-lydkyvyttdmyyse I dke

Tyontekijd on syntynyt 20.10.1940. Hdn tulee tyokyvyttomdksi 1.6.1998.
Hdnelld on ollut TEL-tydsuhde 16.10.1964 - 7.5.1987. Tydsuhteen eld-
kepalkka on 12 500 mk/kk ja eldke 4 218,75 mk/kk vuoden 1998 indek-
sissA. Vuoden 1998 TaEL-ansioista on karttunut eldkettA 4,63 ml</kk.

LEL-ansioita tyontekijdlld on seuraavasti

Vuosi LEL-ansiot LEL-ansiot
mk/v ans. ml</v ind.
vuodenind. 1998(-maksu)

TT- TaEL-ansiot
pdivdt ml</v ind.

1998(-maksu)

Ansio-
kuukau-
det

'1987

1 988
'1989

1 990
1 991
1992
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997
1 998

62
102
104
115
117
100
108
102
98

110
120
53

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

92 367,35 12 32
144 190,55 12
136 842,11 12
141 7'1 1 ,68 12
133 871,47 12
108 501 ,78 12 30
1 16 765,40 12
110 278,44 12
104 468,46 12 66
110 150,16 12
1 16 775,55 12
50509.00 5 3700

1 366 43'1,95 137 128 3 700

Ansaittu eldke on

Tulevan ajan LEL-keskipalkkaa laskettaessa vuoden 1 998 LEL-ansioihin
lisdtddn TaEl-ansioita 3 700 mk ja vuoden 1987 LEL-ansioihin TEL-
palkkoja 52 916,67 mk (= 4 7l3O x 12 500).

1 366 431 ,95 + 3 700 + 52 916,67 = 1 423 048,62 mk

LEl-keskipalkan laskennan perusteena olevia vakuutusvuosia on 11 v 5
kk = 137 kk = 4110 pv, joista vdhennetiidn tyoeleikelisddn oikeuttavat
tyottomyyspdivdrahapdivdit. Ne muunnetaan kalenterikuukauden pdiviksi
suhteella 128/22 x 30 = 175 pv.

1366-191'95 
= 1 708,04 mk/kk.

800
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Keskipalkka on 30 x

Eltike tulevalta ajalta 1.6.1998 - 20.10.2005

Tulevan ajan ansio 1,2 prosentin karttuma-ajalta tyokyvyttomyyden al-
kamisesta 60 vuoden i6n tdyttaimispdivddn asti on

28 x 10 849,16 = 303 776,48 mk

Tulevan ajan ansio 0,8 prosentin karttuma-ajalta 60 vuoden tdytttimis-
pEiivEiti seuraavan pdivdn ja 65 vuoden idn tdyttEimispdivdn vdlilld on

60 x 10 849,16 = 650 949,60 mk.

Tulevan ajan eldke on

1 4299-4j3'62 
= 1o 849,16 mk/kk

3935

303776,48 650 949,60

1000 1500 = 303,78 + 433,97 = 737,75 mk/kk

LEL-eldke yhteensd on '1 708,04 + 737,75 = 2 445,79 mk/kk.

LEL-, TEL- ja TaEL-elaikkeet yhteensd ovat
2 445,79 + 4 218,75 + 4,63 = 6 669,'17 mk/kk.

Tyokyvyttomyyseldke e n n en tyoe ldke I isiiii ja yhtee nsovitusta on
6 669,17 mWkk.

Tyoeldkelisa on uofu x 6 669,17 = 66,83 ml</kk.

Eldke ja tyoeldkelisd yhteensd ovat 6 669,17 + 66,83 = 6 736,00 mk/kk.
Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeen mddrddn.

Esimerkki 2.3. LEL-ty6tt6myyse16ke, TEL-tyosuhde lisdpdivien aikana

Ty6ntekijd on syntynyt 24.10.1942. Hdn on jtidinyt ty6ttdmdksi helmi-
kuussa 1998. Hdnelle on karttunut viidestd eri tydsuhteesta TEl-eleikettd
3 184,58 ml</kk ja YEl-eliikettd 507,74 mWkk vuoden 2002 indeksissd.

Lisdksi hdnelld on ollut TaEL-ansioita vuonna 1988 ja TEL-tyosuhde
lisdpdivien aikana 1.5.2000 - 31.8.2000. ElAke tdstd tyosuhteesta on 50
mk/kk vuoden 2002 indeksissd.
LEL-ansioita ty6ntekijdlld on seuraavasti:
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Vuosi

1980
1 985
1 986
1 988
1 989
1 990
1 991
1992
1 993
1 994
1 995
1 996
1997
1 998

Ansiot v.2OO2
ind. (-maksu)

16 073,72
(4 573,91)
51 220,87
39 484,22

188 996,00
'185 778,99
168 050,63
170 514,44
129 833,14
141 957,20
147 387,44
115178,45
147 999,73
(13 981,31)

Ansiokuu-
kaudet

12
(12),
12
12
't2
12
12
12
12
12
12
12
12
(1)

TT-piiivdt TaEL-ansiot
ind. 2002
(-maksu)

2 636,44

49

32

(21e)
1 502 474,83

(1 521030,05)
144 81

Ansaittu eldke on

LEL-keskipalkkaa laskettaessa LEL-ansioihin lisdtdAn rinnakkaisen TEL-
tyosuhteen palkkoja 108 331,99 mk/kk (v.2OO2 ind.). Keskipalkan las-
kennan perusteena olevia vakuutusvuosia on 12v = 144 kk - 4320 pv,
joista vdhennetddn tyoeldkelisdin oikeuttavat tyottomyyspdivdrahapdi-
vdt. Ne muunnetaan kalenterikuukauden pdiviksi suhteella 81122 x 30 =
110 pv.

Keskipalkka on 1 5O2 474,83 + 108 331,99 = 1 610 806,82 mk

1521-qqo'05 
= 1 901,29 mk/kk.

800

1610 806.8230x _ =11 478,43mk/kk
4210

Oletettu pdivdrahatodistuksen antamispdivd on 24.1 O.2OO2 (tyontekijdn
60-vuotispdivri) ja siitd taaksepdin laskettuna 60 viikon (noin 1 v 2 kk)
sisdllA ensimmdinen tyottdmyyspdivdrahapdivd 25.8.2001, joka on ty6t-
tomyyseldkkeen eldketapahtumapiiivii.

Tyontekijdlld on oikeus tydttomyyseldkkeeseen, koska eldkkeeseen voi-
daan liittdd tuleva aika ja tyoskentelyd ennen eliketapahtumaa edeltd-
neen 15 vuoden aikana on yli 5 vuotta. Tuleva aika liitetddn LEl-ansioi-
hin, koska TELtyosuhde lisdpdivien aikana vuonna 2000 on kestdnyt
alle 10 kuukautta.
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Eldke tulevalta ajalta 25.8.2001 - 24.10.2007

Tulevan ajan ansio 1,2 prosentin karttuma-ajalta eliiketapahtumasta 60
vuoden i6n tiiytttimisp6ivddn asti on

14 x 11 478,43 = 160 698,02 mk.

Tulevan ajan ansio 0,8 prosentin karttuma-ajalta 60 vuoden tdyttdimis-
pdivdd seuraavan pAivdn ja 65 vuoden idn tdyttdmispdiivdn vdlilld on

60 x 11 478,43 = 688 705,80 mk.

160 698,02 688 705,80
= 160,70 + 459,14 = 619,84 mk/kk.Eldke on +

1000 1500

LEL-eldke yhteensi on '1 901 ,29 + 619,84 = 2 521 ,13 ml</kk.

TEL- ja LEl-eldkkeet yhteensd ovat 3 184,58 + 50,00 + 2 521,13 =
5755,71 ml</kk.

Tyoel6kelisdkerroin on

Kerrointa laskettaessa on otettu huomioon 81 piiivdd ennen 1.1.1997 ja
651 pAivAei vuosilta 1998, 1999 ja 2000.

Tyoeldkelisa TEL- ja LEl-eldkkeisiin on 0,0577 x 5 755,71 = 332,10
mk/kk

TEL-, LEL- ja YEL-eliike sekd tyoeldkelisd yhteensd ovat
5 755,71 + 507,74 + 332,10 = 6 595,55 mk/kk.

Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeen mddrddn

(3 + 1)_+ o'_8_x 29 
= o,os77

504 - 33
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Esimerkki 2.4 LEL-vanhuuseldke

Tyontekijai on syntynyt 15.5.1934. Hiin tayttaa 65 vuotta 15.5.1999
Ty6ntekijd on ansainnut LELtoissd seuraavasti:

Vuosi Ansio v. 1999 indeksissd (-maksu)

1 988
1 989
1 994
1 997

95 000
88 000

1 15 000
1 50 000

60 vuoden iein tdytteimisvuosi

120 000
30 000

1. 1

1.11
-31.10.1997
-31.12.1997

1 998 125 000
105 000
20 000

1

1 1

1. -31.10.1998
1 . -31 .12.1998

1 999 60 000

Vanhuuseldkeidn tdyttdmiskuukauden ja sit?i edeltdvdn kuuden kuukau-
den (1.11.1998 - 31.5.1999) ansioita ei oteta huomioon vanhuuseldkettd
laskettaessa. Tdmdn ajanjakson eldke mdArdtddn ajanjaksoa edeltd-
neen 12 kuukauden aikana ansaittujen ansioiden keskipalkan perus-
teella.

Ansiot yhteensd aikavdlilld 1 .1 1 .1 997 - 31 .1 0.1 998 ovat
30 000 + 105 000 = 135 000 mk.

Keskipalkk" on 199 999 
= 11 250 ml</kk

Ansio ajalle 1 .1 1 . - 31 .12.1998 on
Ansio ajalle 1. 1. - 31. 5.1999 on

2 x'11 25O = 22 5OO mk
5x1125O- 56250mk

V

V

1

1

988
989

95 000 mk
88 000 mk

yhtee nsd 183 000 mk

Elaike 1,5 prosentin karttuma-ajalta on 
18-3100 

= 228,75m1</kk.
800



V

V

V

V

V

1 994
1 997
1 998
1 998
1 999

115 000 mk
150 000 mk
105 000 mk
22 500 mk
56 250 mk

1. 1.-31.10.1998
1.11. - 31.12.1998
1.'1.-31.5.1999

yhteensd 448 750 mk

Eldke 2,5 prosentin karttuma-ajalta on 
oo:l^uo 

= 934,90 mk/kk
480

VanhuuselAke on 228,75 + 934,90 = 1 163,65 mk/kk. Yhteensovitus ei
vaikuta eldkkeeseen.

LEL-elAkkeen laskennan eteneminen

Lasketaan ellkkeeseen oikeuttavat ansiot
- otetaan laskentaan mukaan alarajan ylittlneet vuosiansiot
- tarkistetaan indeksilli plittymisvuoden tasoon

- tehdiin mahdolliset palkansaajan tyoelikemaksuvlhennykset
- lasketaan vuosipalkat yhteen
- vanhuuseliketti varten viimeisen 7 kuukauden ansiot korvataan
edeltivien 12 kuukauden ansioilla
Lasketaan ansaithr elflke
- 7,5 o/o:n karttuma-aialta
- 2,5 o/o:t karttuma-aialta
Lasketaan tulevan aian eliike
- ylemmin ruiam;itiran ylittineisti ansioista lasketaan keskimiirii-
nen kuukausiansio (alemman ruiama'iran, ios MYEL:id)

- ansiokuukausista vdhennetiin tyoelikelisipiivit
-TEL/TaEL-ansiot mukaan, jos nrleva aika vain LEL:sti

- erikseen eri kattum a-ajorlta (7 ,5 / 7 ,2 / 0,8 Yo)

Lasketaan LEl-eliikkeeseen mahdolliset tytieliikelisd ia lap-
sikorotus
Lasketaan yksityisen puolen elikelakien mukaiset eliikkeet
yhteen
Lasketaan mahdollinen kertas uoritus v apaakityaellkke es tI
Yhteensovitetaan yksityisen puolen eliike ottaen huomioon
SOllTA-korvaukset ia julkis et tytieliikkeet
Lasketaan mahdollinen varhennusvihennys (enkseen MEL:sti
ja muista yksityisen puolen laeista seki yrittijdtoiminnoista) tai
lykkiiyskorotus.

{.

*

*

*

*

*
*

,1.
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3 TaEL-ELAKE

3.1 Taiteilijoiden ja erdiden erityisryhmiin kuuluvien tyontekijdin
eldkelaki (TaEL)

TaEL tuli voimaan 1.1.1986. Sen piiriin kuuluvat tyosuhteessa olevat
* muusikot, niyttelijit, tanssijat ja muut esiintyvit taiteilijat,
* ohjaajat, dramaturgit, koreogtafit, pukusuunnitteliiat, lavastajzt,
* lehden, radion tai TV:n toimittajat, kuuluttajat tai toimitukselliset

avustaiat,
* kielenkaantalat,tulkit,oppaat,
* kuvaajat,letT<kaaiat ja taiteelliset awustajat,

joiden tyossi luovan taiteellisen tycin osuus on ratkaiseva ja ioiden tyosuhde
on tarkoitettu iatkumaan vuotta lyhyemmln a)art. Ynttajat eivat kuulu
TaEL:n piiriin. Tyontekijl on lain piirissi sen vuoden alusta, jona hin tiyt-
taa 14 \.'uotta.

TaEL:n piiriin kuuluvat vuoden 1998 alusta myos sellaiset TEL-alan tyo-
suhteet, jotka jdavat alle TEL:n karenssirajoien. Tillaisia ovat tyclrsuhteet,

jotka ovat kestineet alle kuukauden ia sellaiset yli kuukauden kestineet ty"-
suhteet, joissa palkka jaa alle TEL:n alarz;jar, (1, 1.56,69 mk/kk vuonna 1998).

Tyonantaja voi siirtii TEL:sti TaEL:n piiriin ne tyosuhteet, joissa tyo-
suhteen ansiot ensimmiisen kuukauden jilkeen ovat laskeneet alle TEL:n
njam'i'iran kuutena perikkiiseni kuukautena. Toisaalta, iot tillaisessa
TEL:n alaraian alittumisen vuoksi TaEL:ssa vakuutetussa tyosuhteessa ansi-

ot nousevat kahtena perikkiisena taytena kuukautena yli TEL:n alarajan, on
vakuutus siirrettivi TEL:n piiriin.(A 44/97)

TaEL:n piiriin kuuluu vuoden 1998 alusta mycis kotitalouksien teettimi
TEL-alan tyo palkasta ja tyosuhteen pituudesta riippumatta (A aa/97).

3.1.'t Laskentaperiaatteet ja eldkelajit

TaEl-elike lasketaan pilsdintoisesti kuten LEl-eldke, jos eliketapah-
tuma sattuu 1.1.1996 tai sen jilkeen (A 1,2/96). Vuoden 1998 alusta

TaEL:iin tehtiin lisiksi muutamia merkittivii muutoksia. Elikkeen laskemi-
sesta, kun eldketapahruma sattuu ennen 1.1.1998, kerrotaan yleiskirieessi
29 /86 seki aikaisemmissa tyoelikkeen laskentaoppaissa (1994 ja 1996).

Lain markkamatirat ovat vuoden 7962 indeksitasossa 100. TaEL:n mu-
kaan myonnetaAn ehkkeiti samoin perustein kuin TEL:ssi ja LEL:ssi osa-

aikaeliketti lukuunottamatta.
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3.2 Eldkkeeseen oikeuttava aika ja ansiot

TaEl-elikkeeseen oikeuttavat atka ia ansiot kuten LEL:ssi. Joitakin
poikkeuksia kuitenkin on film. sen r,'uoksi, etti TaEL:n laskenta ei ole aina
ollut LEL:n kaltaista.

3.2.1 Tyoskentelyaika ja eldkkeeseen oikeuttavat ansiot

TaEl-elikkeeseen oikeuttavat ne ansiot 23 vuoden iin tiyttimiskuukau-
den alusta (1.1.1986lihtien), jotka ylittdvdt TaEL:n alemman rajamiirin fts.
liite 5) ja joiden perusteella maksetaan TaEL:n mukainen vakuutusmaksu.
Alempi rujamdira on 3 650 markkaa \.uonna 1998 (200 mk indeksissi 100).
Palkat tarkistetaan vuosittain TEl-indeksiln. Ehkkeen perusteena olevien
ansioiden miiriimisessi mukana olevien kalenterir,uosien ansioista vihen-
netaAn palkansaaj an tyoelikemaksuprosenttia va staav a m;i,ira.

LEL:std poiketen tyosuhteen piittyessi maksettavaa vuosilomakorvausta
ei lueta TaEl-palkkaan r,'uoden 1998 alusta lukien. Viimeisten kuuden kuu-
kauden TaEl-ansioita ei myoskiin korvata vanhuuseliketti laskettaessa,
vaan ne otetaan huomioon vanhuuselikettd laskettaessa sen kalenterikuu-
kauden loppuun, jonka aikana tyontekiji tayttti;i 65'"'uotta.

TaEl-elikkeeseen oikeuttava alaruja oli ennen vuotta 1998 vuoden 1998
indeksitasossa 6 940,14 marl<kaa (540 markkaa indeksissd 142). Liitteesti 5
n ekg,'r.-uo de s ta 1 9 8 6 lihtien t)imtin r ajzm;ilir ar ke hitys.

3.2.2 Tuleva aika ja tulevan ajan ansiot

TaEl-elikkeeseen oikeuttaa tuleva aika samoin kuin LEL:ssi. Elikkee-
seen oikeuttaa tuleva aika (aika eliketapahtumasta elikeikiin), jos tyontekiid
on 540 piivin aikana ennen fyokf\,Tttomlyteen johtaneen sairauden alka-
mista (tai ellketapahtumaa tai 1. lisipiivii) ansainnut vihintiin TaEL:n
ylemmdn niama,iran fts. liite 5), joka on 14 600 markkaa \.uonna 1998 (800
mk indeksissn 100). Jos tuleva aika nrlee vain TaEL:sta, voidaan TaEL-
ansioihin lisiti ellkkeeseen oikeuttavat TEL- ja LEl-ansiot. TaEL:iin so-
velletaan vuodesta 1998 alkaen sama, lviytintcii kuin LEL:ssi silloin, kun
tuleva tulee mycis MYEL:sti: TaEL:n tulevan ajan oileuteen riittii alempi
rajam;i;ira ansioita 540 piivin aikant 1a TaE-Ln keskipalkka lasketaan alem-
man rujamairin ylittdneisti ansioista (ansaittu 1.1.1998 jilkeen), kun elike-
tapahtuma sattuu !.uonna 1998 tai sen jilkeen. ( 7 /98)

Edelli mainittua 540 pdivin tarkasteluaikaa jatkavx liitteessi 3 mainittu-
jen eruuksien maksupiivit. Karenssiaikaa lukuunottamatta ehdot TaEL:n
tulevan ajan mukaan ottamiselle ovat samat kuin TEL:ssi fts. TF,L 1.2.2).

Tulevan ajan palkka on ylemmin rajamatiran ylittineiden 
'uosipalkkojenkeskiarvo, joka saadaan jakamala 

'uosipalkkoien 
summa mukaan otettuien
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r,'uosien lukumiirilli fteskipalkka, tulevan ajan palkka). Keskipalkkaan ote-
taan mukaan myos TEl-ansiot kyseisini l'uosina, jos tuleva aka m;ititaytyry

pelkistiin TaEL:n pemsteella. Samoin otetaan mukaan LEl-ansiot vuo-
desta 1998lihtien, jos LEl-vuosiansio ylittii alaraian 3 650 markkaa.

Tulevan ajan palkan laskemisen perusteena olevien kalenterir,'uosien (va-

kuutusvuosien) aiasta vdhennetiin se aika, jolta tyontekijd on ennen eldke-

tapahtumar,'uotta saanut tyoelikelisiin oikeuttavaa etuutta fts. liite 3). Sai-

rastumisr,'uonna otetaan huomioon vain aika saitastumispiivdin asti. Tuleva
aika lasketaan kuukausina eldketapahtumasta elikeikiin.

Kun tutkitaan hrlevan ajan oikeuden saamiseksi vaadittavaa tyosuhdeai
kaa (12 kuukautta 10 r'uoden aikana),vaaditaan, etti aika on todellista tyos-
kentelyaikaa QaBL-palkan maksukuukausi tycisuhderekisterissd vastaa yh-
den kuukauden todellista tyoskentelyi kalenterivuonna, jona TaEl-ansioita
on vihintiin alemman rajam;i'iran verran). TaEl-ansioita ei tissl muunneta
tyoskentelykuukausiksi TEL-alarajan avulla kuten tyottomlyselikeoikeutta
tutkittaessa fts. 3.5).

TaEL:ssa sovelletaan myos miiriaikaista lakia 5S-r'uotiaiden tyottomien
tyollistymisedellytyksien parantamiseksi fts. TEL 1.2.2). Laissa mainittu
enintiin 10 kuukauden tyosuhdeaika tarkoittaa TaEL:ssa yhtijaksoista, sa-

man tycinantajan palveluksessa tehtyi tyoti. Enint'itirt 70 kuukauden TaF.L-
tyoskentelyi ei lasketa mukaan tulevan ajan keskipalkkaan. Jos tycintekiji on
tillaisessa yhdessi TaEl-tyosuhteessa yli 10 kuukautta, otetaan timin yli 10

kuukauden TaEl-tyoskentelyn ansiot huomioon tulevaa aikaa laskettaessa.
(A 20/e8)

3.3 Eldkkeenkarttuminen

TaEL:n mukaisen vanhuuselikkeen karttuminen alkaa 23 r'uoden iin
tiyttimiskuukaudesta. Tyontekijd voi kuitenkin saada tyolopl,ttomlyselik-
keen jo alle 23-r'uotiaata.

Eldkettd karttuu TaEL:ssa 1.1.1986 alkaen 1.,5 o/o r.'uodessa, eli

Kuukausieldke sen vuoden alusta, kun tyontekiji tdyttdi 60 (samoin pe-
rustein kuin TEL:ssi, aikaisintaan vuoden 1994 alusta)

Kuukausieldke = ^l- , indeksilla tarkistettujen TaEL-palkkojen summa
800

1
Kuukausieldke = _ X indeksilld tarkistettujen TaEl-palkkojen summa

480
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Tulevan ajan ansioista ja tiysitehoisella eldkkeellioloajaka TaEl-eliketti
karttuu TEL:n tapalan '1.,2 o/o vuodessa 50-l'uotispiivii seuraavasta pdivistd
60 r,,uoden idn tiyttimispiivdin asti ja 0,8 o/o 60-','uotispiivli. seuraavasta
piivistd 65 r'uoden iin tiyttimispiiviin.

Tulevalta ajaka 1a tiysitehoisella elikkeellaoloajalta karttuu elikettd kui-
tenkin 7,5 o/o:n mukaan, jos

x eliketapahruma oli ennen r.uotta 1996
* ennen \.'uotta 1996 myonnetty ellke myonnetiin uudelleen entisin

perustein \,'r.lonna 7996 tzt myohemmin
* ennen vuotta 1943 syntyneelli tyontekiieM o[ oikeus ryottomlys-

parvarahaan 1.1.1996. Jos kuitenkin tillainen rycintekiji on ollut
lomautettuna (1a sai tiytti tai soviteltua paivarahaa) 31.10.1995 1Cl-
keen niin, etti hin palasi takaisin tyohon samalle tyonantaialle
29.2.1996 mennessi, ei hdnelli ole oikeurta 7,5 o/o:n kattumaan. (A
46/es)

Eldke rujataan yhteensovituksella 60 prosenttiin korkeimmasta elik-
keen perusteena olevasta palkasta (tai tyotulosta) sellaisesta tycisuhteesta (tai
yrittiiitoiminnasta), jossa elikkeeseen oikeuttavaa aikaa on vdhintiin vuosi

fts. tarkemmin luku 9).

3.4 Eldkkeenkorotukset

Lapsikorotus ja tyoeldkelisi miirdytyvitt TaEL:ssa kuten TEL:ssi fts.
TEL 1.6), samoin lykkdyskorotus ja varhennusvihennys.

3.5 Eldkelajit

TaEL:n mukaan elike voidaan myontid samoin perustein kuin TEL:ssi
ja LEL:ssi, paitsi etti. osa-aikaeliketti ei TaEL:ssa mycinneti. TaEL-
tyoskentelyn ei myciskdin tarvitse olla pidttynyt vanhuuselikkeelle jiidessi.
Toisin kuin LEL:ssi TaEL:n viimeisten kuuden kuukauden ansioita ei kor-
vata vanhuuseliketti laskettaessa.

Tutkittaessa tyottomllzselikkeeseen vaadittavaa tyosuhteen kestoa (5
!'uotta tyosuhdeaikaa 75 r,uoden aikana) kunkin kalenterivuoden TaEL-
ansiot laetz n TEL:n rajamaarzlla, jotta pddstdin ndihin aikamiiriin kuten
LEL:ssl. Huomioon otetaan vuotta kohden enintdin 12 kuukautta.

Esi merkki 3. 1 . TaE L-tydkyvyttomyyselake

Tyontekijei on syntynyt 25.6.1943. HAn tulee tyokyvyttdmiiksi 13.4.1998.
Htinen TaEl-ansionsa indeksilld tarkistettuina ja palkansaajan ty6eld-
kemaksulla vdhennettyind ovat seuraavat:
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Vuosi

1 986
1987
1 989
1 990
1 991
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997
1 998

TaEl-ansiot mk/v
v. 1998 ind.

Ansio-
kuukaudet

79 600 12
91 000 12
95 000 12
98 500 12

6 eoo (12)
(5 900) (12) alle rajam
82 000 12
64 300 12
92 000 12
85 000 12
(3 130) (3) alle rajam

694 300 96

Vuosien 1993 ja 1998 TaEL-ansiot eivdt oikeuta eldkkeeseen, koska ne
eivdt ylitd ndiden vuosien ansaittuun eldkkeeseen vaadittavia rajamdd-
rid.

Ansaittu TaEl-elike on Y = 867,88 mk/kk.
800

TaEL:n tulevan ajan palkan laskennassa ei oteta huomioon vuosien
1991, 1993 ja 1998 TaEl-ansioita, koska ne eivdt ylitti niiiden vuosien
ylempiii rajamidrid.

Eldke tulevalta ajalta 13.4.1998 - 25.6.2008

TaEL-keskipalkan laskennan perusteena olevia vakuutusvuosia on 8
vuotta eli 96 kuukautta.

Tulevan ajan TaEL-keskipalkk" on Sffi =7 16O,42mUkk.

Tulevan ajan palkka 1,2 prosentin karttuma-ajalta ty6kyvyttomyyden
alkamisesta 60 vuoden idn tdyttdmispdivddn asti on

62x7 160,42= 443946,04 mk/kk.

Tulevan ajan palkka 0,8 prosentin karttuma-ajalta 60 vuoden iEin tiiyttd-
mispdivdn jdlkeisestA pdivdstd 65 vuoden idn tdyttdmispdivAdn asti on

60 x 7 160,42 = 429 625,20 mk.
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443 ?!9'o4 * 429,9-?-5-'20 
= 443,95 + 280,42 = 7go,g7 mldkk1000 1500

TaEl-eldke tulevalta ajalta on

Tyokyvytt6myyseldke on 867,88 + 730,37 = 1 598,25 mk/kk.

Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeeseen.

