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Eldkkeen laskennan eteneminen

ElAke jatkuvasta tyosuhteesta/yrittdjdtoi mi n nasta
'k Lasketaan elikkeeseen oikeuttava aika iatkuvasta tytisuh-

teesta, yrittiiitoiminnasta, LF.L / T aBl-ansioista
- otetaan huomioon atka 23 r,uoden iin tiyttd.misen jilke en
- oteta n huomioon tuleva aika
- otetaan huomioon alennettu ellkeikd.

* Lasketaan karttumat eri aioilta
- TEL:ssi aika ennen 1.7.1962 (1 o/.r, arkz puolitetaan) ja jnlkeen
30.6.1962 (1,5 %)
- MEL:ssl ennen 1.6.1956 (1'ro) ja jakeer. (2oio)

- muut lait voimaantulostaan ldhtien 1.,5 o/o

- 60 moden iin tdptimisr,.uoden alusta (2,5 yr)
- tuleva aika 50-60 v. (1.,2 96, MEL 1,7 To)
- fuleva aika 60-65 v. (0,8 o/o, MEL 1,3 oh)

{' Lasketaan eldkkeen perusteena olevat ansiot
- tarkistetaan ansiot pddtfymisl,uoden tasoon
- laskentaan mukaan LEl:ssd/'faEl:ssa vain ra)arnalrdn ylittd.neet
ansiot
- tehdld.n palkansaajan tyoellkemaksuvdhennykset (TEL, LEL,
TaEL)
- otetaan huomioon maksamatto n^t y nttdldeltikevakuutusmaksut

* Lasketaan iatkuvan tydsuhteen /yittdid'toiminnan ellke eri
karttuma-aioilta yhteen

* Lasketaan eri laeista muodostuneet vapaakiryaelikkeet
laeittain yhteen

* Lasketaan el[kkeeseen tytielflkelisii ia lapsikorotus laeittain
Ty6eldke yhteensA

* Lasketaan yksityisen puolen ellkelakien mukaiset ellkkeet
yhteen

'l' Tutkitaan v apaakiryaelikkeen kertasuorituksen edellytykset
* Yhteensovitetaan yksityisen puolen eliike ottaen huomioon

ensisiiaiset etuudet ia iulkiset ty<ieldkkeet
* Lasketaanvarhennusvdhennys tailykklyskorotus.



TYOELAKKEEN
LASKENTAOPAS

,xt
Eldketurvakeskus 2000



tsBN 952-9639-75-9

Kannen kuva: Lehtikuva Oy

Gummerus Kirjapaino Oy, Jyvdskylti 2000



LUKIJALLE

Vuoden 2000 eld.keuudistus on tuonut mukanaan elikkeen laskentaan

taas kerran muutoksia. TyottomlyseLikkeeseen nn tehfy merkittivii uudis-
tuksia ja varhennus- ja lykkziyskertoimia on pienennetty. Tissi laskentaop-
paassa on otettu huomioon nimi muutokset. Vrimeksi \'.uonfla 1998 ilmes-
tyneen oppaan tekstid on myos muilta osin tarkennettu ja lisitty.

Knsilli oler.assa laskentaoppaassa kzisitelliin vain yksityisen puolen elik-
keenlaskennan perusteita, tosin yksiryisen ja julkisen puolen piieroavuudet
tuodaan liitteissi esille. Opas on tarkoitettu oppikirjaksi sosiaalivakuutusta
opiskeler.ille ja knsikirjaksi elikkeenlaskennan perustietoja tan'itseville. Lah-
deluettelossa on marnittu tirkeimmdt ld.hteet syvempid tietoa tan-itseville.

Opas on tehry ryoryhmdssi, johon ovat kuuluneet Eleketunakeskuksen
suunnittelu- ja laskentaosastolta tutkija N{arjukka Hietaniemi, jaostopidllikko
Anneli Ikkala ja ellkelaskija Aqa Seppn. Laskuesimerkkien tarkistamiseen
or.at osallistuneet lisiksi suirnnittelu- ja laskentaosaston eldkelaskijat Hanna
Orrberg 1a Aqa Vainikainen. Opasta ovat hsziksi ansiokkaasti kommentoi-
neet i\{arja Helander, Riitta Kaaja, Tapio Karsikas, Irma Kortesoja, Jorma
Kurula, Sanna Kdrki-Ahola, Tina Launla, Oili Luirnula, Mula IMattila,
I\{arjo lMietunen, Anne Periilehto-Virkkala, Eliisa Ryyndnen, Raili Wahlsten,
Soili Vartiainen ja Leila Virtanen.

Limpirnht kiitokset kaikille oppaan valmistumista edesauttaneille tyoto-
vereille ja elikelaitosten edustajille an okkaista kommenteista.

Helsingissd 30.3.2000

N{arjukka Ilietaruemr
Anneli Ikkala
Arja Seppl



SISALLYS

SISALLYS

1 TEL.ELAKE
1.1 Tyontekijriin eldkelaki (TEL)

1.1.1 Laskentaperiaatteet ja e|Ake1ajit................
1.2 Elakkeeseen oikeuttava aika..........

1.2.1 Tydsuhdeaika............
1.2.2 Tuleva aika..........

Tulevan ajan oikeus
Tulevan ajan liittdminen ..........
Rinnakkainen tyoskentely ja tulevan ajan oikeus

1 .2.3 Tdysitehoinen e|dkeaika...............
1.2.4 Eldkkeen korotuksiin oikeuttava aika ..........

1.3 Eldkkeen karttuminen..........
1 .4 TEL-indeksi......,..
1.5 Elakepalkka ........

'l .5. 1 Elakepalkkaan luettavat ansiot....
1.5.2 Palkansaajan tyoeldkemaksun vaikutus
1.5.3 Eldkepalkan laskenta

Laskentasddnn6t ty6suhteissa, jotka p:iattyvAt ennen
vuotta 1996 .........
Laskentasddnnot 1.1.1 996 jdlkeen alkavissa ty6suhteissa
Laskentasddnnot siirtymAkauden aikana, kun ty6suhde
oli voimassa 1.1.1 996...........
Eldkepalkan laskennan eteneminen.............

1.5.4 Poikkeuksia eldkepalkan laskentaan..............
Tasoituspalkka...........
Eldkepalkan harkinnanvarainen tarkistaminen ..................
Lapsenhoitoaika.........

1.6 Eliikkeen korotukset ............
1.6.1 Ty6eldkelisa ...............

TydeldkelisAn laskeminen............
1.6.2 Lapsikorotus...............
1.6.3 Lykkdyskorotus...........

1.7 Automaattinen katkaisu
1.8 Tekninen katkaisu
1.9 Eldkelajit ...............

1.9.1 Vanhuuseldke............
1.9.2 Varhennettu vanhuuseldke...........
1.9.3 Lykdtty vanhuuseldke..............
1.9.4 Tyokyvytt6myyselAke

Kuntoutustuki ............
Kuntoutuskorotus.......

12
12
12

.13

.13

.14

.15

.17

.18

.19

.20

.20

.22

.24

.24

.25

.25

.26

.27

.28

.33

.33

.33

.34

.34

.34

.34

.35

.38

.38

.38

.42

.43

.43

.44

.45

.45

.46

.47



Kuntoutusraha ...........
1.9.5 Yksi16llinen varhaiseldke (YVE) ....
1.9.6 Tyottomyyseldke ........

Ty6ttomyyselAkkeen eldketapahtuma.
Ty6ttomyyseldkkeen mddrAytyminen ..

Tulevan ajan oikeus
Ennen vuotta 1945 syntynyt tyontekijti

1.1 0 Kertasuoritus ja viivdstyskorotus.........
TEL-elAkkeen laskennan eteneminen..........

2.1 Lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekijAin eldkelaki
(LEL).........

2.1.1 Laskentaperiaatteet ja elakelajit
2.2 Eldkkeeseen oikeuttava aika ja ansiot

2.2.1 Tyoskentelyaika ja eldkkeeseen oikeuttavat ansiot ...

2.2.2 Tuleva aika ja tulevan ajan ansiot
2.3 ElAkkeen kafttuminen...........
2.4 Eldkkeen korotukset............
2.5 Eltikelajit......... ...

LEL-elAkkeen laskennan eteneminen ..........

3 TaEL-EL4KE..........
3.1 Taiteilijoiden ja erdiden erityisryhmiin kuuluvien tydntekijAin
eldkelaki (TaEL)

3.1.1 Laskentaperiaatteet ja elEikelajit
3.2 Eltikkeeseen oikeuttava aika ja ansiot

3.2.1 Tyoskentelyaika ja eldkkeeseen oikeuttavat ansiot ......

3.2.2 Tuleva aika ja tulevan ajan ansiot
3.3 ElAkkeen kafttuminen...........
3.4 ElAkkeen korotukset............
3.5 Eliikelajit....... . ...
TaEL-eldkkeen laskennan eteneminen ..........

4 MEL-ELAKE......
4.1 Merimieseldkelaki (MEL)

4.1.1 Laskentaperiaatteet ja eliikelajit
4.2 Eldkkeeseen oikeuttava aika............

4.2.1 Tyosuhdeaika.............
4.2.2 Tuleva aika...........

4.3 Eldkkeen karttuminen...........
4.3.1 PddsdAnto
4.3.2 TEltakuusddnt6........
4.3.3 VapaakirjaelAke ........

4.4 Eldkkeen perusteena oleva palkka ..

4.5 ElAkkeen korotukset..............

.47

.48

.49

.49

.50

.50

.51

.55

.56

.57

57
57
57
57
58
59
60
60
67

68

68
69
69
69
70
71
71
75

68

..........76
,..,.....,76
.......,.,76
..........76
...,.,,.,.76
,..,......77
..........77
..........77
..........78
..,,..,.,.78
..........79
...,,..,.,79

SISALLYS



SISALLYS

4.5.1 Tyoeldkelisa ...............
4.5.2 Lapsikorotus...............
4.5.3 Lykkdyskorotus..........

4.6 Automaattinen katkaisu
4.7 ElAkelajit ............

4.7.1 Vanhuuseldke............
PdiEillysto
Miehistd

4.7.2 Varhennettu vanhuuselAke..
M E L-elEikkeen laskennan eteneminen

5 YEL.ELAKE
5.1 Yrittdjien elAkelaki (YEL)................,

5.1 .1 Laskentaperiaatteet ja etuudet
5.2 Eliikkeeseen oikeuttava aika.........
5.3 ElAkkeen karttuminen..........

Eldkkeen perusteena oleva tyotulo
Eldkkeen korotukset
5.1 Tyoeldkelisa ...............
5.2 Lapsikorotus...............
5.3 Lykkdyskorotus..........
Tekninen katkaisu....
ElAkelajit
7.1 VanhuuselAke.........,..

5.7.2 Varhennettu vanhuuseldke..
5.7.3 Ty6tt6myyseldke

YEL-elakkeen laskennan eteneminen

6 MYEL.ELAKE
6.1 Maatalousyrittiijien eldkelaki (MYEL)

6.1.1 Laskentaperiaatteet ja etuudet..
6.2 Elakkeeseen oikeuttava aika............
6.3 Elakkeen kafttuminen..........
6.4 Elakkeen perusteena oleva tyotulo...

6.4.1 Tulevan ajan tyotulo
6.5 ElAkkeen korotukset ............
6.6 ElAkelajit .......... ....
MYEL-elakkeen laskennan eteneminen ..

7 OSA.AIKAELAKE.....
7.1 Osa-aikaelAkkeen saamisen edellytykset........
7.2 Osa-aikaeldkkeen eldketapahtuma
7.3 Vakiintunut ansiotaso ..........
7.4 Ansionalenema...
7.5 Osa-aikaeldkkeen mddrd....
7.6 Eldkkeen karttuminen osa-aikaelAkkeen ajalta

5.4
5.5

5
5
5

5.6
5.7

5

79
79
80
80
80
80
80
80
81
83

84
84
84
84
85
85
86
86
86
86
87
87
87
87
87
91

92
92
92
92
92
93
93
94
94
98

99
99

100
100
101
102
104



SISALLYS

7.7 Osa-aikaeldkkeen jdlkeen myonnettdvd elAke

8 PERHE.ELAKE
8.'l Perhe-el6kkeen saamisen edellytykset..........

8.1 .1 Leskeneldkkeen saamisen edellytykset
8.1.2 Lapseneldkkeen saamisen edellytykset.

8.2 Perhe-eldkkeen mAdrd
8.2.1 Leskeneldkkeen m66r4...............

ElAkesovitus ...............
Entisen puolison el6ke ........

8.2.2 LapsenelAkkeen md4r4...............
Tdysorpo..

8.2.3 Perhe-eldkkeen kertasuoritus

9 KOKONAISELAKE JA YHTEENSOVITUS
9.1 Peruseldkkeet ............
9.2 Ensisijaiset etuudet ..............
9.3 Kansanel6ke
9.4 Yhteensovitus......

9.4.1 Yhteensovitusperuste
9.4.2 Yhteensovitusraja
9.4.3 Yhteensovituksen ajankohta
9.4.4 Uusi yhteensovitus ennen 1.1.1996 my6nnettyihin

el6kkeisiin
9.4.5 Perhe-eldkkeiden yhteensovitus............

9.5 Rekisteroidyt TEL-lisEielEikkeet.........
9.5.1 Rekisterdidyn TEL-lisdieldkkeen laskeminen
9.5.2 Alennettu elAkeikd peruselAkkeessEi........

11 LISAES!MERKKEJA
1 1.1 lndeksitarkistus kumpaakin indeksid kEiyttAen....
1 1 .2 Puhtaasti uusien sd6ntojen mukainen elAkepalkka.............
1 1.3 Tasoituspalkka...........
11.4 Lapsenhoitoajan eldkepalkka ...............
1 1.5 Yhteensovitus, eldkettd julkiselta ja yksityiselt6 puolelta.....
11.6 Yhteensovitus ensisijaisen etuuden kanssa
11.7 Rekister6ity TEL-lisaielEike..........
1 1.8 EU/ETA-e1ake..............

104

107
107
107
107
108
108
109
110
'111

111
112

113
113
114
114
115
115
116
116

117
117
119
120
120

128
128
128
129
130
131
134
134
136



SISALLYS

LIITTEET
1 TEL-indeksin pisteluvut
2 Lapsikorotusprosentit
3 Ty6elEikelisddn oikeuttavat ja jdlkikarenssiaikaa jatkavat etuudet
4 TEL:n mukaisen eldkepalkan laskenta
5 LEL:n ja TaEL:n ansiorajamddrdt
6 Eldkesovitettu leskeneldke vuonna 2000

Leskeneldkkeen elAkesovitusperusteen ylempi raja
7 Tydtt6myyseldketilanteet vuonna 2000 ja sen jdlkeen
8 VEL:n mukaisen eldkkeen laskennan eroja TEL:iin
9 KVTEL:n mukaisen eldkkeen laskennan eroja TEL:iin
10 Osa-aikaelAkkeen saamisen edellytykset eri lakien mukaan
11 Alennetun el6kei6n kertoimet
12 Ansaintarajat eldkkeelld ollessa
13 Voimassa olevat sosiaaliturvasopimukset 1 .1 .2000

LAHTEET



JOHDANTO 11

JOHDANTO

Suomen elikejirj estelmi koostuu qvoelike- ja kansanelikejdrjestelmistd.
Tyoelikejdrjestelmlstd saavat ellkettd ne, jotka ovat olleet ryoelikelakien
mukaisessa tyo- tai r.irkasuhteessa tai toimineet yflttaJha. Kansanellkettd
maksetaan Suomessa asuneille asumisajan mukaan.

Tyoeld.kkeiti voidaan ansaita seki julkisella ettd yksityiselll puolella. \t-
sityiselli puolella eld"kelakela on kuusi:

x tyontekrjdin eld"kelaki (TEL),
x lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekijdin elikelaki (LEL),
* taiteiliioiden ja erdiden erityisryhmiin kuuluvien tyontekijdin eldkelaki

(TaEL),
* merimiesellkelaki(NIEL),
x yrittijien eldkelaki (\:EL) ja
* rnzatalousyrittijien elikelaki (}'IYEL).

Julkisella puolella, valtiolla (VEL) ja kunnilla (KYTEL) sekd Ahr.enan-
maan maakuntahallituksella, Suomen Pankilla, Kansanelikelaitoksella sekzi

luterilaisella ja ortodoksisella kirkolla on omat elikelakinsa. \tsityisen ja
julkisen puolen ellkkeiden laskentaperiaatteet eroayat toisistaan jonkin r,.er-

ran. Nd.isti eroista on esitetty liitteenl lvhyt yhteenveto.
'f issd" oppaassa kesitelleen r.ain yksityisen puolen elikelakela. Opas on

rakennettu niin, ettl jokainen tyoelikelaki laskentaperiaatteineen ja eld.kela-
jeineen kasite[aen omissa lur-uissaan. Oppaan TEl-osassa klsitellian eri
laeille yhteisil piirteiti, joihin viitataan myohemrnissri luvuissa, jos eroja eri
lakien r.6lilln ei ole. Ndiden lukujen ulkopuolella kdsitellld.n elikelajeista kui-
tenkin osa-aikaelike ja perhe-elike, koska ne poikkeavat ni-rn paljon muusta
ellkkeen laskennasta. tilnkkeiden yhteensor.itus kaydann lnpi omassa lur-us-
saan. EU/Ef'A-eld.kkeenlaskenta muodostaa niin ikdin oman kokonaisuu-
tensa, mrnkd moksi IlU/ETA-elbkkeenlaskentaan hitry.r-ie sid.ntojl ei ole
otettu huomioon aikaisemmrssa luurissa.