Esimerkki 3.2. TaEL-vanhuuseldke

Muusikko tayttaa 65 vuotta 30.7.'1999 ja jaa vanhuuseldkkeelle
1.8.1999. Hdn on ansainnut TaEL-ansioita seuraavasti:

Vuosi TaEL-ansiot v. 1999
indeksissd mk/v

1 986
1987
1 989
1 991
1 992
1 993
Yhteensd

36 000
56 000
90 000

105 000
98 000
87 000

472 000

472000
Eldike = -:::- = 590,00 ml</kk

800

Vuosi TaEL-ansiot v. 1999
indeksissd mk/v (- maksu)

1 994
1 995
1 996
1997
1 998
1 999
Yhteensd

92 500 tayttaa 60 vuotta
95 000

103 000
94 000
88 000
45 800

518 300

51 8 300
Eldke = -----:::- = 1 079,79 mk/kk.

480

TaEl-vanhuuseltike 1.8.1999 alkaen on yhteensa 590,00 + 1 079,79 =
1 669,79 ml</kk. Yhteensovitus eivaikuta eldkkeeseen.
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TaEL-elEikkeen laskennan eteneminen

* Lasketaan elikkeeseen oikeuttavat ansiot
- otetaan laskentaan mukaan alaraian ylittineet vuosiansiot
- tarkistetaan indeksilli p idttymisr,'uoden tasoon
- tehddln mahdolliset palkansaajan tycielikemaksuvihennykset
- Iasketaan vuosipalkat yhteen

* Lasketaan ansaittu eliike
- 1,5 o/o:n katruma-ajalta
- 2,5 o/o:n karttuma-ajalta

* Lasketaan tulevan ajan el2ike
- ylemmin rajamatiran ylittineistl ansioista lasketaan keskimiirdi-
nen kuukausiansio (alemman ralama;inn, ios MYEL:id)

- ansiokuukausista vdhennetiin tyoeldkelisipiivit
-TEL/LEL-ansiot mukaan, ios tuleva aika vain TaEL:sta

- er-ikseen eri karttum a-ajotTta (7 ,5 / 7 ,2 / 0,8 o/o)

* Lasketaan TaEl-eliikkeeseen mahdolliset tytiel?ikelis?i ia lap-
sikorotus

* Lasketaan yksityisen puolen eldkelakien mukaiset elikkeet
yhteen

:r' Lasketaanmahdollinenkertasuoritus vapaakirlaelikkeestl
* Yhteensovitetaan yksityisen puolen elike ottaen huomioon

SollTA-korvaukset ja iulkiset tytieldkkeet
* Lasketa fi mahdollinen varhennusvlhennys (erikseen MEL:sti

ja muista yksityisen puolen laeista seki yrittdjitotminnoista) tai
lykkdyskorotus.



4 MEL.ELAKE

4.1 Merimieseldkelaki (MEL)

Merimieselikelaki, MEL, tuli voimaan 1.6.1,956. Lain piiriin kuuluvat me-
rimiehet, jotka tyoskentelevit suomalaisessa ulkomaanliikenteen kauppa-
aluksessa tai miehistoasemassa merenkulkuhallituksen jatirrmurtaiassa. Lakia
ei sovelleta tyontekijiin, jonka tyosuhde on alkanut 65 r'uoden idn tdyttlmi-
sen jdlkeen.

4.1.1 Laskentaperiaatteet ja eldkelajit

MEl-eldke lasketaan tyosuhteittain kuten TEL. MEl-elikkeen laskenta
poikkeaa kuitenkin paljon muista tyoelikelaeista. Merimieseliketti karttuu
kaksi prosenttia vuotta kohden ja siti voi enimmill;a'an saada 50 prosenttia
enintiin kymmenen viimeisen tyovuoden keskimiirdisesti palkasta.

Merirnieselikkeini maksetaan samoja elikkeiti kuin TEL:ssi, mutta van-
huuselikeiit poikkeavat muista yksityisen puolen tyoelikelaeista.

4.2 Eldkkeeseen oikeuttava aika

Merimieselikkee seen oikeuttavat a)at p eiaattees s a s amoin kuin TEL: s sd.

Joitakin eroavaisuuksia on kuitenkin lakien soveltamispiirin ia voimaanhrlon
erilaisuudesta johtuen. MEL:ssi ei myciskiin sovelleta TEL:n piivitekniik-
kaa.

4.2.1 Tyosuhdeaika

Merimieselikkeeseen oikeuttaa vihintiin 75 paivaa kestinyt tyosuhde.
Mycis lyhyemmisti tycisuhteista voi kertyi elikeoikeutta, jos kalenterir,'uoden
alkana elikkeeseen oikeuttavaa aikaa on eri tycisuhteissa yhteensi vihintiin
15 paivaa. Niisti lyhyisti tyosuhteista muodostetaan yksi vapaalctrla, ns. ke-
rarlyvapaakqa. Koska elike lasketaan kuukausina, pyoristetiin 15-30 pnivld
kestinyt tyosuhde yhdeksi kuukaudeksi. MEL:ssi elikkeeseen oikeuttaa
myos aika ennen tyontekijin 23 r'uoden iin tdyttimisti.

Ennen !'uotta 1991 elikkeeseen oikeuttivat kaikki ne piivit, joilta oli
maksettu palkkaa. Tycisuhteita ei rekisteroity. ELikkeeseen oikeuttavaa atkaa
laskettaessa koko vuoden piivit iaettiin 30:lli, iolloin saatiin elikkeeseen
oikeuttavat maksukuukaudet.

?rJ I\i4flI t- tvtt-L-
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Aika ennen MEL:n voimaantuloa 7.6.1.956 oikeuttaa myos elikkeeseen.
Tdhdn a:l<aan sisdlty-vii elikkeeseen oikeuttavia kuukausia kutsutaan purjeh-
duskuukausiksi.

4.2.2 Tuleva aika

Tuleva aika oikeuttaa elikkeeseen kuten TEL:ssi. Tuleva aika lasketaan

siihen elikeikiin asti, jossa tyontekijllli olisi ollut oikeus srirtyi vanhuus-
ellkkeelle, )os hin olisi ollut MEl-tyosuhteessa yhdenjaksoisesti. Tulevan
ajan piiteikini voi siten olla joko yleinen elikeiki tai ansaittu elikeiki fts.
kohta 4.7. 1 Vanhuuselike).

4.3 ElAkkeen kafttuminen

4.3.1 Pddsddnto

MEL:n piisiinncin mukaan ellkettd karttuu kaksi prosentda vuodessa.
Ajalta ennen 1.6.1956 elikettd karttuu vain yksi ptosentti '"'uodessa. Piisiin-
ncin mukaan elikettl karttuu kahden prosentin mukaan mycis sen vuoden
alusta, jona tyontel<tjd, tdyttaa 60 r'uotta.

Karttumiskerroin kuukaudessa ennen 1.6.1956:
1

1200

1
Karttumiskerroin kuukaudessa 1 .6.1 956 jiilkeen

600

Yapaal<tgaelikettl karttuu yksi prosenttt ajalta ennen 1,.6.1,956, kaksi pro-
senttia ajalta 1..6.1956 - 31.12.1990 1a 1,5 prosenttia vuodessa sen jilkeiselti
ajalta. Sen r.,uoden alusta, kun tyontekija taytt;i'i 60 r.,uotta, vapaal<tgaeliketti
karttuu tyonteosta 2,5 prosenttia l,uodessa.

Jos eliketapahtuma on 1.1.1996 tai sen jilkeen, karttuu rulevalta aiaha ya

tdysitehoisella elikkeellioloajalta MEl-elikettd 1,7 %o vuodessa fteroin
17 /1,2000 kuukautta kohden) SO-vuotispiivii seuraavasta piivisti 60 r,uo-
den iin tlyttdmispiiviin asti ja 7,3 o/o 

fterroin 13/1,2000 kuukautta kohden)
6O-vuotispiivii seuraavasta piivdstii 65 r.'uoden iin tiyttdmispiiviin.

Tulevalta ajaka ja taysitehoisella elikkeell;ioloalalta katttuu ellketti kui-
tenkin kahden prosentin mukaan, jos

* eldketapahtuma oli ennen vuotta 1996
x ennen vuotta 1996 myonnetty elike mycinnetiin uudelleen entisin

perustein !.uonna 1996 tai myohemmin
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* ennen \,'uotta 1943 syntyneelli tycintekiiaila o[ oikeus tycittomyys-
pCivarahaat 1.1.1996. Jos kuitenkin tillainen tyontekiji on ollut
lomautettuna (1a sai tdyttd t^i soviteltua paivarahaa) 31.10.1995 id.l-
keen niin, etti hin palasi takaisin tyohon samalle tyonantajalle
29.2.1996 mennessi, ei hinelll ole oikeutta kahden prosentin
katttumaan.

Eliketti saa MEL:n mukaan karttua enintiin 50 prosenttia tyontekiiin
enintdin kvmmenen viimeisen meripalveluvuoden eri tyosuhteiden yhteen-
laskettujen palkkojen keskimidriisesti kuukausipalkasta (kattosliintd). TA-
min siinncin mukaisten keskipalkan laskentaan mukaan otettavien vuosien
matira noudattaa samaa voimaantuloaikataulua kuin elikepalkan laskennassa

fts. alla 4.41aTEL 1.5). Ennen \.'uotta 1996 oleviin enintiin neljiin meri-
palveluvuoteen lisltiin r.,uosi kerrallaan r,'uoden 1995 jilkeisii vuosia niin,
etti keskipalkan laskennassa kiytettivid vuosia on enintiin kymmenen.
Niisti meripalvelur.'uosista lztetaan pois alle 50 o/o:n vuodet samalla tavalTa
kuin elikepalkan laskennassa.

4.3.2 TEL-takuusddnto

Merimieselike lasketaan mycis TEl-takuusllnnon mukaisesd. Piisiin-
non ja TEl-takuusiinnon mukaan laskenrista elikkeisti valitaan suurempi.

Takuusiinnossi eliketti karttuu tyonteosta 0,75 prosentda r,'uodessa

fterroin 1/1600 kuukaudessa) ajalta ennen 1.6.1956 ja sen iilkeen 1,5 pro-
senttia (kerroin 1/800 kuukaudessa) kuten TEL:ssi 1a2,5 prosenttia Q<erroin
1/480 kuukaudessa) 60 r,uoden iin tlyttimisr,'uoden alusta. Takuusiinnon
mukaiseen elikkeeseen ei yleensi oteta mukaan aikaa ennen tyontekijin 23
vuoden iin tiyttimisti.

Tulevalta ajaha 1a tiysitehoisella eldkkeellaoloajalta takuusdinnossd eli-
ketti karttuu TEL:n tapaa;n 7,2 o/o'u'uodessa 5O-l'uotispiivil seuraavasta
piivisti 60 'r,'uoden iin tiyttimispiivdin asti ia 0,8 o/o 60-r,uotispdivii seu-
r^ y^st^ piivisti 65 r,,uoden idn tiyttdmispiivddn.

Tulevalta a)alta ja tiysitehoisella elikkeell,iolozjzlta karttuu eliketti kui-
tenkin 1,,5 o/o:n mukaan, jos

x eldketapahtuma oli ennen vuotta 1996
* ennen \,'uotta 1996 myonnetty elike myonnetiin uudelleen entisin

perustein \,-uonna 7996 tai myohemmin
* ennen \,'uotta 1943 synryneelld tyontekiieM oL oikeus tycittomyys-

paivarahaan 1.1.1996. Jos kuitenkin tillainen tyontekiji on ollur
lomautettuna Qa sai tiytti tai soviteltuz puvarahaa) 31.10.1995 1al-
keen niin, etti hin palasi takaisin tyohon samalle tycinantaialle 29.2
mennessi, ei hinelli ole oikeutta 7,5 o/o:n karttumaan.
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Takuusiinnon mukaista eliketti saa maksimissaan karttua 60 prosenttia
TEL:n mukaisesta yhteensovitusperusteesta ftorkeimmasta ehkepalkasta

sellaisesta tyosuhteesta, jossa elikkeeseen oikeuttavaa aikaa on vihintiin
vuosi, ks. tatkemmin luku 9).

4.4 Eldkkeen perusteena oleva palkka

Elikkeen perusteena oleva palkka lasketaan enintiin tyosuhteen kym-
menen viimeisen kalenterivuoden indeksitarkistetuista ansioista periaatteessa

samoin kuin TEL:ssi. Palkansaaian elakemaksua ei kuitenkaan vihenneti
MEL:ssi elikepalkkaan mukaan otettavista r,'uosista. MEL:ssi on ollut pal-
kansaajan maksu jo jiriestelmin alkuvaiheista lihtien.

Elikepalkan laskennassa ajalta ennen 1.1.1996 huomioon otettavat l'uo-
det lasketaan hieman eri tavalla kuin TEL:ssi, koska MEL:n elikepalkan
laskenta poikkesi TEL:n laskennasta ennen'r.'uotta 1 996.

Ennen !'uotta 1996 elikepalkka laskettiin kaikkien neljin vuoden ansioi-
den keskiarvona, toisin kuin TEL:ss6, iossa ellkepalkka oli kahden kes-

kimmiisen vuoden keskiarvo. Eliketapahtumavuosi jitettiin ottamatta
huomioon, jos tyosuhde piittyi eliketapahtumaan ja tyosuhde niin lasket-

tuna oli iatkunut vihintiin kahden kalenterir,'uoden aikana. Lyhyemmissi
tyosuhteissa elikepalkka laskettiin kaikkien tyor.uosien ansioiden keskiarvo-
na.

Koska MEL:ssd laskettiin elikepalkka ennen vuotta 1996 kaikkien enin-
tti,in neljin viimeisen r,'uoden keskiawona, valintavuodet ajalta ennen
1.1.1996 ovat aina samalla myos laskentavuosia toisin kuin TEL:ssd.

MEL:ssd voidaan TEL:n t^p^ fl laskea tasoituspalkka, ios tuleva aika on
liitettivi alle kuusi kuukautta )atkuneeseen tycisuhteeseen. Elikepalkkaa
voidaan myos tarkistaa harkinnanvaraisesti ja palkaton lapsenhoitoaika ote-
taan huomioon samalla tavalla kuin TEL:ssd.

4.5 Elikkeen korotukset

4.5.1 Ty6eldkelisd

MEl-elikkeeseen lasketaan tyoeldkelisi samoin kuin TEL:ssl. Tyoelike-
lisidn oikeuttavat eruuspiivit ovat liitteessd 3.

4.5.2 Lapsikorotus

MEl-ellkkeeseen lasketaan lapsikorotus TEL:n t^p^ n, mutta MEL:n
varhaisemman voimaantulon takia lapsrkorotuksia ei makseta niin pitkndn
kuin TEL:ssi fts. liite 2). Elike lapsikororuksen kanssa saa olla enintiin 66

prosenttia MEL:n kattosidnnon mukaisesta keskimdiriisesti palkasta.
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4.5.3 Lykkiiyskorotus

Lykkiyskorotus on yksi prosentti tyontekijdn vanhuuselikeiin jilkeen lv-
kntryI kuukautta kohden kuten TEL:ssi. Jos kuitenkin tyontekijilli on vi-
hemmin kuin 25 vuotta elikkeeseen oikeuttavaa aikaa saavuttaessaan yleisen
eldkeidn, elike kartruu siihen asti, kunnes 25 r,'uotta nrlee tiyteen. Vasta ti-
min jilkeen lasketaan lykkdyskorotus. Elikkeeseen oikeutt^va aikaa ei kui-
tenkaan kartu 65 r'uoden iin tiyttimisen jilkeen, joten lykkiyskorotus las-
ketaan viimeistdin 65 r'uoden iisti ldhtien.

4.6 Automaattinen katkaisu

Automaatdnen katkaisu tehdlin kuten TEL:ssi, aikaisintaan 31.12.1994
alkaen. MEL:ssi tyosuhdetta ei kuitenkaan katkaista, jos aika ellkeikiin voi
muodostua kolme \,'uotta lyhyemmiksi.

4.7 Eldkelajit

MEl-elikkeini mycinnetiin samoja elikkeiti kuin TEL:ssd, mutta van-
huuseldkeidn laskeminen poikkeaa muista yksityisen sektorin eldkkeisti.

4.7.1 Vanhuuseldke

Vanhuuselike MEL:ssi voi alkaa joko ansaitussa tai yleisessi elikeiissi.
Veinen elikeiki tarkoittaa ikii, jossa on oikeus jaadi elakkeelle riippumatta
meripalvelun pituudesta. Veisti elikeikdd alhaisemmassa, ansaitussa elike-
iissi elikkeelle jiidikseen teyfly tycintekijin olla tyossi elikeikiin asti ja
tyoskennelli viimeisen kolmen vuoden aikarta vihintiin 18 kuukautta. An-
saittu eliketka matiraytyy meripalvelun pituuden mukaan.

Priaillysto

Piillysttin yleinen elikeiki on 65 \,'uotta. Plillystcin ansaittu elikeiki las-
ketaan kuukauden tarkkuudella siten, ettd 65 vuoden iisti vihenneteen ne
meripalvelukuukaudet, jotka ylittivnt 300. Ansaitru elikeiki ei voi olla alhai-
sempi kuin 60 \.'uotta.

Miehist6

Miehiston yleinen elikeiki nousee vuosina 1992 - 2001 60 r,uodesta 65
l'uoteen siten, etti iokainen tilli jaksolla alkava, kahden kuukauden jakso
korottaa elikeikii yhdelli kuukaudella. Ansaittu elikeiki lasketaan vihenti-
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male 65 \,uoden ilsti ne vuoden 1991 loppuun mennessi ansaitut meripal-
velukuukaudet, jotka ylittivdt 180. Ansaittu elikeiki miehistolld on vlhin-
tidn 55 \'uotta.

Vuoden 2002idrlkeen miehiston ja pnilyston elikeiit maaraytyvat samalla

tavalla muuten, paitsi etti miehistoon kuuluva voi aikaisintaan laada ansai-

tussa elikeiissi elikkeelle S5-vuotiaana.

Esimerkki 4.1 Yleinen elAkeikdi

Miehist66n kuuluvan tyOntekijan yleinen eldkeikEi 1.8.1998 on 63 vuotta
3 kuukautta. Vuoden 1992 alusta elokuun alkuun 1998 on 79 kuukautta,
jossa on 39 alkavaa kahden kuukauden jaksoa eli 3 vuotta 3 kuukautta.

Esimerkki 4.2 Ansaittu elAkeikd

Mieh istodn kuuluvalle tydntekijdlle on kertynyt 355 meripalvel ukuukautta
31.8.1998 mennessd. Vuoden 1991 loppuun mennessii hdnelle on ker-
tynyt 275 meripalvelukuukautta. Ansaittu eldkeikd on silloin:

275 - 180 = 95 kuukautta eli 7 vuotta 11 kuukautta

65 v. - 7 v.11 kk = 57 vuotta 1 kuukausi.

4.7.2 Varhennettu vanhuuseldke

Varhennettu vanhuuselike lasketaan muuten kuten TEL:ssi, mutta var-
hennusvihennys on aina 0,5 prosenttia varhennuskuukautta kohden. Eld-
kettiin voi varhentaa korkeintaan viisi \,'uotta. Varhennus lasketaan joko an-
saitusta tai yleisesti elikeiistd. Varhennettu vanhuuselike voi alkaa MEL:ssi
ail<aisintaan 55 vuoden iisti.

Esimerkki 4.3 Vanhuuseldke

Ty6ntekijd on syntynyt 31.1.1943 ja jiia 55 vuoden ansaitussa eldkeids-
sd merimieseldkelain mukaiselle vanhuuseldkkeelle. Hdnelle on karttu-
nut MEl-vapaakirjaeldkettd 5 240 mVkk Hdnelld on lisdksi ollut vuoden
1991 alun jdlkeen seuraavat ty6suhteet:
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Tyosuhde

1 .9.1991-31 .8.1992
'1 .2.1993-31 .1 .1998

Karttuma- Eliike mk/kk
prosentti

2 "/" = 230,00
1Oo/"= 1350,00

172,50
1012,50

Eldke-
palkka

11 500x
13 500 x

Eldkkeet yhteensd 5 240+ 230 + 1 350 = 6 820,00 mk/kk.

MEL:n kattosAdnndn mukaan eldke voi korkeintaan olla 50 prosenttia
neljdn viimeisen vuoden keskimddrdisistd ansioista,

13 127,90 x 50 "/" = 6 563,95 mk/kk.

MEL:n pddsddnn6n mukaan laskettuna eldke on 6 563,95 mk/kk.

TEL-takuusddnto:

Vapaakirjaeldkkeet 1,5 prosentin karttumalla ovat yhteensd 4 000 mk/kk.

Tyosuhde ElEike- Karttuma- Eldke mk/kk
palkka prosentti

1 .9.1991-31 .8.1992
1 .2.1993-31 .1 .1998

11 500x 1

13500x 7
5"/" =
5"/" =

Eldkkeet yhteensd 4 000 + 172,50+ 1 012,50 =5 185,00 mk/kk

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

Koska TEL-takuusddnnon mukaan laskettu eldke on pienempi, my6nne-
td6n eldke MEL:n pAdsddnnon mukaan eli 1.2.1998 alkaen eldke on
6 563,95 mk/kk.
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M EL-ekikkeen laskennan eteneminen

Lasketaan ellkkeeseen oikeuttav a aika iatkuvasta MEL-tytt-
suhteesta vuoden 1990 iekeiseltd aialta
- tyosuhdeaika
- tuleva aika
Lasketaan yhteen ed aikoihin liitqruiit karttumisprosentit
piisdinnon mukaan TEl-takuusdinncin mukaan
- ennen 1.6.1956 (1, o/,) - ennen 1.6.1956 (0,75 o/o)

- jilkeen 1,.6.1,956 (2Yo) - jilkeen 1.6.L956 (1,5%o)

- tuleva aika 50-60 v. (7,7 o/o) - 60 v. idn tiytt.r,'uodesta (2,5 o/r)

- tuleva aika 60-65 v. (1,3 o/o) - tuleva aika 50-60 v. (1,2o/o)

- tuleva aika 60-65 v. (0,8 7,)
Lasketaan MEl-tytisuhteen eliikepalkka
- tarkistetaan ansiot pddttymisr,'uoden tasoon
- vajaa eliketapahtumavuosi tai tyosuhteen pdittymisvuosi latetaan
pois yli kolme !'uotta jatkuneissa tyosuhteissa
Lasketaan tytisuhteen eldke sekii piiiis?idnniin ettl takuusfldn-
ntin mukaan, joista suurempi vattttaan
- elikkeeseen oikeuttava aika x kartrumisprosentti x elikepalkka
Lasketaan MEl-eliikkeet yhteen aialta ennen ia jdlkeen
1.1.1991
Lasketaan eldkkeeseen mahdolliset tydeliikelis?i ja lapsikoro-
tus
Lasketaan yksityisen puolen elilkelakien mukaiset eldkkeet
yhteen
Las ketaan mahdollinen kertas uoritus v apaakirlaelflkke es ti
Yhteensovitetaan yksityisen puolen elflke ottaen huomioon
SollTA-korvaukset ia iulkiset tytielikkeet
Lasketaan mahdollinen varhennusvdhennys (erikseen MEL:sti
ja muista yksityisen puolen laeista sekd yrittdjdtoiminnoista) tai
lykkiiyskorotus.

*

*

,1.

*

*

*

:1.

*
*

{.



5 YEL-ELAKE

5.1 Yrittdjien eldkelaki (YEL)

Yrittijien elikelaki, YEL, tuli voimaan 1.1.1970. Lain piiriin kuuluu
x 18-64 -r'uodas
* Suomessa asuva yittaja, jonka tyodo on keskimilrin vihintiin

180 markkaa kuukaudessa vuoden 1966 indeksitasossa 142
(2 31,3,38 mk/kk indeksissi 1825 v. 1998), eli TEL:n raja kaksin-
kertaisena ja

* jonka yrittdjdtoiminta on jatkunut yhdenjaksoisesti ainakin nelji
kuukautta sen jilkeen, kun hin on tiyttinyt 18 r,uotta,

x iolla ei ole oikeutta yrittijitoimintansa perusteella muun lain
mukaiseen elikkeeseen ja

x joka ei saa teysitehoista eliketti (elikkeessi mukana nrleva aika)
eiki YEL:n mukaista varhennettua vanhuuseldkettd.

Jos yrittdjin tyotulo ei ylli YEL:n alarajaan, mutta muuten edellyrykset
ttiy ttyv at, voidaan hinelle myontdi vapaaehtoinen YEl-vakuutus.

5.1.1 Laskentaperiaatteetja etuudet

Eldke m'i'iratatir edkseen jokaiselta vihintiin nelji kuukautta kestineelti
yrittdjitoimintajaksolta. Muuten YEL:n mukaan myonnetiin elikkeitd sa-
moin perustein kuin TEL:ssi.

5.2 ElAkkeeseen oikeuttava aika

Elikkeeseen oikeuttaa yrittnjntoiminta, ioka on kestinyt vihintdin nelji
kuukautta. Yrittijitoimintaa ennen YEL:n voimaantuloa (7.1.7970) ei oteta
huomioon. Eliketti laskettaessa otetaan huomioon alka 23-vuotispiivisti
lihtien. 18 r,'uotta tiyttineelli yittaiallavoi olla oikeus ennen 23 vuoden ikii
tyokyvynomyyselikkeeseen ja hinen perheelliin perhe-elikkeeseen. EIik-
keeseen oikeuttavaksi ajaksi luetaan ta[oifl aika tyoky'vyttomiksi nrlosta tai
kuolinpiivisti elikeikdin, jos yrtfidldlli on oikeus nrlevan ajan elikkeeseen.
Elike lasketaan kuukauden tarkkuudella ftuukausitekniikka).

Elikkeeseen oikeuttaa TEL:n tavoin myos ruleva alka ja tdysitehoisella
elikkeellioloaika. Tyoellkelisiin sen sijaan oikeuttavat vain kuntoutusetuus-
pdivit.

80 YTL
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5.3 Eldkkeenkafttuminen

Eldke karttuu YEL:ssi kuten TEL:ssi. Elikkeen karttuminen alkaa 23-

r.uotispiivistA, mutta 18 r,uotta tiyttdneelli yrtttildll^ voi olla oikeus tyo-
kyr,yttomlyselikkeeseen ja hlnen perheelliin perhe-elikkeeseen. Eliketti
karttuu 1,5 prosenttia vuodessa (karttumiskerroin 1 / 800 kuukaudessa).

Eldke - Eliikk.oik.kk
x elakkeen perusteena oleva ty6tulo

800

Eldkettd karttuu yrittijitoiminnasta 2,5 ptosentd.a vuodessa (kartru-
miskerroin 1/480 kuukaudessa) sen vuoden alusta, jolloin yittirii. t'iytttia 60

vuotta. Eliketti voi karttua korotetun karttuman mukaan vasta l'uodesta

1,994 alkaet

Eldke =
Eldkk.oik.kk

x elakkeen perusteena oleva ty6tulo
480

Tulevalta ajalta ja tdysitehoisella elikkeellioloalaka eliketti karttuu
kuitenkin 1.,2 o/o vuodessa S0-r'uotispiivli seuraavasta piivisti 60 vuoden
iin tiyttimispiiviin asti ja 0,8 o/o 6O-vuotispiivii seuraavasta piivisti 65

vuoden iin tiyttimispiiviin kuten TEL:ssd.
Tulevalta ajalta ja tiysitehoisella elikkeellioloajalta karttuu eliketti

kuitenkrn 1,5 o/o:n mukaan, jos
* eldketapahtuma oli ennen vuotta 1996
x ennen vuotta 1996 myonnetty elike myonnetiin uudelleen entisin

perustein vuonna 1996 tai myohemmin
x ennen vuotta 1943 syntyneelli yittaidlli, oli oikeus tyottomyys-

paiv'irahaaa 1.7.7996. (A 46/95)
Eldke raiataan yhteensovituksella 60 prosentdin korkeimmasta

elikkeen perusteena olevasta tyotulosta (tai palkasta) sellaisesta yittala-
toiminnasta (tai tyosuhteesta), jossa elikkeeseen oikeuttavaa aikaa on
vihintiin vuosi (I<s. tatkemmin luku 9).