Tyoelikejnrlestelmi siirt}Tr euron kdytt6on 1.1,.2002. Tdssd oppaassa or.at
siksi kaikki rzharnaarat edelleen vain markkoina.



1 TEL-ELAKE

1.1 Tydntekijdin eldkelaki (TEL)

'l'ytrntekijhin eld.kelaki, TEL, tuli r.oimaan 1.7.1,962, mutta siti sovelletaan

jo lain antamispriivana 8.7.1.961 ja sen jdlkeen r.oimassa olleisiin tyosuh-

teisiin. Lain piiriin kuuluu yksityisessi tyosuhteessa oleva ryontekiii, ionka
x ryoansiot (TEl.-palkka) ovat arnakin tyosuhteen ensimmiiseni

t:iytenri kuukautena v:ihintiuin 90 mk kuukaudessa moden 1,966 irr-

deksiss:i 142 (1, 206,1'3 -k/kk \1]onna 2000), 1a lonka
x ryosuhde on kestinyt vihint5ln kuukauden ja joka on jatkunut
* 74 ikin-rodcn tlyttamisr-uoden alun ja 65-r-uotispdivin vrilisenri

aikana.
I'El-tyosuhteen ansiot voivat kuitenkin laskea alle edelli mairutun alara-

jan. Jos tyosuhteen ansiot laskevat ensirnm:iisen kuukauden ililkeen 1a' iaartt
alle TEL:n alaLrzjarr vahinta:in kuutena perikkdisenl kuukautena, voi tyon-

antaja siirtil vakuutuksen TaEL:n piitiin.
\ksityiselll puolella tyoskentelev:i tyontekiii kuuluu pzidsldntoisestr

TEL:n piiriin seuraavin poikkeuksin: Kotitaloustyonantaia rzkuunaa fyonte-

kijnnsi atrLa TaftL:ssa, r.aikka edelli mainitut ehdot tdyttyisivdtkin (ks. luku

3). Rakennus-, metsi- ja maatalous- seki satama-aloilla ryoskentelevzit (LEL)

seki merimrehet (I\{EI) ja esiinty-r'dt tarteilriat (TaEL) vakuutetaan omien

lakiensa mukaisesti (ks. lurut 2-4).

1.1.1 Laskentaperiaatteet ja elakelajit

TEl--eldke lasketaan jokaisesta tyosuhteesta erikseen. E ldkkeen rna'itilin
vaikuttaa tyosuhteen piruus ja tyoansiot. Tvosuhteista kertyncet elzikkcet las-

ketaan yhteen elikkeelle ihidessl. Veinen elnkeikd on 65 \-uotta.

Tdysi elike on 60 9o elakkecn perusteena olevasta palkasta. Ellketti
karttuu tytinteosta 1,5 'lb 'uuotta kohden (karttumiskerroin 1/800 kuukau-

dessa). Sen moden alusta, iolloin tyontekijn l.zyftaa,60 r-uotta, eliketti kart-

tuu 2,5 9'tr r-uotta kohden (karttumiskerroin 1/480 kuukaudessa).

TEl-elnkelaiit ovat vanhuuselike, ryokyryttomlf/selike, tyottomlyselike,
osa-aikael:ike ja perhe-elike. \'anhuuseldkettd voidaan maksaa mvds var-

hennctuna tai lykdtrynd. Tyokpyttomp,selikefti maksetaan myos yksilolli-

senzi varhaiselakkeenl 1a rnaanatkaisena kuntoutustukena. N:iiti tyokJ'ryt-

toml-vselikkeitl voidaan maksaa myos osaellkkeini. Perhe-el:ikettd makse-

taan lcsken- ja lapsenelhkkeeni ia ioissain tapauksissa entisen puolison elak-

kcen:i.

12 TEL
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1.2 Eldkkeeseen oikeuttava aika

Elzikkeeseen oikeuttar.a al.kz on yleensl sama kuin tyosuhteen volmassa-

oloaika. N{yos aika elziketapahrumasta ellkeikiin (tuleva aika) oikeuttaa
eliklieeseen, jos tietyt ehdot teyftyn'et. Tyottomyys-, koulutus- 1a kuntou-
tusajoilta kertgr eldkettl tyoelikelisini. Ellkeaika voi myos kartuttaa uutta
eliketti.

Elikkeeseen oikeuttar.a aika lasketaan joko pdivd- tai kuukausitekruikalla
tyosuhteen pnittymisajankohdan mukaan. Jos tyosuhde paattyy 1.7.1998 tat
sen jllkeen, lasketaan tyosuhteen elikkeeseen oikeuttava aika pdivzin tark-
kuudella (pdivdtekniikka). Jos tyosuhde on pdlffynyt ennen 1,.1,.1998,laske-

taan elzikkeeseen oikeuttava aika ensin pziivrin tarkkuudella, mutta ellkettl
laskettaessa arka pyoristetiin alaspd.in tiyteen kuukauteen (kuukausitekniik-
ka). Tulevan ajan elzike lasketaarpi:varr tarkkuudella, jos eliketapahtuma on
1.1.1998 tai sen jdlkeen. (ks. A 45/97

Kalenterikuukauden katsotaan sisiltzivln aina 30 pilvaa. Kuukauden 31.

pdivi tulkitatn 30. pd.iviksi, samoin 28.2 til 29.2. Jos tyosuhde on alkanut
28.2 1a paatty 27.3, rlrn ryosuhde on kestlnyt silloin 28 pisaa. Tyosuhde-
aika ennen 1..7.1.962 puolitetaan elikettb laskettaessa ja ta;ta puolitettua aikaa

laskettaessa mahdollinen puolikas pdivi pyoristeti:in lopuksi ylospdin tny-

deksi pdiviksi.

1.2.1 Ty6suhdeaika

Veensi koko tyosuhdearka oikeuttaa elikkeeseen. Tyosuhteen on kui-
tenkin iatkuttava vihintldn yhden kuukauden oikeuttaakseen TEL-
elikkeeseen. Tyosuhdeaika ennen TEL:n vormaantuloa (1,.7.1,962) oikeuttaa
elikkeeseen, jos ryosuhde oli r.oimassa 8.7.1,961, tai zlkza sen jrilkeen. Tyo-
suhdeaika ajalta ennen 1.7.1962 otetaan huomioon vain puolena sen todel-
lisesta kestosta.

Tyoclikkeeseen oikeuttaa ilka ryontekijin 23-r,r:otispziivistd lihtien. Tyo-
suhdeaika tlti ennen oikeuttaa kuitenkin tyokpyttomiysehkkeeseen ia per-
he-elikkeeseen, jos tyontekijd tulee tyokyr,yttom:iksi tai kuolee all,e 23-

r-uotiaana. Elikkeeseen oikeuttar.aksi aiaksi luetaan tllloin aika ryokpyt-
tomlyden alkamisesta tai kuolemasta elikeikriln, jos tyontekijnllzi on oikeus

tulevan ajan ekikkeeseen (ks. 1.2.2).

Tyosuhde pdatqy TEL:n mukaan sen p:iivd'n lopussa, iolta tyontekiialle
viimeksi maksettiin palkkaa ennen tyosuhteen katkeamista tai ennen elik-
keeseen oikeuttavan tyokyqrttomilzden tai yksilollisen varhaiselikkeen al-

kamista. Tyosuhteen lopussa olevaa palkatonta irkaa et lueta elikkeeseen
oikeuttavaksi. Jos tyontekiji on vrililli ollut palkattomalla lomalla tyosuhteen
katkeamatta ja palannut myohemmin takaisin tyohon, on palkaton loma
elikkeeseen oikeuttavaa aikaa. Jos palkaton jakso on iatkunut yli moden,
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tyosuhde pd^teta;an siihen pil',-aan, jonka perusteella viimeksi maksettiin
palkkaa. (A 16/92)

Aser-elvollisuusaika sekd 65 r.uoden idn tdyttdmisen jdlkeinen aika eivit
oikeuta ehkkeeseen (A 16/92). Jos tyosuhde jatkuu yli 65 r-uoden r.anhuus-
ellkeiin, ei eliketti karu telte elikeiin jnlkeiseltn a:plta, vaan ekikettd koro-
tetaan yli elikeiln lykaqlta ajzlta.

Esimerkki 1.1 ElAkkeeseen oikeuttavan ajan laskeminen

Tyontekijiin ty6suhde on kestanyt 27.8.1990 - 28.9.2000 vdlisen ajan
ElAkkeeseen oikeuttava aika on silloin

2000 I 28
1990 I 27

10v 1kk 2pv') ptLxx
30

*) Koska eldkkeeseen oikeuttavaa aikaa laskettaessa otetaan mukaan
my6s ty6suhteen alkamispdivA, on pdivien erotukseen lisdttdvd yksi pEii-

vd.

Esimerkki 1.2 ElAkkeeseen oikeuttava aika, kun tyosuhde on alkanut
ennen 1.7.1962

TyontekijAn ty6suhde alkoi 14.3.1962 ja pAAttyi 29.2.2000. Eldkkeeseen
oikeuttava aika on silloin

1962 6
1962 3

30 2000 2 30
1962 7 1

37v 7 kk30pv
14

3kk 17pv

puolitettuna 1 kk 24 pv

Eldkkeeseen oikeuttava aika on yhteensd

378
124

37v 9kk 24pv

1.2.2 Tuleva aika

f'ulevalla ajalla tarkoitetaan a)kaa, loka lasketaan eliketapahtumasta, esi-

merkiksi tyokpyttom:iksi tulosta, vanhuusellkeidn tiyttzimiseen. Tuler,,a aika

+ss 4 xx
30
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lisitbin eli lirtet*in yleensl r.iimeiseen tyosuhteeseen eli tule'nan ajan elike
lasketaan ko. tyosuhteen elikepalkan perusteella (ks. myohemmin tulevan
ajan lttttaminen). Eliketti, jossa on mukana tuleva aika, sanotaafl teysite-
hoiseksi elikkeeksi. Eliketti, jossa ei ole mukana tuler,-aa arkaa, sanc>taan

v apaakiryaeliikkeeksi. Tuleva aika voi liittye tyokpyttomyrys-, tyottomyys-
ja perhe-ekikkeisiin. \ruoden 2000 tyottomlyselikeuudistuksen iilkeen
myonnetyissi uudenmuotoisissa tyottompiselikkeissi r-oi tuleva aika olla
lepiil'dnd vanhuus- tai perhe-elikkeen alkamiseen asti. Nditi lep:iivdn tule-
\tzr, 

^lzr. 
elzikkeenosan sisiltrivii tyottomyyseldkkeitn pidetiin myos tdysite-

hoisina ellkkeinb (ks. tarkemmin 1.9.6).

Esimerkki 1.3 Tulevan ajan laskeminen

TyontekijEi on syntynyt 7.7.1942. Hdn on ollut ty6suhteessa 1.4.1974 -

30.1.2000 vdlisend aikana. Ty6kyvyttomyys alkaa 1.6.2000 (eldiketa-
pahtuma). Eldkkeeseen oikeuttava aika on silloin

tyosuhteen kestoaika tuleva aika

2000 1

1974 4
25v 9kk 30pv

Eldkkeeseen oikeuttava aika yhteensd

25 10
717

30 2007 7 7
2000 6 1

7v 1kk7pv

32v 11 kkTpv = 395 Lnn
30

TAssA esimerkissd on laskettu vain tyosuhdeajan ja tulevan ajan pituu-
det. Tyosuhdeaika ja tuleva aika jaetaan eldkettd laskettaessa eri kart-
tu aksoihin 1.3

Tulevan ajan oikeus

Tuler-an aj an oikeus tutkitaan j oko eldketapahtumapdir-ini, ensrmrndrsend
Iisdpdivd.nl eli 501 tyottomyyspdir.irahapdivana tai ensimmdisen sellaisen

tyosuhteen alkamispdir,.rini, johon sovelletaan lakra 55 \-uotta tiyttlneen
tyo ttomin tyollis tymis edellytys ten parantamis e sta (ks. myohemmrn) .

5 vuoden Ensimmdinen edellytys tulevan ajan huomioon ottamiselle elik-
:,t':it- keessi on se, ettl tyontekiia on asunut Suomessa ennen eld-
atKa

ketapahtumaa vihintliin viisi vuotta. l'ahan arkaan rinnas-
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tetaan myos asuminen tai tyoskentely EU- 1a ETA-maissa ja murssa soslaa-

lirun-as opimusmais s a.

12kw1o Toiseksi, tulevan ajan huomioon ottamiseksi edellytetaaq etta
vy9de1 rvonteluii on ollut vakuutettuna Suomessa vlhintdi;n L2saanlo 

kuukautta eliketapahtumar-uoden ja 10 siti cclelt:ineen r''uoclen

alkana. Tahan 12 kuukauteen ei siis hp-iksytd vakuutuskausia EU/ET,,\-
maissa tai muissa sosiaalitun'asopimusmaissa. Vakuurusaikaan otetaan mu-
kaan myos tyosuhdeaika erlneri 23 moden iln tiyttdrrusti. \'akuutusaika
lasketaan kuukausi- tai pdivitekniikalla tyosuhteen parittvmisaiankohdan
mukaan. Jos kuitenkrn eldketapahnrma on sattunut jo ennen vuotta 1996, ei

12 kuukauden edelly[sti ole. (A 46/95)
Jatki- Edellisten lisiksi tyosuhteen pdittymisen 1a elaketapahtuman vd-
karenssi- lilll saa olla korkeintaan 359 paivaa. Tltl ns. iilkikarenssiaikaa
aika

pidcntriYdr (.\ 33l93):
x Tyottomlystun alarn mukaiset pdivirahapdiv:it: perus- ia ansio-

palanhapaivrit sekl pdivlt, joilta henktlo on saanut soviteltua tai
vihcnnettya paivanhaa, maksimissaan 500 pi:vaa. I'yomark-
kinarukiaikaa saa sisiltyi ndihin 500 pdivlln 180 pd.ivnn. Jokainen
pdiva, jolta henkilcj, on saanut sor-iteltua tai v:ihennettydp^;yzra.ha ,

pidentil jzilkrkarenssiaikaa yhdelln pdivnlld. Niin siiti huolimatta,
ettl ETK:n rekrsteriin pdivit on muunnettu tdysiksi pdir-iksi tyoeld-

kelisin laskentaa l-artcn (ks. 1.6.1).
x Sairausvakuufuslain mukaiset pdivirahapziivht kolmen viimeisen

r-uoden oikana velittomesti ennen eliketapahruman sathrmista (eli-
ketapahtuma,1,.1,.1,989 tai sen jnlkeen). (LA tiedote 1,7 /97)

x Kuntourusrahapiivdt, jotkaonmaksettu qvoelikelakien, kuntoutus-
ruhzlttn, taparurmayakuutuslain tai liikennevakuutuslain perusteella
(eliketapahruma 1.10.1991 tar sen illkeen).* TyovoimapoLittisenarkuiskoulutuksenkoulutustukrpd.ir'1t,sisaltien
seki perus- ettzi ansiorukipnivnt (eliketapahruma 1.1.1994 tar sen

jilkeen).
x Omaehtoista ammatillista aikuiskoulurusta \:arten koulutus- 1a ero-

rahastosta myonncttdvit eruuspiivit (eldketapahtuma 1'.1'.1'994 ta
sen jClkeen).

x Pitkiaikaistyottomien omaehtoista opiskelua koskevan lain mukar-
set etuuspaivlt (koulutusvakuutuksen I vaihe). (A 22/97, A 4/98)

x Tyottomicn koulutusp:iivirahapdivlt (koulutusvakuutukscn II var-

he) (A 4/ 98). Koulutusplivirahapdivet luetaan ryottomprspaivaru-
han 500 pd.ivdn erummziiskestoon ja ne yhdessa jatkavat rulevan
ajan oikeutta enintdin 500 pdivli.

* Opintoyapaa (eliketapahilma 1,.7.7981 tar sen jdlkeen). (23/80,
18/81)
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x 55'v-uotta &iyttlneen tyottomin tyollistymisedellytysten parzntamt-

seksi annetun lain mukainen enintriin 10 kuukauden pituinen tyo-

suhcleaika, ios eldketapahtuma on enrlen 1.1.2000 (A 16/98, A
20198, A23/99).

Laskettaessa jdlkikarenssiaikaa otetaan huomroon kunkin etuuden mak-

setut etuuspdil.it. TyottomlysetuuspdiYie otetaan kuitenkin huomioon

enintirin 500 pdir.ii ja sairauspliivzrahapaivta erurrta'in kolmen r''uoden ajalta

ennen ellketapahtumaa. Liineessi 3 on mainittu eri etuuksien enimmdispdi-

vat kuukaudessa.
Tyottomlyspriivlrahan maksaia iaksottaa tyosuhteen pddffyessd makset-

tavan lomakon'auksen ia ns. kultaisen klidenpuristuksen vakiintuneena pi-

dettrivin palkan perusteella tyosuhteen phlttymrsesti. Jaksotusalotlta ei mak-

seta tyottomlJrspri.ivirahaa, joten narna ajat kuluttavat jblkikarenssiaikaa. (A

32/96,LA 24/96)
Tyontekijllle, joka on teyftenyt 57 r.uotta ennen kuin hin on saanut 500

patvaz tyottomyyspatvanhaa, maksetaan pilvanhaa sen kuukauden lop-

puurl, jolloin han tayttaa 60 r,'uotta. Ndiden lisdpdivien saa1llla tyosuhteen

paatry-ir.n ja ensimmdisen lisdpdivin vdlinen aika ratkaisee, liitetldnko
tuleva aika ellkkeeseen. Jos tarnz alka on r.zihemmdn kuin 360 paivaa, tuleva

aika rulee mukaan elikkeeseen. (A 4/92, A 42/93, A 32/96, A 23/99, A
3e /ee)

l'yontekijrilli on oikeus tuler.aan atkaan myos, ios hdnellh on ollut atle 3-

r.uotias lapsi jilkikarenssiaian piittymisen 1z elaketapahtuman vilisen aian,la

hin on saanut timan lapsen perusteella SVL:n mukaista ziitiys-, isyys-, tar

vanhempainnhaa tzi kotihoidon tukea. Tdrrra oikeus voi sdilyi maksimissaan

9 r'uotta. Temd sizinnos on toissijainefl tulevan ajan perussidnnoksiin nih-
den: lapsenhoitoaika pidentbi irilkikarenssiarkaa vain, ios tulevan ajan oikeus

ei ole voimassa minklnn muun edelle marnitun siinnon perusteella. (LA
1/e2)

Tulevan ajan liittdminen

Jotta tulevan ajan ellke voidaan laskea, on oltava jokin elikepalkka, ionka
perusteella eldke lasketaan. Tuler.an ajan elikkeenosa lisdthdn eli tuleva aika

liitetiin tyo- tai yrittdinsuhteeseen seuraavas ti.