5.4 ElSkkeen perusteena oleva tyotulo

Yrittijille vahvistetaan tyotuloksi se palkka, joka yrittiidlle olisi
kohruudella maksettava, jos hinen tyotaan tekemdin palkattaisrin vastaavan

ammattitaidon omaava henkilo. Tyotuloksi voidaan vahvistaa myos sellainen

korvaus, jonka voidaan keskimiirin katsoa Yast^ava:fl tillaista tyoti.
Tyotuloa ei voi vahvistaa korkeammaksi kuin 50 000 markkaa 'u'uodessa

vuoden 1970 indeksissd 197 (463197,97 markkaa \,-uonna 1998).
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Elikkeen perusteena oleva tyonrlo on yittdjd,lle 23 vuoden idn
tiyttdmisen jilkeen vahvistettujen tyotulojen painotettu keskiarvo plivin
tarkkuudella laskettuna. Painoina kiytetiin eri tyonrlojaksoihin sisiltyvien
piivien lukumilrii. Jos ryokyr.yttomyys- tai perhe-elike alkaa ennen 23
vuoden ikld, elikkeeseen oikeuttava aika otetaan huomioon eliketapahtu-
masta alkaen. Tyonrlot otetaan huomioon eliketapahtumaa edeltivdlti
ajaha.

Ydttijdn mycinteistd elikepiitosti edeltdvien viiden vuoden ajalta maksa-
mattomat vakuutusmaksut peritiin elikkeesta. NAiti viitti r,'uotta edelti-
neilti r,'uosilta maksamatta ia,ineet vakuutusmaksut sen sijaan pienentavat
pyslwisti elikkeen perusteena olevaa ty6nrloa. Vuodelta 1992 ia siti
edeltivilti vuosilta vihennysti ei tehdd.

Tyonrloa pienennetiln maksamattomien vakuutusmaksujen suhteessa
r,'uosittain jokaiselta tyonrlojaksolta erikseen. Tyonrlojakso tarkoittaa siti
ajanjaksoa, jona tyotulo on pysynyt samana. Jos maksuia ei ole maksettu
lainkaan jonakin vuonna joltakin tyotulojaksolta, on tyonrlo tdmin vuoden
kyseiselti ryotulojaksolta nolla markkaa. Jos maksuia on maksettu puolet
vaadittavasta miiristi, on tyotulo kyseisen vuoden tyonrlojaksosta 50 7o
vahvistetusta tyohrlosta. Maksamattomat vakuutusmaksut pienentivlt
yittaJan tyonrloa vasta r,,uode sta 1.993 lihtien. (A 41 /97)

5.5 Eldkkeenkorotukset

5.5.1 Tyoeliikelisd

YEL:ssi tyoelikelisi lasketaan kuten TEL:ssi, mutta siihen oikeuttaa
yrittijien osalta vain kuntoutusetuusaika vuodesta 1994 lihtien. YEL-
yrittijien ansiopiivirahat eivit oikeuta tyoelikelisiin. Tyoelikelisiprosentti
on valmiiksi laskettuna Eliketurvakeskuksen tyosuhderekisteriotteella
tyo n te kij oid en ja y ittajien o s alta er-il<s e en.

5.5.2 Lapsikorotus

YEL:ssi maksetaan lapsikorotukset kuten TEL:ssi, murta YEL:n
myohiisemmin voimaantulon takia lapsikototuksia maksetaan nuoremmille
yrittijille fts. liite 2).

5.5.3 Lykkdyskorotus

Lykkiyskorotus on 1 prosentti lykklyskuukautta kohden kuten TEL:ssi.
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5.6 Tekninen katkaisu

Yrittijitoimintaan tehdiin TEL:n taPa^n tekninen katkaisu aikaisintaan

1.1.1989lukien, jos
* tyotoloa on korotettu vihintddn yhdelli kolmanneksella. Tekninen

katkaisu tehdidn myos silloin, kun tyodon emmmiismiirin
ylitrymisen johdosta tiysimiiriisti kolmanneksen korotusta ei ole

voitu vahvistaa.
* tyon loa on alennettu vihintidn yhdelld neliinnekselli.
Tyotuloa on tarkistettava viimeistiin neliin vuoden kuluessa tyopanok-

sessa tapahtuneesta muutoksesta. Tyonrlon vihentdminen maksamattomien

maksuien vuoksi ei aiheuta teknistd katkaisua.

Elike lasketaan erikseen erillisisti tyotulojaksoista. Tekninen katkaisu

poistetaan, jos eliketapahtuma sattuu ennen kuin nelii vuotta on kulunut
teknisesti katkaisusta, tai jos yrittijitoiminta ei iatku neljii kuukautta
teknisen katkaisun iilkeen. ( 14/89)
YEL:ssi ei tehdi automaatdsta katkaisua.

5.7 Eldkelajit

YEL:n mukaan mycinnetiin elikkeiti samoin perustein kuin TEL:ssi (ks

1.9) muutamin poikkeuksin.

5.7.1 Vanhuuseldke

Vanhuuselike myonnetiin 65-l'uottaana kuten TEL:ssd, mutta yntti-
iitoiminnan ei YEL:ssd tarvitse olla pidttynyt vanhuuselikkeelle siirrytti-
essi.

5.7.2 Varhennettu vanhuuseldke

Varhennusvihennys m'iaraytyry muuten kuten TEL:ssi, mutta YEL:n
myohemmin voimaantulon r,.uoksi alennetut varhennusvdhennysprosentit

ulottuvat nuorempiin henkiloihin kuin TEL:ssi fts. liite 2). Jos yrittliilli on
YEL:n mukaisen vathennetun vanhuuselikkeen alkana YEl-toimintaa, ei

timi YEl-toirninta kartuta uutta eldketti. Sen siiaan muu tyoskentely

varhennetun vanhuus elikkeen alkana kattuttaa uutta eHkette.
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5.7.3 OsatyOkyvytt6myyseldke

Osatyokyryttomlyselike lasketaan hieman TEL:sti poikkeavasti ennen
1.1.1935 syntyneilli yrittnjiln. Osa-elike on seuraavan taulukon mukainen
prosenttimliri tiydesti elikkeesti:

Taulukko 5.1
Syntymiivuosi Osaeldke prosenttia

tivdesti elikkeesti
1 929 62
1 930 60
1 931 58
1932 56
1933 54
1934 52
1935 tai mvohemmin 50

5.7.4 Tydttdmyyseldke

Yrittnji voi saada tycittomyyselikkeen, koska hinelli on mahdollisuus
saada yritystoiminnan perusteella tyottomyysparvatahaa 1.1.1995 hrlleen
lainmuutoksen iohdosta. Tyottomlyspiivirahan saamisehdot poikkeavat
kuitenkin tyontekijin vastaavista.

Jotta yitttijilli olisi oikeus tyottomyyspaivarahaan, on hd.nen pitinyt
toimia yittdjand vihintiin kaksi vuotta (1.1.1995 jnlkeen) tyottomlytti
edeltineen neljin vuoden aikana. YEl-vakuutuksen tyodon on lisiksi
oltava vihintdin 50 400 t*/v vuonna 1998 (35 kertaa peruspiivirahan
maara kuukaudess a).(A a / 9 8)

Yrittnjnle voidaan maksaa tyottomyyspaivanhaa enintiin 500 pnivilti
nelj in perikkiisen kalenterir,'uoden aikana. Yrittdj i[n ei ole lisipiivioikeutta.
(A 11/es)

Esimerkki 5.1. Yrittiijtin vanhuuselake

Yrittrijri on syntynyt 15.3.1933. Hdn on toiminut yrittdjini 1.1.1970
ldhtien, jolloin hdnelle vahvistettiin ty6tuloksi 22 OOO mk/v. Yrittdja jaa
vanhuuselakkeelle 1 .4.'l 998.

Ty6tulo vuoden 1998 TEl-tyoikdisen indeksiin korjattuna on

1825

19? 
x 22 OOO = 2O3 807,1 1 mldv = 16 983,93 mk/kk.
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1,5 prosentin karttuminen:
Elikkeeseen oikeuttava aika 1.1.1970 - 31.12.1993 on 288 kk.

288x16 983.93* =6114,21mklkk800

2,5 prosentin karttuminen:
Eldkkeeseen oikeuttava aika 1 .1.1994 - 15.3.1998 on 50 kk

50 x 16 983.93.*=1769,16mk/kk
480

VanhuuselAke 1.4.1998 alkaen on 6114,21 + 1 769,16 = 7 883,37
mk/kk. Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeeseen.

Esimerkki 5.2. Yrittiijiin tyOkyvyttdmyyseldke, yrittdjdillii maksamattomia
vakuutusmaksuja

Yritt€ijA on syntynyt 11.8.1940. Hdnen ty6tulonsa on 15 000 mk/v
1.1.1970 - 31.12.1984 ja 40 000 mk/v 1.1.1985 lihtien. Ty6kyvyttomyys
alkaa 1.5.1999. Yrittiijii ei ole maksanut vuoden 1993 vakuutusmaksuja,
joten tdmdn vuoden ty6tulo on 0 markkaa. TEL-ty6suhteesta karttunut
eldke on 910 mk/kk. Yrittdijdillii on yksialle 18-vuotias lapsi.

Eldkkeen perusteena oleva ty6tulo

Ty6tulojakso

1.1.1970- 31.12j984
= 5400 pv
1.1.1985 - 31.12.1992
= 2880 pv
1.1.1993 - 31.12.1993
= 360 pv
1.1.1994 - 30. 4.1999

= 1920 pv

Tyotulo alkamis-
vuoden indeksissd

15 000,00 ml</v

40 000 mk/v

0 ml</v

62 058,82 ml</v

Ty6tulo v. 1999
oletetussa
indeksissd (1861)

141 700,51 ml</v

68 419,12 mVv

0 mk/v

68 419,12 mk/v

5400 x 141700,51+ 2880 x 68 419,12 + 1920 x 68 419,12
= 103 560,09

5400+2880+360+1920

ml</v=8630,01 mk/kk
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Yritt€ijtintioloaika, jolta karttuu eldkettd 1,5 prosentin mukaan on
1 .1 .1970 - 30.4.1999 = 29 v 4 kk = 352 kk.

Tuleva aika 60 vuoden idn tiiyttdmispdivddn saakka on 1.5.1999 -
11.8.2000 = 1 v 3 kk 11 pv - 15 kk 11 pv. Karttuma on 1,2 prosenttia
vuodessa.

352 x I630,01
800

15 x.1990'01 
= 1z9,4smukk

1000

6o x.8-990'01 
= 34s,2o mukk

1500

Tuleva aika 60 vuoden idn tiiyttaimispdivdn jiilkeisestd pdivdstd 65
vuoden i€in tEiyttiimispdivddn = 60 kk. Karttuma on 0,8 prosenttia vuo-
dessa.

YEL-eliike yhteensd on3797,20 + 129,45 + 345,20 = 4 271,85 ml</kk.

Korotus yhdestd lapsesta on 7 prosenttia YEL-eldkkeen mddrdstd.

Lapsikorotus on 0,07 x 4 271,85 = 299,03 mUkk.

Tyokyvyttomyyseldke lapsikorotuksineen on

4 271 ,85 + 910,00 + 299,03 = 5 480,88 mk/kk. Yhteensovitus ei vaikuta.

Esimerkki 5.3. Yrittrijain varhennettu vanhuuseldke

Yrittiijdi on syntynyt 4.3.1936. Hain jiiii varhennetulle vanhuuseldkkeelle
1.7.1998 alkaen. Eldkkeelle siirtymiseen mennessd on karttunut YEL-
eldkett6 3 500 mUkk ja TEL-eliikettd 1 400 mk/kk. Yhteensovitus ei
vaikuttanut eldkkeeseen.

Aika eldkkeen alkamisesta eldkeidn tdyttiimiskuukautta seuraavan
kuukauden alkuun eli varhennusaika 1.7.1998 - 1.4.2001 on 33 kk.

YEl-eldkkeen vdhennys on 33 x 0,40 = 13,2 o/o.

YEL-eltike = 3 500 - o,132x 3 500 = 3 038 mk/kk.

TEL-el€ikkeen vdhennys on 33 x 0,49 = 16,17 "/".
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TEL-eldke = 1 400 - 0,1617 x1 400=1173,62 mldkk.

Varhennettu vanhuuseliike 1 .7.1998 alkaen on
3 038 + 1 173,62 = 4 211,62 mk/kk.

YEL-eldkkeen laskennan eteneminen

*

Lasketaan elikkeeseen oikeuttava aika iatkuvasta yrittiiiii-
toimintaiaksosta
- yrittijitoirninta 23 vwoden iin tiyttdmisen jilkeen
- tuleva aika
Lasketaan eti aikoihin liittyviit karttumat
- 1,.1,.1970 alkaen (7,5 o/o)

- 60 vuoden iin tiyttimisvuoden alusta Q,5 
o/o)

- tuleva aika 50-60 v. (1,2o/o)

- tuleva aika 60-65 v. (0,8 %)
Lasketaan eldkkeen perusteena oleva tytitulo
- lasketaan mahdollisten maksamattomien vakuutusmaksujen vai-
kutus ty6tuloon
- tarkistetaan tyohrlot p iittymis'r,'uoden tas oon
- lasketaan painotettu keskiarvo eri tyonrlojaksoista, ioissa on
otettu huomioon mahdolliset maksamattomat maksut
Lasketaan YEl-suhteen eldke
- elikkeeseen oikeuttava aika x karttumisprosentti x elikkeen
perusteena oleva fyonrlo
Lasketaan eri yrittljiitoiminnoista muodostuneet elikkeet
yhteen
Lasketaan eldkkeeseen mahdolliset tytieliikelisi ia lapsiko-
rotus
Lasketaan yksityisen puolen ellkelakien mukaiset ellkkeet
yhteen
Las ketaan mahdollinen kertas uoritus v apaakirlaeldkkee s td
Yhteensovitetaan yksityisen puolen ellke ottaen huomioon
SollTA-korvaukset ia iulkiset ty<ieldkkeet
Lasketaan mahdollinen varhennusvihennys (erikseen MEL:sti
ja muista yksityisen puolen laeista seki yrittijitoiminnoista) tai
lykkiiyskorotus.

:1.

:1.

*

*

*

*

*
*

:1.



6 N/YEL-ELAKE

6.1 Maatalousyrittdjien eldkelaki (MYEL)

Maatalousyrittdjien eldkelaki, MYEL, hrli voimaan 1,.1,.1970 kuten YEL.
Lain piiriin kuuluu

* 1,8-64 -r'uotias Suomessa asuva maatalousyrittiji ja perheyrityksen

iisen,x jonka tyonrlo on keskimiirin vihintiin 1 080 markkaa vuodessa
indeksissi 142 (13 880,28 mk/v. v. 1998), eli sama kuin TEL:n ala-
raja kerrottuna kahdellatoista ia* jonka toirninta maatalousynttijata on jatkunut yhdenjaksoisesd
ainakin nelji kuukautta sen jilkeen, kun hin on tayttanyt 18 vuotta

)a* ioka ei saa tiysitehoista elikettl (elikkeessi mukana nrleva aika)
eiki MYEL:n mukaista varhennettua vanhuuseliketti.

Suurin osa MYEL:n piiriin kuuluvista maatalousyrittijisti on maatilata-
louden harjoittajia. He kuuluvat pakollisen vakuutuksen piirrin, jos maatilalla
on vdhintdin 5 hehtaaia maatalousmaata. MYEL:ssi tarkoitettuia maata-
lousyrittijii ovat my6s sellaiset henkilot, iotka harjoittavat poronhoitoa tai
ammattimaista kalastusta tyosuhteessa olematta.

Jos maatalousyrittljin tyonrlo tai maatiatalouden har:loittzjan tilan koko
eivdt ylli alarajolhin, voidaan hinelle myontii vapaaehtoinen MYEL-
vakuutus.

6.1.1 Laskentaperiaatteet ja etuudet

Maatalousyrittijien el"rike miiriytyy piiasiallisesti kuten YEL:ssi. Lisiksi
maatilatalouden harjoitta)a voi saada luopumistukea, mikeli hin pysyvisti
luopuu maatalouden harjoittamisesta.

6.2 Eldkkeeseen oikeuttava aika

Elikkeeseen oikeuttaa toirninta maatalousyittiJdn;i, joka on kestinyt vi-
hintidn nelji kuukautta MYEL:n voimaantulon (1.1.1970) ialkeen samalla
tavalla kuin YEL:ssi. Elikkeeseen oikeuttavat tuleva a*a ja tiysitehoisella
elikkeellioloaika samoin kuin YEL:ssi. Tyoelikelisiin oikeuttavat samoin
vain kuntoutuseruuspiivit.

6.3 Eldkkeenkarttuminen

Elike karttuu MYEL:ssi kuten YEL:ssi.

fta [,4vtrtUU 
'VI 

I LL
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6.4 Eldkkeen perusteena oleva tyotulo

Tyotuloksi vahvistetaan se tyonrlo, jota maatalousytitttijan voidaan koh-
tuudella arvioida jatkuvasti saavan toiminnastaan maatalousyrittijini. Maa-
tilataloudessa pellon ja metsin perustyotulo seki peltotyonrlon normaalialue
lasketaan koko maatilan eli vilielmin pinta-alan perusteella. Vitjelmin tyo-
nrlo iaetaan rr;raatrlalla tyoskentelevien maatilatalouden harjoittajien kesken

heidin tyopanostensa mukaisesd.
Kalastajan tyotulo m,itiraytyy piisiintoisesti kalastustoiminnasta saadun

nettotulon perusteella. Poronomistajalle tyotulo lasketaan porojen madran ja

tehtyjen tyopiivien mukaan.
Piisiintoisesti elikkeen perusteena oleva tyonrlo on maatalousyrittdjille

23 r,uoden iin tiyttimisen jilkeen vahvistettujen tyonrlojen painotettu kes-

kiarvo piivin tatkkuudella laskettuna kuten YEL:ssi. Kuitenkin, jos maata-

lousyrittijille on vahvistettu tyotuloa koko 1.1.1983 - 31,.12.1991 viliselle
ajalle, huomioon otetaan vain 1.1.1983 jilkeiset tyonrlot, jos eldkkeen pe-
rusteena oleva tyotulo ndin laskettuna on suurempi kuin piisiinnon mu-
kaan.

MYEL:n maksamattomat vakuutusmaksut pienentivit tyotuloa samoin
kuin YEL:ssi. Yrittiiin myonteisti elikepiitosti edeltivien viiden vuoden
ajalta maksamattomat vakuutusmaksut peritiin ellkkeesti. Niiti viittC
vuotta edeltineilti r.,uosilta maksamatta jiineet vakuutusmaksut sen sijaan

pienentivdt pysl'visti elikkeen perusteena olevaa tyonrloa. Vuodelta 1992 ia
siti edeltivilti vuosilta vihennysti ei tehdi.

Tyotuloa pienennetiin maksamattomien vakuutusmaksujen suhteessa
yuosittain jokaiselta tyoulojaksolta erikseen. Tyonrlojakso tatkoittaa siti
ajanjaksoa, jona tyonrlo on pysynyt samana. Jos maksuja ei ole maksettu
lainkaan jonakin vuonna joltakin tyotulojaksolta, on tyorulo timin vuoden
kyseiselti tyotulojaksolta nolla markkaa. Jos maksuia on maksettu puolet
vaadittavasta miitisti, on tyotulo kyseisen vuoden ryodojaksosta 50 oh

vahvis tetus ta tyotulos ta. Maksamattomat vakuutusmaksut piene ntdv dt mva-
talousyrittijin tyoruloa vasta vuodesta 1993 lihtien. ( 41/97)

6.4.1 Tulevan ajan tydtulo

Maatalousyrittijin tulevan ajan tyotulo lasketaan piisiintoisesti tyoky-
rryttomyyden alkamista vilittomisti edeltineiden neljin vuoden tyotuloien
keskimiirinit- Tata neljli vuotta pidennetddn niin monella vuodella kuin
maatalousyittajzn iki tyokyvyttomlyden alkaessa yhtta'i 52 l'uotta, enintiin
kuitenkin kahdeksaan vuoteen seuraavafl taulukon mukaisesti:
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Taulukko 6.1

6.5 Eldkkeenkorotukset

Eldkkeen korotukset lasketaan MYEL:ssi kuten YEL:ssi.

6.6 Eldkelajit

MYEL:n mukaan myonnetdin elikkeiti piisiintoisesti samoin perustein
kuin YEL: ssi. Tyottomlyspdivitahaan vaadittavaksi MYEl-tyotuloksi riit-
tii kuitenkin 20 ketaa peruspiivirahan m;a'iri kuukaudessa, toisin kuin
YEL:ssi. Sivutoimisella maatalousyrittijdlld voi olla Iisipiivioikeus muun
tyosuhteen perusteella.

Maatilatalouden harjoittaja voi tietyin edellytyksin saada luopumistukea,
jos hin luovuttaa tai vuokraa maadlan peltomaan ja tuotantorakennukset
tilanpitoa jatkavalle luovutuksensaajalle tai jos hln luovuttaa tai vuokraa
maadlan peltomaat lisimaaksi lihialueen m,ille piitoimisille viljelijoille.
Luopumistuki ei perustu MYEL:iin vaan luopumistuesta annetruun erityis-
lakiin, mutta tuen suuruus miiriytly osittain samoin kuin NfYEL:n mukai-
nen tyokylTttomlyselike.

Luopumistuki koostuu perusmiiristd ia tiydennysosasta. Perusmiiri
lasketaan kuten MYEL:n tyokpyttomlyselike ja tiydennysosa on edellisen
perusteella laskettavan kansaneldkkeen suuruinen. Koko luopumisruen mak-
saa Maatalousyrittijien elikelaitos.

lki ty6kyvytt6myyden
alkaessa

Tulevan ajan tyotulon perustee-
na olevien vuosien lukumiiri

52 taivdhemmdn
53
54
55
56 tai enemman

4
5
6
7
8

Esi merkki 6. 1 . Maatalousyrittdj dn ty6kyvyttomyyseldke

Maatalousyrittaja on syntynyt 15.9.1939. HAn tulee ty6kyvyttdmdksi
20.5.1999. Hdnelld on LEL-ansioita, joista eldke on 56,20 mldkk vuoden
1999 indeksissa. Vuonna 1993 vakuutusmaksuja on maksettu vain osa.
Maksamattomien vakuutusmaksujen takia tyotulo vuonna 1993 on
45 500 mk/v.
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MYEL-eldike

Ty6tulot:

1.1 .1970 alkaen
1.1.1972 alkaen
1.8.1986 alkaen
1.1.1993 alkaen
1.1.1994 alkaen

2 000,00 ml</v
10 000,00 mk/v
60 000,00 mk/v
45 500,00 ml</v
86 935,62 mk/v.

Ansaittu eldke

Eldkkeeseen oikeuttava aika 1 .'l .1970 - 19.5.1999 = 29 v 4 kk 19 pv =
352 kk fiAirnnOspiiivait lisdtdiiin tulevaan aikaan).

Tyotulojaksot Ty6tulo alkamis-
vuoden indeksissd

TyOtulo oletetussa
v. 1999 indeksissd
(1861)

18 893,40 mk/v

75 344,13 mk/v

95 845,49 ml</v

50 163,21 ml</v

95 845,49 ml</v

1.1.70 - 31.12.71
- 72O pv
1.1.72 - 30. 7.86
= 5250 pv
1.8.86 - 31.12.92
= 2310 pv
1.1.93 - 31.12.93

= 360 pv
'1 .1 .94 - 19. 5.99
= 1939 pv

2 000,00 mk/v

10 000,00 mk/v

60 000,00 ml</v

45 500,00 ml</v

86 935,62 ml</v

Keskimddrdinen kuukausitydtulo pddsddnn6n mukaan:

720 x 18 893,40+ 5250 x 75 344,13+2310 x 95 845,49+ 360 x 50163,21+ 1939 x 95 845,49

72O+5250 +231 0+360 + 1 939

= 78879,49 ml</v =6573,29 mk/kk

Keskimddrdinen kuukausity6tulo 1.1.83 - 19.5.99

1.1.83 - 30. 7.86 =75 344,13 mVv
1.8.86 - 31.12.92 = 95 845,49 mk/v
1 .1 .93 - 31.12 93 = 50 163,21 mk/v
1.1.94 - 19. 5.99 = 95 845,49 ml</v

1 290 pv
2310 pv

360 pv
1 939 pv
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1290 x 75344,13+ 2310 x 95 845,49 + 360 x 50 163,21 +1939 x 95 845,49

1290+2310+360+1939

88 574,36 mldv = 7 381 20 mldkk

Eldkkeen perusteena oleva tyotulo 1 .1 .1983 jdlkeisistd tyotuloista lasket-
tuna on suurempi kuin pddsdAnnon mukaan laskettuna.

Tulevan ajan eldke:

Koska maatalousyrittiijii on tyokyvyttdmyyden alkaessa 59-vuotias,
tulevan ajan tyotulo on ty6kyvyttomyyden alkamista vdlittdmdsti edel-
tdneiden kahdeksan vuoden tyotulojen keskimddr6.

Ty6tulot

20.5.91 - 31.12.92 = 95 845,49 ml</v 581 pv
'l .1 .93 - 31.12 93 = 50 163,21 mk/v 360 pv
1 .1 .94 - 19. 5.99 = 95 845,49 mk/v 1939 pv

Ty6tulo 20.5.199'l - 19.5.1999 = 90 135,21 m]</v = 7 511,27 mWkk

Tuleva aika 60 vuoden idn tAyttdmispdiv6dn saakka on 20.5.1999 -

15.9.1999 = 3 kk 26 pv + 19 pv = 4 kk 15 pv. Karttuma on 1,2 prosenttia
vuodessa.

352 x 7 381.2O
Eliike = - ,,il =3247,73 ml</kk

4x7 511.27

lOOO = 30,05 mk/kk

60 x 7 511.27_:____:==__:_ = 300,45 mk/kk
1500

Tuleva aika 60 vuoden tEiytttimispAivdn jdlkeisestd pdivdstd 65 vuoden
iiin tiiyttiimispdivddn = 60 kk + 15 pv. Karttuma on 0,8 prosenttia
vuodessa.

MYEL-eldke yhteensd on 3 247,73 + 30,05 + 300,45 = 3 578,23 mk/kk.

MYEL- ja LEL-eldke yhteensd ovat 3 578,23 + 56,20 = 3 634,43 mk/kk.
Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeen mddridn.



f\4YfL 93

Esimerkki 6.2. Maatalousyrittdj6n vanhuuseldke

Maatalousyrittdijd on syntynyt 1 5.6.1 934. Paaryneistd TEL-tyosuhteista
on karttunut eldkettd 3 500 ml</kk. MYEl-toiminta on alkanut 1.1.1986.
Tydtulo indeksilld tarkistettuna on 75 000 ml</v. MaatalousyrittAjti jtiii
vanhuuseliikkeelle 1.7.1 999 alkaen.

Eldkkeen perusteena oleva ty6tulo 75 000 mk/v = 6 250 mUkk.

El6kkeeseen oikeuttava aika

1 .1 .1986 - 31 .12.1993 = 96 kk (1,5 %)

1.1.1994 - 15.6.1999 = 65 kk (2,5%)

ElAke - 96x6250 65x6250
= 1 596,35 mk/kk.+

800 480

TEL- ja MYEL-vanhuuseldkkeet 1.7.1999 alkaen ovat yhteensd
3 500 + 1 596,35 = 5 096,35 mk/kk. Yhteensovitus ei vaikuta eldkkee-
seen.



MYEL-eldkkeen laskennan eteneminen

*

Lasketaan ellkkeeseen oikeuttava aika iatkuvasta yrittiifii-
toimintaiaksosta
- yrittdjitoiminta 23 r-uoden iin tiyttimisen jilkeen
- tuleva aika
Lasketaan eri aikoihin liittyviit karttumat
- 1.1.1970 alkaen (1,5 o/o)

- 60 r.'uoden iin tdyttimisvuoden alusta Q,5 Yo)

- tuleva aika 50-60 v. (7,2o/o)

- tuleva arka 60-65 v. (0,8 7o)

Lasketaan ellkkeen perusteena oleva tydtulo
- lasketaan mahdollisten maksamattomien vakuutusmaksujen vai-
kurus ryotuloon
- tarkistetaan tyotulot piittymisvuoden tasoon
- lasketaan painotetru keskiarvo en tyotulojaksoista, ioissa on
otettu huomioon mahdolliset maksamattomat maksut (huom.
1.1.19 83 -31 .12.199 7, ks. 6.4)
Lasketaan MYEl-suhteen eliike
- elikkeeseen oikeuttava aika x karttumisprosentti x elikkeen pe-
rusteena oleva tycitulo
Lasketaan eri ydttiii?itoiminnoista muodostuneet eldkkeet
yhteen
Lasketaan ellkkeeseen mahdolliset tydel2ikelis2i ia lapsiko-
rotus
Lasketaan yksityisen puolen ellkelakien mukaiset ellkkeet
yhteen
Lasketaan mahdollinen keft asuoritus vapaakirlaellkkeestd
Yhteensovitetaan yksityisen puolen eldke ottaen huomioon
SOLITA-korvauks et j a julkiset ty<iellkkeet
Lasketaan mahdollinen varhennusvdhennys (erikseen MEL:sti
ja muista yksityisen puolen laeista seki yrittijitoiminnoista) tai
lykkiyskorotus.

*

*

*

*

*

,1.

{.
:1.

*

S4 MYIL



CSA-AIKAILAKT SS

7 OSA-AIKAELAKE

Osa-aikaelikkeen tatkoituksena on ^nta; 
ikiintywille tyontekiidlle

mahdollisuus kiyttii jaliele olevaa tyokykyaan ia tyohaluaan hy'vikseen
joustavasti, mikali osa-aikatyoti on tarjolla. Vlhentimilli tyopanostaan voi
56 vuotta tdyttanyt henkilo tietyin edellytyksin iaad)i osa-aikaeldkkeelle,

iolloin ellke korvaa osittain ansioiden menetysta. Osa-aikaelikkeen alaiki-
raia on alennettu tilapiisesti 58 vuodesta 56 r'uoteen aialle 1.7.1998 -

31..12.2000 (A 11/98). Osa-aikaelikkeitl voidaan myontii muiden yksityisen

puolen elikelakien paitsi TaEL:n mukaan. ( 7 /96)

7.1 Osa-aikaelikkeen saamisen edellytykset

Osa-aikaelike voidaan myontid yksityiselli puolella 56 r'uotta mutta ei 65

vuotta tiyttineelle henkilolle seuraavin edellytyksin:
(1) Henkilo on ollut pitkiin tyoelimissi ja kuulunut tyoelikelakien

piiriin osa-aikaelikkeen alkamisvuotta edeltineiden viimeisten 15

kalenterivuoden aikana yhteensi vihintiin 5 I'uotta.
(2) Henkilo on ollut Suomessa jirjestetyn ty<ieliketurvan piiriin

kuuluvassa kokoaikaisessa tyossd yhteensi 72 kuukautta osa-

aikaelikkeen alkamista edeltineiden 18 kuukauden aikana.

(3) Tyontekiji vihentdd ansiotyotiin keskimiirin 16-28 tuntiin
viikossa ja yittirid puoleen aikaisemmasta tyosti. Keskimiiriinen
tycissioloaika lasketaan enintidn 16 viikon aianjaksolta, jos vii-
kottainen tyoaika vaihtelee. Osa-aikatycissi ei saa olla yli kuuden
viikon katkosta lomia lukuunottamatta. Yitttiji voi lopettaa ydt-
tiiitoimintansa kokonaankin ja siirtyl osa-aikaiseen tycisuhteeseen.

(4) Osa-aikaiset ansiot alentuvat vastaavasti tyontekiiilld 35-70

prosenttiin vakiintuneesta ansionrlosta ia y nttajalld tyotulo puoliin-
ruu. Ansioiden on kuitenkin oltava vihintdin kyseisen laire alaraiarr

verran.
(5) Henkilolli olisi elikkeessiin oikeus tulevaan alkaart.

(6) Henkilo ei jo saa omaa perus- tai rekisteroitya lisieliketti )onkin
tyoelikelain perusteella Suomessa tai ulkomailla. Osa-aikaellkkeen
hakija, joka on ryoskennellyt myos EU-maassa tai sosiaaliturva-

sopimusmaassa siten, etti tyoskentely kuuluu timin m 
^fl

vakuutuksen piiriin, ei voi Suomen osa-aikaeldkkeen yhteydessi
hakea eliketti ulkomailta: ulkomailla osa-akaelikehakemus kisitel-
l61n vanhuuselikeasiana ja sielti myonnetty vanhuuselike estii
Suomen osa-aikaelikkeen saamisen.
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Liitteeni 9 on tauiukko, jossa on esitetty yksityisen ja julkisen puolen osa-
aikaelikkeen saamisedellyrysten erot.

7.2 Osa-aikaeldkkeen eldketapahtuma

osa-aikaelikkeen eliketapahtuma on se piivi, jona kaikki eldkkeen
saamisen ehdot tayttyvat. Kiytinnossi eliketapahruma on osa-aikatyohon
siirtymisti edeltdvi viimeinen kokoaikatyopaiva, jos kokoaikatyon ja osa-
aikatyon vililli ei ole katkoa.

Jos kokoaikatyon ja osa-aikatyon vililli on katko, eliketapahruma on osa-
aikatyon alkamista edeltinyt piivi, jos muut edellytykset ovat silloin myos
tiyttyneet.

7.3 Vakiintunut ansiotulo

Jotta osa-aikaelike voitaisiin laskea, on ensin miiriteltdvi kokoaikatyosti
saatu vakiintunut ansiotulo. Se maaraytyy kaikkien niiden toimintojen
Perusteella, joista henkilcilli eliketapahtumahetkelli on tulevan aian oikeus.

TEl-tyosuhteen vakiintuneena ansiohrlona pidetiin sen tyosuhteen
elikepalkkaa, johon liitettdisiin tuleva aika, jor tyontekiji olisi nrllut
tyoky'vyttcimiksi osa-aikaeldkkeelle siirtymisen sijaan. Koska vakiinrunut
ansionrlo lasketaan kuten eldkepalkka, tehdiin ansioista mycis palkansaajan
tyoeldkemaksuvihennys.

Automaattista katkaisua ei tehdi tai se poistetaat maarittiessi vakiintu-
nutta ansiotasoa niissi osa-aikaelikkeissi, joissa eliketapahtuma on sattunut
1.4.1998 tai sen jilkeen. Automaatdnen katkaisu otetaan kuitenkin huo-
mioon, kun lasketaan kokoaikatyon elikettd 75 o/o:n tajaa varten tai osa-
aikaelikkeen iilkeisti eliketti. (A 11/98)

LEl-tyoskentelyn vakiintuneena ansionrlona pidetiin palkansaajan
tytielikemaksuvihennyksen jilkeisisti LEl-ansioista laskettua keskipalkkaa.

YEL- ja MYEl-toiminnan vakiintuneena ansiorulona pidetid.n osa-
aikatycihon sifutymisti vilittomisti edeltdneiden neliin kalenterivuoden vah-
vistettujen tyotulojen keskimiirdi, jos yrittijitoiminta on iatkunut yhti-
jaksoisesti. vajaaksi Jaavan osa-aikaelikkeelle siirtymisvuoden tyotuloja ei
oteta huomioon. Jos yrittijitoiminta ei ole jatkunut neljaa \.'uona yhtijaksoi-
sesd., vakiintuneena ansiotulona pidetiin viimeisen yrittijitoimintajakson
tycitulojen keskimiirii.

Jos henkilolli on useita rinnakkaisia tyosuhteita tai yrittijitoimintaa, on
vakiintunut ansiorulo kaikkien vihintiin kuusi kuukautta jatkuneiden toi-
mintojen elikepalkkojen ia ty<inrlojen yhteismiird, jos henkilolli niisti
jokaisesta on oikeus hrlevaan aikaan.
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Esimerkki 7.1. Tyontekijdn vakiintunut ansiotaso

Ty6ntekijiilld on TEL-ty6suhteita seuraavasti

TEL A: 1.2.1976 - 31 .1 .1999
TEL B: 1.2.1999 - 31.10.1999

Elirkepalkka mk/kk
I 000

11 000

Osa-aikaeldke alkaa 1.11.1999. Koska tuleva aika ty6kyvyttomyyden
sattuessa liitettdisiin tyosuhteeseen B, vakiintuneena ansiotulona osa-
aikaeldkettA laskettaessa pidetddn ty6suhteen B elAkepalkkaa 11 000
mk/kk.

Esimerkki 7.2. YrittdijEin vakiintunut ansiotaso

Y rittrijtil lii on Y EL-toi m i ntaa seu raavasti :

Eldkkeen perusteena oleva
tyOtulo mk/kk v. 1999 indeksissd

Tydtulo A: 1.1.1975 - 31.12.1997
Tyotulo B: 1 .1.1998 - 31 .8.1999

100 000
120 000

YrittAjiln vakiintunut tyotulo on neljdn viimeisen tdyden kalenterivuoden
keskimddrdinen tyotulo vuoden 1 999 indeksissd

3 x 1oo ooo+120 ooo 
= 105 ooo,oo ml</v

4

7.4 Ansionalenema

Osa-aikaelikkeen ansionalenema on kokoaikatyosti saadun vakiintuneen
ansiotulon 1a osa-alkaty6sti saadun ansiohrlon erotus. Ansionalenerrr 

^ 
t^r-

vitaan osa-aikaelikkeen laskemiseksi.

Osa-aikaelikkeen perusteena olevan ansionaleneman laskemista varten
korotetaan henkilon vakiintunut ansiotulo TEl-indeksilli vastaamaan osa-

aikaelikkeen alkamishetken tasoa.

Ansionaleneman tdytJy yleensi jotenkin vastata tyoaian alenemaa. Jnlielle
jaavan osa-aikaisen ansiohrlon tulee tyontekrjlle olh 35-70 prosenttia va-

kiintuneesta ansiotulosta )a yitttilalli 50 prosenttia. Osa-aikaisen ansiotulon
tdyry kuitenkin olla vihintiin lryseisen laiut alarajan suuruinen.

Ansionalenema rinnakkaisista toiminnoista m'i'iraytyry siten, etti va-

kiintuneiden ansioiden yhteismilrlsti vihennetdin osa-aikatciisti saatujen
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ansioiden yhteismdiri. Neifl tehdiin, jos oikeus osa-aikaelikkeeseen on
kaikista rinnakkaisista toiminnoista. Kunkin elikelain mukaisen osa-aikaelik-
keen saaminen edellytti;i, etta tlmin lain mukaista tyoti on vihennettdvi.

Jos osa-aikaeliketti ei haeta kaikista rinnakkaisista toiminnoista, Iasketaan
ansionalenema kahdella tavalla. Ensiksi lasketaan vakiintuneiden ansioiden
yhteismiiri niistd toiminnoista, joista henkilo );d osa-aikaelikkeelle ja
vihennetiin tasti yhteismiiristl samoien lakien mukaisten osa-aikatoiden
ma;iru. Toiseksi lasketaan vakiintunut ansio kaikista rinnakkaisista toimin-
noista ja vihennetiin kaikkien osa-aikatoiden ansiot. Niiti kahdella tavalla
laskettua ansionalenemaa yetr^taan keskenaan jz pienempi markm,iira
valitaan ansionalenemaksi.

Ansionalenemaa laskettaessa osa-aikatyon palkasta ei vihennetd pal-
kansaaj an tycieldkemaksua.

Esimerkki 7.3. Ansionaleneman laskeminen

Henkilon kokoaikatyon eldkepalkka on 9 500 mldkk. Hdn siirtyy osa-
aikaeldkkeelle 1.8.1998. Hdn alentaa ty6aikaansa ja palkkaansa 40
prosentilla 5 700 markkaan kuukaudessa.

Osa-aikaeldkkeen ansionalenema on 9 500 - 5 700 = 3 800 mk/kk.

7.5 Osa-aikaeldkkeen mddrA

Osa-aikaelikkeen ma;ira on 50 prosenttia ansionalenemasta.
Osa-aikaeldke voi olla enintdin 75 prosenttia eliketapahtumaan men-

nessi karttuneesta, yhteensovitetusta elikkeesti. Karttuneeseen eldkkeeseen
lisdtdin ennen yhteensovitusta tyoelikelisi. Yksityiselll puolella enimmdis-
maara)in otetaan huomioon yksityisen ja iulkisen puolen elikkeet perustur-
van mukaisina. Myos ulkomailla vakuutetusta tyoskentelysti karrnrnut elike
otetaan huomioon enimmiismddrii laskettaessa.

Esimerkki 7.4. Ty6ntekijdn osa-aikaeldke

Tyontekijei on syntynyt 8.9.1940. Hzin jriai osa-aikaelakkeelle 1.7.1998
alkaen. Hdnen eldkepalkkansa TEl-tyosuhteesta on 9 690,35 mk/kk ja
1.7.1998 mennessa karttunut eldkkeensii 5 571,80 ml</kk. Ty6ntekijd
vdhentdd ty6ntekoaan 60 prosenttiin entisestd.

Vakiintunut ansiotulo on 9 690,35 ml</kk.

Osa-aikapalkka on 0,60 x I 690,35 = 5 814,21 mUkk.

Ansionalenema on I690,35 - 5 814,21 = 3 876,14 mk/kk
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Osa-aikael6ke on 0,50 x 3 876,14 = 1 938,07 mk/kk.

Osa-aikaeldkkeen alkamiseen mennessd karttunut, yhteensovitettu eld-
ke on 5 571,80 ml</kk. Enimmdismddrd on O,75x5571,80 = 4178,85
mk/kk. Osa-aikaeltike jiiii alle enimmdismdArdn.

nteki osa-aikaeldke on 1 938,07 mk/kk.

Esimerkki 7.5. Yrittiijiin osa-aikaeldke

YrittdjA on syntynyt 1.6.1938. Hdn on toiminut yrittdijdrndi 26.6.1978
alkaen. YrittiijA jaa osa-aikaeldkkeelle 1.7.1998 alkaen, jolloin hAn

alentaa ty6panostaan puoleen. Hdnelle on karttunut eldkettd 1.7.1998
mennessA YEL-toiminnasta 3 600,52 ml</kk, aikaisemmista TEL-tydsuh-
teista 3 074,80 mk/kk ja LEl-ansioista 125,52 mk/kk. YEL-toimintaan on
tehty tekniset katkaisut 31.12.1993 ja 1.1.1995. Jdlkimmdinen tekninen
katkaisu poistetaan, koska elAketapahtuma sattuu ennen kuin neljd
vuotta on kulunut katkaisusta.

Vakiintunut ansiotulo

Tyotulojakso

1.1.e4 - 1.1.95 (361 pv)
2.1.95 - 31.12.97 (1079 pv)

Tyotulo alkamis-
vuoden indeksissd

26 000 ml</v
120 000 mk/v

Ty6tulo v. 1998
indeksissd

28 110,19 ml</v
127 920,56 mVv

361 x 281 10,'19 +1079 x 127920,56 
= 102g9g,65 mUv =

361 + 1079

I574,89 mk/kk

Ansionalenema on 0,50 x I 574,89 = 4 287,45 mk/kk.

Osa-aikaeldke on 0,50 x 4 287,45 = 2 143,73 mk/kk.

Karttunut eldke yhteensA on 3 600,52 + 3 O74,8O + 125,52 = 6 800,84
mk/kk. Yhteensovitus ei vaikuta elAkkeeseen.

Enimmdismddrd on 75 7" x 6 800,84 = 5 100,63 mk/kk. Eliike jiiti alle
enimmdismAArdn.

Yrittdjdn osa-aikaeldke on 2 143,73 mk/kk



7.6 Eldkkeen karttuminen eldkkeelldoloajalta

Osa-aikaelikkeelli olevalla eliketti karttuu osa-aikatyosti, kuten muusta-
kin tyostd normaalien karttumissiintojen mukaan, eli 1,5 prosenttia sen

vuoden alkuun, kun henkilo tayttaa 60, ia siiti eteenpdrn 2,5 prosentda
l'uodessa.

Eliketti karttuu osa-aikaellkkeelli oloajasta 1,5 prosenttia vuodessa siiti
ansionalenemasta, jonka mukaan osa-aikaelike ensimmiisen kertan
laskettiin. Siti ei siis tulkita sellaiseksi elikkeellioloajaksi, josta kartruisi
elikettd 7,2 tat 0,8 prosentin mukaan. Osa-aikaelikkeen ajalta kartrunut
elike lisitiin myohemmin mycinnettividn elikkeeseen.

7.7 Osa-aikaeldkkeen jtilkeen myonnettavd eldke

Vanhuuselike alkaa 65 r'uoden iin tdyttimisti seuraavan kuukauden
alusta osa-aikaelikkeen jilkeen, kun henkilo lopettaa osa-aikatyon elikeiin
t'iy tetty aan Vanhuus el6ke koo s tuu silloh kolmesta osas ta :

(1) osa-aikaelikkeen alkamiseen mennessd katttuneesta kokoaikatyon
elikkeesti,

@ osa-aikaelikkeenaikaisenosa-aikatyonelikkeesti,
(3) osa-aikaelikkeellioloajalta karttuneesta elikkeesti. Vanhuuselik-

keeseen lisitiin 1,5 prosenttia ansionalenemasta (osa-aikaelikkeen
alkaessa) jokaiselta osa-aikaelikevuodelta.

Jos henkilo latkaa osa-aikatyotiin yli 65 r'uoden iin, elikkeen nimi
muuttuu vanhuuselikkeeksi, mutta m;i'ira on endnen. Kun henkilo tyon
pddtyttyit hakee vanhuuseliketti, lasketaan vanhuusell'kkeeseen lykkiyskoro-
tus. Korotus lasketaan 65 vuoden ikiin karttuneen, yhteensovitetun
elikkeen ia osa-aikaeli'kkeen suuruisena maksettavan vanhuuselikkeen
erotukseen. Niin laskettu elike korotetaan TEl-indeksilli lykityn van-
huuselikkeen alkamisvuoden tasoon.

Jos osa-aikaeldkkeen saajalle myonnetiin tyokyr,yttomSrsellke (toistai-
seksi mycinnetty tai kuntoutustuki), osa-aikaelikkeesti karttuu eliketti ryo-
ky'vryttcimllzselikkeen alkamiseen saakka. Timi lisitiin tyokyryttomyyselik-
keeksi muutettuun osa-aikaelikkeeseefl kuten vanhuuselikkeessi. Tuleva
aika liitetiin seki osa-aikatyojaksoon ettd elikejaksoon sellaisissa osa-
aikaeldkkeissi, jotka ovat alkaneet 1.1,.L994 tai sen jilkeen ja joiden jilkeen
myonnetiin tyoky\,Tttomyys- tai tyottomyyselike 1.4.1998 tai sen jilkeen (A
11/98). Titi ennen tuleva aika liitettiin vain osa-aikatyojaksoon.

'1*O CSA.AIKATLAKT
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Kuva 7.1

Jos henkilon osa-aikaelike on alkanut ennen I'uotta 1994, vanhuus- tai
tyokpyttomyyselikkeelle siirtyessdin hinen osa-aikatyon palkkaansa koro-
tet^^n seuraavan taulukon mukaisilla syntymir.'uodesta riippuvilla kertoi-
milla. ELikette karttuu tillaisella henkil<illd vain osa-aikatyosti, ei osa-

aikaelikkeestd.

Taulukko 7.1

TEL ia LEL YEL ia MYEL Korotuskerroin
1924lai aikaisempi
1 925
1 926
1927
1928
1929

1932 tai aikaisempi
1 933
1 934
1 935
1 936
1 937

1

1

1

1

1

1

,6
,5
,4
,3
,2
,1

Yhteensovirus tehdiin normaalisti osa-aikaelikkeen iilkeen mycinnetti-
vid'n eldkkeeseen ioko vanhuuselikeidssi tai muun eldkkeen alkaessa.

Tuleva aika 0,8 %Osa-aikaeldke
1,5 "/"

2,5 0/"
Tuleva aika 0,8 %

Kokoaikaty6
1,5 "/"

Osa-aikatyd
1,5 "/"

56v 60v. TKV 65 v.

Esimerkki 7.6. Tydkyvyttdmyyseldke osa-aikaeldkkeen jdlkeen

Tyontekijei on syntynyl 26.7.1939. Hiin on ollut TEL-kokoaikaty6ssd
25.2.1988 - 30.7.1997 vdlisen ajan ia siirtynyt osa-aikaeliikkeelle
1.8.1997. Kokoaikatyon eldkepalkka oli 7 500 mk/kk ja osa-aikatyon
4 500 ml</kk, jolloin ansionalenema on 3 000 mk/kk. Tyontekijd siirtyy
ty6kyvytt6myyseldkkeelle 1 .1 2.1 998. Pddttyneistd kokoaikatyosuhteista
karttunut TEL-eldke on 3 589 mk/kk.

osa-aikatyd 1.8.97 - 30;1 1.98 (1,5,%) 16 x 4 500 
= 90 mk/kk

800



1fi2 OSA-AIKAULAKI

Osa-aikaeldkkeelldoloaika

1.8.97 - 30.11.98 (1,5 %)
16x3000

8OO = 60 mk/kk

Tulevan ajan el6ke osa-aikaty6std

1.12.98 - 26.7.2004

Tulevan ajan eldke osa-aikaeldkejaksosta

726130x4500 60x4500
ff * 15OO =215,40 mk/kk

1.12.98 - 26.7.2004

Ty6kyvyttdmyyseldke yhteensd on 3 589 + 90 + 60 + 215,40 + 143,60 =
4 098 mk/kk. Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeen mddrddn.

72613Ox3000 60x3000
r ooo * 

t soo = 143'60 mk/kk

Esimerkki 7.7. Vanhuuseldke osa-aikaeldkkeen jdlkeen

Tydntekija on syntynyt 18.10.1941. Hrin on ollut TEl-kokoaikaty6ssd
1.5.1997 - 30.6.1998 vdlisen ajan ja siirtynyt osa-aikaeldkkeelle
1.7.1998. Kokoaikatyon eldkepalkka oli I 115,43 ml</kk ja osa-aikatydn
palkka 4 557 mUkk, jolloin ansionalenema on 4 558,43 mk/kk. Paatty-
neistd TELtyosuhteista hdnelle on karttunut peruseldkettd 2 721,41
mk/kk ja lisdeldkettd 76'1,15 m[</kk. Tyontekijdi siirtyy vanhuuseldkkeelle
1.11.2006.

Osa-aikatyo

(1,5 %) 1.7.1998 - 31.12.2000

(2,5 %) 1.1.2001 - 18.10.2006

Osa-aikaeldkkeellAoloaika

(1,5 %) 1.7.1998 - 18.10.2006

30x4557
gOO = 170,89 mk/kk

6918/30 x 4557
= 660,77 mk/kk

480

99 18/30 x 4558,43

B0O = 567,52 mk/kk

Vanhuuseldke yhteensd on
2 721,41 + 761,15 + 170,89 + 660,77 + 567,52 = 4 881 ,74 mVkk.
Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeen mddrAdn.
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8 PERHE-ELAKE

Tyoelikelakien mukaista pethe-eldkettd voidaan maksaa tyoeldkelakien

piiriin kuuluneen kuolleen henkilon (edunjnttijnn) edunsaajille eli puolisoille
ja lapsille tietyin edellytyksin. (A 11l90)

8.1 Perhe-eldkkeen saamisen edellytykset

Pethe-elikkeen voivat saada leski, endnen puoliso ja lapset. Pethe-elike
jakaanruu leskenelikkeeseen ja lapsenelikkeeseen.

8.1.1 Leskeneldkkeen saamisen edellytykset

Leskenelikeoikeus syntfy avioliiton perusteella. Elikeoikeus on seki
nais- etti miesleskelld.

Leskelli on oikeus leskenelikkeeseen, jos

(1) leskelli on tai on ollut yhteinen lapsi (oma tai ottolapsi) edunjitti-
jin kanssa ja avioliitto oli solmittu ennen kuin eduniittiji oli tdyt-
tinyt 65 l'uotta.

Q) leskelli ja edunjittijnfla ei ole ollut yhteisti lasta, mutta
* avioliitto oli solmittu ennen kuin edunjattaja oh tayttanyt 65

vuotta ia leski 50 r'uotta ja
x avioliitto oli kestinyt vihintlin 5 r,uotta ja
x leski on tiyttinyt 50 r,uotta tai ollut pitkiin tyokyr,yton.

Ennen 1.7.1950 syntyneilli lapsettomilla leskilli on oikeus leskenelikkee-
seefl ennen 50 ikivuottaan. Jos edunjittiji ja leski olivat avioliitossa uuden
perhe-elikelain nrllessa voimaan 1.7.1990 iitta'i, etti avioliitto oli kestinyt
vihintdin kolme !,uotta. Avioliitto oli my6s voitu solmi^ v^st^ sen jilkeen,
kun leski oli tdyttinyt 50 vuotta.

Edunjittnjdn entiselld puolisolla oikeus perhe-elikkeeseen milriytyy ku-
ten leskelli, ios eduniatt'ija olt kuollessaan velvollinen ma)iraaiorn maksa-

maan entiselle puolisolleen elatusapua, joka perustuu tuomio-istuimen lain-
voimaiseen piitcikseen tai sosiaalilautakunnan vahvistamaan sopimukseen.
Entisti puolisoa eivit koske edelli mainitut voimaantulovaiheen lievennyk-
set alle 5 0-r'uotiaille lap s ettomille leskille.

8.1.2 Lapseneldkkeen saamisen edellytykset

Lapsenelikkeen saamisen edellytykseni on, etti lapsi on edunjittdjdn
kuollessa alle 18-r,uotias. Alle 18-vuotiaalla lapsella on aina oikeus lap-
senellkkeeseen omien vanhempiensa jilkeen. Ottolapsella on oikeus lap-
senelikkeeseen ottovanhempiensa iilkeen. Myos lesken lapsella tai ottolap-
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sella voi olla oikeus lapsenelikkeeseen edunjittijin jilkeen, jos lapsi on asu-

nut edunjittiiin kuollessa timin ja lesken kanssa samassa taloudessa. Lap-
sella on kuitenkin oikeus lapsenelikkeeseen vain kahden eduniittijin jilkeen
samanaikaisesti.