Tuleva atka lt1.etadn r,-ijmeiseen vihintziin kuusi kuukz1tt2- l^t-

SJlf",o kuneeseen ansionlamairin ylittrivaanTEL- tai N{El-ryosuhtee-

seen tai \C,L/Nt\TL-yrittaJatoimintajaksoon tai tulevan aian

ansiorajan ylittdr-iin LEL- t^i TaEl-ansioihin. Jos henkilolld ei ialkrkarenssin
aikarn ole ollut yhtiin tillaista yli kuusi kuukautta kestinytti ansiotoiminta-
jaksoa ta: LEL:n/TaEL:n tulevan aian ansiorajan ylittdr-il ansioita, niin tu-

len-a aika liitetldn vanhimpaan ansiotoimintaiaksoon jd'lkikarenssiatkana.

Tate kutsutaan uimissdiinntikseksi. (A 1 a/ 89)
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Pidsdintoisesti T'trL-tyosuhteissa tuler.a aika Lrtetdd.n sellaisiin kuusi kuu-
kautta kestineisiin ryosuhteisiin, jotka ylittevit TEL:n rulamaaran. Jos yh-
taan yb niarnaaran ylittdvid (kuusi kuukauna tai alle kestinyttd) tule-r-aan
aikaan oikeuttavaa tyosuhdetta ei ole, liitetlzin TtrL:n tuleva atka alTe rz.ja-
maaran olevaan vanhimpaan jllkrkarenssin aikaiseen TEl-tyosuhtecseen. (,\
7 /e8)
55v/10kk 55 r-uotta tayttanytta tyotoflta koskee 1.7.1,998 voimaantullut
sddnto ryoftomien tyollistymisedellytysten parantamiseksi anncttu laki.

Sen tarkoituksena on sdilyttii tyottomD/tta edeltineen ansiotason
mukainen eld.ketun'a 55 motta tdyttincelli tyontekiielle myos silloin, kun
han ottaa vastaan enintlzin 10 kuukautta kestlneen tyon tyottomene olles-
saan. Tulcvaa atkaa ei liiteti tahin enintldn 10 kuukauden fyosuhteeseen,
vaan siihen ryosuhteesecn, josta on tuler-an ajan oikeus ensimmaisen tillai-
sen eruntlin 10 kuukautta kestineen tyosuhteen alkaessa. Tlillaisesta enin-
tdin 10 kuukaudcn ryosuhteesta karttuu ekiketti kuitenkin muuten noffnaa-
listi eldketapahtumaan saakka. Tatd lakia sovelletaan eliketapahruman satu-
essa 1.1.2000 jzilkeen, kun kaikki seuraavat edellytykset tiytty.r.lt:

* henkilo on vihintiln 55-r,-uotias enintlin 10 kuukauden tyosuh-
teen alkaessa,

x henkilo on 1.1.1998 jilkeen ollut ryottomind rydnhal<jana vihin-
tiln 30 pd.ivnh ennen enintdd.n 10 kuukauden tyosuhteen alkua,x henkilolli on rulevan ajan oikeus olemassa jostain tycisuhteesta cn-
simmi.isen, cninti:in 10 kuukauden tyosuhteen alkaessa ja

x enintzar l0 kuukauden tyosuhde patttyy 30.6.1998 jilkeen.

Jos tyosuhde kuitenkin kestiri yli 10 kuukauma (csimerkrksi 10 kk 1 p.),
tuleva aika liitetriln tahrin tyosuhteeseen kuuden kuukauden pd:iszilnnon
mukaan. (A16/98, A20/98, A23/99)

Rinnakkainen tyoskentely ja tuleva aika

T'yontekiii voi olla samanaikaisesti usealrrlnassa tyoelikelakren piiriin
kuulur.assa tyosse. 'I'dlloin tyontekijzilll voi olla oikeus saada ruleva aika hy-
v:ikseen kahden tai useammankin tyosuhteen tai yrittijnnnolojakson perus-
teella. Ehtona kuitcnkin on, ettd. jrilkikarenssiaikana pidtvneet rvdsuhteet tai
yrittzij inlolo ovat samanaikasestr jatkuneet vihint:irin kuusi kuukautta.

'I'vontekiji saa tulevan ajan oikeuden seki ltrl--tydsuhteen ettd. LIIL-
ansioiden pcrusteella, jos hin ansaitsee LL,L:n tarkoittaman ylemmdn raja-
rrrraaraLn vzihintlzin kuusi kuukautta iatkuncen 'I'Ijl-tyosuhteen kestziessl.
Tulcvan ajan oikeuden on oltar.a voimassa erikseen seki TEL:sti ette
LF,L:std. Samoin syntyy oikcus Ttrl.:n ja''[il!L:n kanssa rinnakkain. Jos
l'FiL- t^i ralil-ansioita on rinnakkain NIIiL:n tai \El-toiminnan kanssa,
tulevan ajan oikeus maaraytyt samalla tavalla kurn TEL:n ja LEL:n vililln.
Tyontekijnll:i on oikeus tulevaan aikaan sckd LEL- etta TaEL-ansioiden
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perusteella, jos hinelli on molempien ansiotoimintojen perusteella erikseen

tulevan ajan oikeus (ks. tarkemrnin lur.ut 2 ja3).
Tyontekijilli on oikeus tulevaan aikzzr. LEL:n ja M\EL:n tatTaEL:n 1z

N[\EL:n perusteella, jos hin on ansainnut vihintiin kuusi kuukautta jatku-
neen Nf\El-toimrnnan rinnalla r.ihintzizin LEL:n tat TaFL:n alerrrrnzn ra-

larniliran.
Kahden tai useamman tyoskentelyn perusteella saanrtettu tulevan ajan

oikeus rinnakkaisista toiminnoista piitt'ry, jos ryontekijd rinnakkarsuuclen

paa\tga uuden r.lhintiin kuusi kuukautta jatkuneen tyosuhteen tai yritti-
j itoiminnan 1a LF-L- tat'l aEL- rajtmaaran perusteella saavuttaa oikeuden
rulevaan aikaan. Tulevan ajan oikeus paattyy myos silloin, kun nnnakkaisuu-
den pintfvmisesti on kulunut karenssiaika (laista riippuen 360 tat 540 pai
vee). (A 1,4/89, A1,2/96)

Tuleva aika liiteteen vain niihin jilkikarenssiatkana piittyneisiin, vihin-
tiin kuusi kuukautta rinnakkain jatkuneisiin TEl-ryosuhteisiin, ioiden pal-
kat or.at vlhintirin ansiorajamiirin suuruiset. Jos jrilkikarenssiakana on vain
sellaisia TEl-tyosuhteita, jotka ovat kestoltaan vhhintriin kuusi kuukautta,
mutta elikepalkat ovat alle TEL:n ansioralama:irin, liitetzizin tuleva aika
kaikkiin rinnakkaisiin 1'El-ryosuhteisiin. Jos alle ansiorajamlirin olevan
TEl-tycrsuhteen kanssa on rinnakkain LEL:n tatTaEL:n ylemmin nlarnaa-
rin ylitt:ineiti ansioita, liitetedn tuleva aika r.ain LEL:iin tat TaEL:in. Sa-

moin tuleva aika hitetlln vain NIEL:n, \EL:n tai NMEL:n mukaisiin tyo- tai
yrittdjdtoimintajaksoihin, jos ne ovat alle ansiorajamidrin olevan lt'EL-
tyosuhteen kanssa rinnakkain. ( 7 /98)

1.2.3 TAysitehoinen elakeaika

Tiysitehoisia elikkeitl ovat tuler.an ajan sisdltzir.zit ryokpyttomyyselike,
yksilollinen varhaiseLike ja r.anhojen shlntojen mukainen qvottomlyselike
seki lepilvdn rulevan ajan sislltdvri uudenmuotoinen fyottomgrselike.

Tdysitehoiselta elikeajalta karttuu uutta elzikettd silloin, kun tyontekijnlle
teysitehoisen eldkejakson jilkeen uuden eliketapahtuman perusteella laske-

taan uusi elike. ,\ikaisemmasta elikejaksosta syntlT vzpaa.kirlz, jonka palk-
kana kdytetiin sen tyosuhteen palkkaa tal yitrdJdn tyotuloa, jonka perus-
teella kyseessi oleva aikaisempi teysitehoinen elike oli laskettu. Elikejakso
lasketaan eliketapahtumasta elzikkeen piittymiseen. Yapaakirjaellkejaksosta
ei karru uufta elzikettl.

Jos henkilolle on myonnetty triysitehoinen elike, ei elikkeen aikana tehty
tyo kartuta eldketta. Jos sen sijaan elike on mydnnetry vapaakirjana, tycis-

kentely elikeaikana kartuttaa elikettri. Eldkkeelln oleva r.oi ansaita palkkaa
jonkin verran eLikettiln menettimittd. Ansaintanlat elikelajeittain or,'at

liitteessa 12.
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Eldkkeellloloaika ei pidennl jllkikarenssiukza. Jdlkikarenssi lasketaan

ryosuhteen, ei siis elikejakson pdittymisesti.

1.2.4 Eldkkeen korotuksiin oikeuttava aika

Eliketti korottavat tyottom5/s-, ammatilliset koulutusetuus- ja kuntou-
tusetuuspdivit tytielikelisin muodossa. Tyoellkelisllln kompensoidaan
tyoeliketun-an tasoa heikentir.ien tyosta poissaoloiaksojen r.aikutusta tyo-
elikkeeseen. Tyoelnkelisin laskemisesta tarkemmin ks. 1. 6. 1.

Aika eldkeian tayttamtsen jdlkeen ei kartuta el:ikettl, vaikka tyosuhde jat-

kuisikin. Vanhuusellkkeeseen lasketaan kuitenkin lykkdyskorotus jokaiselta

kuukaudelt a, lolta r-anhuus elikkeelle siirtyminen lykkddntpz (ks. 1 . 9. 3).

1.3 Elikkeen karttuminen

Tyoelikkeen karttuminen alkaa 23-r.uotispdivisti.'fyontekiji voi kui-
tenkin saada tyokpyttomgrselikkeen jo alle 23-r-uotTaana. ja edunsaaja per-
he-eldkkeen alle 23-r.uotla n kuolleen tyontekijdn jllkeen. Ellketti karttuu
jokaiselta pdivnltl.

Eldke =
karttumisprosentti

x elakkeeseen oikeuttava aika x palkka
100

Ellketti karttuu tyoflteosta 1,.7.1,962 alkaen 1,5 ','o r-uodessa. Sita edel-
tdvilti ajalta ellkettl karttuu 1 9'i, r,-uodessa (os tyosuhde on jatkunut
8.7.1,967 tai sen jhlkeen), mutta aika puolitetaan. El:ikkeen kartnrmisker-
toirnet kuukautta kohden:

ajalta ennen 1.7.1962: 
-l -100 x 12

(aika puolitetaan)

ajalta jdlkeen 30.6.1962: -=]'u-=100 x 12

1

1 200

1

800

Irllkettl karttuu tyossdoloajalta 2,5 prosenttia r-uodessa sen kalenterir-uo-
den alusta, jona henkilo tayttda 60 r-uotta. Eliketti voi karttua tzim:in koro-
tetun karttuman mukaisesti aikaisint aan L .1,.1,994 alkaen.

Karttumiskerroin kuukautta kohden sen moden alusta, jona tyontekiji
tayttaa 60:

2,5 1

100x12 480
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Tulevalta zlalta 1a teysitehoiselta elakezlalta eliketti karttuu 1,2 o,/o vtro-

clessa S0-r-uotispdivdi seufaavasta pdivisti 60 r-uoden idn tlyttimispdivldn
asti ja 60-r-uotrspdivii seuraavasta paivisti 65 r,-uoden iarr tayttamispdiviin
0,8 o,ir. Karttr-rmiskertoimet tulevalta aialta ovat

ikavAlilla 50-60
1,2 1

100x12 1 000

ikEivdilillEi 60-65
0,8 1

100x12 1 500

Tulevalta a1aha 1a tziysitehoiselta ellkeajalta karttuu elikettd kuitenkin 1,5
o,'ir:n mukaan, jos

x eliketapahtuma oli ennen r-uotta 1996
x ennen \.uotta 1996 myonnetty elike myonnetiin uudelleen entisin

perustein \,-uonna 799 6 tu myohemmin
x ennen r,rrotta 1943 syntyneelli tyontekiialle oli oikeus tyottomlys-

paivanhaan 1.1.1996. Jos kuitenkin tzillainen tyontekijri on ollut
lomautettuna (1a sai t^tttd tai soviteltua paivatahaa) 31,.1,0.1995

jdlkeen niin, eni hln palasi ryohon samalle tyonantaialle 29.2.7996

mennessi, ei hine116 ole oikeutta 1,5'io:n kartfumaan. (A 46/95)
Elnke rujataan yhteensovituksella 60 prosenttiin korkermmasta eldk-

keen perusteena olevasta ansiosta (ks. tarkemmin luku 9).

Ennen 1.1.1998 pilttyneisti tyosuhteista kartnu eliketti vain tiysilti
kuukausilta (ns. kuukausitekniikka). Tilloin eri karttuma-ziotlta tdysien kuu-

kausien ylijiineet pdivit siirretzizin yhtijaksoisen tyosuhteen seufaavaan

karttumajaksoon. Vaikka el:iketti kartuttava aika lasketaan nykyisin pdivdn

tarkkuudella, voi edelleen tietyiss:i tilanteissa syntyd jidnnospd.ivia (A 45/97

s.3).

Esimerkki 1.4 ElAke karttuu 23-vuotiaasta

Tyontekija on syntynyt 10.2.1940 ja ollut tyosuhteessa 15'8.1960 -

zg.s.t998 vdlisend aikana. ElEikepalkka (ks. kohta 1.5) on 9 000 mk/kk.

Eldkkeeseen oikeuttava aika on

1998 5 29
1963 2 10

35v 3 kk 20pv=423* nn
30

Eldkkeeseen oikeuttaa aika vasta ty6ntekijan 23-vuotispdivdstd ldhtien



Tyontekijeille tyosuhteesta karttunut eldke on

Yhteensovitusraja on 0,60 x 9 000 = 5 400 mldkk. Yhteensovitus ei vai-
kuta eldkkeeseen.

Esimerkki 1.5 Eldkkeen karttuminen eri karttumajaksoista

Tyontekija on syntynyt 6.6.1 936 ja on ty6suhteessa 4.1 .1 99'l - 10.6.2000
vdlisend aikana. Tydsuhteen eldkepalkka on 10 000 mk/kk. Ty6ntekijEin
tydkyvyttomyys alkaa 1 1 .6.2000.

Eldkkeeseen oikeuttava aika, jolloin eldke karttuu 1,5 prosentin mukaan,
on 4.1.1991 - 30.12.1995 = 59 kk 27 pv.

9 ooo * 423 !-2-ol3o = 4 766,2s mukk.
800

10 ooo * 59 +-?!-/30 
= 748,7s mk/kk

800

10 ooo * 53+]9/30 
= 1 111,11 mukk

480

10 ooo * 111?Y3o 
=79,11 mk/kk

1 500

ElAkkeeseen oikeuttava aika, jolloin eldke karltuu 2,5 prosentin mukaan,
on 1.'1.1996 - 10.6.2000 = 53 kk 10 pv.

Tuleva aika, jolloin eldke karltuu 0,8 prosentin mukaan, on 11.6.2000 -
6.6.2001 = 11 kk 26 pv.

Elake yhteensd =748,75 + 1 111,11 + 79,11 = 1 938,97 mk/kk. Yhteen-
sovitus ei vaikuta eldkkeeseen.

1.4 TEL-indeksi

Elikkeet, elikepalkat ja elikkeen perusteena olevat tyotulot on sidottu
TEl-indeksiin, mikd tarkoittaa sit:i, ettd eldkkeet tarkistetaan mosittain
hinta- ja palkkatasossa tapahtuneiden muutosten mukaan. Nfyos ryoeld.kela-
eissa mainitut markkarntilirat on sidottu TEl-indeksiin. Alk-uperh.iset mark-
karnaarat TEL:ssi ovat vuoden 1966 indeksissi 142 (ukuunottamatta TEI.
19 d S 4 mom. r,-iivdstyskorotuksesta, joka on r.uoden 1984 indeksissn 1006).

22 TEL
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Vuodesta 1996 lnhtien kiytoss:i on ollut kaksi en indeksisariaa, toinen
alle 65- ja toinen yh 65-r,-uotiaille. Sosiaali- ja ten'eysrmnisterio vahr,-istaa

r-uosittain nimi kaksi indeksipistelukua hinta- ja palkkatasomuutoksen pe-

rusteella (ks. lirte 1).