8.2 Perhe-eldkkeenmAdrd

Perhe-elikkeen perusteena on edunjittijin kuolinhetkellidn saama yh-
teensovittamaton elike fts. elikkeiden yhteensovitus luku 9). Jos edunjittiji
oli palvellut yli elikeiin, perhe-elikkeen perusteena kiytettian lykittyi van-
huuseliketti. Jos edunjittiji oli varhennetulla vanhuuselikkeelli, perhe-
elikkeen perusteena kivtetiin vathennettua vanhuuseldketti. Jos edunjittljd
oli kuollessaan osatyoky\,Tttomyyselikkeelli, muutetaan elike tiydeksi per-
he-eliketti laskettaessa.

Jos edunjittCla ei ollut elikkeelli (tai hin oli osa-aikaelikkeell;), perhe-
elikkeen perusteena kiytetidn siti tiytti tyoky\,f/ttomyyselikettd, ionka hln
olisi saanut, jos olisi tullut tyokyqzttomiksi kuolinhetkelliin. Perhe-eldke voi
olla enintidn edunjittijin tiyden elikkeen (ilman lapsikorotuksia) suurui-
nen.

Lesken- ia lapsenelikkeiden yhteensovittamaton yhteismiiri on seuraa-
van taulukon mukainen osuus edunjittiiin elikkeesti.

Taulukko 8.1

8.2.1 Leskeneldkkeen mddrd

Jos edunsaajina on lesken lislksi lapsia, on tiysi yhteensovittamaton les-
kenelike edellisen taulukon osoittama m)itira edunjittijin yhteensovitta-
mattomasta eldkkeesti.

Jos leski on yksin edunsaajana, tiysi leskenelike on puolet edunjittijin
elikkeestd. Elikkeeseen tehdddn kuitenkin elikesovitus, joka voi pienentdi
maksettavan elikkeen m,iara,i.

Eldkesovitus

Elikesovirus tarkoittaa siti, etti lesken omia ryoelikkeiti (askennallisia
tyoellkkeiti, jos leski ei ole elikkeelli) verataan edunjittajdn tyoebkkeisiin

Lasten lukumddrii 0 1 2 3 4-
Leskeneldke 6112 6112 5112 3112 2/12
Lapseneldkkeet 4112 7112 9112 10112
Yhteensii 6112 10112 1U12 1?/12 12/12
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maksettavaa leskeneliketti miirittiessi. Elikesovitus tehdiin leskenelik-
keeseen jonakin seuraavista ajankohdista:

* Nuorin lapsi ttiyttaa 18 vuotta.
* Edunjdttaldn kuolemaa seuraavan seitseminnen kalenterikuukau-

den alusta alle 65-r'uotiaalle leskelle, ios hdnelli ei ole alle 18-

r,'uotiaita lapsia eiki hin s^a om^ eliketti (eskelle maksetaan al-

kuelikkeen a tdy tt'i leskenelikettd kuusi kuukautta).
x Heti leskenelikkeen alkaessa, jos leski on teyttenyt 65 r'uotta tai

hin on elikkeelll eiki hinelli ole alle 18-r,'uotiaita lapsia.

Eldkesovituksessa leskenelike pienenee tiydesti m'i'irast:i:it (oka on
yleensi puolet edunjlttdiin elikkeesti), jos lesken omat tyoelikkeet ylittdvit
ns. elikesovitusperus teen. Elikesovitusp eruste m'i'iratti'in edun j ittij dn kaik-
kien tyoelikkeiden yhteensovittamattoman yhteismiitin perusteella seuraa-

vasti:

Taulukko 8.2

Elikesovitusperuste
vuonna 1998

Ehto

YlAraja 3 789,83 mldkk
(294,88 ind. 142)

Jos edunjdttiijain tyoeldkkeet olivat
3 789,83 mk/kk tai enemm?in (v. 1998
indeksissd '1825)

Ed u njtittrijiin ty6e lAke
mldkk

Jos edunjdttaijtin tyoeldkkeet olivat vdlilld
1 638.64 mk/kk - 3 789,83 mldkk

Alaraja 1 638,64 mk/kk
(127,5O ind. 142)

Jos edunjdttdjain tyoeldkkeet olivat enin-
tddn'l 638,64 mldkk (v. 1998 indeksissd
1 825)

Elikesovitusperusteen ylempi markkamdiri, joka \.'uonna 1998 on 294,88

mk/kk (lain indeksitasossa 142) alenee portaittain l'uoteen 2004 mennessd

6,64 markalla (ind. 142) vuosittarn 255 markkaan (l;:d. 142). Vuoden 2004
jdlkeen ylarajaa muuttavat vain indeksitarkistukset. Liitteessi 6 on laskettuna
elikesovituspeflrsteen ylemmin markkamiirin kehitys vuoteen 2004 asa

indeksitasossa 1.42.



106 PIRHT.ELAKT

Elikesovitettu leskenellke lasketaan serraavan kaavan mukaisesd :

Eldkesovitettu leskeneldke =
6 x Edunjdttdj6n eldike - 0,5 x Ylite

12

Ylite = Lesken oma eldke - Eldkesovitusperuste

Liitteessi 6 on taulukko, josta voi nihdi leskenellkkeen miirin eri tuloyh-
distelrnilli.

Entisen puolison eldke

Edunjnnnjnn endsen puolison elike kuukaudessa on se osuus leskeneldk-
keesti, miti 60 prosenttia entisen puolison kuukausittaisesta elatusa!'Lrsta on
edunjittijin koko yhteensovittamattomasta elikkeestd, eli

0,6 x elatusapu
x leskenel6ke

edunjaittiijain elake

Entisille puolisoille maksettava elike pienentii leskelle maksettavaa el:a-

ketti. Entisen puolison elike voi olla enintiin leskenelikkeen suuruinen
silloin, kun edunsaajana ei ole leskei.

Esimerkki 8.1. Elikesovitettu leskenel6ke

Ty6ntekijd kuolee vuonna 1998. Hdnen tydeldkkeensa oli 6 000 mk/kk
yhteensovittamattomana, lesken vanhuuselake on 5 000 mk/kk.

Leskeneldke = 9 x 6 000 mk/kk= 3 000 mk/kk
12

Yhteensovitus ei vaikuta leskeneldkkeeseen. Koska alle 18-vuotiaita
lapsia ei ole, tehdddn leskeneldkkeeseen eldkesovitus. Eldkesovituspe-
ruste on yldrajan, 3 789,83 mk, suuruinen.

Ylite = 5 000 - 3 789,83 = 1 210,17 mk.

Eldkesovitusvdhennys on 0,5 x1210,17 = 605,09 mk.

Yhteensovitettu, eldkesovitettu leskeneldke on 3 000 - 605,09 =
2394,91 mk/kk.



p[nHr-rLAKr 107

Esimerkki 8.2. Entisen puolison eldke

Mies oli tuomittu maksamaan entiselle vaimolleen elatusapua 1 000
ml</kk. Miehen tyoeldke oli 6 000 mk/kk. Yhteensovittamaton leskeneld-
ke on 3 000 ml</kk.

Entisen puolison elatusavusta 60 % on 600 mk. Entisen puolison el6ke
ennen yhteensovitusta ja eldkesovitusta on

600 x3000=300mUkk.
6000

8.2.2 Lapseneldkkeen mdArd

Lapsenelikkeen yhteismiiri lasketaan taulukon 8.1 mukaan. Lapsenelik-
keeseen vaikuttaa ainoastaan perhe-elikkeeseen oikeutettuien lasten luku-
m'itira. Lapsenelikkeen yhteismilira jaetaan tasan kunkin lapsen kesken ia
kullekin maksetaan erikseen oma osuutensa.

Tdysorpo

Tiysorvoille maksetaan tiysorvon lisi, joka on2/72 edunjittijin yhteen-
sovittamattomasta elikkeesti, ja se lisitiin lapsenelikkeiden yhteismddriin.
Edunjiniinn ehke ei kuitenkaan saa ylittyi tiysorvon lisin vuoksi.

Esimerkki 8.3. Perhe-eldke

Perheen diti kuolee. Edunsaajiksi jddvdt aviomies ja kaksi lasta. Aidin
tyOkyvyttdmyyseldkkeen mddrA olisi ollut 4 800 ml</kk, jos hdn olisi tullut
ty6kyvyttomdksi kuol inpdivdnddn. Yhteensovittamattomat eldkkeet ovat:

Leskenelike = a x4 800 = 2 000 mk/kk
12

LapsenelAkt<eet = I x 4 800 = 2 800 mk/kk.
12

Kummankin lapsen oma yhteensovittamaton osuus on 1 400 ml</kk.
Leskeneldkkeeseen ei tehdd eldkesovitusta ennen kuin perheen nuorin
lapsi tdyttdd 18 vuotta.
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9 KOKONAISELAKE JA YHTEENSOVITUS

Suomessa maksetaan tycinteosta karttuvia tyoelikkeiti (yksityiselti ja jul-
kiselta puolelta) ja asumiseen perustuvia kansanelikkeitd. Elikkeensaaia voi
myos saada korvauksia tyotapaturmasta tycinantaian ottaman tapatumava-
kuutuksen perusteella tai liikennevahingosta liikennevakuutuksen perusteel-
la.

TyoeHkejnrlestelmdn tarkoituksena on turvata tycintekijin toimeennrlon
taso vanhuuselikkeelle jiidessi. Tihin katsotaan riittdvin eliketaso, joka on
enintiin 60 prosenttia tyouran kotkeimmista ansioista.

Henkilo voi saada eliketti useammasta edelli mainitusta jlrjestelmisti.

Jotta elikkeiden yhteismiiri ei nousisi kohtuuttoman suureksi, eri iirjestel-
misti nrlevat elikkeet ja korvaukset rujata;tn 60 prosentin tavoitetasolle yh-
teensovittamalla ne keskeniin. (A 23/93, A 46/95)

9.1 Peruseldkkeet

Tyoeldkejirjestelmistd maksetaan ns. peruselikkeiti. TEL: ssi, YEL:ssi )a
MYEL:ssi voidaan larlestat myos lisiel'iketuwaa fts. 9.5). Yhteensovituk-
sessa otetaan kuitenkin huomioon vain peruselikkeet. Yksityisen puolen pe-
ruselikkeet ovat:

(1) TEL:n vihimmiisehtoien mukainen elike (ei sisilld penrsturvan
laajennuksia, Irlrn. alennettua ehkeikin)

@ LEl-elike
(3) TaEl-elike
(4) MEl-elike
(5) YEL:n vihimmdisehtojen mukainen elike
(6) MYEL:n vdhimmiisehtojen mukainen elike, maatalousyritti)ien

sukupolvenvaihdoselikkeen perusm a:ara, maatalousyrittdjien luo-
pumistuen perusmiiri seki maatalousyrittijien luopumiskorvauk-
sen perusmiiri.

Elikkeensaaialla voi olla oikeus myos julkisen puolen tyoelikkeisiin. Yh-
teensovituksessa huomioon otettavat iulkisen puolen peruselikkeet ovat:

(7) kunnallisten viranhaltijain ja tyontekijiin elikelain (KVTEL) perus-
eliketuwan mukainen eLrjke; tillaisena elikkeeni pidetiin myos
perhehoitajalle ja luottamushenkilolle mycinnettyi peruselike-
turvan mukaista eliketti

(8) valdon elikelain gEL) mukainen elike laskettuna peruseliketur-
van mukaisena

(9) Suomen Pankin eldkesidnnon nojalla myrinnetty elike peruseldke-
turvan mukaisena
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(10) kansanelikelaitoksen eldkeohjesiinnon tai elikesidnncin mukainen
elike tai kansaneldkelaitoksen halliruksen jisenen elike peruseli-
keturvan mukaisena

(11) evankelis-luterdaisen kirkon elikelain (KEL) nojalla myonnetty
elike

(12) ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain nojalla my<innetty eli-
ke

(13) Ahvenanmaan maakuntaelike.

9.2 Ensisijaiset eldkkeet

Elikkeensa$alJa voi olla tyoelikkeensi lisdksi oikeus myos taparurmay^-
kuutus-, Iiikennevakuutus- tai sotilasvammalain mukaisiin korvauksiin. Ni-
mi korvaukset ovat ensisijaisia tyoelikkeisiin nihden. Se tarkoittaa siti, etti
niiti ns. SollTA-korvauksia maksetaan tyoelikkeen ma'irast'i riippumatta
tlysimdiriisesti. Tyoeliketti maksetaan niiden korvausten jilkeen vain se

osa, minki SollTA-korvaukset laavat alle 60 ptosenttia yhteensovituksen
perusteena olevasta ansiosta eli yhteensovitusperusteesta Q<s. 9.4.1). Jos
SollTA-korvaukset ylittlvit 60 prosenttia yhteensovitusperusteesta, ei

tyoelikettd makseta lainkaan.
Elikkeiti yhteensovitettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon sellaista SO-

LlTA-korvausta, ioka on iatkunut vihintiin kolmen vuoden ajan ennen
ensimmiisti eliketapahtumaa. Jos SOllTA-korvauksen m'itira nousee eli-
ketapahtuman yhteydessi, niin yhteensovituksessa otetaan huomioon vain
se osa SollTA-korvauksesta, joka ylittdi ennen eliketapahtumaa maksetun
korvauksen mtitiran (ks. lisiesimerkki 1 1 . 6).

9.3 Kansaneliike

Kansanelikkeen tarkoitus on taata elikkeensaaian vihimmdistoimeenru-
lo. Siti maksetaan Suomessa asumisen perusteella. Henkilon on teytynyt
asua Suomessa 16 \'uotta taytetqaan vihintiin kolme vuotta, jotta hinelld
olisi oikeus kansanelikkeeseen. Kansaneldkelain mukaan maksetaan van-
huuselikettl, tyokyr,ryttomprs- ja yksilollistd varhaiselikettd sekd tyottomyys-
eliketti. Vanhuuselikkeen voi myos varhentaa tai lykata. Perhe-eliketti
maksetaan yleisen perhe-elikelain mukaan. Osatyoky'r,ryttcimyys- ja osa-

aikaeliketti ei makseta kansanelike j iri estelmistd.
Kansanelik e maaraytyry tyoeldkkeen matiran mukaan. Tyoeldkkee n m'i'i-

rdn noustessa tarpeeksi suureksi kansaneliketti ei makseta enil lainkaan. Jos
henkilci on asunut muualla kuin Suomessa, kansaneldkkeen mtitita suhteute-
taan hinen Suomessa asumisaikaansa. Kansaneldkkeeseen voi kuulua myos
lisii, joita ovat asumistuki, dntamalisi, ylimiiriinen rintamalisi seki hoito-
tuki.
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Elikeoikeus alkaa yleensi samaan tikaan seki tyoelikelakien etti kansan-

elikelakien mukaan.

9.4 Yhteensovitus

Yhteensovituksessa SOllTA-korvauksien, tyoelikkeiden ja kansanel"iik-

keen muodostama kokonaiseliketurva rajoitetaan yksityiselli puolella 60

prosenttiin yhteensovirusperusteesta.

9.4.1 Yhteensovitusperuste

Yhteensovitusperuste on henkil<in korkein sellainen peruselikkeen pe-
nrsteena oleva elikepalkka tyosuhteesta tai elikkeen pemsteena oleva tyo-
tulo yrittijitoiminnasta, jossa elikkeeseen oikeuttavaa aikaa on vihintdin
l,uosi. Tuleva aika otetaan mukaan laskettaessa titd r,'uoden aikaa. Jos hen-
kiloile ei ole yhtiin vuoden kestinytti tyosuhdetta tai yittajatoiminta)aksoa,
yhteensovitusperuste on korkein elikepalkka tai elikkeen perusteena oleva
tyotulo vihintdin kuukauden kestineesti tyosuhteesta tai yittajatoiminnas-
ta.

Jos tyosuhteet tai yrittijitoimintaiaksot ovat kestineet rinnakkain vihin-
tiln nroden, lasketaan elikepalkat ja tyotulot yhteen yhteensovitusperus-
tetta maarattiessi. Automaattisesti katkaistu tyosuhde kdsitelliln yhdenjak-
soisena rinnakkaista a:tkaa tutkittaessa. LEL- ja TaBL-ansiot voidaan laskea

yhteen muiden lakien mukaisten elikkeen perusteena olevien palkkoien
kanssa, ior nimi muut tyosuhteet tai yrittijitoiminta ovat jatkuneet
LEL / T aEL-tyciskentelyn kans sa rinnakkain koko kalentedvuoden i a vuoden
aikana on LF-L / -I aEL- an sioita vihin ti d n ylempi rajama'ira.
\'hteensovitusperusteeksi voidaan valita kotkein

(1) TEl-tyosuhteen eldkepalkkataitasoituspalkka

Q) LEl-r'uosiansiotaikeskipalkka
(3) TaEl-r'uosiansiotaikeskipalkka
(4) MEl-eldkepalkka
(5) YEl-eliketyonrlo
(6) MYEl-eHketyotulo tai hrlevan ajan MYEL-tyon:1o, vihintiin

kuitenkin 55 583,76 mk/v indeksissi 1825 (6 000 mk/v ind. 197)

(7) KVTEl-elikepalkka
(8) VEl-elikepalkka
(9) KiEl-elikepalkka
(10) Suomen Pankin, Kansanelikelaitoksen, Ahvenanmaan maakunnan

ja Ortodoksisen kirkkokunnan palvelussuhteen elikepalkka
(1 1) kahden tai useamman samanaikaisen, peruselikkeeseen oikeuttavan

tyo- tai virkasuhteen tat yittajatoiminnan yhteenlasketnr palkka tai
tyonrlo
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(12) kymmenen kuudesosaa aikaisemmin mycinnetysti elikkeesti lisit-
tyni uuden peruselikkeen palkkaan tai tyotuloon, jos henkilo on
vilittomisti ennen uutta eliketapahtumaa saanut aikaisempaa eli-
ketti ja ollut elikkeelli ollessaan yhteensi vihintiin kolmen vuo-
den ajan samanaikaisesti tyosuhteessa.

9.4.2 Yhteensovitusraja

Yhteensovitusraja on 60 prosenttia yhteensovirusperusteesta. Peruselik-
keesti vihennetiin se osa, ioka yhttaa yhteensovitusrajan (ylite). Jos tyo-
elikkeiti on mycis julkiselta puolelta, vihennetiin yksiryisen puolen tyoeli-
ketti siini suhteessa, miti se on yhteensovittamattomien elikkeiden koko-
naismiiristi. Osa-tyokpyttcimyvselikkeessd yhteensovitusraja on 30 pro-
senttia yhteensovitusperusteesta fts. lisiesimetkki 1 1.5).

9.4.3 Yhteensovituksen ajankohta

Yhteensovitus tehddin elikkeen alkamishetken lainsiidinnon mukaisena
ja tasoisena. Vanhuuseldkkeissl yhteensovitus tehdiin vanhuuseldkeiin
tiyttimispiivin tasoisena, myos lykityissi vanhuusellkkeisszi. Uusi yhteen-
sovitus tehdiin silloin, kun elikkeensaaian etuuksien mdirissi tapahruu
muutoksia. Se tehdidn muutosa,ankohdan tasossa muutosta seuraavan kuu-
kauden alusta ldhtien tai saman kuukauden alusta, jos muutos tapahruu kuu-
kauden 1. paivana.

9.4.4 Yhteensovitus ennen 1.1.1996

Ennen vuoden 1 996 elikeuudistusta myonnetyissi elikkeissi kansanelike
otettiin yhteensoviruksessa huomioon. Yhteensovitusraja oli tasan 60 pro-
senttia yhteensovitusperusteesta vain silloin, kun yhteensovitusperuste oli
alle 586 mk/kk indeksissi 1.42. Kun yhteensovituspemste ylitti tdmin mark-
kama;arun, vihennettiin yhteensovitusra)asta ns. kansanellkevihennys. Timd
vihennys oli kuusi prosentda yhteensovitusperusteen ia ylla mainitun mark-
kamli'iran erotuksesta, enintidn kuitenkin kansanellkkeen pohjaosan milri
edellisen vuoden maraskuun tasoisena. Jos niihin ennen vuotta 1996
myonnetryihin elikkeisiin tehdiin uusi yhteensovitus vuonna 1996 tai sen
j ilkeen, on yhteensovitustaja 60 o/o yhteensovirusperus teesta.



Esimerkki 9.1. Yhteensovitus TEL, VEL, TVL

Yhteensovittamaton TEL-eliike on 1.6.1998 alkaen 3 500 mk/kk, valtion
VEL-peruseldke 1 000 ml</kk ja tapaturmavakuutuslain mukainen el6ke
3 000 mk/kk. Korkein, v6hintddn vuoden kestdneen tyosuhteen eldke-
palkka on 8 000 mk/kk.

Yhteensovitusraja = 0,6 x 8 000 = 4 800,00 mk/kk.

Eldkkeet yhteensd: TEL 3 500 mk/kk
VEL 1 000 ml</kk
TVL 3 000 ml</kk

7 500 mk/kk

Ylite = 7 500 - 4 800 - 2700 mk/kk

Tapaturmaeldke ensisijaisena eldkkeend maksetaan tdysimdtirtiisesti,
jolloin ylite vdhennetddn kokonaan tyoeldkkeistd.

TEL-elaikkeestd vdhennettdv6 yl ite :

3 500

3 500+'1000
x27OO = 21OO mk/kk

Yhteensovitettu, eldkkeensaajalle maksettava TEL-eldke 1.6.1998 alka-
en on 3 500 - 21OO = 1 400 mk/kk.

9.4.5 Perhe-eldkkeiden yhteensovitus

Perhe-elikkeiden yhteismiiri yhteensovitetaan eduniittijin idlkeen
myonnettdvien muiden pethe-elikkeiden (peruselikkeet, SOLITA-korvauk-
set) kanssa niin, etti perhe-elike yhteensi ei yliti yhteensovitusrajaa.

Perhe-elikkeiden yhteensovituksessa kdytettivi yhteensovitusraja saa-

daan seuraavasti:

perhe - eldke
x 0,6 x yhteensovitusperuste

edunjrittaijrin eldke

Yhteensovitusperuste on sama kuin edunjittijin omassa eldkkeessi kiytetty.
Yhteensovitusraiasta vihennetiin kutakin edunsaajan a olevaa lasta koh-

den yleisen pethe-elikelain @EL) mukainen lapsenelikkeen perusmiiri
edellisen l'uoden tasoisena. Vihennettivl markkamiiri '"'uonna 1998 on
264 mk/ld<.

.I 
] 2 KCK*NAISTLAKI JA Y}-.JTilTruSO\IITU$
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Jos edunsaaiata on lasten lisdksi leski, vlhenneteen leskeneliikkeesti sa-

moin PEL:n mukainen leskeneldkkeen pohiaosa edellisen vuoden tasoisena,

r.uonna 1998 vihennys on 449 mk/l<k Entiselti puolisolta ia lapsettomalta
leskeltd pohjaosaa ei vihenneti.

PEL:n mukaiset vihennykset voivat enintidn olla seuraavat:

Taulukko 9.'l

edunsaajina enimmaisvihennys
yhteensovitus-
Perusteesta 70

1 lapsi
2lasta
3lasta
4 lasta tai enemmdn
leskija 1 lapsi
leskija 2 lasta tai
enemmdn

10,0
17,5
22,5
25,O
25,O

30,0

Yhteensovituksen iilkeen perhe-elike laeta,an edunsaajille yhteensovitta-
mattomien elikkeiden suhteessa.

Esimerkki 9.2. Perhe-elAkkeen yhteensovitus

EdunjeittrijA kuolee vuonna 1998. Hdnen tydeldkkeense oli 5 700 mk/kk
ja yhteensovitusperusteensa 9500 mk/kk. Edunsaajina ovat leski ja yksi
lapsi.

Leskeneldke ennen yhteensovitusta on

6 x5700=2850mk/kk
12

Lapseneldke ennen yhteensovitusta on

4 x5700=1900mk/kk
12

Yhteensovitus:

Perhe-eliikkeet yhteensd ovat 4 750 mUkk. Yhteensovitusraja ennen
PEL:n mukaisia vAhennyksid on



4750 
x 0.6 x 9 5oo = 47ilomldkk.

5 700

PEL:n vahennysten jdlkeen yhteensovitusraja on

4 75O - 449 - 264 = 4 037 mk/kk. Vdhennykset ovat alle 25 prosenttia
yhteensovitusperusteesta.

Yhteensovitettu perhe-eldke jaetaan edunsaajien kesken seuraavasti

Leski 391 x 4037 =2422,2omUkk.4750

Lapsi 19 x 4037= 1 614,80 ml</kk.
4750

9.5 Rekisteroidyt TEL-lisdeldkkeet

Yksityiselld puolella tyonantajalla on mahdollisuus larjesta;i lisieldketur-
vaa lakrsiiteisen TEl-peruseldketurvan lisiksi. Lisiturva voi olla ioko re-
kisteroityi tai rekisterciimdtcinti eli vapaamuotoista.

Rekisteroity lisdeldke on sidottu TEl-indeksiin ja siihen on vapaakirjaoi-
keus tycisuhteen piittyessi. Rel<rsteroity TEl-lisleliketurva miiritelliin
henkiloryhmille, ei yksittiisille henkiloille.

Rekisteroity lisdeliketurva voi pitdi sisilliin mm. elikeiin alennuksen,
enintiin 66 prosentin tavoitetason tai peruseliketurvaa lyhyemmdn elikkeen
karttumisajan.

Myos YEL- ja MYEl-vakuutuksiin voi liittyi lisieldkerurvaa. Niiden va-
kuutusten ehdot poikkeavat TEl-lisieldketurvan ehdoista.

9.5.1 Rekisteroidyn TEL-lisiieldkkeen laskeminen

Tdysi vanhuus-, tyokyr,yttomrys- ja tyottomlyslisielike lasketaan pdi-
sdintoisesti siten, etti lisielike yhdessi saman tycisuhteen peruselikkeen
kanssa on yhteensd eldkerurvan ehdoissa maaratq prosentti (enintiin 66)
tycisuhteen elikepalkasta. Elikepalkka voi olla joko 1.1.1996 voimaantulleen
lain mukainen elikepalkka kuten perusellkkeessi tai titi ennen voimassa
olleen lain mukainen elikepalkka, jos se on kotkeampi. Kokonaiselikkeen
tavoitetasoa mdiriteltiessi peruselike lasketaan elikeiklin jiljelld olevalta
ajalta kayttaen tyoky\,Tttomlyselikkeen tulevan ajan kartrumisprosentteja tai
1,5 prosentin r.uosittaista karttumaa. Palvelua yli elikeiin ei oteta huomioon
peruseliketti laskettaessa. Perus- ja lisielikkeet otetaan huomioon muun-

1 14 KCKONAI$ILAKT JA YHTTTNSOVITLJS



KCKCNAISTLAKI JA YHTEIhI$OVITU$ 1 15

nettuina y^st^ama n lisdelikeyiryestelmin elikeikid. Jos vakuutussopimuk-
sen mukainen lisiel,jkkeen ansainta-a:l<a ei ole tiysi, suhteutetaan lisielik-
keen midtd tyosuhteen kestoaikaan.

Lisielike rujoitetaan kuitenkin siten, etti se yhdessd TEL:n, LEL:n,
TaEL:n ja MEL:n mukaisten elikkeiden seki muiden tyonantaian ilmoitta-
mien elike-etuuksien ja mahdollisen kansanellkkeen kanssa on 60-66 o/o

rajoituksen perusteena olevasta palkasta ftorkein TEl-palkka vihintiin
vuoden kestineesti tyosuhteesta tai lisielikkeen Perusteena oleva palkka).