Ensimmziinen indeksiprsteluku, tydikiiisen indeksi, on tarkoitettu ns.

ryoikdisten elikkeiden, elikepalkkojen ja elikkeen perusteena olevien ryotu-
lojen tarkistamiseen. Titi indeksil kdytetiln seri r-uoden loppuun, iona
tyontekije layftaa 65 r'uotta. Tihnn indeksiin palkkojen ja huntojen muutok-
set vaikuttavat samalla painolla.

Toinen indeksipisteluku on tarkoitettu elikkeiden tarkistamiseen sen

r.uoden jllkeen, jona tydntekijn on tdyttdnyt 65 r'uotta ja se on nimeltriin
ellkeikiisen indeksi. f issi indeksissri hintoien muutoksella on suurempi

paino kuin palkkojen muutoksella.
Indeksitarkrsrus suoritetaan siten, ettzi tarkistettava markkamaara kerro-

taan osamiarzlla, jossa jaetta\-ana on sen l-uoden indeksipisteluku, iohon
markkamziiri halutaan muuttaa (maksur-uosi) ja lakaiana sen moden indek-
sipis teluku, j os ta markk arnazra muutetaan (nhtonro si) .

Tyoikdisen indeksitarkisrus

Markka
mdArA

x TvoikAisen indeksi maksuvuonna
Tyoikdisen indeksi ldhtovuonna

E ldkeikdis en indeksitarkistus

Markka-
mdArA x

ElAkeikdisen indeksi maksuvuonna
Eldkeikdisen indeksi ldhtovuonna

N{aksussa oleva elzike tarkistetaan kdyttien tyoikdisen indeksipistelukuja

siihen \-uoteefl asti, jolloin elikkeensaala tayttaa 65 r'uotta. Kun eliketti
tarkistetaan seufaa\.an r,rroden tasoon, otetaafl llhtoruoden indeksiksi 65

r.-uoden inn tdyttimisr-uoden ellkeikiisen indeksi ja maksur.uoden indeksiksi

se elikeikdisen indeksin pisteluku, joka on voimassa sille r'uodelle, jolloin

eld.kkeensaala tzyttaa 66 r,rrotta.
Kun markkarnaarra joudutaan tarkistamaan yh koko sen r,-uoden, jolloin

tyontekiii tnytti 65 \-uotta, ioudutaan kdyttdmeen kumpaakin indeksii. Ndin
tehdidn silloin, kun ellike myonnetldn takautuvasti aialta ennen 65 r'uoden

iln tdyttimisvuoden alkua ja sitri aletaan maksaa 65 r'uoden iin tlyttdrnis-

moden jilkeen. Ndin menetelliin myos silloin, kun tehdlin uusi yhteenso-

vitus 65 moden iin tiyttdmisen jilkeen tai elikesovitus sen r-uoden irilkeen,
jona edunjlttlil olisi tdyttlnyt 65 r.uotta. Nlarkkamdlrl tarkistetaan ensin

Irihtnr-uodesta tyontekiJnn 65 r,-uoden iin tiyttimrsr-uoden tyoikdisen indek-

sun. Saaru tulos kerrotaan sen jilkeen osam*irtilll, iossa lakaian:- on elike-



Markka-
mAArA

Tv6iktiisen ind. 65 ikdvuonnav-v

Tydikiiisen i nd. lAhtdvuon n a

Eldikeikdiisen ind. maksuvuonn a

ElikeikAisen ind. 65 ikdvuonna
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ikdisen indeksi tyontekijnn 65 r.uoden ran tayttaritsr,'uodelta jr laettavana
maksur-uoden ellkeikdisen indeksi (ks. lisdesimerkki 11.1). (A 44/95)

f'arkistettaessa indeksilli laissa mainittuja markkamriina, otetaan lahto-
l-uodeksi aina se 'u-uosi, jonka tasossa markat on laissa ilmoitettu. Sen sijaan
maksussa olevaa elikettd korotetaan aina seuraavaan n-loteen, eli lihtomosi
ja maksuvuosi ovat perhkkdisii'r-uosia.

Eldkkeisiin tehdlin indeksitarkistus vuosittah 1. tammikuuta lukren. In-
deksipistelur-ut ilmoitetaan ETK:n yleiskirjeelln sen jrilkeen, kun STN'I on
lokakuussa vahvistanut indeksipisteluvut (ks. liite 1).

Esimerkki 1.6 TyOikiiisen indeksitarkistus

Vuonna 1937 syntyneen elakkeensaajan tyott6myyseldke vuoden 1999
tyoikdisen indeksissd 1868 on 4 200 mk/kk. Vuoden 2000 indeksi on
1903, jolloin eldke vuonna 2000 on

4zoox 19og

1 868
= 4 278,69.

Esimerkki 1.7 Elakeikdisen indeksitarkistus

Vuonna 1926 syntyneen elekkeensaajan vanhuuselake vuoden 1998
indeksitasossa 1783 on 3 900 mk/kk. Vuonna 1999 se on eldkeikAisen
indeksissd

3 9oo, PE = 3 963,43 mldkk.
1 783

Vuonna 2000 eldke on

3 e63,43 - l:?? = 4 o2o,3o mldkk.
1812

1.5 Eldkepalkka

1.5.1 Elaikepalkkaan luettavat ansiot

Elnkepalkka lrraalzytlry kustakin fyosuhteesta erikseen siitl tyoansiosta,
jonka katsotaan olevan vastiketta tehdysti tyoste. Sitl ovat normaalin aika-
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tar urakkapalkan hsdksi mm. palvelurahat, luontoisedut, erilaiset lisit ia kor-

vaukset, lomarahat, palkkatun'alain mukaiset kon'aukset, tulospalkkiot,
tyontekijnlle otetun siistohenkivakuutuksen ia erain edellytyksin yksilollisen

elikerzkuutuksen r,'akuutusmaksut.

Tyosuhteen paetryessa maksettavaa l'uosiloman kon-austa ei oteta mu-
kaan elikepalkkaa laskettaessa. Ntyoskdin vahingonkon'aukset, ryosuhde-

keksintokon-aukset, rojaltit ja kulukon-aukset eivit ole tyostl saarua vasti-

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

1.5.2 Palkansaajan tyoelakemaksun vaikutus

Ellkepalkan miiriimisen perusteena oler.ien kalenterir-uosien ansioista

r.ihennetliln kunkin r-uoden palkansaajan tyoelikemaksuprosenftra vastaava

rnaara (palkansaaf an tytielikemaksuvihennys). Vihennyks en m:i:ara saa-

daan kertoimen perusteella, joka ilmoitetaan r-uosittain ETK:n yleiskirjeelli.
\rdhennys tehdddn ensimmiisen kerran r,-uoden 1996 ansioista' Vihennys-
kertoirnet ovat liitteessi 1. Ansiot voivat maksun vihentrimisen jilkeen olla

alle lain rujarrii'iran.

1.5.3 Eldkepalkanlaskenta

Eldkepalkan laskenta muuttui huomattavasti r-uoden 1996 alusta. Tyo-
suhteen neliin viimeisen tyormoden sijaan eldkepalkka lasketaan nykyisten

sidntojen mukaan enintilin tyosuhteen 10 viimeisen elhketapahtuma'ruotta

edeltdneen kalenterir.uoden ansioiden perusteella. Elikepalkan laskenta

Esimerkki 1.8 Palkansaajan tyoeldkemaksun vaikutus elAkepalkan
laskentaan mukaan otettavien vuosien ansioihin

Tydntekijan ansiot vuosina 1996 - 1999 vuoden 1999 ty6ikdisen indek-
sitasossa ovat

V

V

V

V

1 996
1 997
1 998
1 999

123 500 mk
125 600 mk
132 500 mk
140 000 mk

Eldkepalkan laskennassa kaytetadn ansioita, joista on tehty palkansaa-
jan tyoel6kemaksuvahennys seuraavasti:

v. 1996 123500 -(123 500x0,0343)=123 500-4236,05= 119263,95mk/v
v. 1997 125 600 - (125 600x0,045) = 125 600- 5 652,00 - 119 948,00 mk/v
v. 1998 132 500 - (132 500 x 0,047) = 132 500 - 6 227,50 = 126272,50 mVv
v. 1999 140 000 - (140 000 x 0,047) = 140 000 - 6 580,00 = 133 420,00 ml</v
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muuttuu kuitenkin asteittain siirtymakauden aikana, jolloin elikepalkan las-

kennassa joudutaan ottamaan huomioon sekd uudet, r-uoden 1995 jilkeiset
laskentasddnnot ettzi vanhat laskentasi:innot ajalta ennen 'nuotta 1996.

Pitkrssi, yli kolmen kalenterir-uoden aikana jatkuneissa tyosuhteissa eli-
kepalkan laskentaan ei oteta eliketapahtuma\-uotta tai tyosuhteen piitrymis-
\:uotta mukaan rrukili se on vajaa l-uosi. Lyhyissi, eruntain kolmen kalente-
rir-uoden aikana jatkuneissa tyosuhteissa sen sijaan otetaafl myos r.aiaa

piittymrsr-uosi mukaan el:ikepalkan laskentaan. \ranhuusel:ikkeeseen pddtq'-
r-issd gvosuhteissa ellkepalkliaa laskettaessa tyosuhteen katsotaan pidtry*neen
elikeiin tiyttimispilana, vaikka tyooikeudellinen Iosuhdc jatkuisikin pi-
dempiin. trlikeiin tiyttlmisrrosi tulee pitkrssi, koko r-uoden jatkuneissa

tyosuhteissa elikepalkan laskentaan mukaan r.ain, kun henliilo on synryn) t
30. tai 31.12.

Ansiot otetaan huomioon myos ajalta ennen 23 iklr-uoden tdyttlmisti,
jos ansior-uodet elikepalkan laskentasiintojen kuuluvat elikepalkan lasken-
tazn.

Laskentasddnndt tydsuhteissa, jotka pAdittyivdt ennen vuotta 1996

Yuosina 1994-95 r.oimassa olleen laskentasdanncin mukaan ekikepalkka
laskettun neljin viimeiscn kalenterir-uoden ansioista. Ndisti neljastzi r-uo-
desta jitettiin pois se mosi, jolloin indeksitarkistetut keskikuukausiansiot
olivat pienimmlt ja se r-uosi, jolloin keskikuukausiansiot olivat suurirnrnat.
Elikepalkka oli jlljelle jiavien, ansioiltaan kahdcn keskimmdisen kalenteri-
r-uodcn keskrmirirziinen kuukausiansio. Ellketapahtumar-uoden ansioita ej.

otettu huomioon, jos tvosuhde eliketapahtumar.uosi mukaan lukien oli jat-
kunut r.ihinti:in kolmen kalenterimoden aikana ja gvosuhde oli jatkunut
eliketapahrunrz n. Ennen vuotta 1994 ellketapahtumar-uosi otettiin mukaan
el:i.kepalkan laskentaan (ks. liite 4TEL:n mukaisen elikepalkan laskenta). (,'\
42/93, t\ 45/95)

-los elikepalkan laskentaan mukaan otettavaa tyosuhdeaikaa oli vahem-
mdn kuin neljd tdyttl \-uotta, laskettrin eld.kepalkka seuraavasti:

-fos elikepalkan laskentaan valittavaa tyosuhdeaikaa oh ollut
x vain yhden kalenterir-uoden aikana, elzikepalkka oli scn r-uoden

kcskrmliriincn kuukausiansio.
x .,.ain kahden kalenterit-uoden aikana, ellkepalkka oli naiden kahden

r-uodcn keskrmiird.inen kuukausiansio.
x vain kolmena tai neljane kalenterivuotcna

- ensimmd"isen r-uoden ansio otettiin huomioon vain, jos ryosuh-
de oli silloin kest:inyt vrihintiln kuusi kuukautta.

- kolmesta kalenterimodesta elikepalkkaa laskettaessa jitcttiin
ottamatta huomioon se 

"-uosi, 
jona ansio oli ollut pierun.
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Laskentasddnndt 1 .1 .1996 jEilkeen alkavissa tydsuhteissa

Vuoden 1996 alusta voimaan tullecn laskentaslinnon mukaan eldkepalk-
ka iasketaan pidsiintoisesti enintdan tyosuhteen 10 viimeisen elziketapahtu-

ma\-uotta tar tyosuhteen pilffymis\-uotta edeltaneen kalenteriu-roden indek-
silki tarkistettujen ansioiden perusteella. Enintiin kolmasosa sellaisia r,-uosia,

joina ansiot ovat alle puolet kaikkien r,-uosien keskran'ostt, votdaan lattaa
pois elikepalkan laskennasta. Tlti laskentat^p^z sor.elletaan niiden tyosuh-
teiden elikepalkkaan, jotka alkarzt \.uonna 1996 tat sen jzilkeen.

Elikepalkan laskennassa jttetaan yli kolmen kalenterir,-uoden aikana iat-
kuneen tyosuhteen piittymismosi tai eliketapahtumar-uosi pois laskcnnasta,
jollei se ole kokonainen. Tyosuhde on kestinyt koko r-uoden, jos se pdntryy
30. tai 31.12. Vaikka tyooikeudellinen tyosuhde jatkuisi r-uoden loppuun
tyosuhdeaika otet^an huomioon r.ain elzikeiin tiyttdrnispdir,.izin astr. Ellke-
iin tiyttdmisr-uosi on tiysi tyovuosi, jos henkilon synrymapiivi on 30. tai
31..12.

KoLmen kalenterir-uoden arkana iatkuneissa tar sitzi lyhyemmrssi tyosuh-
teissa myos varlaa paitttymisvuosi tai eliketapahtumal-uosi otetaan mukaan
laskentaan. T'elloin vanhuuselikkeessi ansiot ositetaan elikeiln tlyttdmis-
p'i:a;in, jos rydsuhde jatkuu yli elikeidn.

Niiti enintaln 10 motta, jotka s'a.htzan ekikepalkan laskennan perusteek-
si, kutsutaan valintavuosiksi. Laskental'uosia or.at sellaiset 'u-uodet, joidcn
keskian ona elikepalkka lopulta lasketaan, kun valintar-uosista on jdtetty pois
laskentaan kelpaamattomat eninta:in kolmasosa valintar,-uosista, joina ansiot
ovat alle 50 9'b kaikkien'n-uosien keskian-osta.

Kun r.alintamosia on 1. tat 2, ei alle 50 9"o:n r,rrosia r.oi r-ihent:i:i. Kun va-
lintar-uosia on 3, 4 tai 5, voidaan vihentid yksi r-uosi. Kun valintamosia on
6,7 tzt B, voidaan r.ahentdi kaksi alle 50 o,'t:n \-uotta ja kolmc vuotta, kun
valintar-uosia on 9 tai 10. (A 45/95, A 49 /96)

Taulukko 1.1

Valintavuosien
lukumiiiirii

Poisjitettdvii
vuosia enintdin

1-2 0

3-5 1

6-8 2

I - 10 3

Valintavuosien ansiot tarkistetaan indeksilld tyosuhteen piltlymismoden
tasoon, jonka jd.lkeen nziisti indeksitarkistetuista r-uosiansioista vihennetdin
niihln kohdistuva palkansaajan tyoelikemaksun osuus.

Kuukausitasoinen ellkepalkka lasketaan siten, etti indeksilll tarkistetut
laskentar-uosien ansiot lasketaan yhteen, sulrurla laetaan ndiden r.uosien



28 TEL

tycrssiolopd.ivien ('n uodessa 360) yhteenlasketulla lukurruizra\a 1a osarn:i;ira

kerrotaan 30:1ln fts. lisiesimerkki 11.2).

LaskentasdAnnot siirtymAkauden aikana, kun tyosuhde oli voimassa
1.1.1996

lilikepalkan laskentamuutos tulee r.oirnaan asteittain vuoteen 2006 men-
nessd. Siurymikautena ovat voimassa scki uudet ettl vanhat laskentasiin-
not, jos tyosuhde iatkui yii 1.1,.1996.

Valintavuo- Ellkepalkan laskentaan alalta ennen 1.1!1996 mukaan

det ajalta otettayat vuodet (valintar-uodet) valitaan ennen motta 1996
ennen 1996 olevien laskentasziantofen mukaisestr siten, etti valintar-uosia
ajalta ennen 1.1.1996 voi olla enintriin nelii r-uotta, l'uodet 1992-1995. Nai-
hin vanhoihin valinta'u-uosiin lisltzirin vuosi kerrallaan moden 1995 jnlkeisil
ansioruosia. Valintar-uosia voi olla eruntiin 10.

Laskenta_ Laskentamosiin otetaan mukaan ne kaksi keskimmi.isti,
vuodet ajalta joista ellkepalkka aikaisempien szidntojen mukaan olisi
ennen1996 laskettu. Silloin, kun eliketapahtuma sattuu tai tyosuhde
paattyry 1..1. - 29.12.7996, elikepalkka lasketaan aikarsemmilla sidnnoilli nel-
jistd viimeisesti modesta (1992-1995) kahden ansioiltaan keskimmdisen
r,.uoden keskikuukausiansiona, koska eliketapahrurnau-rotta ei oteta mukaan.
Kun ellkctapahtuma sattuu tai yli kolmen kalenterimoden aikana jatkunut
tyosuhde pd tW 30.1,2.1,996 - 29.72.1997 (tar tehda'in attomaattinen katkai-
su, ks. 7.7), valkttar-uosia ovat ruodet 1992-1,996 ja laskentar.rrosia kaksi
keskimmdista a1alta 1.992-1995 sekd r.uosi 1996, ja niin edelleen.

-fos alalta ennefl 1,.1.1,996 rulee r.'alintar.rrosiin mukaan vahemman kuin
nelji r-uotta, valttaar' niistd laskentamosiin mukaan tulevat r-r.rodet aikaisem-

pien s:idntojen mukaisesri ikdin kuin tyosuhde olisi piittynyt modcn 1995

lopussa. Kolmesta modesta kaksi parasta, kahdesta tai yhdestl r-uodesta
jokainen r-uosi. Jos wosuhde on kestlnyt alle kuukaudcn ruoden 1995 puo-
lella ja tyosuhde jatkuu yli r-uoden'naihteen, ei tyosuhteen ansioita 

"-uodelta1995 oteta mukaan ellkepalkan laskentaan.
Valintar-uosia voi olla emntdln 10, ioten siin:i r-aiheessa siirrymikautta,

kun n:oden 1995 jnlkeisid r,.alintar'rrosia on seitsemin, voidaan ajalta ennen
7.1.7996 ottaa valintamosiin mukaan en:i:i kolme \-uotta. l,askentamosiin
silte ajalta ruler.at mukaan silloin ne kaksi \-uotta, joiden indeksitarkistetut
ansiot ovat korkeimmat. Kun r-uoden 1995 jllkeisid r.uosia on kahdeksan,
voi ajalta ennen 1.1.1996 tulla mukaan kaksi valinta'rrrotta, jotka ovat sa-

malla myos laskentar-uosia. Kun r,rroden 1995 jdlkeisi:i ruosia on 10, ei ruo-
sia alalta ennen 1.1.1996 oteta en:il mukaan.
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Kuva 1.1

v. 1

997

v. 1

v. 1
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V 1

V

1992-1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 200220032004
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V

Kuva 1.2

1

005
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rodet 994 jr 199t

v.1

1 99s



Esimerkki 1.9 Elaikepalkan laskenta siirtymdkaudella

Tyontekijdn tyosuhde on alkanut vuonna 1990 ja ptiiittyy 30.9.2000. An-
siot on tarkistettu pdAttymisvuoden tasoon ja niistd on tehty palkansaa-
jan tyoelakemaksuvAhennys.

Vuosi Ansiot mk/v Pv Ansiot mk/kk

1 992
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997
1 998
1 999

120 000
126 000
1 08 000
1 14 000
1 32 000
1 38 000
'144 000
150 000

360
360
360
360
360
360
360
360

10 000
10 500
I 000
9 500

11 000
11 500
12 000
12 500

ElAkepalkan laskentaan otetaan ajalta ennen vuotta 1996 mukaan an-
sioiltaan keskimmAiset vuodet 1992 ja 1995 sekd vuodesta 1996 alkaen
kaikki vuodet 1996 - 1999.

1992 120 000 360 10 000
1995 1 14 000 360 I 500
1996 132 000 360 1 1 000'1997 138 000 360 'l 1 500
1998 144 000 360 12 000
1999 150 000 360 12 500

798 000 2160

Etdkepatkka on 30 * '?? 9-00 = 1'l 083,33 mukk
2160

50 %:n Siirrymikaudella r,,uotta 1996 edeltir,'izi valintar.uosia kesitellihn
sddntd hieman eri tavalla kuin r.'uoden 1995 idlkeisin valintar,-uosia, kun

sovelletaan alle 50 oi'o:n poistosbintoi. Sen keskian'on
laskentaan,' josta 50 o,.o:n raja lasketaan otetaan mukaan \-uotta 1996 edelti-
vit laskentar-uodet (korkeintaan kaksi) 1a r''uoden 1995 jalkeiset valintar-uo-
det. Niitl kutsutaan jatkossa keskiarvon laskentavuosiksi. Nziiden kes-
kian'on laskentar-uosien lukumi,irasta lasketaan se kolmasosa r.-uosista, jotka
voidaan vdhentii. Vdhentdd voi kuitenkin vain r,-uoden 1995 jilkeisii, 50 %
alittavia vuosia. Vuoden 1995 inlkeisistd elikepalkan valintar,-uosista ansiota-
soltaan alle 50 9"o:n r,'uosia voi ndin ollen vlhentaa entntaan kolmanneksen,

loka rnaaitellaan keskian-on laskentar.uosien lukumaarasta. Ensimmd.isen
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kerran alle 50 9'b:n r.uosia voi vlhentib, kun eliketapahtuma sattuu tal ryo-

suhde paritriy 30.72J'996. (ks. esimerkkl 1.10 ja kuva 1.3)

Kuva 1.3

Valintavuodet

Keskiaruon
laskentavuodet

x x x x x x

x x x xx
Laskentavuodet

Esimerkki 1.10 Alle 50 "/":n ansiovuosien vAhentAminen

Tyontekijdin tyosuhde on alkanut 1.6.1980 ja se pddttyy 17.2.1999. An-
siot on tarkistettu indeksilld tyosuhteen pddttymisvuoden tasoon ja niistA
on tehty palkansaajan ty6eldkemaksuvahennys.

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

Pv
360
360
360
360
360
360
360

Ansiot mk/v
1 20 000
126 000
1 08 000
1 14 000
1 32 000
30 000

144 000

Ansiot mk/kk
10 000
'10 500
I 000
9 500

11 000
2 500

12 000

10 000
I 500

11 000
2 500

12 000

Laskentavuosiin otetaan mukaan ansioiltaan keskimmdiset vuodet 1992
ja 1995 ajalta ennen 1.1.1996. Lasketaan keskiarvon laskentavuosiert
ansioista keskiarvo 50 %:n verlailua varten. Vajaata vuotta 1999 ei oteta
mukaan.

1 992
1 995
1 996
1 997
1 998

120 000
1 14 000
1 32 000
30 000

144 000

360
360
360
360
360

540 000 1800



30 x 540 ooo 
= I ooo mldkk

1 800

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

Viidestd ansiovuodesta voidaan jdttfr6 pois yksi vuoden 1995 jiilkeinen
vuosi. Elakepalkka lasketaan vuosien 1992 ja 1995 sekd 1996 ja 1998
keskiarvona.

1992 120 000 360 10 000
1995 1 14 000 360 I 500
1996 132 000 360 11 000
1 998 144 000 360 12 000

510 000 1440

Etdkepatkka on 30, 519 
990 = 10 625 mukk.

1440

fy.!y?t. Lyhyissl,enintilnkolmenkalenterivuodenaikanajatkuneissa
tv6suhteettvvrur r(eet 

$osuhteissa, Totka pdattyrat \-uonna 7996 tu 1997, rnyos vajaa
pilttymrsr-uosi otetaan ellkepalkan laskentaan mukaan. Elnke-

palkan laskentar,'uosia ovat ne kaksi tai yksi r.rrotta ajalta ennen r,-uotta 1996,

ioista ellkepalkka olisi aikaisempien sdd.ntoien mukaankin laskettu (olettaen,
etti tyosuhde olisi pdattynyt r,uoden 1995 lopussa) ja uudet r-uode! mukaan
lulaen vajaapaatqmisvuosi ( 23/97).

Esimerkki 1.11 Lyhyen tydsuhteen eldkepalkka

Tyontekijdn ty6suhde on alkanut 1.3.1994 ja parittynyt 10.5.1996. Pal-
kansaajan tyoeldkemaksuvAhennys tehdaan ensimmdisen kerran vuon-
na 1996. Vdhennyskerroin on silloin 0,0343.

Vuosi Ansiot mldv lnd. Ansiot mldv Ansiot mUv.) Pv
v. 96 ind.

Ansiot
mUkk

1994 120 000 1688 125 1 18,48 125 118,48 300 12 51 1,85
1995 150 000 1712 154 205,61 154 205,61 360 12 850,47
1996 60 000 1760 60 000.00 57 942.00 130 13 371 .23

337 266,09 790

.) Ansioista on vdhennetty palkansaajan ty6eldkemaksu

Vuoden 1996 palkansaajan tyoeldkemaksuvdhennys tehdddn seuraa-
VASIi:
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60 000 - (60 000 x 0,0343) = 57 942 mVv.

ElAkepalkka on indeksitarkistettujen ja palkansaajan tydeldkemaksulla
vdhennettyjen ansioiden keskimdArA kuukautta kohden

so r 3373.6f '09 = 12 BO7,sr mwkk.
790

El6kepalkan laskennan eteneminen

Otetaan valintar-uosiin mukaan tyosuhteen pnlt$mistd edeltlneet
enintddn 10 viimeistd kalenterir,-uotta, joista enintbin nelJa ajzlta
ennen vuotta 1996.

Tarkistetaan ansiot tyosuhteen piittymisr.'uoden tasoon tyoikdisen
indeksilli
Vd'hennetidn r.uosiansioista kyseisten r,-uosien palkansaajan ryo-
elzikemaksu z \i 

^staav 
a r,'dhennys (ruode s ta 1 9 9 6 lnhtien) .

I\{uutetaan indeksitarkistetut j a palkansaaian tyoelikemaksulla v:i-
henneryt r.uosiansiot kuukausitas oisiksi lakarrrzllz r,'uosiansiot ndi-
hin r,-uosiin sisilry,r'ien tyosuhteen pziir-ien lukumd.drd1l6 ja kerto-
malla 30:111.

Lasketaan 50 9'b:n vertailua varten keskimziirdinen kuukausiansio
laskemalla yhteen kaikki keskian'on laskentaruosiin sislltp'it
rrrosiansiot ia )akarnalla ne nlihin r,rrosiin sisiltpien ryosuhteen
priir.ien lukumiirdlld ja kertomalla 30:111. Nain saatu keski-
kuukausiansio kerrotaan 0,5:lli, jolloin saadaan 50 o,b:n ruja.

Jatetaan r-uoden 1995 jdlkeisistl valintar.uosista alle 50 o,b:n

ansior.uodet pois, enintirin kuitenkin 1/3 keskranon laskenta-

l.uosien lukumi:irdste. Jriljelle jzi:irlizi l'uosia kutsutaan laskenta-

r,'uosiksi yhdessl niiden ennen vuotta 1,996 olevien enintldn
kahden r-uoden kanssa, jotka r-anhojen sdintojen mukaan olisi
otettu mukaan lopullisen eldkepalkan laskentaan.
Lasketaan jaljelle jiivisti laskentamosista keskikuukausiansio.

*

*

*

*

*

1.5.4 Poikkeuksia eldkepalkan laskentaan

Tasoituspalkka

Jos tuleva aika on liitettzivzi alle kuusi kuukautta jatkuneeseen TEL-
ryosuhteeseen, tulevan ajan elikepalkka lasketaan tarkastelujaksolta (ks. seu-

raav a kapp ale) us eamman elziketapahtumaa edeltlneen ty osuhte en elikep alk-
kojen painotettuna keskian ona, eli ns. tasoituspalkkana. 'fasoituspalkkaa
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laskettaessa otetaan huomioon sekd TEl-ansiorajamilirun fltttavat efte zlit-
taYat tyosuhteet.

Tasoituspalkkaa laskettaessa tyosuhdeaikzz otet^ n huomioon tarkaste-

lujaksolta tlysini kuukausina elakctapahtumasta taaksepain tydsuhteiden
pnltr,vrrusjdrjesqkscsszi enintiin 12 kuukautta. Tarkasteluiakso on paisain-
toiscsti kaksi r-uotta, eli jilkikarenssiaika ja siti edclt:ivd mosi. A.rka voi olla
pidempikin, jos jilkikarenssia pidentdvrit hitteessd 3 mainitut etuudet. (ks.

lisiesimerkki 11.3). (A 74/89, A'20/98)

Eldkepalkan harkinnanvarainen tarkistaminen

Eldkepalkka voidaan myos laskea muiden kuin piisdinnon mukaisten

viimeisten r-uosien ansioista. Jos ansiot ovat esimerkiksi sairauden takia

alentuneet merkitt:ivzisti siten, cfte ehkepalkka ei vastaa ryontekiidn 
"'akiin-

tunutta ansiotasoa, voidaan eld.kcpalkka tarkistaa eliketapahtuman yhtcydes-
si harkinnanvaraisesti. r\nsioidcn alenrumisella td,vtly kuitenkin olla olen-
naincn vaikurus cl:iketun-aan, jotta harkinnanvaraista tarkistusta voidaan
soveltaa. (,\7 /89, A 45/95)

Harkinnanvaraista el:ikepalkan tarkistusta voidaan soveltaa l-uorotteluva-
paan r..uoksi silloin, kun tyosuhde pddttyl, tyontekijlstl itsestiin riippumat-
tomista syistl. Osa-aika- ja r.anhuuselAkkeclle siirryttlessa elikepalkkaan ei

sovclleta harkinnanvanista tarkistusta r-uorotteluvaP^an l'uoksi (A 17 /9(t,
LA 3/96). Harkinnanvarainen tarkistus voi tulla kyseeseen osa-aikalisri;i saa-

neen tyontekijdn elnkepalkkaan (A 6/9lf).

Lapsenhoitoaika

Jos elikepalkan milrlamrsen perusteena oleviin r,'r:osiin sisilryl, palka-
tonta lapsenhoitoaikaa, lasketaan ellkepalkka viirncisten sellaisten r-uosien

perusteella, joihin siti ei sisllly. Elikepalkha lasketaan kuitenkin nor-
maalisiinnon mukaan, jos se siten muodostuu suuremmaksi (ks. lish-

esimerkki 11.4). (A 2(t/90, A 45/95, A23/97)

1.6 Eldkkeenkorotukset

1 .6.1 TydelAkelisd

Nluuta kuin osa-aikael:iketta korotetaan tyoelikelisilll, jos ryontekrji on
saanut seuraavia etuuksia (mainittu myos liitteessd 3):

x Ansioon suhteutcffu fyottomgrspiiviraha (oikeutti myos arkaisem-
min maksettuun tyottomiyslislln). Sovitellut ja vihenneqvt p:iir.:i-
rahapiir.at on muutettu ryoelikelisin laskentaa varten tziysiksi pii-
vrksi. (LA 1,4/96)
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x Yrityksen osaomistajan (TTL 1 a $:n 1 momentin 1-3 kohdissa
mainirut) yrittdjdkassalta saamat ansiop:iivirahat (\EL- ja NIYEL-
yrittljien ansiopdir.irahat eivdt oikeuta tyoeldkelisidn).

x f'yovoirnakoulutuksen ansiotuki (mlnrnyffy samoin kuin ansioon
suhteutettu pdir-iraha).

x Koulutus- ja erorahaston omaehtoiseen ammatilliseen aikuiskou-
lurukseen mydntdm:i henkilokohtainen tuki.

+ Ifrorahan aikurskoulutuslisl omaehtoiseen ammatillisecn aikuis-
koulutukseen.

x ,{mrnattikoulutusraha.
x Valtrokonttorin myontzimb ammattikoulutusraha 1a erorahan ir-

kuiskoulutuslisa omaehtoiseen ammatilhseen aikuiskoulutukseen.
x Ty6ellke- jakuntoutusrahalakienmukaisetkuntoutusrahat.
* Taparurmar.akuutuslarn ja hikennevakuuruslain kuntoutusta koske-

r.ien siinnosten perusteella maksetut ansionmenetyskon'aukset.
x Pitkiaikaistyottomien omaehtoista opiskelua koskevan lain mukai-

s e t etuusP ai n- x a.hat (koulutusvakuutus) .

* Tyottomien koulutuspd.i'tanhat(koulutusvakuufus).
Tydellkelislin oikeuttayat etuuspdivit ovat ETK:n tyosuhderekisterissi.
Edelln luetellut etuudet eivzit kuitenkaan oikeuta ry6eldkelish.d.n, jos etuus

on maksettu
* aja,lta ennefl siti kalenteri-"r:otta, jona tyontekrjd on tavttanyt 23

\-uotta,
x eliketapahtumar-uodelta,
x ennen 1.1.1967,
* kalenterir-uodelta (tai ennen sitd), lona ryontekijliln on ollut

ensimmd.inen ryoellkctti kartuttav^ tyo- tar virkasuhde tai yrit-
trijzitoiminta,

x sellarselta kalentcrir-uodelta, jonka ajan tyontekijn on ollut koko-
naan tyoelekclakien mukaisessa ryo- tai r-irkasuhteessa tai yrtttajana,
jollei hnn ole samana kalenterir-uonna ollut myos LtrL:n piiriin
kuuluvissa toissi (ks. luku 2) 1a ansatnnut LEL:n mukaista palkkaa
vlhrntad.n LEL:n alcrnpaaralarnatra,i (ks. liite 5).

I\Iuut etuudet p aitsi ansio on suhteutettu tyo ft omlysp ai n- tr aha oikeuttavat
Woelikelised"n vasta 1.1.1994ldhtien. (A31/93, A 42/93)

Ty6eldkelisdn laskeminen

Tyoelikelisiin oikeuttavat etuuskuukaudet lasketaan etuuslajeittain
etuuspriivien perusteella. Etuuskuukausia mzilrzittaessi pd.ivien lakajana kay-
teta'in kunkin etuuslajin osalta niiden pdivien lukumiirii, joilta etuutta
enintlan keskimdzirin voidaan maksaa kuukaudessa (mainittu liitteessi 3).
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,\inoastaan tiydet kuukaudet otetaafl huomioon. Esrmerkiksi tyottomrys-
pdivirahojen osalta 1aka1a on 22.

Ty6tt6myyskuukaudet =
Tyottomyyspdivdt

22

Tyoellkelisa lasketaan siten, ettl ellkkeen rnaara kerrotaan eri etuuslajien
yhteenlaskettujen etuuslruukausien lukurrriirllli. Ndin saatu tulo jaetaan

lur,.ulla, joka saadaan, kun etuuskuukausien lukumdaru vahennetizin niiden
tiysien kuukausien lukumllristri, jotka sisiltp'it ilkzan henkilon 23 r'uoden
iin tlvttimisesti 65 r-uoden ihn tdyttimiseen (aikaisintaan kuitenkin 1.7.1962
alkaen).