Rajoitusta tehtiessi voidaan 31.12.1,995 voimassa olevissa lisielikejirjeste-
lyissi ottaa kansanelikkeend huomioon 445 markkaa tat latt'iti se kokonaan
ottamatta huomioon. Vakuutuksissa, jotka hrlevat voimaan 31.12.1995 ldl-
keen, kansaneliketti ei oteta huomioon.

Lisielike yhteensovitetaan vain SOllTA-etuuksien kanssa. Lisielikkeen
enimmiism)i'ira on talloin rajoituksessa kiytetty Prosentti raioituksen pe-

rusteena olevasta palkasta, iosta vihennetaen yhteensovitetut elike-etuudet

ia SOllTA-korvaukset. Yhteensoviruksen johdosta Iisieliketti vdhennetdin
kuitenkin vain sen verran, etti etuuksien yhteismadra pysyry vihintiin yhti
suurena kuin se olisi ilman ensisijaista etuutta. (A 50/95)

9.5.2 Alennettu eliikeikd peruselakkeessa

ETK:n tyosuhderekisterissi olevat vapaal<tr1at vast^ v^t 65 r'uoden ikii.
Jos vapaakirioissa on ollut alennettu elikeiki, on ansaittu eldke muunnettu
eli normeeratru ETK:n tyosuhderekisteriin v^st^ rn 

^fi 
65 vuoden elikeikii.

Jos tyontekijilli on viimeisessi tycisuhteessaan alennettu elikeiki, muunne-
taan aikaisemmista tyosuhteista muodostuneet ETK:n tyosuhderekistedssd
olevat vapaakigaelikkeet v^staatrra^fl viimeisen tyosuhteen alennettua eli-
keikii seuraavasti:

* Jor elikeiki on vihintiin 60 r'uotta, vapaakilaelikkeiti pienenne-
ti6n varhennusvihennysprosentin mukaan (Iiite 2) jokaiselta kuu-
kaudelta, jolla eldkeiki a\ttaa 65 r'uotta.

* Jor elikeiki on alempi kuifl 60 !'uotta, vapaakigaeldkkeiti pienen-
netian ensin vathennusvihennysprosentin mukaan 60 ikivuoteen
asti. Sen jilkeen vapaal<trlaelikkeet kerotaan 60 vuoden ikii vas-

taavilla liitteen 10 taulukon mukaisilla kertoimilla lz )^eta n elike-
ikii vastaavalla saman taulukon kertoimella (ks. lisiesimerkki 11.7).

Elikkeet yhteensovitetaan normaalisti alennetussa elikeiissi. Ehkeikn-
muunnoksesta aiheutuneefl noffneerauskorotuksen yhteensovituksesta van-
huus- ia varhennetussa vanhuuselikkeissi, ioissa eldketapahtuma sattuu

1.1.1996 tai sen iilkeen, kerotaan yleiskirjeiss^ A 41/95 ja A 23/96.
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9.5.3 Tasa-aruon toteuttaminen rekisterdidyssA lisdeldketuwassa

Rekisteroidyt [saehkejn{estelyt on'1,.72.7997 voimaan hrlleen lain mu-
kaan oltava sukupuolen suhteen tasa-arvoisia. Jos vanhojen lisdelikejirjes-
telyjen edut ovat maaiaytyneet sukupuolen perusteella, oli niml muutettava
tasa-arvoisiksi siten, etti edut ovat jatkossa samat naisilla ja miehilli. Tasa-
arvoistamisesta lisii yleiskirjeess a A 46 / 97 .
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1 O EU/ETA.ELAKKEENLASKENTA

Suomen lakisditeisiin tyoelikkeisiin on sovellettava EU-sidnnoksii
(1.1.1994 voimaan tulleen ETA-sopimuksen ia 1.1.1995 voimaan nrlleen
EU-sopimuksen sosiaaliturvaa koskevat siinncikset) aina silloin, kun hen-

kilo on ty<iskennellyt Suomen lisiksi toisessa EU- tai ETA-maassa. EU-
maita ovat Suomen lisiksi Ruotsi, Tanska, Belgia, Espanja, Hollanti, Irlanti,
Iso-Britannia,Itaha,Itdvalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska ia Sak-

sa. ETA-maita ovat Norja, Islanti ia Liechtenstein. Jatkossa EU- ia ETA-
maista kiytetiin lyhennetti EU.

Kaikkia pohjoismaita koskee myos 1.1.1994 voimaan tullut uusi poh-

ioismainen sosiaaliturvasopimus, jota sovelletaan EU-siinncisten ohella.
Kun henkilo on tyoskennellyt tai toiminut yittajan'i Suomen lisiksi toi-

sessa EU-maassa, lasketaan e]"rjke kahdelTa tavalla;
(1) Kansallisena elikkeeni puhtaasti Suomen oman tyoeldkelainsii-

dinnon mukaisesti ottaen huomioon Suomen solrnimat 1.1."1994

tai sen iilkeen voimaan dleet sosiaaliturvasopimukset.

@ Pro rata-elikkeend, joka lasketaan teoreettisen elikkeen amlla,
jolloin huomioon otetaan kaikkien EU-maiden vakuutuskaudet.

Niin lasketuista eldkkeisti myonnetiin suurempi.

10.1 Kansallinen eldke

Vertailussa kiytettivi puhtaasti kansallisen lain mukaan laskettava elike
eroaa edellisissi luvuissa kuvatusta Suomen lakien mukaisesta elikkeenlas-
kennasta seuraavasd:

* tulevaan a:il<aan vaadittavaan viiden l'uoden asumiseen Suomessa

rinnastetaan vakuutus- tai asumiskaudet muissa EU-maissa,
x tyoelikkeiden yhteensovitusta ei EU-maiden vililli tehdi kuin

mahdollisesti nrlevan ajan osaka niiden EU-maiden vililli, joiden
elikkeisiin liitt)ry tuleva aika,

x SollTA-eldkkeiden kanssa yhteensovitus voidaan tehdi vain
osittaisena, ios toinenkin EU-maa ottaa ne huomioon omassa yh-
teensovituksessaan.

Pohioismaista sosiaalirurvasopimusta sovellettaessa kansallisen elikkeen
laskenta eroaa puhtaasta kansallisen eldkkeen laskennasta siind, etti Suo-

mesta statava tulevan ajan elike ositetaan, jos toisenkin pohioismaan elik-
keeseen sisdltyy joko kansallisen tai EU-siinnosten mukainen tuleva aika.

Ositettu tuleva alka saadaan siten, etti osittamaton tuleva aika kerrotaan

Suomen ja muiden Pohjoismaiden (X.uotsi, Islanti, Norja, joissa ruleva arka)

yhteenlaskettujen todellisten vakuutuskausien suhteella fts. lisiesimerkki
11.8).
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Saksan ja lt;ivallan kanssa on neuvoteltu Suomen kannalta samanlaiset
sopimukset kuin pohjoismainen sopimus, mutta ne eivit ole vieli tulleet
voimaan. Tulevan ajan osirusta ei siis voi vieli tehdi kansalliseen elikkee-
seen Suomi-Saksa eikl Suomi-Itivalta -tilanteessa. Siihen asd kunnes uusi
sopimus on tullut voimaan, Saksan 1a ltavalTan elikkeen voi yhteensovittaa
tulevaa aTkaa vastaavaltt a)alta.

10.2 Teoreettinen elake

Teoreetdsta eliketti tawitaan ns. pro rata-elikkeen laskemista varten.
Teoreettinen elike lasketaan muuten samalla tavalla kuin kansallinen elike,
paitsi ettd mycis muiden EU-maiden vakuutuskaudet rinnastetaan Suomen
vakuutuskausiin. Muista EU-maist^ oteta n huomioon vastaavat vakuutus-
kaudet, jotka Suomessa vakuutettuina kartuttaisivat tyoeliketti. Teoreetd.sta
jz pro rata -suhdetta laskettaessa vakuutusaiat otetaan kuitenkin huomioon
edelleen maittain tdysini kuukausina iittien iiinnospiivit pois eli tilti osin
piivitekniikkaa ei sovelleta. Rinnakkaiset palvelusafat otetaan huomioon
vain yhteen kertaan. Tyoelikelisiin oikeuttavat ajat otet^ rr huomioon seki
vakuutusaikoina ettd tyoeldkelisin kautta.

Tuleva aika liitetiin teoreettiseen elikkeeseen silloin, kun siihen on oi-
keus kansallisessa elikkeessi. Tuleva aika otetaan huomioon myos silloin,
kun eliketapahtuma sattuu tyosuhteen tai yittajatoiminnan alkana muussa
EU-maassa. Jotta henkilolli olisi tillaisessa tapauksessa oikeus tulevaan ai-
kaan Suomesta, on hinen kuitenkin t^ytyflyt olla vakuutettuna Suomessa
eldketapahtuma\-uotta edeltineiden 10 r,'uoden aikana vdhintdin 12 kuu-
kautta. Muiden E U -maiden ryo skentelyyn ei liity j ilkikarenss ialkaa.

Tuleva aika Iiitetiin siihen tyosuhteeseen tai yrittijdtoimintaan, johon se

olisi liitetry, jos henkilo olisi tullut ryokyr,ryttrjmiksi viimeisen Suomen lain
pifuiin kuuluvan tyci suhteen tai y ittajatoiminnan piittyes sl.

Korotettu karttuma lasketaan myds muiden EU-maiden tyoskentelystd
sen vuoden alusta lihtien, jolloin henkilo tayttaa 60 r,'uotta.

Teoreettinen elike lasketaan yhtend kokonaisuutena Suomen kaikkien
tyoelikejaryestelmien osalta. Teoreettinen elake lasketaan siten, etti vap^ -
kirjat kerrotaan yhteenlasketun EU-palvelusajan ja Suomen tyoeldkelakien
mukaisen palvelusajan suhteella ja saatuun tulokseen Iisitiin mahdollinen
tulevalta ajalta laskettava elike. Teoreettinen eldke on enintiin yhteensovi-
tusrajan suuruinen.
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Esimerkki 10.1. Teoreettinen eldke

Ty6ntekijai on ty6skennellyt Suomessa ja EU-maassa, jossa hdn tulee
60-vuotiaana ty6kyvytt6miksi siellA tydskennellessdiin. Hdnen TEL-
vapaakirjaeldkkeensd on 3 000 mk/kk ja eldkepalkkansa 10 000 mk/kk.
Hdnelld on tyosuhteet seuraavasti:

TEL 20 v EU5v Tuleva aika 5 v

TKV

Koska ty6ntekijd on tullut ty6kyvyttomdksi toisessa EU-maassa tyosuh-
teen aikana ja hdnelld on vakuutusaikaa Suomessa ennen eldketapah-
tumaa 10 vuoden aikana 12 kuukautta, teoreettiseen eldkkeeseen liite-
tddn tuleva aika.

Teoreettinen eldke on

?9 x g 000 + 0.8%x 5 x 10 0OO = 3 750 + 400 = 4 150 mk/kk.
20

Yhteensovitus ei tdssA esimerkissd vaikuta teoreettiseen elAkkeeseen.

10.3 Pro rata-eldke

Teoreettisen eldkkeen perusteella lasketaan ns. pro rata-elike. Se on sama

suhteellinen osuus teoreettisesta elikkeesti kuin Suomen elikelakien mu-
kaan elikkeeseen oikeuttava palvelusaika on eri EU-maiden yhteenlaskerusta

palvelusajasta. Pro rata-eldkkeen ma'ira muodostuu yleensi Suomen v^p^a-
kirjoista seki mahdollisista tulevan aianla korotetun kartruma-ajan pro rata-
osuuksista, ellei yhteensovitus vaikuta teoreettiseen elikkeeseen. Pro rata-
eliketti ei yhteensoviteta.

Esimerkki 10.2. Pro rata-elake

Edellisen esimerkin pro rata-eldke on

?9x+150=gg2omk/kk.
25
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Esimerkki 1 0.3. EU-ty6kyvyttomyyseldke

Tyontekijd on syntynyt 30.5.1945 ja hiin tulee tyokyvytt6mdksi Ranskas-
sa tyOssd ollessaan 1.6.1998.

TEL-tyosuhde:
Eldkepalkka:
Ansaittu el6ke:
EU-tydsuhde:
Tuleva aika:

TEL

1 .6.1969 - 31 .5.1989 = 20 v
10 000 mk/kk
3 000 mUkk
1.6.1989 - 31.5.1998 = 9 v
1.6.1 998 - 30.5.201 O = 12 v

EU Tuleva aika

20v 9 v TKV 12v

Kansallisen lain mukainen eldke on 3 000 mk/kk. Koska oikeutta tule-
vaan aikaan ei ole kansallisen lain mukaisessa eldkkeessd, mahdollinen
sosiaaliturvasopimuskaan ei vaikuttaisi eliikkeen laskentaan.

Teoreettinen eldke

Tydntekijri on tullut tyokyvyttomdksi ollessaan tyosuhteessa EU-maassa,
ja hanelld on vakuutusaikaa suomessa '10 vuoden aikana 12 kuukautta,
joten hdnelle on laskettava tulevan ajan eldke. Tuleva aika liitetddn 20
vuotta jatkuneeseen TELtyosuhteeseen

3 rg000+ 7x1,27"x10000+ 5x0,8 o/"x 10000=
20

4 350 + 840 + 400 = 5 590 mk/kk.
Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeen mddrddn

Pro rata-eldke:

3 *S590=3855,17mdkk.
29

Tydeldke mydnnetddn pro rata-eldkkeen suuruisena, koska se on suu-
rem kuin kansallisen lain mukaisesti laskettu eldke
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10.4 Perhe-elAke

Myos leskenelike lasketaan kahdella taval7a, kansallisena l^ pro r^t^-
eldkkeeni, ja niisti suutempi maksetaan.

10.4.1 Kansallinen leskeneldke

Kansallisen lain mukaista leskeneliketti laskettaessa edunjittijdn elike
elikesovirusperustetta miirittiessi on ioko kansallisen elikkeen ja ulko-
maan elikkeen tai elC'kearvion surffna tai teoreettinen elike, jos ei elikear-
viotakaan ulkomailta saada. Yhteensovirus tehdiin niin, etti mukana ovat
kaikkien edunsaaiien osuudet. Leskeneldkkeeseen tehdidn elikesovitus, iota
varten otetaan huomioon lesken omat elikkeet tai katttuneet elikeoikeudet
myos muista EU-maista. Lesken omana elikkeenl kiytetiin samaa mark-
kam,itira;i s eki kans allisen etti teoreettis en leskenelikkeen elikes ovitukse s s a.

1O.4.2 Pro rata-leskeneldke

Teoreetdnen leskeneldke lasketaan edunjittdjln teoteettisesta eldkkeestd.
Yhteensovituksessa kaikkien edunsaaiien elikkeet ovat mukana. Elikesovi-
tus tehdiin teoreettiseen, yhteensovitettuun leskenelikkeeseen, josta laske-
taan pro rata-leskenellke.

10.4.3 Lapseneldke

Lapsella on oikeus perhe-elikkeeseen asuinmaan ohella myos muista
maista, joissa edunjattdjd on tyciskennellyt. Niisti maista lapselle maksetaan
kuitenkin vain se rr-.a:ard,, jolla lapsen etuudet ylittdvit asuinmaan lapselle
maksamien eruuksien ma:iran.

Lapsenelike maksetaan yleensi lapsen asuinmaasta teoreettisen eldkkeen
suuruisena. Jos lapsi asuu muualla kuin Suomessa ja hdnelll on lapsenelike-
oikeus mycis asuinrrra?st^afl, Suomesta voi dla maksettavaksi erotus, ioka
lasketaan vdhentimdlli Suomen lapsenetuuksista asuinmaan lapsenetuudet
(= erotuseruus). Suomessa otetaan erotusetuutta laskettaessa huomioon
puhdas kansallinen tyrielike, PEL:n lapsenelikkeen perusmiiri seki keskr-
miiriinen lapsrlisi. (A 29 /97)
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Esimerkki 1 0.4. EU-perhe-el6ke

Oletetaan, ettd edellisen esimerkin henkilO kuolee 1.6.1998. Edunsaaji-
na Suomen lainsddddnnon mukaan ovat leski ja lapsi, jotka asuvat
Ranskassa samassa taloudessa, joten eldkesovitusta ei tehdd.

Kansallisen lainsddddnn6n mukainen leskeneldke:

Kun edunsaajana on lesken lisdksi lapsi, leskeneldke on 6112 edunjiit-
tiijtin eldkkeestd, 6112x 3 000 = 1 500 mk/kk.

Yhteensovitus ei vaikuta (yhteensovituksessa mukana myos lapseneld-
ke).

EU-sddnn6sten mukainen pro rata-leskeneldke:

Edunjdttdjdn teoreettinen eldke on 5 590 mkikk.

Lesken osuus = 6/12 x 5 590 = 2795,00 mukk.
Lapsen osuus = 4112x 5 590 = 1 863,33 mk/kk,

Lesken- ja lapseneldke yhteensd on 4 658,33 mk/kk

Yhteensovitusraja

4 658'33 
x 60 "hx 10 000 - 44g - 264 = 4 287 mk/kk

5 590,00

Yhteensovitusrajaan rajattu teoreettinen lesken- ja lapseneldke yhteensd
on 4 287 mk/kk.

Lesken osuus teoreettisesta eldkkeestd:

?1:?'99 x 4 287 - 2 572,20mk/kk
4 658,33

Pro rata-leskeneldke:

? *, 572,20 ='l 773,93mk/kk
29

Suomesta myonnettdvd leskeneldke on 1 773,93 mk/kk.
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Lapseneldke maksetaan teoreettisen eldkkeen suuruisena siitd maasta,
missd lapsi asuu. Jos lapselle myonnettdvdt etuudet Suomesta ovat
suuremmat kuin lapsen asuinmaasta maksettavat etuudet, Suomesta
maksetaan etuuksien erotus.
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1 1.1 lndeksitarkistus kumpaakin indeksid kdyttden

Eliikkeensaajan 64-vuotiaana alkanut el6ke oli 2 500 mk/kk vuonna
1995 (indeksitasossa 1712). Hdn tdyttiiii 65 vuotta vuonna 1996, jolloin
ty6ikdisen indeksi on 1760 ja eliikeikaiisen 1737. Eldkkeen mddri vuon-
na 1997 eldkeikdisen indeksitasossa 1754 on

2 soo x 1760 
x17541712 1737

= 2 595,25 mk/kk.

10 000,00
6 666,67

10 833,33
12 500,00
3 750,00
2 500,00

13 750,00

11.2 Puhtaasti uusien sddnt<ijen mukainen elHkepalkka

Tyontekijdn tyosuhde on alkanut 1 .6.1 996 ja se pEitittyy 15.2.2003. Ansi-
ot on tarkistettu indeksilld tyosuhteen pddttymisvuoden tasoon ja niistd
on vdhennetty kyseisten vuosien palkansaajan ty6eldkemaksua vastaa-
va vdhennys.

Valintavuosiin tulevat mukaan ty6suhteen pdAttymisvuotta edeltdneet
korkeintaan 1 0 kalenterivuotta, tdssd tapauksessa seitsemin vuotta.

Vuosi Ansiot ml</v Pv Mldkk

1 996
'1997

1 998
1 999
2000
2001
2002

70 000
80 000

130 000
150 000
45 000
30 000

165 000

210
360
360
360
360
360
360

670 000 2370

50 %:n vertailua varten on laskettava valintavuosien keskimddr6inen
kuukausiansio.

30x 670 000
= 8 481,01 mk/kk

2370

50 y" keskimddrdisestA kuukausiansiosta: 0,5 x 8 481,01 = 4 240,51
mk/kk.

1 24 LISAESIhJTRKKTJA
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Ansiot vuosilta 2000 ja 2001 ovat alle 50 % keskimddrdisestd kuukau-
siansiosta. Seitsemdstd vuodesta voidaan jattaa pois enintdAn kaksi alle
50 %:n vuotta, joten kumpikin ndistd vuosista jiltetdtin pois eldkepalkan
laskennasta. Eldke-palkka lasketaan vuosien 1996-1999 ja 2002 ansioi-
den keskimddrdnd.

Vuosi Ansiot mk/v Pv Mldkk

1996 70 000 210 10 000,00
1997 80 000 360 6 666,67
1998 130 000 360 10 833,33
1999 150 000 360 12 500,00
2002 165 000 360 13 7s0.00

595 000 1650

Laskentavuosien keskimdArdinen kuukausiansio (elikepalkka) on

3o x q??=o9o 
= 1o 818,18 mr</kk.

1 650

11.3 Tasoituspalkka

Ty6ntekijEilld on tarkastelujakson aikana ollut seuraavat tyosuhteet:

TEltyosuhde A
TEL-ty6suhde B
TEL-tyosuhde C

15.1 .1 998 - 25.6.1 998
1.8.1997 - 5.12.1997
1.3.1987 - 28.2.1997

Eldkepalkka
ind. 1825

6 000 mk/kk
5 000 ml</kk
I000 mk/kk

Ty6kyvyttomyys alkoi 26.6.1998. Tyontekijd on saanut tyott6myys-
pdivdrahaa 50 pdiivEiltdl vuonna 1997 ja'10 pdivtiltd vuonna 1998.

TEL-tsC10v TEL-tsB4kk TEL-tsA5kk

26.4.96
1 vuosi

26.4.97
jdlkikarenssiaika

26.6.98
eldketapahtuma

Tasoituspalkkaa laskettaessa tydsuhteet A ja B tulevat mukaan kokonai-
suudessaan. Ndistd tyosuhdeaikaa kertyy 9 kk. Tyosuhteesta C otetaan
huomioon vain 12 kuukaudesta puuttuvat 3 kuukautta ja niiti vastaavat
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ansiot. Tydttdmyyspdivd rahapdiviit p ide ntdvAt tarkastel ujaksoa kahdel la
kuukaudella.

Tyosuhde A
Tydsuhde B
Tvosuhde C

5x6000=
4x5000=

30 000 mk
20 000 mk
24 000 mk3x8

Yhteensd 12kk 74 000 mk

Tasoituspalkka = ry=6 166,67 mk/kk.

1 1.4 Lapsenhoitoajan eldkepalkka

Ty6ntekijein tyosuhde on alkanut 1.7.1988 ja paatgy 31.3.1999. Hdn on
ollut ditiyslomalla vuosien 1995 ja 1996 aikana. Vuosiansiot on tarkis-
tettu indeksilki tyOsuhteen pddttymisvuoden tasoon ja niistd on tehty
palkansaajan ty6eldkemaksua vastaava vdhen nys.

Vuosi Ansiot mk/v Pv Ansiot m[</kk

1 991
1 992
1 993
1 994
1 995
1 996
1997
1 998

1 13 000
1 12 000
'1 16 000
120 000
85 000
40 000

120 000
130 000

360
360
360
360
360
360
360
360

I416,67
I333,33 x
I666,67 x

10 000,00
7 083,33
3 333,33

10 000,00
10 833,33

Lasketaan ensin normaalisddnndn mukainen eldkepalkka. Laskentavuo-
siin tulee silloin mukaan vanhalta ajalta vuodet 1992 ja 1993. Lasketaan
keskiarvo 50 %:n vertailua varten.

1992
1 993
1 996
1 997
1 998

1't2 000
1 16 000
40 000

120 000
'130 000

360
360
360
360
360

I333,33
I666,67
3 333,33

10 000,00
10 833.33

518 000 1800

30x 518 000 = 8 633,33 mk/kk
1800

0,5 x 8 633,33 = 4 316,67 mk/kk
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Uusista valintavuosista jditet66n pois vuosi 1996, koska se on alle 50 %
uusien valintavuosien keskiarvosta. Laskentavuosiin tulevat mukaan
vuodet 1997 ja 1998 vanhojen vuosien lisdksi.

1992
1 993
1997
1 998

112000
116000
1 20 000
130 000

360
360
360
360

g 333,33
9 666,67

10 000,00
10 833 33

478 000 1440

30x 478 000
= 9 958,33 ml</kk

1440

Kun palkaton lapsenhoitoaika jdtetEiiin pois eldkepalkan laskennasta,
putoavat lapsenhoitovuodet 1995 ja 1996 pois valintavuosista. Koska
lapsenhoitovuosi 1995 putoaa pois, vanhoista vuosista valintavuosiin
tulevat vuodet 1991-1994, ja niistd jdiEivAt laskentavuosiin vuodet 1991 ja
1 993.

1991 113 000 360 9 416,67
1993 1 16 000 360 I 666,67
1997 120 000 360 10 000,00
1998 130 000 360 10 833.33

479 000 1440

30x 479 000 = 9 979,17 mVkk
1440

ElEikepalkka lasketaan jAttden lapsenhoitoaika pois, koska se on niin
laskettuna suurempi.

11.5 Yhteensovitus, eldkettd julkiselta ja yksityiseltd puolelta

Ty6ntekijii on syntynyt 19.7.1940. Hdn on tydskennellyt ty6suhteissa ja
hdnel16 on yrittdrjAtoimintaa, joista hdnen tydkyvyttdmyyseldkkeensd
16.9.1998 alkaneen ty6kyvyttomyyden perusteella muodostuu seuraa-
vasti:

TELtydsuhde A 1.9.1960-15.4.1967. Eldkepalkka on 10 100 mk/kk vuo-
den 1998 indeksissd. Eldkkeeseen oikeuttava aika on

1967 v 4 kk 15 pv
1963 v 7 kk 19 pv

3v8kk27pv=44kk
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Eldke =
44 x10100

= 555,50 mk/kk.
800

Tyontekijai oli vuonna 1984 LEL-tyosuhteessa, josta hdnen LEL-
ansionsa on yhteensa 65 000 mk vuoden 1998 indeksitasossa.

Elaike --
65 000

= 81,25 mUkk.
800

YEl-toiminta 1.1.1985 - 31.3.'1986. Elakkeen perusteena oleva ty6tulo
on 7 500 ml</kk vuoden 1998 indeksitasossa.

ElAkkeeseen oikeuttava aika on

1986v3kk30pv
1985v1 kk 1 pv

1v2kk30pv

Eldke =
15x7500

800
= 140,63 mk/kk.

TEL-tyosuhde B 17.4.1986-15.9.1998. Eltikepalkka on I 971,11mklkk.

Eldkkeeseen oikeuttava aika

1998v9kk15pv 2000v 7kk19pv 2005v7kk19pv
1986 v 4kk17 ov 1998 v 9 kk 16 pv 2000 v 7 kk 20 pv

12v4kk29pv 1v10kk 4pv 5v-kk -pv

= 148 ?9r.r,
30

L-22 kk
30 =60kk

Eldke tyosuhdeajalta on

14829/30 x8971,17
= 1 670,51 mk/kk.

800

Eleike tulevalta ajalta

23 4l3O x8971,17
1 000 = 198,56 mk/kk
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60x8971,17
1500 = 358,85 mk/kk

Tydsuhteen eldke on 1 670,51 + 198,56 + 358,85 =2227,92 ml</kk.

Tydntekijei sai vuonna 1984 ansioon suhteutettua pdivdrahaa yhteensA
78 pdivdltri, joista muodostuu tyoeldkelisii kolmelta kuukaudelta.

Ty6eldkelisa TEL- ja LEL-eltikkeisiin on

:= x (555,50 + 81,25 + 2227,92) =504-3

-t x 2864,67=17,'15mk/kk.
501

TEL-, LEL- ja YEL-eldke sekd tyoeldkelisd ovat yhteensA
2 864,67 + 140,63 + 17,15 = 3 022,45 mk/kk.