Vuoden 1 996 iilkeiset tyoelike)iszikuukaudet kerrotaan kuitenkin lur-ulla

0,8 qvoeldkehsrii laskettaessa. Jos tyoelikelisiln oikeuttavaa aikaa on r-uo-

denvaihteen 1996/1.997 kummallakin puolen, voi ndisti erikseen lasketta-

nsta jaksoista synfyi jidnnospdir.izi, kun pdir-dt muunnetaan kuukausiksi.
Kunkrn etuuslajin mahdolliset jhinnospdir.lt lasketaan etuuslajeittain yhteen.

Jos yhteenlasketuista pdir.istl muodostuu kokonainen kuukausi, lisd't:izin se

ennen \uotta '1.997 kerqneiden kuukausien m'iaraan (yhdessl kalenteriu-ro-
dessa on kuitenkin korkeintaan 12 etuuskuukautta). (A 2/97)

Tyoelikelisi on tilloin

Tyoeldkelisdkuukaudet ennen 1.1.97 + 0.8 x ty6eldkelisdkuukaudet 1.1.97 alk. x elAke
(aika 1.7.62123 v. - 65 v.) - tydeltikelisiikuukausien summa

Etuuspdivzit otetaan huomioon enintrizin 64 r.uoden iin tdyttimrsmoden
loppuun. Tyoelikelisl lasketaan ennen mahdollista lapsikorotusta, yhteenso-
vitusta, varhennusta ja lykkiysti. Entisin perustein myonnettlvzizin elikkee-
seen tyoelekehsl lasketaan uudestaan uuden eleketapahtuman mukaisesti (A
2/e7).

Tyoellkelislprosentti on valmiiksi laskettuna Elziketun'akeskuksen tyo-
suhderekisteriotteella tyontekijoiden jzynttnlien osalta enkseen (ks. laskemi-
sen eroista lur-ut 5 \'EL ja 6 NIYEL).

Esimerkki 1.12 Ty6elAkelisAn laskeminen

Henkild on syntynyt 2.9.1947. Hdn tulee tyokyrytt6mdksi 1.3.2000. TEL-
eldkkeen maare on 5 000 mk/kk.
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V

V

V

V

V

V

Tyottomyys pAivA rahapdivdt

ennen 1.1.1997

116 pv
59 pv

175 pv :22 =7 kk21 pv

jdlkeen 31.12.1996

80 pv
55 pv

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

Ty6ttomyyspdivdrahapdivien jAiinn6spiiivistA (21 + 3 = 24) muodostunut
kuukausi lisdtdAn tyottomyyspdivdrahaetuuskuukausiin ennen 1 .1 .1 997.

Kuntoutusetuudet:

ennen 1.1.1997

v. 1996 23 pv: 30 = 0 kk 23 pv

jdlkeen 31.12.1996

50 pv
120 pv
170 pv 30=5kk20pv

43pv:30=1kk

Kuntoutusetuuksien jiitinn6spdivistii (23 + 20 = 43) muodostuu '1 kuntou-
tusetuuskuukausi ajalle ennen'1.1.'1 997.

TE L-eliikkeen ty6eldkel isdkerroi n :

Aika23 vuoden tdyttdmisestd eldkeikddn 2.9.1970 -2.9.2012= 504 kk

(7 + 1 + 1)+ 0.8 x (6 + 5) 
= 0,0368

504 - 20

1

1

994
995

997
998

1

1

998
999

1

1

TEL-eldkkeen l6kelisd = 0,0368 x 5 000 = 184,00 mk/kk



1.6.2 Lapsikorotus

-fos enncn 1.1.1939 synrlneelli elikkecnsaajalla tai hlnen puolisollaan on
sellaincn allc 1tJ-motias lapsi, jolla olisi eliklieensaajan jblkeen oikcus pcrhe-
eldkkeeseen (ks. luku 8 Perhe-ellke), lisitiin eld.klieeseen lapsikororus. Sen

suuruus rrraxaytyt eliklieensaajan synr,vmlr-uoden perusteella liitteeni 2 ole-

van taulukon mukaan. Kahdesta tai useammasta lapsesta korotus on kaksin-
kertainen.

Esimerkki 1.13 Lapsikorotuksen laskenta

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

Vuonna 1937 syntyneelle TEl-lapsikorotus on 2 o/o. Kahdesta lapsesta
korotus on kaksinkeftainen:

2 x 0,02 x 4 798,23 mldkk = 191 ,93 ml</kk.

Tyokyruyttomyyselake + lapsikorotus = 4 798,23 + 19'1,93 = 4 990,16
mldkk. Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeeseen.

1.6.3 Lykkdyskorotus

\'htcensovitettuun vanhuuseld kkees een lasketaan lykkhyskororus, j oka on
0,6 oc, elaklieen mdriristi kuukautta kohden 1.1.2000 alkaen, jos fvontekijd
lykkah vanhuuselikkeelle srirwmistl yli 65 r-uoden iin tdyttlmisen (ks. kohta
1.9.3 Lykittv vanhuusellke). Ennen 1.1.2000 olevalta lykkl,vsajalta lykklvs-
korotus on 1 9tr kuukautta kohden. (A23/99, A 6/200q

1.7 Automaattinen katkaisu

Automaattisen katkaisun tarkoituksena on estil elikctun-an heikenfi'mi-
nen vanhemmalla iilli ansioiden mahdollisen alenemisen ruoksi. Auto-
maattinen katkaisu tarkoittaa siti, etti tyosuhdc katkaistaan el:iklieen laske-
mista varten automaattisesti katkaisun edellyWsten tiylvtryn, vaikka tyooi-
keudellinen ryosuhde j atkuukin.

Automaattinen katkaisu tehddin aikaisintaan scn r-uoden lopussa, jona

Iontekijl tayttaa 54 r.uotta, vrimeistain kuitenkin sen r-uoden lopussa, jona
han tryttaa 62 r-uotta. Lisdksi edellytetiin, etti tyontekijin tyosuhde on
kestanyt yhtijaksoisesti 10 \-uotta. Jos siis tyontekijnlle tulee kvmmenen
r-uotta tyosuhdeaik^ tayteen esimerkiksi S8-motiaana, katkarsu tehdldn sen
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\uodcn krpussa, jona tvontekii:i tny'ttzi'i 5fl vuotta. -\utomaattincn katkaisu
on voiru tehdd kuitcnlln aikarsrrrtatn 31.t2.1991. Osa-aikaclikliccn r-allin-
tunut ansiotaso laskctaan ilman automaattista katkaisua (.\ 8/98).

Katkrsun jilkccn h iisuhtccsta muodostuu ellklieen laskcntaa \-arten
kaksi erilLstl 6'6suhdcjaksoa. I')l:ikc milrivh'r naistl wi)suhdejaksoista ku-
ten kahdesta erilliscsti'l'lrL-ry'i)suhtccsta. Niisti kahdclla tar-alla laskcruista
clikkcisrl virlitaen suurcmpi.

Ill:ikctapahtuman vhtcvdcssi, silloin kun automaattiscsti katkaistuun wd-
suhtcesccn llrtwv tuler-a aika, r-ertaillaan vhteensor-itettuja el'ikkciden koko-
naismairiri. \'crtarlua \-arten lasketaan yhteensor-itetut cliRcct vhtljaksoi-
scsta r1'osuhtecsta 1a aikarsemmrsta vapaakirjoista seki katkaistun h'iisuhtecn
jaksoista ja aikaisemmista vapaaki|oista. Ndin laskeruista vhtccnsovitctuistn
elilkkeistri valitaan suurempi. \htdjaksoiscn tvt)suhteen tulevan ajan cl:ikc-
palkliana kdvteta:in scn omaa clikcpalklaa ja katkarstun tvtrsuhtccn tulo'an
ajan eliikcpalkkana iilhrmmziiscn jakson clzikepalkliaa. Silloin kun jzilkimmii-
ncn jakso ci olc kcstinvt kuutta kuukautta, fulo-an ajan palkkana kivtetiin
ensimmiiscn jakson clikcpalkkaa. (IiI.K:n pizit6s 2101 /98)

_fos automaattincn katkaisu on tehfi' r-r:odcn 1994 lopr-rssa, elikepalkka
lasketaan katkaisuun asti vanhan ciikcpalkan laskentasluinnon muk^ n l^
katkaisun j'ilkcen siirtvmrikauden saannt)n mukaan. -fos automaattinen kat-
kaisu on tehtl' r-uodcn 1995 lopussa, clzikcpalklia laskctaan katkaisuun astr

samr-iin vanhan elzikepalkan laskcntasiiinntrn mukaan, mutta katkaisun jil-
keen uusien siintr)jcn mukaan.

Katkaisu poistctaan, jos katkarsun jlikerncn tldsuhdejakso putnr, cnncn
kurn kuukausi on kulunut katkaisusta. (A 30/93)

Kuva 1.4

AK
31.12.1996

TS parittyy
31 .12.2003

I 
EP 1 1992-95 + 1996 

I

EP21997-2003

EP31994-95+1996-2003
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rkki 1.14 Automaattinen katkaisu

TyontekijA on syntynyt 1 0.1 0.1 940. Tyosuhde on alkanut 1 .1 .1 986 ja
siihen on tehty automaattinen katkaisu 31.12.1995. Tydsuhde pAattyy
30.6.1999.

I jakso: Eldrkepalkka ajalta ennen katkaisua on 9 500 mk/kk.

ll jakso: ElEikepalkka katkaisun jdlkeiseltEi jaksolta on 9 400 mk/kk.

llman katkaisua laskettuna eldkepalkka on 9 266,67 mk/kk

ElAke ty6suhdejaksoista lja ll

9 5oo *120 =
800

94oo * 42 
=

800

1 425,00 mk/kk

493,50 mk/kk

YhteensA 1 918,50 mk/kk

Eldke yhtdjaksoisesta tyosuhteesta:

g 266,67 * 1.6-2- 
= 1 876,50 mukk' 800

Koska erillisten ty6suhdejaksojen perusteella laskettu eldke on suurempi
kuin yhtdjaksoisen tyosuhteen perusteella laskettu elAke, lasketaan ty6-
suhdejaksot erillisind niiden omien elAkepalkkojen perusteella. Eldketa-
pahtuman yhteydessd lasketaan uudelleen kummalla tavalla laskettu
el6ke on suurempi, jos katkaistuun tyosuhteeseen liittyy tuleva aika.

Esimerkki 1.1 5 Automaattinen katkaisu, yhteensovitus vaikuttaa el6k-
keeseen

TyontekijA on syntynyt 23.7.1935. Ty6suhde on alkanut 20.12.1965 ja
siihen on tehty automaattinen katkaisu 31.12.1994. Hdn tulee ty6kyvyt-
tomdksi 22.3.1999. Hdnelld on myds vapaakirja 1 082,54 mk/kk aikai-
semmasta tyosuhteesta, jonka elAkepalkka on 15 394,57 mk/kk.

ljakso: Eldkepalkka ajalta ennen katkaisua on 14 914,80 mk/kk.
ll jakso: Eldkepalkka katkaisun jalkeiselta ajalta on '15 441,60 mk/kk
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llman katkaisua laskettuna eldkepalkka on 15 206,81 mk/kk.

ElAke tyosuhdejaksosta I

20.12.1965 - 31.12.1994 = 348 kk 11 pv (Eidinnospdivdt siirretdAn seu-
raavaan jaksoon)

6 487,94 mk/kk

Eldike tyosuhdejaksosta I I

1.1.1995 - 21.3.1999 = 50 kk 21 pv, edellisen jakson jA6nn6spdivien
kanssa 51 2/30 kk.

14 914.80 * 348 
=' 800

1s 441 60 , 51 n 2/30 
=' 480

Tulevan ajan eldke:

1s44L60* 16 *2/30 
=

1 500

Yhteensd
vaoaakiria

1 642,83 mk/kk

165,40 mk/kk

8 296,17 mklkk
1 082.54 ml</kk

Yhteensd I378,71 mk/kk

Yhteensovitusperuste on ll-jakson elAkepalkka 15 441,60 mk/kk, josta
60 %:n yhteensovitusraja on 9 264,96 mk/kk = elAke.

Eldike yhtdjaksoisesta ty6suhteesta :

15 206.81 * 348 + 1 1/30 -' 800

15 206.81 * 5o + 21130 -
480

6 621,93 mk/kk

1606,22 mk/kk

15 206.81 * 16 + 2/30 -' 1500
162,88 mk/kk



42 TEL

Yhteensd I 391,03 mk/kk
vapaakirja 1 082.54 ml</kk
Yhteensd 1473,57 mk/kk

Yhteensovitusperuste on TEL-vapaakirjan eldkepalkka 1 5 394,57 mWkk,
josta 60 %:n yhteensovitusraja on 9 236,74 mk/kk = eldke.

Koska eldke yhteensovituksen jdlkeen on erillisistd tyosuhdejaksoista
laskettuna suurempi kuin yhtdjaksoisesta tyosuhteesta laskettuna, eldke

n erill isten tyosuhdejaksoj en pe rusteella

1.8 Tekninen katkaisu

-f 
os wontckija wosuhtecn jatkuessa siirfir triysiaikaiscsta tvtjstri osa-

aikaiseen rai plinvastoin, trosuhdc voidaan jakaa crillisiksi tvdsuhdejaksoik-
si.'I'dtl kutsutaan tckruseksr katkaisuksi. (4/ 85)
'l'vi)suhtccn teknisen katkarsun edellvwksenl on, cttC

* tvtisuhde on jatkunut ainakin kolme \-Lrotta enncn ajankohtaa, iosta
katkaisu tehdiin (mvds automaattisen katkaisun jrilkeen),

* tvrintel'rjelle on sizinnolliseni pidettzivd ty'tiaika, jossa on tapahtu-
nut muutos,

x n'dajan muutoksen yhteydcssi palklia on alcntunut valuntarin
yhdellzi neljlnneksella tai noussut yhdelli kolmanneksclla aikaiscm-
masta,

* wtiajan muutos ci olc tarkoitettu tilapiiscksi.
l'ekninen katkaisu poistctaan, jos eliketapahruma sattuu ennen kuin kak-

si r-uotta on kulunut tcknisestii katkaisusta. T'ydsuhteen kestolla teknisen
katkaisun jdlkeen ci olc merkiwstl katkaisun poistc-ron.

-\utomaattisen katkaisun edellywksenl olcva kymmenen ruoden h'tj-
suhdcaika lasketaan mahdollisesta tcknisesti katkaisusta eteenpiin.

Esimerkki 1.16 Tekninen katkaisu

Vuonna 1946 syntynyt tyontekija on ollut TEl{yosuhteessa 1.10.'1988
alkaen. Tyontekijii siirtyi 1.5.1993 piidtoimisesta tyosta osa-aikaiseen
tyohon. PAAtoimisen tyon palkka ennen muutosta on 12 500 mk/kk ja
osa-aikaisen tydn palkka on 8 200 mldkk. Osa-aikatyosuhde pdaittyy
18.6.2000.

Tyosuhde jaetaan erillisiksi ty6suhdejaksoiksi ja eldke lasketaan kum-
mastakin erikseen. Tyosuhdejakson 1.10.1988 - 30.4.1993 elAkepalkka
on 12 500 mk/kk.
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Tyosuhdejakson 1 .5.1993 - '18.6.2000 eldkepalkka on 8 200 mk/kk.

Eldke = 12 5oo * 55 
= g5g.3g mk/kk

800

ElAke = g 2oo, 85+18/30 
= g7T.4omk/kk

800

1.9 Eldkelajit

TEL-elnkelajit ovat vanhuusellke, tyokpyttomyrrselzike, tyott6mlvselike,
osa-arkaelike ja pcrhe-elike. Vanhuuselbkett:i l.oidaan maksaa mvos var-
hennettuna tai lykltrynn. 'I'yokpyttomlryseliketti maksetaan myos yksilolli-
send varhaisel:ikkeeni ia rnaarualkaisena kuntoutustukena, joita r.oidaan
maksaa myos osaeldkkeini. Pcrhe-eliketta maksetaan lesken- ja lapseneldk-
keeni ja joissain tapauksissa entisen puolison el:ikkeen:i.
Osa-aikaeldke j a perhe-ellke kisitelkirin omissa lunrissaan myohemmin.

1.9.1 Vanhuuseldke

Veincn vanhuuselzikeiki on 65 r-uotta. 'I'vontckiinlli on oikeus van-
huuseldklieesccn hlnen td,yrctrya;fur elikeiin. 'I'yosuhteen, josta tyontekijn jin
vanhuuseLikkeelle, te,yqy kuitenkin olla pidttynyt ennen kuin ellke mydn-
netiin. \'anhuuseldke alkaa eldkeiin tdyttdmisen jllkeisen kalenterikuukau-
den ensimrndiseni piivini, ios r-anhuuselikehakemus on tehtv kolmen kuu-
kauden kuluessa tyosuhteen pilttymisestzi. Nfuussa tapauksessa elike alkaa
hakemrsta seuraayan kuukauden alusta.

Esimerkki 1.17 Vanhuuselakkeen laskeminen

TydntekijA on syntynyt 6.6.1935. HAnen TEltyosuhteensa on alkanut
7.2.1991 ja paattyy 6.6.2000. Ty6suhteen eldkepalkka on 10 000 mk/kk.
Aikaisemmista tyosuhteista on karttunut eldkettd 4 000 mk/kk.

1,5 prosentin karttuminen:

Eldkkeeseen oikeuttava aika 7.2.1991 - 31 .1 2.1994 = 46 kk 24 pv

10 ooo , 46 + 24130 
= 585 mldkk

800



rosentin kafttuminen

ElAkkeeseen oikeuttava aika 1 .1 .1995 - 6.6.2000 = 65 kk 6 pv

10 ooo - E# = 1 358,33 mk/kk

Vanhuuselike 1.7.2000 alkaen on 4 000 + 585 + 1 358,33 = 5 943,33
mk/kk. Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeeseen.

1.9.2 Varhennettu vanhuuseldke

Yanhuuselikkcen voi saada aikarsintaan 60 r-uoden iista varhennettuna'

Kun vanhuusellke m,vonnetiin varhennettuna, cllketti vihennetaan iokai-
selta kuukaudelta, jolta clikette maksctaan ennen eldkeiln tdyttimrskuu-

kautta seuraayan kuukauden alkua. \'arhennusvzihennysprosentti on (),4 9 o

kuukautta kohden. \'lhennvs laskctaan eliklieellc siirtvmishetkcen mennessd

karttunecsta, vhteensovitcfusta eliklieesti. Ennen \-uotta 2000 varhennus-

vihennvsproscntti mrizirivfii iln mukaan, iosta vieli YIrL:ssi ja l\[\El,:ssl
on jiinteenl varhennusvlihennvsprosentti 0,39 r,rronn a 1935 svnWneilla.

Yarhennctun vanhuuseliklieen ma;ira ei muutu 65 r-uoden iissi. \'arhen-
nettu vanhuuselike on pvsyn-isti piencmpi kuin vasta 65 rrr>dcn ilssi
mvonnettbva vanhuuselike lyhyemmln karttumisaian ia' varhennus-

v:ihennyksen r-uoksi. Tyoeliklieen lislksi varhennus vaikuttaa myos kansan-

ellkkceseen, koska fy oellke otetaan varhentamattomana huomioon kansan-

cllketti laskettacssa (ks. kansanelakkeesta enemmin luku 9). (A 53/85, ,\
24 / 93,,\ 23 / 99, A 6/20oo)

Esimerkki 1.1 8 Varhennettu vanhuuselake

TyontekijA on syntynyt 4.3.1940. HAn oli TELtyosuhteessa ajan
'15.4.1974 - 31.3.1998, josta hdnelle karttui eldkettd 3 600 mk/kk (ind.

1903). Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeen mdArddn. TyontekijA varhen-
taa vanhuuseldkettddn 1 .4.2000 alkaen.

Varhennusviihennys on 0,40 % ja varhennusaika
1.4.2000 - 1.4.2005= 5 v = 60 kk.

Varhennusprosentti on 60 x 0,4 o/" = 24 7"

VarhennusvAhennys on 0,24 x 3 600 = 864 mldkk

Yhteensovitettu, varhennettu vanhuuselake 1.4.2000 alkaen on

3 600 - 864 = 2736 mk/kk.
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1.9.3 Lykiittyvanhuuseldke

Jos r.anhuuselike alkaa myohemmrn kuin 65 r.uoden ian tayttamisti seu-

rzzv^n kuukauden alusta, elikkeeseen lasketaan lykkdyskorotus. Lykkiysko-
rotus on 0,6 '"n jokaiselta lyknryltri kuukaudelta nrodesta 2000 alkaen. Lyk-
kiysajalta ennen \-uotta 2000 lykkeyskorotus on 1 9i kuukautta kohden.
Lykkdyskorotus lasketaan yhteensor.itettuun 65 r-uoden ibss:i laskettuun
ellkkeeseen, joka indeksitarkistctaan sen ruoden tasoon, jolloin elikettl
aletaan maksaa. (A 53/85, A23/99, A 6/2000)

Esimerkki 1.19 Lykatty vanhuuselake

Ty6ntekijai on syntynyt 13.2.1935 ja hdnen yhteensovitettu vanhuuselak-
keensd 65 vuoden idssd on 4 300 mk/kk. Tydntekija jdd vanhuuselak-
keelle 1 .12.2000 alkaen.

Lykkdysaika on 1.3.2000 - 30.11.2000 = 9 kk

Lykkdyskorotusprosentti on 9 X 0,6 = 5,4 "/".

Lykkdyskorotus on 0,054 x 4 300 = 232,20 mldkk.

Yhteensovitettu, lykAtty vanhuuseldke 1 .12.2000 alkaen on
4 300 + 232,20 mk/kk = 4 532,20 mk/kk.

1.9.4 Tyokyvyttomyyselake

Toistaiseksi myonnettevnn ryokpyttomlysel:ikkeen r.oi saada alle 65-
r.uotias tyontekiji, jonka tyokl.r,yttomlyden an-ioidaan jatkuvan vihintdin
r-uoden ajan yhtaja,ksoisesti. T'eysi tyokiryttomJyselike myonnetain, jos

tyokyky on alentunut ainakin kolmella viidesosalla. Tyokpyttomlyselike
myonnetriln osaellklieeni., jos ryokyky on alentunut 2/5 - 3/5.

Tiysi tyoknyttdmyvselzike alkaa yleens:i sairausvakuutuslain mukaisen
piivlrahan ns. ensisijaisuusajan iilkeen. Osaellke ja erdiss:i tapauksissa myos
tnysi gvokl'qrttomlf/seleke alkaa ryokpyttomryden alkamista seuraavan kuu-
kauden alusta. Osaellke on puolet tlydesti elakkeesti. (33/81, A 8/89)

Tyokpyttomyvselzike myonnetiln entrsin perustein, jos ryontekrjd tulec
uudestaan tyokpyttomiksi kahden r,.uoden kuluessa siitd, kun edellinen

Wokyryttomlryselikc (tlysi, osa tai \a|E,) on piittynyt. Saman sairauden

moksi tyokyr.yttomlyselzike voidaan myontii entisin perustein, vaikka kaksi

\.uotta olisi jo kulunutkin. (Tyokplrttomyyselikkeet (TK\) -kansio A23/91
osio 14)
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fos tvontckijl tulee ryokpyttomlksi sellaisen sairauden johdosta, ioka
hdnelll oli jo tvosuhteen alkaessa, on hinelli oikeus tyokpyttdmy,vselikkee-
seen tiimin tyosuhteen perusteella r..ain, ios han on tullut tyokpyttomdksi
aikaisintaan moden kuluttua gvosuhteen alkamisesta (rajoitussiinnos). Jos
tvdsuhteen alkamisesta ei ole kulunut vuotta ryokpyttomlyden alkaessa,

rntaraytw tulevan ajan sis:iltiva ryokplttomlyseldke sen edellisen ryosuh-
teen elikcpalkan perustcella, iohon tulcr.a aika liitetean. Rajoitetusta tyo-
suhteesta karttunut elikc lisltdin tyokwyttomlvseliklieen jrilkeiseen l'an-
huuselikliceseen. (TK\'-kansio A 23/91, osio 7)

Kuntoutustuki

Tyontekijnlle maksctaan gokpyttomy,vseliketth kuntoutusrukena, jos

hanen wok,vk,vnsl on ainakin osittan palautettavissa hoidolla tai kuntoutuk-
sella, joita varten tyofltekiiellc on tehty hoito- tai kuntoutussuunnitelma.
'I'oistaiseksi myonnettivln Wdkp-vttomyvselikkcen tavoin kuntoutustuki
voidaan myontili vain, jos lvokpyttomgis on kestinyt tai sen voidaan ar-

vioida kestiivin vlhintidn r-uoden ajan tyokpyttom,lvden alusta lukren.

Kuntoutustuki on yhti suuri kuin toistarseksi myonnettbva tyokpyttomlys-
elike, ja se voidaan myontil myos osaellkkeen suuruisena. Kuntoutustuki
on aina mdiriaikainen. (A 47 /95)

Esimerkki 1.20 Kuntoutustuki

Tyontekija on syntynyt 29.1.1956. Hdn on ollut TELtyosuhteessa
1 .8.1 979 - 1 5.6.1999 ja tuli tyokyvyttomdksi 16.6.1999. Eldkepalkka on
9 800 mk/kk.

Tyontekijein kuntoutustuki myonnetaan sairausvakuuluksen pdivdrahan
, ensisijaisuuden jAlkeen ajalle 1.7.2000 - 31.12.2001. HAn on ammatilli-

sessa kuntoutuksessa 1.9.2000 - 31.12.2000 vdlisen ajan

Kuntoutustuki on saman suuruinen kuin toistaiseksi myonnettava ty6ky-
vytt6myyseldke.

Elake tyosuhdeajalta on 9 8oo ,. 238i-1-5/30 
= 2 921,63 ml</kk

800
Elake tulevalta ajalta on

9800x
79 +14130

800
= 973,47 mldkk

98oo x120 =1176mldkk
1 000
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9 8OO , 60 
= Sg2mUkk

1 s00

Kuntoutustuki yhteense 2 921,63 + 973,47 + 1 176 + 392= 5 463,10
mUkk. Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeeseen.

Kuntoutuskorotus

Kuntoutuskorotus on kuntoufustuen tar toistarseksi myonnetyn Roky-
ryttomgrsekikkeen tai yksilollisen varhaiselikkeen saajalle elakkeen lisrin:i
maksettava korotus, joka on 33 prosenttia yhteensovitetusta, maksettavasta
ellkkeest:i. Se maksetaan ainoastaen ryocllkelaitoksen iirjestimdn aktiivisen
kuntouruks en alalta tdysilti kalenterikuukausilta. Kuntoutuskorotus makse-
taan erikseen sekd julkisen etn yksityisen puolen tyoelakejnrjestelmista.
Kuntoutuskorotusta laskettaessa ei oteta huomioon yksiryiscn puolcn lisi-
eldkkeitd. (A47/95)

Esimerkki 1.21 Kuntoutuskorotus

Edellisen esimerkin tapauksessa maksetaan ammatillisen kuntoutuksen
ajalta 1.9. - 31.12.2000 kuntoutustuen lisAksi kuntoutuskorotus 33 "/",
joka on

0,33 x 5 463,10 = 1 802,82mklkk.

Kuntoutustuki kuntoutuskorotus ensd ovat 7 265,92 mk/kk

Kuntoutusraha

Kuntoutusrahaa maksetaan tyokJ'ryttomprden chkiisemiseksi tyossl ole-
r.alle, tyokyryttomyyden uhkaamalle tyontekilille, jolle el:ikelaitos antaa
amrnatillrsta kuntoutusta. Sen mh.d.ra on 133 9'n kaikista elikejirjestelmrsti
maks e ttar,'ien yhteens or.ite ttu j en tyokpyttomlrys el:ikkeiden yhteism:iir:is ti.
Kuntoutusrzhan maara on siis sama kuin kuntoufustuen ja -korotuksen yh-
teismld"ra (ks. esimerkit 1..20 ja 1.21). Kuntoutusrahan maksaa kokonaan se

yksityisen tai julkisen puolen tyoellkelaitos, joka kuntouttaa tytintekijnn.
Kuntoutusrahaa laskettaessa ei oteta huomioon yksityisen puolen lisdelik-
keiti. (A 47 /95)

Jos eld.ketapahtuma sattuu eflflen kuin tyoelnkelakien mukaisen kuntou-
tusrahan pldttymisestd on kulunut kaksi r-uotta, tyokyryttomlysclike mil-
rzyry siten, kuin se olisi rnaaruyLynyt, jos fyokwyttomy,vs olisi alkanut
kuntoutuslupauksen tekohetkelli. ( 30 /97)



1.9.5 Yksilollinen varhaiseldke (YVE)

Vrsilollinen varharsel:ike voidaan myontil 60 r-uotta tiyttzineelle tyontc-

kijllle, jonka ryokyky o, erindiset tekiidt huomioon ottaen alentunut niin,

ettei hlnen voida kohruudella edellyttih enid jatkavan ansiotyot:ian. Ennen

\-uotta 1944 syntyneilla YVE:n alatkaraia on 58 \-uotta. (A 33/93, A23/99)
\lrsilollinen varhaiselike rnaarayty samalla ta:talla kuin tdysi tyokyqrt-

tomyyselike. Eliklieeseen tulee liittyi tulevan ajan oikeus, paitsi silloin, kun

tyontekijn on jiinyt vanhuuseldkkeelle julkiselta sektorilta alennetussa eli-
keirissi.

lksil6llinen varharselike muuttuu osaeldkkecn suuruiseksi, ios ansiot eli-
keaikana yhttivit 90 mk/kk indeksissl 142 (1,206,13 mk/kk indeksissl 1903

v. 2000), mutta ovat alle 60 prosenttia elikkeen perusteena olevasta palliasta.

_f 
os ansiot ovat yli 60 prosenttia palkasta, \aE jaa lepaarnaan tyossioloaiaksi

enintriln r.-iiden r-uoden aiaksi. 1r'alta zialta tehdystl tyosti ei kartu uutta ela-

kefte paitsi silloin, kun Y\iEen ei liity tulevaa aikaa.

\lrsilollisesti varhaiselzikkeesti haetaaLn yleensi ensin ennakkopditosti.
\a/En eliketapahruma on se pdivl, jolloin ellkkeen saamisen edellytyksistd

viimeinenkin on tlyffynyt. YVE alkaa, kun kaikki edellytykset ovat tayrh'-

neet, aikaisintaan elike- tai ennakkopiitoshakemusta seufaavan kuukauden

alusta. (A 23/91,,LA 16/99)

Esimerkki 1.22 Yksilollinen varhaiseldke

Ty6ntekijdr on syntynyt 10.5.1942. Viimeinen ty6suhde on 1.6.1997 -
1 5. 1 .2000. Hdn tuli yksilolliseen varhaiseldkkeeseen oikeuttavassa maa-
rin tydkyvyttomAksi 18.3.2000. Elakepalkka on '10 900 mldkk. LisAksi

hAnelle on karttunut eldkettd aikaisemmista tyosuhteista 4 250 mk/kk

vuoden 2000 indeksitasossa. Ty6ntekijA jaA yksilolliselle varhaiseldk-
keelle 1.6.2000, kun my6s ikAedellytys on tayttynyt.

ElAke viimeisen ty6suhteen kestoajalta on

Eliike tulevalta ajalta 10.5.2000 - '10.5.2007 on

1o 9oo * 31119/30 
= 429,19 mk/kk

800

10 9oo * z+I!-30 
= 261,96 mukk

1 000

10 9OO * 60 
= 436 mldkk

1 500
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Yksil6llinen varhaiseldke on 4 250 + 429,19 + 261 ,96 + 436 = 5 377,15
mk/kk. Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeeseen.

Esimerkki 1.23 Yksil6llinen varhaiselAke osaeldkkeend

ElAkkeensaaja on yksil6lliselldi varhaiseldkkeelld. ElAkkeen mddrd on
4 862 mk/kk ja elAkkeen perusteena oleva palkka 8 840 mk/kk vuoden
2000 indeksissd. HAn aloittaa YVEn rinnalla ty6suhteen 1.2.2000, jossa

ansiot ovat 5 000 ml</kk.

YVEa aletaan maksaa osaeldkkeen suuruisena, koska ansiot ylittAviit
TEL:n alarajan, mutta jtidvat alle 60 % eldkepalkasta. Osaeldke on puo-
let tdydestd elAkkeestd.

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

1.9.6 Tyottomyyseldke

Tyottomryselakkeen voi saada henkilo, joka on
x tayttanyt 60 \'uotta,
* saanut tyottomiyskassalta tai Kelalta todistuksen siita, ettli

ryottomlysp a)tizrahan enimmziismd:ita on tiyttynyt (500 pdivee

teytrynyt tai lisdpdivioikeus paat$nyt 60 r-uoden iln tdyttdmis-

kuukauden lopussa),
x saanut tyot oimatoimrstolta todistuksen, ett:i on tyottomlnl

fyonhakij ana tyor.oimatoimistos sa eike hdnelle voida os oit taa ty ota

l^x ofl vellttomastl eliketapahtuma'v'uotta edeltdneiden 15 kalenteri-

r.uoden alkana ollut eld.kkeeseen oikeuttavassa tyossd yhteensb viisi
\.uotta. Viiden vuoden kestovaatimus lasketaan kuukausi- t^i
pbivdtekniikalla tyosuhteen pdittymisajankohdan mukaan'

Tyottomprselike alkaa seuraar.an kuukauden alusta siiti, kun kaikki elhk-

keen saamisen edellytykset or,zt tziyttyneet (A 4/94, A 37 /99, A 6/2000). Jos
tyontckiji tulee uudelleen tyottomiksi ennen kuin r,rrosi on kulunut fyotto-
mlys elike j aks on piitrymis es td, entis ti eliketti aletaan maksaa uude s taan.

Tyott6myyseldkkeen elAketapahtuma

Tyo ttomrys elakkeen ekiketapahtumana pidet:iin sitd p ilv aa, i olloin karkl<r

tyottomgrselikkeen edellytykset t6ytfy,r'ht. Yeensi timi on eld.kkeen alka-

mista edelter.in kuukauden virmeinen paivzi, jos tyovoimatoimiston todistus

on kiloitettu kuukauden kuluessa siita pdivdsti, kun tyoton on saanut

enimmiismidrltodisfuksen fyottomlyskassalta. Jos tyor,'oimatoimiston to-
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disruksen pziir,.iys on titi mytihemmin, on elh.ketapahtuma sama kuin tyo-
voimatoimrston todistuksen allekrrj oiruspliir-:i.