Yhteensovitus:

Tyontekijd on ollut KVTEl-ty6suhteessa 16.4.1967 - 8.5.1984. Ty6suh-
teen eldkepalkka on 11 200 mUkk vuoden 1998 indeksitasossa. KWEL-
peruseldkettd on tyosuhteesta karttunut 3 808,00 mk/kk.

TEL-, LEL-, YEL- ja KVTEL-eldke yhteensd ovat
3 022,45+ 3 808,00 = 6 830,45 ml</kk.

Yhteensovitusraja on 0,60 x 1 1 200 = 672O mk/kk.

Ylite = 6 830,45 - 6720 = 110,45 mk/kk.

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

3022,45
x 1 10,45 = 48,87 mk/kk.

6 830,45

Yhteensovitettu TEL-, LEL- ja YELtyokyvyttdmyyseliike, jonka yksityi-
sen puolen eldkelaitos maksaa, on 3 022,45 - 48,87 = 2 973,58 mk/kk.

Kunnallinen eldkelaitos yhteensovittaa KWEL-eliikkeen suhteessa ko-
konaiseldkkeeseen.
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1 1.6 SOLITA yhteensovitus

Ty6ntekijA saa yksityiseltd puolelta eldkettd 6 032,69 mk/kk. Yhteenso-
vitusperusteena on ktiytetty viimeisen ty6suhteen eldkepalkkaa 11 500
mk/kk. Tydntekiji tulee ty6kryyttomAksi 30.4.1 998.

Tyontekijii on 1.12.1989 lukien saanut liikennevakuutuslain (LVL) mu-
kaista koruausta, joka TEL-tydkyvyttomyyseldkkeen alkamisvuoden
1998 indeksissd on 3 450 mk/kk. LVL-korvaus nousi tyokyvyttdmyysas-
teen muutoksen takia 1.10.1997 alkaen. Korottunut LVL-korvaus on
4 600 mk/kk vuoden 1998 indeksissd.

Yhteensovitettava LVL-korvaus on 4 600 - 3 450 = 1 150 mk/kk.

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

Yhteensovitusraja on 60 "/" x 11 500 ml</kk = 6 900 mk/kk.

TEL-elEikkeestd vdhennettdvd ylite on 7 182,69 - 6 900 = 282,69 ml</kk.

Yhteensovitettu tyokyvytt6myyseldke on 6 032,69 - 282,69 = 5 750,00
mk/kk.

1 1.7 Rekisteroity TEL-Iisdeldke

Tyontekijii on ollut TELty6suhteessa 1.2.1971 alkaen 12.4.1998 saak-
ka, jolloin hdn tdyttiiii tyosuhteeseen liittyvdn lisdeldkejdrjestelyn mukai-
sen eldkeidn, 60 vuotta. Eldkeikd on ollut sama koko ty6suhdeajan. Tyo-
suhteen elikepalkka on 17 550 ml</kk.

Peruseldkkeeseen oikeuttava aika on 326 kk.

Ty6suhteen peruseldke on 7 151,63 ml</kk.

Tyontekijdin aikaisemman TELty6suhteen 1.1.1966-31.1.'1970 el6ke-
palkka on 14 300 mk/kk ja peruseldke 875,88 mk/kk vuoden 1998 indek-
sissd. Eleike vastaa ty6suhteen 65 vuoden eldkeikitEi.

Aikaisemman tydsuhteen 65 vuoden eldkeikdai vastaava peruseldke
muunnetaan varhennusprosenteilla vastaamaan viimeisen tyosuhteen
alennettua 60 vuoden elEikeikdd.

60 x 0,5 "/" = 30 "/"
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Vdhennys = 0,30 x 875,88 = 262,76 ml</kk

875,88 -262,76 = 613,12mVkk

Peruseldkkeet yhteensd ovat 7 151,63 + 61 3,12 = 7 764,75 mk/kk.

Tydnantaja on jdrjestdnyt TEL-peruseldkettd tdydentdvdn lisdeldkkeen.
Vakuutussopimuksen mukaan ty6suhteen peruseldkkeen ja lis6eldkkeen
yhteismddrti (ttiysi tavoite-eldke) on 60 % peruseldkkeen eldkepalkasta,
jos eldkkeeseen oikeuttavaa aikaa on vdhintddn 30 vuotta. Jos tydsuh-
teesta keftyy eldkkeeseen oikeuttavaa aikaa vdhemmdn kuin 30 vuotta
eli 360 kuukautta, tavoite-eldke on eldkkeeseen oikeuttavan ajan osoit-
tama suhteellinen osuus tdyteen eldkkeeseen oikeuttavasta ajasta.

Tyosuhteen lisdeldkkeen tavoitemddrd

326
x 0,60 x 17 550 - 7 151 ,63 = 2 383,87 mk/kk

360

Vakuutussopimuksessa lisdeldkkeen mddrdd on rajoitettu niin, ettd se
yhdessd TEl-peruselAkkeiden kanssa on enintddn 60 % korkeimmasta
TEL-peruseldkkeen eldke-palkasta.

Lisdeldkkeen rajoitus

0,60 x 17 550 -7151,63- 613,12=2765,25 mk/kk.

Rajoitus ei vaikuta lisdeldkkeen mddrddn.

Perus- ja lisdketurvan mukaiset vanhuuseldkkeet yhteensd
7 764,75 + 2 383,87 = 10 1 48,62 mk/kk.

11.8 EU/ETA-eldke

Tyontekijfi on syntynyt 31.5.1945 ja hdn on tydskennellyt Ruotsissa ja
Suomessa. Hdn tulee tyokyvyttomiiksi 1 .6.1998 Suomessa ty6ssd olles-
saan.

TEL-ty6suhde
Ruotsin ty6suhde
ElAkepalkka
EU-aika
Ansaittu eldke

= 2Ov

=9v
= 10 000 mk/kk
= 29v
= 3 000 mk/kk
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Ruotsi Suomi Tuleva aika

9v 2Ov 12v

Kansallisen lain mukainen eldke pohjoismainen sosiaaliturvasopimus
huomioon ottaen:

Koska Ruotsin teoreettisessa eldkkeessd on tuleva aika, Suomen tuleva
aika ositetaan sosiaaliturvasopimuksen 1 5 artiklan mukaisesti:

3 OOO + (1,2o/o - X x7 x 10 OOO + O,8o/o * # *5 x 10 000)

= 3 000 + 579,31 + 275,86 = 3 855,17 mk/kk. Yhteensovitus eivaikuta

EU-sddnn6sten mukainen pro rata-eldke

Teoreettinen eldke:

3 * a 000 + (7 x 1,2o/"x 10 000 + 5 x 0,87o x 10 000)
20

= 4 350 + 840 + 400 = 5 590 mk/kk. Yhteensovitus ei vaikuta.

Pro rata-eldke:

3 *U590=3855,17mk/kk.
29

Myonnettdvd eldke on 3 855,17 mWkk (kansallinen ja pro-rata eldke ovat
yhtd suuret).
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TEL-IN DEKSIN P!STELUVUT

Vuosi lndeksiluku
kdisen Eldkeikdisen

Vdhennyskerroin

1961-62
1 963
1 964
1965
1966
1967
1 968
1 969
1 970
1971
1972
1973
1974
1975
1 976
1977
(1.7.1977"
1 978
1 979
(1.7.'t979"
1980
(1.7.1980.
1 981
(1.7.1981.
1 982
(1.7.1982.
1 983
(1.7.1983.
1 984
1 985
1986
1 987
1988
1 989
1 990
1 991
1 992
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997
1 998

100
106
116
130
142
152
165
182
197
216
247
274
315
383
462
524
544
573
608
628
665
697
745
780
836
866
915
952

1006
1 088
1 165
1225
1291
1 387
1 481
1 595
1682
1688
1 688
1712
1 760
1791
1 825

100
106
116
130
142
152
165
182
197
216
247
274
315
383
462
524

544)
573
608

628)
66s

6e7)
745

780)
836

866)
915

e52)
1 006
1 088
1 165
1225
1291
1387
1481
1 595
1682
1 688
1 688
1712
1737
1754
1 783

0,0343
0,045
0,047

*l ndeksin ennakkotarkistus
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TEL, LEL ja TaEL
tyontekijdn
svntvmdvuosi

YEL ja MYEL
yrittdjdn

svntvmdvuosi

MEL
ty6ntekijdn

svntvmdvuosi

Lapsikorotus-
prosenttiyhtd
lasta kohden

2 LilTr

- 1919
1 920
1921
1922
1 923
1924
1 925
1926
1927
1928
1 929
1 930
1 931
1 932
1 933
1 934
1 935
1 936
1 937
1 938
1939 -

- 1927
1 928
1 929
1 930
1 931
1 932
1 933
1 934
1 935
1 936
1 937
1 938
1 939
1 940
1 941
1942
1 943
't944
1 945
1 946

1947 -

- 1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1 920
't921

1922
1 923
1924
1925
1 926
1927
1 928
1 929
1 930
1 931
1 932

1933 -

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

10
9
8
7
6
5
4
3
2

i

VARHEN N USVAHENNYSPROSENTIT

TEL, LEL ja TaEL YEL ja MYEL Vdhennysprosentti
tyontekijtin synty- yritttijtin synty- kuukautta kohden
mdvuosi mdvuosi (MEL:ssd aina 0.5)
- 1922 - 1930 0,33
1923 1931 0,34
1924 1932 0,36
1925 1933 0,37
1926 1934 0,38
1927 1935 0,39
1928 1936 0,40
1929 1937 0,41
1930 1938 0,42
1931 't939 0,43
1932 1940 0,44
1933 1941 0,46
1934 1942 0,47
1935 1943 0,48
1936 1944 0,49
1937 - 1945- 0,50
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rvo r lAxe lt sAAru o r KE urrAVAT .ln lAlxl rA R E N ss lAt KAA
JATKAVAT ETUUDET sekd niiden maksimi kuukaudessa

JAlkikarenssiaikaa latkaa myds, jos henkilollii on ollut alle 3-vuotias lapsi. Ttitti lasta
varten on silloin tAytynyt saada jonkin aikaa iiitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai koti-
hoidon tukea.

Maksi-
mipdi-
v6iUkk

Oikeus
tydeldke-
lisddn

Jatkaa
jiilkika-
renssi-
aikaa

Ammattikoulutusraha
(koulutus- ja erorahastosta annetun lain (537/90),valtion
virkamieslain (755/86), peruskoululain (476183) tai lu-
kiolain (477 I 834) mukai nen omaehtoista ammatill ista
koulutusla varten my6nnettv henkilokohtainen tuki)

30 X X

Erorahan aikuiskoulutuslisi: (koulutus- ja erora-
hastosta annetun lain (537/90),valtion virkamieslain
(755/86), peruskoul u lain (476183) tai lukiolai n (477 /834)
mukainen omaehtoista ammatillista koulutusta varten
myonnetty henkilokohtainen tuki)
- omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen 30 X x
- ty<ivoimakoulutukseen
Opintovapaa (opintovap aalaki 273/7 9l x
Kuntoutusraha (kuntoutusrahalaki 61 1/91 ) 25 X X
Liikennevakuutuksen kuntoutusta koskeviin
siiin n<iksi i n perustuva ansionmenetvskorvaus

30

Tapaturmavakuutuksen kuntoutusta koskeviin
sddnn6ksiin perustuva ansionmenetvskorvaus

30 x X

Tydeldkelakien mukainen kuntoutusraha 30 X x
Sairausvakuutuspdivdraha tai vastaava korva-
us (sairausvakuutuslaki 364/63)

X

Ansioon suhteutettu ty6tt<imyyspdivdraha
(tyottdmwsturvalaki 602/841

22 X X

Tycimarkkinatu ki (laki tydmarkkinatuesta
1542193)

X

Peruspiiviraha (tyottdmwstu rvalaki 602/84) x
Lyhennettyi tyripdivid tekevdn ty<intekijdn
ty6tt6myyspdivdraha (ty6tt6myystu rvalaki 602/84)

22 X X

Osa-a i katy<it6 vastaanottaneen tyrintekiiin
ty6tt6myyspi ivdra ha (ty6ttdmwstu rvalaki 602/84)

22 X X

Ty<itt<imyysavustus 22 X X
Ty<itt<imyvskorvaus x
Ty<ivoimakoulutu ksen koulutustuki:
(laki tyovoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 763/90)
- perustuki X
- ansiotuki 22 x X
55 vuotta tdyftdneen ty<ittcimdn tyoll istym is-
edellytysten parantamiseksi annetun miirAai-
kaisen lain mukainen enintddn 10 kuukauden
pituinen ty<isuhdeaika

X
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TYOTTOMYYSELAKKEEN SAAMISEN EHDOT ENNEN 1.1.1994
VOIMASSA OLLEEN LAIN MUKAAN

Oikeus

Henkilolli on oikeus vanhan lainsdiddnnon mukaiseen ty6ttomlTselik-
keeseen, jos hin oli tdyttinyt 55 r,uotta ennen 1.1.1994 ja hinelld oli oikeus
tyottomlys turvalain mukaise en p aiv arahaan 1 .'l .1 9 9 4.

Eldke lasketaan niin ikiin vanhojen siinncisten perusteella, ios eliketa-
pahtuma on ollut ennen 1.'1,.7994, vaikka hinelli ei olisikaan oikeutta tycit-
tcimyysplivarahaan "1.1.1994. Tdmd )ohtuu siiti, ettd tyottomllzsellkkeen
eliketapahtuma lasketaan piivirahojen tiyttymiseste 60 viikkoa * yksi kuu-
kausi taaksepdin, miki voi osua alkaan ennen 1.1.1994.

Tydttdmyyseldkkeen saamisen edellytykset

Tyottomlyselikkeen saamiseksi edellytetiin, etti
x henkilci on tiyttdnyt 60 vuotta,
* hin on saanut tyottomllzspaivaruhaa 200 pnivdlti 60 viikon * yhden

kuukauden aikana tai
* hdn on saanut ansioon suhteutettua ty6ttomlyspCivarahaa enim-

miismiirin, joka on alle S5-r'uotiaiden osalta 500 piivii neljdn pe-
rikkiisen kalenterivuoden aikana ja yb, 55-r'uotiailla 60 ikivuoden
tiyttdmiseen asd,

x eikd hinelle voida osoittaa tyotti.
Vanhan lain mukaisessa ty6ttomlyseldkkeessi ei edellyteti tulevan aian

oikeutta.

Tyottomyyse ldkke e n al kam i n e n

Tyottomlyseliketti aletaan maksaa seuraavan kalenterikuukauden alusta,
kun kansanelikelaitoksen tai tyottomlyskassan piivirahanmaksutodistuksen
antamisesta on ensin kulunut kaksi tiytti kuukautta.

Jos elike myonnetiin ansioon suhteutetun tyottcimlyspiivirahan enim-
miismiirln tiyttymisen perusteella, eliketti aletaan maksaa todistuksen
antokuukautta seuraavan kuukauden alusta.
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LEL:N JA TaEL:N ANSIORAJAMAARAT MK|V

Vuosi TEL-indeksi LEL:n alempi TaEL:n
rajamddrd ansioraja
200 mk 540 mk

LEL:n ja TaEL:n.
ylempi rajamdird
800 ml</540 ov

'1962

1 963
1 964
1 965
1 966
1 967
1 968
1 969
1 970
1971
1972
1973
1974
1975
1 976
1977
1 978
1 979
1 980
1981
1 982
1 983
1984
1 985
1 986
1 987
1 988
1 989
1 990
1 991
1 992
1 993
'1994

1 995
1 996
1997
'1998

197
216
247
274
315
383
462
524
573
608
665
745
836
915

1 006
1088
1 165
1225
1291
1387
1481
1 595
1 682
1 688
1 688
1712
1 760
1791
1 825

200
212
232
260
284
304
330
364
394
432
494
548
630
766
924

1 048
1 146
1 216
1 330
1 490
1 672
1 830
2 012
2176
2 330
2 450
2 582
2774
2962
3 190
3 364
3 376
3 376
3 424
3 520
3 582
3 650

800
848
928

1 040
1 136
1 215
1 320
1 455
1 576
1 728
1 976
2 192
2 520
3 064
3 696
4 192
4 584
4 864
5 320
5 960
6 688
7 320
I 048
8704
9 320
9 800

4 430,28
4 658,45
4 909,44
5 274,51
5 631,97
6 065,49
6 396,34
6 419,15
6 419,15
6 510,42
6 692,96
6 810,85

100
106
116
130
142
152
165
182

10
11

11

12
13
13
13
13
14

328
096
848
760
456
504
504
696
080

14 328
'14 600

* TaEL:n rajana 1.1.1996 alkaen
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ELAKESOVITETTU LESKENELAKE VUONNA 1 998

Lesken
oma
eldke
mk/kk

EdunjdrttAjdn eldke

PERHE-ELAKKEEN ELAKESOVITUSPERUSTEEN YLEMPI
RAJA (348 vuonna 1990) indeksissd 142

Vuosi Eldkesovitusperusteen ylempi raia
1 998
1 999
2000
2001
2002
2003
2004

294,88
288,24
281,60
274,96
268,32
261,68
255,00

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000

1000 500 't000 1 500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 7500

2000 319 't000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 7500

3000 0 500 1 500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 7500
4000 0 0 1000 1 895 2395 2895 3395 3895 4395 4895 7395

5000 0 0 500 1 395 1 895 2395 2895 3395 3895 4395 6895

6000 0 0 0 895 1395 1 895 2395 2895 3395 3895 6395

7000 0 0 0 395 895 1 395 1 895 2395 2895 3395 5895

8000 0 0 0 0 395 895 1 395 't 895 2395 2895 5395

9000 0 0 0 0 0 395 895 1 395 1 895 2395 4895

10000 0 0 0 0 0 0 395 895 1 395 1 895 4395

15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 895
20000 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0



LIITT ?

VEL:N MUKAISEN ELAKKEEN LASKENNAN EROJA TEL:1IN

VEL:n vuosien 1993-1995 elikeuudistuksen yhteni tavoitteena oli yh-
denmukaistaa valtion elikelainsilddntoi TEL:n kanssa. Vuoden 1,993 atkana

tai sen iilkeen palkatuilla uusilla valtion tyontekijoilli edut ovat TEL:n kal-
taiset. Ennen 1940 syntyneet tyontekiilt siilyttdvit vanhat elike-etunsa, 2,2

prosentin vuosittaisen karttuman ja 66 ptosentin enimmiismiirin seki 63

vuoden elikeiin. Nuoremmilla endset karttumat siilyivdt vuoden 1994 lop-
puun )a sen iilkeen karttuma on TEL:n mukainen. Vuosina 1940-59 synty-
neilli tavoitetaso muuttuu asteittain 60 prosenttii. i, elikeikd 65 r'uoteen.
Vuoden 1959 jilkeen syntyneilli tavoitetaso on 60 prosenttia ja eHkeikn 65

vuotta. Sotilaselikejirjestelmissi karttumat ovat parerrlmat ja eliikkeen voi
saada 25-30 r'uoden palveluksen perusteella.

Eroja VEL:n ja TEL:n vilille on jidnyt kuitenkin joihinkin kohtiin. Naiti
eroja ovat mm. seuraavat:

Elikkeeseen oikeuttav a aika
* VEL:ssi ei ole lain piiriin kuulumisen alarkiralaa.
* VEL:ssi luetaan elikeajaksi myos 65 vuoden idn jilkeinen tyoskente-

lyaika, niin kauan kuin tyoskentely jatkuu yhdenjaksoisena.
* Tyoelikelakien mukaisen vanhuuseldkkeen saaminen estii \lEL:n

karttumisen.
* Ennen 1.7.7996 alkaneiden palkattomien jaksoien elikeaiaksi lukemi-

sessa on eroja TEL:ssi ia VEL:ssi.
* VEl-palvelus jatkuu yhdenjaksoisena, vaikka VEl-tyonarrtaja vaih-

tuu, jos palvelusten vililli ei ole katkosta.
+ Rinnakkaisista VEl-palveluksista karttuu erilliset VEl-elikkeet

31.12.1997 saakka.
* Ennen 7.1.1,996 riitti, etti yhteenlasketut VEl-ansiot tiyttivdt 90 mar-

kan (ind. 742) ansiorajavaatimuksen. Vuosina 7996-1,997 raia koskee
itseniisesti kaikkia VEl-suhteita.

* 1,.1,.1,998 lukien samanaikaisista viroista, tehtivisti ja toisti myonne-
tiin yksi eldke edellytteen, etta ainakin yksi niisti kestdd vdhintiin yh-
den kuukauden.

* VEl-elikeoikeuden syntymiseen ei TEL:std poiketen riiti, etti palve-
lus on ollut voimassa 8.7.1961,v^afl VEl-oikeuden syntyminen edel-
lyttaa, etti palvelus on piittynyt 30.6.1962 jilkeen.

* VEL:ssi luetaan elikeajaksi muutakin vanhaa palvelusta kuin valtion
ja myos ennen 8.7.1,961 pa'ittynyttti palvelusta, jos henkilo on tullut
VEL:n piiriin myohemmin palvelun perusteella.

x Ennen vuotta 7967 YEL:n elikeajaksi luetaan TEL:sti poiketen 21

vuoden iin tiyttimisen jilkeinen aika.
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Elikkeen tavoitetaso
* VEl-elikkeen enimmiism:i:ira on 60-66 prosenttia korkeimmasta,

vdhintiin kaksi vuotta jatkuneen VEl-suhteen palkasta tai korkeim-
masta VEl-palkasta, jos kaksi vuotta kestinytti iaksoa ei ole. Karttu-
misen katon rajauksen jilkeen VEl-elike yhteensovitetaan muiden
ellkkeiden ja etuuksien kanssa.

* Yhteensovitus poikkeaa TEL:sti, jos VEl-elike on karttunut lisieli-
keprosentilla kokonaan tai osittain.

Elikepalkan laskenta
x Sotilaseldkejitjestelmissi kymmenen vuoden elikepalkan laskennan

voimaannrlo kestii vuoteen 2010.
* Elikepalkan harkinnanvaraisen tarkistamisen niat muuttuvat Lihto-

tasoeron (3o/r/7 ,5o/A vuoksi eri vauhtia kuin TEL:ssd.
* VEL:ssi ei ole tasoituspalkkasiinnciksii.
* Automaattista katkaisua ei VEL:ssi tehdi, jos palvelus ei jatku not-

maalin katkaisuajankohdan jilkeen vihintdin l'uotta. Katkaisun iil-
keisti palkkaa laskettaessa katkaisun jilkeisen vajaan I'uoden ansioita

ei oteta huomioon.

Elikkeen kototukset
* Lykkiyskorotusta ei VEL:ssi makseta. ELike karttuu myos yli 65-

vuodaana, jos tyonteko iatkuu yhdeniaksoisesti, eiki henkilo vieli saa

vanhuuseldketti.
x Lapsikorotusta ei VEL:ssi makseta.
x Tyoelikelisi tuli VEL:iin vasta 1994 alkaen (aikaisemmin ei ollut

tyottomyyslisdd).

Elikelaiit
+ Varhennettu vanhuuselike on mahdollista saada 58-60-vuodaana eli

viisi vuotta ennen VEl-elikeikii.
* Ennen 65 r'uoden ikii vanhuuselikkeelle jiineille on maksettu kan-

sanelikkeen pohiaosan suuruista tiydennysosaa niin kauan, kunnes
elikkeensaaja saavtttaa 65 vuoden iin. Timi poistuu asteittain.

* Ellkeiit poikkeavat yksityisen puolen elikeidsti. VEl-elikeiit on por-
rastettu 4 kuukauden vdlein ikivililli 63-65 vuotta. Osalla VEL:n pii-
riin kuuluvista on 55, 58 tai 60 r,uoden erityiset elikeiit. Sotilaselike-
jiriestelmissi vanhuuselike voi alkaa nuorempanakin kuin 55-

vuotiaana edellyttien, etti on iittava m'itirz palvelusl'uosia.
* Osa-aikaelikkeen erot yksityisen puolen elikelakeihin on taulukoitu

liitteeseen 9.
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KWEL:N MUKAISEN ELAKKEEN LASKENNAN EROJA TEL:IIN

KVTEL:n vuosien 1993-1995 elikeuudistuksen tavoitteena oli yhden-
mukaistaa kuntien eldkelainsiidintoi TEL:n kanssa. Vanhat tyontekijit,
jotka olivat tdyttineet 55 vuotta ennen \,'uotta 1995 (ennen 7.7.1940 synty-
neet), siilyttdvit vanhat elike-etunsa,2,2 prosentin vuosittaisen karttuman ia
66 prosentin enimmiismiirin seki 63 r'uoden elikeiin tai elikeikdvalintaan
oikeutettu valitsemansa 63 r'uotta alemman elikeiin. Tyontekiioilld, jotka
olivat tayttAneet 35 r'uotta ennen vuotta 1995 (ennen 1960 syntyneet), eli-
keiki on 63 1a 65 r'uoden tai alemman elikeiin valinneella, 63 vuotta alem-
pien elikeikien )a 65 r,uoden vililli, karttuma siilyy entiseni vuoden 1994
loppuun ja on vuodesta 1995 alkaen 7 ,5 

o/o ja enimmlismiiti 60-66 o/o.

Alle 3S-r'uotiailla (1959 jllkeen syntyneet) seki vuoden 7992 jilkeen pal-
katuilla uusilla kunnan tyontekifoilld (1939 jilkeen syntyneet) edut ovat
TEL:n kaltaiset. Eroja on lzanyt kuitenkin joihinkin kohtiin. Niitl eroja ovat
rnm. seuraavat:

Elikkeeseen oikeuttava alka
* Jor on rinnakkaisia palvelussuhteita samassa jisenyhteisossi riittii,

etti ne yhdessi tayttavat ansioraiavaatimuksen, 90 mk/tk r-uoden 142
indeksitasossa.

x Kunkin kunnan, kuntayhtymdn ja muun iisenyhteison palvelus on
oma palvelujaksonsa.

x Rinnakkaisista KVTEl-palveluksista karttuu erilliset ellkkeet.
x Elike karttuu myos yli 65-vuotiaana, ios tyonteko iatkuu ja se on al-

kanut ennen 65 r,uoden iin tiyttimistd.
* Palkattomien jaksojen elikeajaksi lukemisessa on eroja TEL:iin ver-

rattuna.
* Alle yhden kuukauden ja/tai alle rajamaaran jiivisti palvelussuhteista

karttuu ellketti 1.1.1998 lukien. Eliketti ei kuitenkaan mycinneti, jos
se jii alle 10 mk/kk.

Elikkeen tavoitetaso
* Ennen \,'uotta 1940 syntyneilli, ioilla palvelussuhde on voimassa eli-

ketapahtumaan saakka, tulevan ajan kartrumat ovat suurernmat (1,4 o/o

ja 7,0 %o) kuin nuoremmilla ia uusilla tyontekiioilld, joilla ne ovat sa-

mat kuin TEL:ssi.

ElZikepalkan laskenta
* Vuoden 1,939 jilkeen syntyneilld vanhoilla tyontekijoilld elikepalkan

laskentaan tulee ajalta ennen vuotta 7996 van vuosi 1995, koska tyo-
suhde on katkaistul.'uoden 1994 pddttyessi elikkeen laskemista varten
ja uusi palvelussuhde on aloitettu 1.1.1995 lukien.



Automaattista katkaisua ei KVTEL:ssd tehdi, jos palvelus ei iatku
normaalin katkaisuajankohdan jilkeen vlhintiin kahta tiytti kalente-
rir,'uotta. Katkaisun jilkeisti palkkaa laskettaessa katkaisun jdlkeisen
va'1aan 'ruoden ansioita ei oteta huomioon.
KVTEL:ssi ei ole tasoituspalkkasiinnoksii.
Viimernen ansior,'uosi jnn pois elikepalkan laskennasta, vaikka palvelus
olisi iatkunut koko kalenterivuoden.

Elikkeen korotukset
* Lykkiyskororusta ei KVTEL:ssi makseta. Eldke karttuu myos yli 65-

r.,uotiaana, jos tyonteko jatkuu.
* LapsikorotusperusellkkeesslkutenTEL:ssi.

Elikelajit
* Ennen \.,uotta 1940 syntyneilli on mahdollista saada varhennettu van-

huuselike 5 8-,,,uotiaasta, mikili palvelussuhteen loppukarenssit teytry-
vit. Muuten alatk)iraja on 5 nrotta alempi kuin elikeiki.

* Elikeiit poikkeavat pddsdintciisesti yksityisen puolen elikei'isti muiila
kuin ennen 1.1.1995 alle 35-r.,uotiailla sekd r,rroden 1992 jalkeen pal-
katuilla, r,uoden 1939 jitkeen syntyneilh.

x Ennen 65 r,uoden ikdi vanhuuselikkeelle idineille on maksettu tietyis-
sd tilanteissa kansanelikkeen pohjaosan suuruista tiydennysosaa niin
kauan, kunnes elikkeensaaia saavwttaa 65 r,uoden iin. Elikkeeseen si-
silrynyt tiydennysosa vihennetaan asteittain maksussa olevasta van-
huuselikkeesti samaan t^paafl kuin pohjaosa.

* Osa-aikaellkkeen erot yksityisen puolen elikelakeihin on taulukoitu
liitteeseen 9.
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LIITE S

OSA-AIKAELAKKEEN SAAMISEN EDELLYTYKSET ERI LAKIEN
MUKAAN

Laki TEL VEL KWEL
tka 56 56 56
Ty6ssdolo Kokoaikaty6tdi vii-

meisen 18 kk:n
aikana 12 kk, nor-
maali kokoaikainen
enimmdistyoaika
tai 35 Vviikko

KokoaikatydtA vii-
meisen 5 v:n aika-
na 3 v, josta 6 kk
vdlittomAsti ennen
osa-aikaelAkkeen
alkamista

Kokoaikatydtd vii-
meisen 5 v:n aika-
na 3 v, josta 6 kk
vdlittomdsti ennen
osa-aikaelAkkeen
alkamista

Tyohistoria Edeltdneen 15 v:n
aikana karttunut
TELS$:n4mom.
mukaista perus-
eldkettd vdhintdAn
5v

Kokoaikaty6td vii-
meisen 5 v:n aika-
na 3 v, josta 6 kk
vdlittomdsti ennen
osa-aikaeldkkeen
alkamista

Kokoaikaty6tA vii-
meisen 5 v:n aika-
na 3 v, josta 6 kk
vdlitt6mdsti ennen
osa-aikaeldkkeen
alkamista

Estdvd elA-
ke

Ei saa TEL I $:n 4
mom. mukaista
peruseldkettd

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

Ei saa TEL I $:n 4
mom. mukaista
peruseldkettd

Tuleva aika Oikeus tulevaan
aikaan

Oikeus tulevaan
aikaan

Oikeus tulevaan
aikaan

Tyoajan
alenema

Jtiljella 16-28
Vviikko

Ei poikkea merkit-
tdvdsti ansiotulojen
muutoksesta

Ei poikkea merkit-
tdvdsti ansiotulojen
muutoksesta

Ansion
alenema

Jiiljellri 35-70 %
kokoaikatoiden
ansioista

Jtiljellti 40-60 %
kokoaikatoiden
ansioista

JAljellii 40-60 %
kokoaikatdiden
ansioista

Yhdenjak-
soisuus

Osa-aikaty6 ei
keskeytyneend yli
6 viikkoa

Osa-aikatyo ei
keskeytyneend yli
6 viikkoa

Osa-aikatyo ei
keskeytyneend yli
6 viikkoa

MEiEirEi 50 7" ansionale-
nemasta

50 % ansionale-
nemasta

50 % ansionale-
nemasta

Enimmdis-
mddrd

75 "/" karlluneesta
eldketurvasta

75 % kafttuneesta
eldketurvasta

75 "/" karlluneesta
eldketurvasta
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ALENNETUN ELAKEIAN KERTOIMET

Sosiaali- ja terveysministerion pditciksen n:o 500 1 $:n ja perusturvan va-
paaktlan ehtojen ja perusteiden 6 $:n mukaan laskerut kuukauden tarkkuu-
della laskettua ikii v^st^ v^t kertoimet

tka-
vuo-
det

Kuukaudet

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

50 2,37 2,36 2,35 2,34 2,33 2,32 2,32 2,31 2,30 2,29 2,28 2,27

51 2,26 2,25 2,24 2,23 2,22 2,21 2,21 2,20 2,19 2,18 2,17 2,16

52 2,15 2,14 2,13 2,13 2,12 2,11 2,10 2,O9 2,08 2,08 2,07 2,06

53 2,O5 2,04 2,03 2,03 2,O2 2,O1 2,00 1,99 1,98 1,98 1,97 1,96

54 1,95 1,94 't,94 1,93 1,92 1,91 1,91 '1,90 1,89 1,88 1,88 1,87

55 1,86 1,85 1,85 1,84 1,83 1,82 1,82 1,81 1,80 1,79 1,79 1,78

56 1,77 1,76 1,76 1,75 1,74 1,73 1,73 1,72 1,71 1,70 1,70 1,69

57 1,68 1,67 1,67 1,66 1,65 1,64 1,64 1,63 1,62 1,61 1,61 1,60

58 1,59 1,58 1,58 1,57 1,56 1,56 1,55 1,54 1,54 1,53 1,52 1,52

59 1,51 1,50 1,50 1,49 1,48 1,48 1,47 1,46 1,46 1,45 1,44 1,44

60 1,43 1,42 1,41 1,40 1,39 1,38 1,38 1,37 1,36 1,35 1,34 1,33

61 1,32 1,31 1,30 1 30 1,29 1,28 1,27 1,26 1,25 1,25 1,24 1,23

62 1,22 1,21 1,21 1,20 1,19 1,19 1,18 1,17 1,17 1,16 1,15 1,15

63 1,14 1,13 1,13 1,12 1,11 1,11 1,10 1,09 1,09 1,08 1,07 1,07

54 1,06 1,06 1,05 1,05 1,04 1,04 1,03 1,03 1,02 1,O2 1,01 1,01

65 1,00
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ANSAI NTARAJAT ELAKKEELLA OLLESSA

Eldkemuoto Ansioraia
Vanhuuseldke ei raioituksia
Varhennettu vanhuuseli-
ke

ei rajoituksia

Ttiysi tydkyvytt6myyseld-
ke

enintddn 40 "h eldkepalkasta tai eldkkeen
perusteena olevasta tyotulosta

Osatydkyvytt6myyse ldke enintddn 60 % eldkepalkasta tai eldkkeen
perusteena olevasta tv6tulosta

Yksil6llinen varhaisel6ke * eninttiiin TEL:n alaraja 90 mk/kk ind.l42
* enintddn 60 % elAkepalkasta tai eldkkeen
perusteena olevasta ty6tulosta -+ osaeldke
. yli 60 % eldkepalkasta taieldkkeen pe-
rusteena olevasta ty6tulosta + YVE le-
pddmddn

Ty6ttdmwseldke enintddn TEL:n alaraia kaksinkertaisena
Osa-aikaeldke vdhintddn eldkelain mukainen alaraja joka

vdhintddn 35 % eldkepalkasta, enintdAn 70
% elAkepalkasta, yrittiijillti puolet kokoai-
katvdn palkasta
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TEL:N MUKAISEN ELAKEPALKAN LASKENTA

1 Eliikepalkka ennen vuotta 1966

Elikepalkka ma'iraytyy siinnollisen tyoansion perusteella, luontoisedut
m:i:itat'i'in tap a turmavakuutu s tauluko s ta.

Tyosuhteen piittymisvuoden ia siti edeltivin kalenterir,'uoden ansiot
lasketaan yhteen. Niin saaru ansioitten yhteismdiri jaetaan kyseiseen alkaart

sisiltywien tyos slolopiivien midtdlli j a osamiiri kerrotaa n 25 :lla.
Elikepalkkaa ma'iritttiessi ei piittymis','uotta edeltineen vuoden ansioi-

hin tehdd indeksikorotusta. Elikepalkka korotetaan elikkeen myontimis-
vuoden indeksiin.

2 Eldkepalkka vuonna 1966

Elikepalkka m'iaraytyry veron ennakon pidityksen alaisen tyoansion pe-
rusteella, luontoisedut verotuskiytinnon mukaisena.

Ellkepalkka lasketaan muuten samoin kuin ennen vuotta 1966 piittynei-
den tycisuhteiden kohdalla.

3 Eldkepalkka vuonna 1967

Elikepalkka m'i'irayty veron ennakonpidityksen alaisen tyoansion pe-
rusteella (samoin luontoisedut).

Elikepalkka lasketaan kolmen viimeisen kalenterir,'uoden ansioiden pe-
rusteella. Ensin lasketaan kunkin r,'uoden kuukausiansiot siten, etti l'uosian-
sio jaetaan kyseisen vuoden tyosuhdeajalla ja osami;an kerotaan 30:lli. Saa-

dut kuukausiansiot korotetaan ryosuhteen piittymisvuoden indeksiin ja
niisti valitaan kaksi parasta. Elikepalkka on kahden r,'uoden perusteella las-

ketru keskim ti'irainen kuukausiansio.

Jos tyosuhteen alkamisvuonna ei ole tyosuhdeaikaa kuutta kuukautta, ii-
tet^ fl alkamisvuoden ansiot elikepalkkaa laskettaessa huomioimatta, mikili
j al1 elle jdd v dhntaan kahden kalenterir,-uoden ansioita.

4 Eldkepalkka 'l .1.1968 alkaen

Elikepalkka m'i)irata;in valitsemalla enintiin neljisti r,-iimeisesti kalente-
rir..uodesta, ioina tyosuhde on jatkunut, ne kaksi kalenteril'uotta, joina tycin-
tekijdn indeksilll tarkistettujen tyoansioiden keskimiiri kuukautta kohti on
suurin. Eldkepalkka on niiden kahden vuoden alkar'a saatuien ansioiden
keskimdiri kuukautta kohti. Jos tyosuhde on )atkunut useamman kuin kah-
den kalenteril,uoden aikafla, ei siti kalentenvuotta, ,ona tyosuhde alkoi,
oteta huomioon, jos tyosuhde sina kalenterivuonna ei ole jatkunut vihintiin
kuutta kuukautta.
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5 Elaikepalkka 1.1.1979 alkaen

Elikepalkka lasketaan neliin viimeisen tyosuhder,,uoden aikana saaduista
tyoansioista kahden ansiotasoltaan keskimmiisen indeksilli tatkistetun vuo-
den ansioiden penrsteella. Jos tyosuhde on iatkunut neljini kalenteri.r.,uotena
siten, etti se on tycisuhteen alkamisvuonna jatkunut vihintldn kuusi kuu-
kautta, lasketaan elikepalkka kahden ansiotasoltaan keskimmdisen I'uoden
perusteella. Jos taas tyosuhde on neljini kalenterivuotena jatkunut niin, etti
se on alkamis\,-uonna jatkunut alle kuusi kuukautta, jolloin siti ei oteta huo-
mioon, latetaat elikepalkkaa laskettaessa huomioon ottamatta se r.,uosi, jona
tyoansioiden keskimiird kalenterikuukautta kohti on pienin. Silloin kun
tyosuhde on jatkunut kolmen kalenterir.'uoden aikana ja tycisuhde on sen
alkamisvuonna jatkunut vihintiin kuusi kuukautta, latetain huomioon ot-
t^m^tta se r.,uosi, jona tyoansioiden keskimiiri kuukautta kohti on pienin.

Jos kolmen kalenterivuoden aikana jatkunut tyosuhde on alkamisvuonna
jatkunut alle kuusi kuukautta, elikepalkka m,iirati,in kahden muun tyosuh-
devuoden ansioiden perusteella.

1.1.1,979 lainmuutos tuli voimaan asteittain. Voimaantulosiinncis edel-
lytti, etti elikepalkan laskemisessa sovelletaan vanhaa siinncistd., jos sen
laskemisessa huomioon otettava paras kalenterivuosi on ennen lain voi-
maantuloa oleva r.'uosi.

6 Eliikepalkka 1.1.1980 alkaen

Ellkepalkka lasketaan muuten samalla tavalla kuin edelli 5 kohdassa,
paitsi 63 vuoden iin tdyttimisr.'uoden jilkeen ansaittuja ansioita ei otera huo-
mioon eldkepalkkaa miirittiessi.

7 Ekikepalkka 1.1.1994 alkaen

Lainmuutoksen jilkeen eliketapahtumaan piittyneissd tyosuhteissa eli-
ketapahtuma\.'uotta ei oteta huomioon elikepalkkaa laskettaessa, jos tyosuh-
de eliketapahtumar.,uosi mukaan lukien on jatkunut vihintiin kolmen ka-
lenterir,'uoden aikana. Vanhuuseldketti laskettaessa tyosuhdeaikaa seurataan
elikeiin tiyttimiseen saakka.

Jos tyosuhde patittyy erinen eldketapahtumaa tai eliketapahtumaan pa,it-
rynyt tyosuhde on jatkunut enintiin kahden kalenterivuoden aikana, elike-
palkka lasketaan kohdan 5 mukaan.
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8 Eldkepalkka 1 .1.1996 alkaen

Elikepalkka lasketaan piisiintoisesti enintiin tyosuhteen 10 viimeisen
eldketapahtuma\.,uotta edeltineen kalenterivuoden indeksilli tatkistetruien
ansioiden pefl.rsteella. Enintiin kolmasosa sellaisia vuosia, joina ansiot ovat
alle puolet kaikkien vuosien keskiarvosta, voidaan )ittii pois elikepalkan
laskennasta.

Elikepalkan laskennassa jatetatin yli kolmen kalenterivuoden aikana iat-
kuneen tyosuhteen piittymisr.'uosi tai eliketapahrumavuosi pois laskennasta,

jollei se ole kokonainen. Tyosuhde on kestinyt koko I'uoden, ios se piittyy
aikaisintaan 30.12. Kolmen vuoden alkana jatkuneissa tai siti lyhyemmissi
tyosuhteissa mycis vajaa pa'ittymisvuosi tai eliketapahtumar,'uosi otetaan

mukaan laskentaan.
Indeksitarkistetuista vuosiansioista vihennetiin niihin kohdistuva pal-

kansaajan tyoeldkemaksua vastaava vihennys vuodesta 1996 Lihtien.
-fama laskentatapa on voimassa niissi tycisuhteissa, iotka alkavat vuonna

1996 til sen jilkeen. Siirtymikaudella klytetiin ennen \,'uotta 1996 voimassa

olleita laskentasiintoji niiden vuosien osalta ja uusia laskentasiintoji vuo-
den 1995 iilkeisten vuosien osalta.

Elikepalkan laskentaar ajalta ennen 7.7.7996 mukaan otettavat vuodet
(valintavuodet) valitaan ennen vuotta 1996 olevien laskentasiintoien mukai-
sesti. Valintavuosia aialta ennen 1.1,J,996 voi olla siten enintiin nelji vuotta,
vuodet 1992-1995. Neihin vanhoihin valintavuosiin lisitiin vuosi kerrallaan

vuoden 1995 jnkeisii ansiovuosia. Valintavuosia voi olla korkeintaan 70.

Valintavuosista laskentavuosiin otetaan mukaan aialta ennen l'uotta 1996

ne kaksi keskimmiisti, joista elikepalkka aikaisempien siintoien mukaan

olisi lasketru. Jos ajalta ennen 1.7.7996 tulee valintavuosiin mukaan vihem-
mdn kuin nelji vuotta, valitaa;fi niisti laskentavuosiin mukaan tulevat l'uodet
aikaisempien siintcijen mukaisesti. Kolmesta vuodesta kaksi parasta, kah-

desta tai yhdestd vuodesta jokainen vuosi.



LAHTEET

ETK:n yleiskirjeet

4/85:
53/85:

29186:
12187:

A 7t89:
A 14189:
A 8/90:
A 11/90:

A 26190:

A 12/91

423191:
427191:

A 3192

A 4192:
A 16192:
A 17192:
422192:
A 51192:
A24193:

A29/93:
A 30/93:
A 31/93:
A 33/93:
A 42/93:

A 56/93:

462193:
470193:
A 2194:

A 4194:
421194:
A27194:

Tyosuhteen tekninen katkaisu
Varhennetun ja lyktityn vanhuuseldkkeen sovel-
tamisohjeet
TaEL:n mukaisen eldkkeen laskeminen
Sosiaali- ja terveysministeriOn pdEitos kertasuo-
rituksen perusteista
AlaikAraja ja harkinnanvarainen palkka
Tuleva aika ja tulevan ajan palkka
Eldkepalkkaan luettavat ansiot
1.7.1990 voimaantulevat uudet perhe-eldkes66n-
nOkset
Palkaton lapsenhoitoaika ja eldkkeen perusteena
oleva palkka
Velvoitety6n poikkeuksellinen huomioon ottami-
nen ty6elSketuruassa ja tulevaa aikaa koskevien
sddnnosten muuttuminen
Ty6kyvyttomyyse ldkkeet - kansio
MYEL:n mukaisen tyOtulon, vakuutusmaksun ja
eldkkeen mddrdytymisen muutos
MYEL:n ty6tulon, vakuutusmaksun ja eldkkeen
mddrdytymisen muutos vahvistettu
Tulevaa aikaa koskeva muutos 1 .10.1991
Tyosuhteen yhdenjaksoisuus tyoel6kelaeissa
MEL-eldkkeen laskeminen ja mydntdminen
Tyoeldrkkeiden viivdstyskorotus
Tyontekijiin eldkemaksua koskevat lait
Muutos varhennetun ja lykAtyn vanhuuseldkkeen
soveltamisohjeisiin
Eldkkeiden yhteensovitus-kansio
Ty6su hteen automaattinen katkaisu
Tyoeldkelisii ja tyottomyysl isd
Vuoden 1 994 tydeldkeuudistus
1.1.1994 voimaantulevia eldkkeen laskentasdin-
toja
Pakollisen MYEL-vakuutuksen tyotulon vdhim-
mdisrajan korotus
Merimiesten joustava eldkeikA
ETA:n soveltaminen
Tyoeldkkeen tulevaa aikaa koskeva muutos
1 .1 .1994, ym.
Tydttdmyyseldke
Vuoden 1 994 tyoelaikeuudistus yrittdjien kannalta
Eldkeaikaisen tyoskentelyn vaikutus eldkkeen
jatkumiseen



451/94:
A 11/95:

A 15/95:

A 19/95:

420195:

A 41195:
A 42195:
A 44/95:
A 45/95:

A 46/95

A 47195

A 50/95:

A 7196:
A 12196:
A 16/96:
A 17196:
A22/96:
423196:
A 29196:

432196

A 49/96:

A 2197:
A 9197:
422/97:
423197:
429197:

439197:
A 41197:

A 44197:
A 45197:

Esitys yritttij ie n oi keudesta ty6ttdmyystu rvaan
Yrittdjien tyott6myyspdivdrahaoikeus 1.1.1995
voimaantulleiden sddnn6sten mukaan ja pdivti-
rahan vaikutus ty6eldkkeeseen
Viivdstyskorotuksen ja -koron muutos 1.5.1995
alkaen
Lisdohjeita EU:n sosiaaliturvasAdnnosten sovel-
tamisesta
Perhe-eldke EU:n sosiaaliturvasddnnosten mu-
kaan
Alennettu eldkeikd ja yhteensovitus
Lyhyiden tydsuhteiden ketjutus 1 .1 .1996 alkaen
lndeksitarkistus 1 .1 .1996 alkaen
1.1.1996 voimaan tulevat TEl-eliikepalkan las-
kentasddnn6t
Tulevan ajan mddrdfiminen ja yhteensovitus
1.1.1996 alkaen
Kuntoutukseen ja tyokyvyttomyyseldkkeisiin tule-
vat muutokset
TEL 11 $:n mukaisten rekisterdimiskelpoisten
lisdetujen kartta
Osa-aikaeldke
TaEl-eldkkeen laskenta 1.1.1 996
Tyottomyystu ruaa koskevia m uutoksia
Vuorotteluvapaa ja osa-aikalisd
Tyottomyyspdivdrahaan esitetddn m u utoksia
Lisdys yleiskirjeeseen A 41195
Tyottomyyspdivdrahaa koskevat sddnndkset
muuttuvat vuoden 1997 alusta
Ty6tt6myysturvalain muutosten vaikutukset tyot-
tomyysel6kkeeseen
TEL-eliikepalkan laskentasddnn6n voimaantulon
muutos
Tyoeldkelisa 1.1 .1997 alkaen
TyOllisyyslaki muuttui
Pitkdaikaistyottomien omaehtoisen opiskelun tuki
Lisdohjeita TEL-eldkepalkan laskentasddntOihin
EU-lapseneldkkeen my6nt6minen erotusetuute-
na
Viivdstyskorko ja ulosoton suojaosuus
YEL:n ja MYEL:n 1.1.1998 voimaan tulevat
muutokset sekd YEL-vakuutuksen pddttdminen
taannehtivasti
Lyhyiden tyosuhteiden vakuuttaminen
TEL-elAkkeen karttuminen osakuukausista
1 .1 .1998 alkaen

LA$--ITTET
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A 46197:

A 4198

A 6/98:

A 7t98:
A 8/98:

A 9/98:
A 11/98:
A 16/98:

420198:

ETK:n tiedotteet

LA 1192
LA 1493

LA 13/93:

LA 17194:

LA 14196:

LA 26196:

vl 2197:
LA 16/97:

LA 17197:
LA 18/97:
LA 4198:

2195:
3/96:

LA
LA

Tasa-arvon toteuttaminen rekisteroidyssd listi-
eldketurvassa
Ty6ttdmien omaehtoisen opiskelun tuk[
Yritttij i e n ty6ttdmyystu ruan vdh i m mdistu loraj a
Ty6llistEimistuilla tyollistdminen, tdhAn rinnastet-
tavat ty6l I istAm istavat ja ty6l I istettyj e n eldketu rva
Lyhyet tydsuhteet ja tuleva aika 1 .1 .1998 alkaen
Hallitus esitt66 muutoksia osa-aikaeldkejdrjes-
telyihin
Muutokset osa-aikaeldkejairjestelyihin vahvistettu
Osa-aikaelaikettii koskevat muutokset
lkddntyneiden tyottOmien ty6llistymistd ediste-
tddn
Laki ikiiiintyneiden ty6ttomien ty6llistymisedelly-
tysten parantamisesta

Tuleva aika lapsenhoitoajan perusteella
Yrittdjdelirkkeen karttuminen varhennetulla van-
huuseldkkeelld ollessa
Takautuvalle eldkkeelle maksettava viivdstysko-
rotus
TyOeldkkeen viivdstyskorotusta ei peritd SOLITA-
eldkkeestd
Viiv6styskorkosddn n6ksen voimaantulo
Vuorotteluvapaan ja osa-aikalisdn vaikutus elA-
keturvaan
Seurannaislaitoksen vapaakirjan yhteensovitta-
minen
Tydsuhteen kestdessd maksetut tyottomyyspdi-
vdrahat ja tulevan ajan oikeus
LisdpEiivilld olevan tyottomyyspAivdraha ei nol-
laannu
Vuorotteluvapaa ja eldke
Osa-aikaeldkkeen vakiintunut ansiotaso ja auto-
maattinen katkaisu
Tulevan ajan oikeus ja 1. lisiipdivd
Uusi ennakkoperintdlaki ja tyoeliikelait
Tasoituspalkan laskemisessa keiytettaivdi tarkas-
telujakso

LA 10/96:



LAHTTTT

Muut teokset Luopumistuki-esite (M ELA)
Merimiesel6ke-esite (MEK)
MYEL-opas (MELA)
Pentikdinen ym.:Ty6eldke (SVK kustannus Oy)
Pentikdinen-Rantala: Vakuutusoppi
Toimeentuloturva 1 997 (Elake-Sampo)
Ty6eldkekuntoutus-kansio (ETK ja TELA)
TyoelAkelait 1 998 (ETK)
Tyoeldkkeen laskentaopas 1 994 (ETK)
TydelAkkeen laskentaopas 1 996 (ETK)
Yrittiijtin ty6tu lo-esite ( ETK)



Vuoden 1998 indeksi istelukua vastaavat markkamdirdt
Lain tai ase-
tuksen kohta

Alkuperdinen
markkamddrd

lndeksi-
taso

Vuonna
1 998

Kdyttotarkoitus

mom
mom
mom
mom
mom

4c$4
8ds1
8ds1

1e b s 4
19dS4

1 $ lmom
TEL

90,00
180,00
127,50

348 - (8x6,64)
2,50

15,00

142
142
142
142
142
0061

1156,69
2 313,38
1 638,64
3 789,83

32,13
27,0O

TEL:n alaraja
TT-eldkkeen ansioraja
Eldkesovitus, alaraja
Eldkesovitus, yldraja
Kertasuoritus
Viiv.korotus alaraia

5$2mom
5d$2mom

7$1mom
7$1mom

LEL
200,00
800,00
800,00
200,00

100
100
100
100

3 650,00
14 600,00
14 600,00
3 650,00

LEL:n alaraja
Rinnakkaisuusraja
Tulevan ajan raja
Tul.aian raia, ios myel

TaEL
3$2mom 200,00 100 3 650,00 TaEL:in alaraia

YEL
1$3mom
7$1mom

19 $ 5 mom

180,00
50 000,00
20 000,00

142
197
197

2 313,38
463 197,97
185 279,19

YEL:n alarla
Tyotulon yldraja
Viih.eliike raia

MYEL
1$3mom

8b$1mom

8c$1mom

8f S1mom.

10 $ 1 mom.

19 S 3 mom.

1 080,00
640,00
260,00
175,00
55,00
10,00
25,00
12,50
20,00
10,00
15,00
7,50

12,O0
24,OO

10 500,00
16 500,00
6 000,00

142
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197

13 880,28
5 928,93
2 408,63
1 621 ,19

509,52
92,64

231,60
115,80
185,28

92,64
138,96
69,48

111,17
222,34

97 271,57
152 855,33
55 583,76

MYEL:n alaraja
Maatalousmaan
perustyotuloja

Metsdmaan
perustyotuloja

Poronomistajan
tyotuloja
Vakuutusmaksun
portaita
Yhteensovitusalaraia

MYEA
17$2mom 450,00

150,00
197
197

4168,78
1 389,59

Maksupdivdn
mddrdytvminen



ElAketurvakeskus on Suomen
ty6eldikejiirjestelmin lakisddteinen

keskuslaitos. Se julkaisee eldketurvan
kehittdmiseen ldheisesti liittyviai

tutkimuksia, tilastoja ja selvityksid sekd
eldkelakien soveltamista palvelevia

esitteitd, yleiskirjeitii, lakikirjaa sekdi
laskentaopasta.

lsBN 952-9639-60-0
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