Tyott6myyseldkkeen mddrdytymi nen

Tyottomlyselike mddriytyy samoin kuin se tyokl,r,yttomyvsel:ikc, joka
hakijalle olisi myonneffy, ios hinellzi olisi ollut oikeus tyokpyttdmwselik-
keeseen elikctapahtumahetkell:i. 'l-yottomyyselzike r.oidaan 1..1.2000 alkaen
mydntzii

x vapaakiqana, ioka on pysy "*isti ilman tulevan ajan ellkkecnosaa
x lcpiivin tulevan ajan ellkkeenosan sislltlvini tar
x vanhojen sd.intojen mukaisena tulevan ajan ellkkeenosan sisd.ltlvd.-

nd ryottomlyselikkeeni (ks. Ennen \.uotta 1945 synrynyt tyontekijd).
Lepririvln tulevan ajan el:ikkeenosan sisd.ltivli tytittomprselzike tarkoittaa

sellarsta tyottomprseliketta, johon ei makseta tulevan ajan el:ikkeenosaa,
r-aikka henkilolli on oikeus tulevaan arkaa;n. Tallainen ryottomlTselike sris

maksetaan eliketapahtumaan mcnnessd karttuneen elikkeen suuruisene.
Tulevan ajan elikkeenosa lisitlln vasta tillaisen elikkeen jilkecn myonnet-
tavlin vanhuuseldkkeeseen tai mahdolliseen perhe-elikkeeseen. Jos lepdd-
vin tulevan ajan elikkcenosan sisziltzir,.l tyottomyvselikc muuttuu ryokpyt-
tomlyselikkeeksi, lep1Cvd rulevan ajan elzikkeenosa ei tule maksuun eli ellik-
keen mrilri ei tilkrin muutu. Lcpaava tulevan ajan ellkkeenosa lisltddn
karttuneesecn elzikkeeseefl \.asta tyokpynoml,yselakkeen muuttuessa van-
huus- tai perhe-eld.kkeeksi.

Lepiivln tulevan ajan elikkeeflosan sisiltir-:idn tyoftomgrselakkecseen
hsitlin karffuneefl elikkecn perusteella laskettu ty6ellkelisi ja mahdollincn
lapsikororus. Lepri:ivan tulevan ajan el:ikkeenosan perusteclla lasketut ryo-
eldkelisd ja lapsikororus liszitad.n vasta ryottomyyselikkeen jilkeiseen van-
huuseLiklieeseen. Perhe-elaklieeseen lisltrian vain tyoeld.kelisd, ei lapsikoro-
tusta.

Tulevan ajan oikeus

Tulevan ajan oikeus tutkitaan joko cnsimmaisenzi hsdpdivlnd, eliketa-
pahrumapdi\.ene tai ensimm:iisen sellarsen tyosuhteen cnsimmliiscni p:iir,-a-
ni, johon sovelletaan lakia 55 \:uotta tliyttincen fyottomin tyollisffmisedel-
lyWsten parantamisesta.

Jos tyoton tayttaa" 57 motta ennen kuin hdnelle tulee td"vteen ansiopriir-i-
nhan tai pcruspd.ivzirahan enimmaisrraara.500 pdivid, hd"n saa lisid p:iivira-
haa sen kuukauden loppuun, jona hzin ttyttaa 60 r-uotta (hsepaivet). Tulevan
ajan oikcus sd.ily1, yhdenkin tillaisen lisdpd"ivin ar-ulla, jos oikeus oli voimassa
ensimmlisend lisipdivdn a (ks. 1.2.2).
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Tuleva aika liitetidn normaalisti 6 kuukautta kestdneeseen tyc-r- tu yntta-
jisuhteeseen. 55 r-uotta tiyttineidcn ryoftomren tyollistymisti edistlvan lain

mukaan tyosuhteen on kuitenkin kestettdr,.e yli 10 kuukautta, jotta tuleva

aika voitaisiin liittdi tihin yli 55-r..uotiaan ty6suhteeseen. Jos tyo on yttta-
iitoimintaa, ei siihen sor.elleta tata lzl<n (A 16/98, A 20/98, t\ 23/99, A
31/99). Vaikka tulevan aian oikeus tutkitaan ensimmdiseni l-rsipd'ivlnd, r'oi
ruleva aika tulla lirtetteveksi lisdpdir,.iarkaiseen tyosuhteeseen, jos lisdpdir'lai-

kana ennen ekiketapahtumaa on tuler.an ajan elikkeeseen oikeuttly^ ytittd-
jlsuhde tai yli 10 kuukauden tyosuhdc.

Ennen vuotta 1945 syntynyt tydntekijii

Jos henkilo on syntynyt \-uonna 1945 tat sen ililkeen, hdneen sovelletaan

aina edelli selostettuja, 1.1.2000 voimaan tulleita sd:innoksii.
Ennen,nuotta 1945 syntynyt tlontekiji voi saada tyottomJyselikkeen ns.

vanhojen, ennen 1.1.2000 voimassa olleiden silnttijen mukaisesti, ios hln
1.1.2000

x on oikeutettu TTL:n mukaiseen tyottomyyspalvarahaarr tai tydvoima-
polirttisesta aikuiskoulutuksesta annerun lain mukaiseen koulutustu-
keen eli hinelle maksetaan tyottomryspai'iarahaa tai koulutustukea.
Fllnclli katsotaan olcvan siinikin tapauksessa oikeus tyottomlyspdi-
vxahaan, ett:i
- hdnelll on meneill:idn tyottomprspiivirahan omayastuuaika,
- hinelle ei makseta tytittomgrspain-ara.haa h1-r-dksyttlvan syyn l'uoksi
(sairaus, laitoshoito) tai
- hlnelle ei maks eta tyottomyrysp aiv arahaa kultaisen kidenpuristuksen
ym. tyotulon jaksottamisen r-uoksi.

\/aikka henkrlolli on r,.uodenvaihte e s s a oikeus tyo ttomlysp'asv zrahzan,
oikeus vanhojen siintojen mukaiseen ryottomlfiselakkeeseen sdil1ry

kurtenkin vain, jos henkilon irtisanomrncn on tapahtunut ennen
1.8.1999 (tai ennen 1..7.1999, jos kuuden kuukauden irtisanomrsaika).
Irtisanomisajankohdalla ei kuitenkaan ole merkirystl, ios henkild on
saanut tyottomlyspaivanhat 100 pdivilti ennen el:ikeoikeudelLsen
tyosuhtecn pnnttymisti tai lomautuksen alkamista tai kyseessi on md.i-

riaikaiscn tyosuhteen piittymrnen eli tilloin ritta'i, etti henkilo saa tai
hinelli on oikeus tyottomlTspaivarthatn 1.1.2000. Jos henkiltr on
ryotofl 1.1.2000 1a han saa tydmarkkinatukea, hdn kuuluu uusien
silnnosten piiriin, ellei hdn ole saanut tyottomryspilvarahza 100 pzii-

r,.alti r-uoden 1999 aikana.
x on tyossi, mutta

- kyseessi on enintain 10 kuukauden piruinen tyosuhde, johon sovel-

letaan lakia 55 \uotta teytteneen tyottomdn ryollistymisedellytysten

parantamiscsta tai
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- hrin on saanut tyottomn/spaivarahaa tai aikuiskoulutustukea vihin-
tldn 100 pdivllti vuonna 1999. (A 37 /99)

\ranhan lain mukaan tyottomyyseldkkeen eld.ketapahruma on se pdivl,
jolta tyottomalle on ensimmdisen kerran tosiasiallisesti maksettu tyotto-
myysp:iivzirahaa 60 r-iikon + yhden kuukauden alkana (tarkastelujakso), joka
luetaan tyovoimatoimiston todistuksen antamispdivisti taaksepdin. Klytdn-
nossi tyottomlyspdivirahan maksaja (tyottomyyskassa tai Kela) miirittelee
eliketapahtuman pawanhatodistukseen siten, ettd se on ensimmdinen tyot-
tomyyspdir.arahapilva 60 r.rikon atkana todistuksen antopziivzist:i taaksep:iin.
Tama, piivi on eliketapahtumapdivi silloin, kun pdivirahan sa:ja kay tyo-
voimatoimistossa kuukauden kuluessa paivarahatodistuksen antopziivdyk-
sestd.

\ranhojen siinnoksien mukaan tulevan ajan el:ikkeenosa lasketaan mu-
kaan jo ryonomyyselikkeeseen, jos henkilolli on oikeus tulevaan irkaan.
Tyottomprselikkeen muuttuminen r.anhuuseld.kkeeksi ellkeiissd ei r.aikuta
elzikkeen maxaan. Tyottomryselzikkeeseen liitrJ'r'isti suojaszizinniiksisti on
Iisii liitteesszi 7.

Esimerkki 1.24 Ty6tt6myyseldke, jossa mukana tulevan ajan elAk-
keenosa

Tyontekijdi on syntynyt 16.5.1943. Hdn on ollut TEL-ty6suhteessa
1 1 .1 .1 968 - 31 .7. 1 999. Elakepalkka on I 000 mk/kk.

Ty6ntekijA saa tyottomyyspaivarahaa yhtEijaksoisesti 1 1.8.1999 alkaen
60 vuoden ikAdn saakka. Ensimmdinen lisdpdivd 500 ty6ttomyyspaiva-
rahapaivan jdlkeen on 20.7.2001, joka on saatu lisdAmAlld ty6suhteen
piitittymispdivddn 1 v 11 kk 19 pv (7 pdivain alkukarenssi). Tulevan ajan
oikeus on voimassa ensimmaisenA lisdpdivdnd.

Oletettu pAivdrahatodistuksen antamispdiva on 16.5.2003 (ty6ntekijEin
60-vuotispAivA)ja siitA taaksepdin tarkasteltuna 60 viikon (noin 1 v 2 kk)
sisdlld ensimmainen tyottomyyspAivdrahapAivd on 17.3.2002, joka on
ty6tt6myyseldkkeen eldketapahtuma. Ty6ntekijrilld on oikeus my6s tule-
van ajan eldkkeenosaan.

Tyontekijalld on oikeus ty6tt6myyselakkeeseen, koska hAnelld on eldk-
keeseen oikeuttavaa tyoskentelyd eldketapahtumavuotta vdlittomdsti
edeltdneen 15 vuoden aikana on yli 5 vuotta.

Elake tyosuhdeajalta on 9 ooo * 378 !?0/30 = 4 260 mldkk.
800

Eliike tulevalta lla 17.3.2002 - 16.5.2008
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9 OoO * 14 
= 126mldkk

1 000

I Ooo, 60 
= 360 mk/kk

1 500

Tyottdmyyseldke ennen tydeldkelisA€r ja yhteensovitusta on
4 260 + 126 + 360 = 4 746 mk/kk.

Tydntekijti on vuosina 1999 - 2001 saanut tyott6myysp{ivArahaa yh-

teensd 622 pAivdltA.

622 
-28 kk

22

Tydetdketisa on 4 746 x 9f,- ?: = 223,34 mk/kk
504 -28

Eltike ja tyoelAkelisd yhteensd ovat 4746 + 223,34 = 4 969,34 mk/kk.

Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeeseen.

Esimerkki 1.25 Ty6ttomyysel6ke, jossa lepfldvd tulevan ajan el6k-

keenosa

Tyontekijdi on syntynyt 1 0.1 1 .1945. Hdn on ollut viimeksi TEL-

tyosuhteessa 1.9.1990 - 31.1.2001. Tyosuhteen eldkepalkka on 13 900

mk/kk. Karttunut eldike tyottomdksi joutumiseen mennessd on yhteensd

8 670 mk/kk, ja korkein elikepalkka 16 600 mk/kk. El6ketapahtuma on

30.11.2005.

Tyoeldkelisd:
Ty6ttomyyspAivdrahapdrivdt ajalla 12.2.2001 - 31.12.2004:1 008 pv

1 oo8 
=45 kk

22

TyoelAkelisdkerroin
o'8x45 

=o,o7g4
504 - 45



54 TEL

Tyoeleikelisd 8 670 x0,0784 = 679,73 mk/kk

ElAke ja tyoelakelisd yhteensa 8 670 + 679,73 = 9 349,73 mk/kk.

Ty6ttomyyseldke on 'l .1 2.2005 alkaen I 349,73 mk/kk. Yhteensovitus
ei vaikuta eldkkeeseen.

Tyottdmyyseldkkeen jdlkeen my6nnettAvd vanhuuseldke 65-vuotiaana:

Lepddvd tulevan ajan eldkkeenosa liitetddn vanhuuseldkkeeseen
1.12.2010 alkaen:

Elake tulevalta ajalta 30.1 1 .2005 - 10.1 1 .201 0 on

13 900 x

Vapaakirjaeldke 8 670 ml</kk + eldke tulevalta ajalta 550,'13 mk/kk =I 220,13 mk/kk.

TyoeldkelisA:9 220,13 mk/kk x0,0784 =722,86 mk/kk.

Eldke ja ty6eldkelisd ovat yhteensd I 220,13 mk/kk + 722,86 mk/kk =
I942,99 mk/kk. Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeeseen.

Esimerkki 1.26 Tyottomyyseldke vapaakirjana

Tyontekijii on syntynyt 31.1.1940. Hdn on ollut TEL-tyosuhteessa vii-
meksi 25.8.1982 - 27.3.1991. Karttunut eldke tyott6maksi joutumiseen
mennessd on 5 500 mk/kk. Korkein eldkepalkka on 12 500 mk/kk. Tyot-
tomyyskassan maksaman ansiopdivarahan enimmdismadra 500 peiivdii
on tullut tdyteen kevddlld 1993 ennen kuin ty6ntekija on tayttanyt 5s
vuotta, eikd hanelld nain ollen ole oikeutta lisdpdivdrahaan. TAmzin jal-
keen hdn on saanut peruspdivdrahaa ja tyomarkkinatukea.

Tyontekija saa tydtt6myyseldkkeen 1.2.2000 alkaen vapaakirjana, kun
hdn on saanut tyottdmyyskassalta pdivarahan enimmdismddrdtodistuk-
sen.

Tyoeldkelisdkuukaudet, kun tydttdmyyspdiv6rahat on saatu ennen
vuotta 1997

soo - 22kk
22

59+11/30 
=Sso.13mk/kk

1 500
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Tydeldkelisd on 5 500 x 
=='-.' 

* = 251,04 mk/kk
504 -22

Eldrke yhteensd on 5 500 + 251,04 = 5 751,04 mk/kk. Yhteensovitus ei

vaikuta eldkkeeseen.

1 .10 Kertasuoritus ja viivtistyskorotus

[os elikkee n m*irz on ennen yhteensovituksen tekemista pieflempi kuin
67,01 mk/kk \-uonna 2000 (5 mk/kk tnd. 142), maksetaan elike kertasuori-
tuksena, joka lasketaan sosiaali- ja ten eysministerion r.ahr-istamien kertoi-
mien mukaan. Kertoimet ja tarkemmat ohjeet kertasuorirukscn laskemiseksi

loytp.d.t ETK:n yleiskirjeestd A7 /2000.
Jos ellkkeen kisittely kestrii eldkelaitoksessa kauemmin kuin kolme kuu-

kautta, on laitoksen maksettava ellklieeseen r,-iivzisryskorotus. Viivistysko-
rotus on korkolain 4 $:n 3 momentin mukaisen korkokannan mukainen.
Yiivastyskorotusta ei makseta, jos se 1aa a,lle 28 mk r,uoden 2000 indeksissi
(15 mk ind. 1006). (A 22/92, A 1,5/95, A 39 /97, LA 17 /94,LA 2/95)



TEL-elAkkeen laskennan eteneminen

*

Lasketaan ellkkeeseen oikeuttava aika iatkuvasta TEL-tyO-
suhteesta
- otetaan huomioon tvosuhdeaika 23 r-uoden iin tdyttdrrusen iil-
keen
- otetaan huomioon ruleva aika
- otetaan huomioon alennettu elnkeikl
Lasketaan eri aikoihin liittywiit karttumat iatkuvasta
ty6suhteesta
- ennen 1.7.1962 (1 9i,), aika puolitetaan
- jllkeen 30.6.1962 (1,5 qi,)

- 60 r-uoden iin tiyttimrsr-uoden alusta (2,5 n'o)

- tuleva aika 50-60 v. (1,2 " i,)
- tuleva aika 60-65 v. (0,8 " i,)

Lasketaan tytisuhteen eliikepalkka (ks. elikepalkan laskennan
etencminen s. 33)
Lasketaan tydsuhteen elike eri karttuma-aioilta yhteen
- ellkkeeseen oikeuttava atka x karttumisprosentti x elikepalklia
Lasketaan eri TEl-tytisuhteista muodostuneet elikkeet yh-
teen
Lasketaan elikkeeseen tytieliikelisii ia lapsikorotus
Lasketaan yksityisen puolen elikelakien mukaiset eldkkeet
yhteen
Tutkitaan v rpaaki1aeldkkeen kertas uo rituks en ed ellyryks et
Yhteensovitetaan yksityisen puolen eliike ottaen huomioon
ensisiiaiset etuudet ja iulkisen puolen tytieliikkeet
Tutkitaan automaattisen katkaisun vaikutus yhteensovitet-
tuun eldkkeeseen
Lasketaan varhennusvlhennys tai lykkiiyskorotus.

{.

*

*

,1.

*
{c

*
*

{.

{.

Kivtlnnr-rssi trTK:n rekisteriotteelta saadaan piittyneidcn tyosuhteiden
karttuneet elikkeet (vapaakirjat) scki rvoelikelisziprosentti. Ellklicen lasken-
taan tan-ittavat tiedot viimeisestri I osuhteesta ellikelaitos saa fytinantaialta.

56 TEL
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2 LEL-ELAKE

2.1 Lyhytaikaisissa tydsuhteissa olevien tydntekijdin eldkelaki
(LEL)

Lvhvtaikaisissa trosuhtcissa olevien tytintekrididen elikelaki, LEI., tuli
voimaan 1..1.1962, kuten'I'liI-. Lain prirun kuuluvat sellaisct henkildt, iotka
t1'oskenteler-it aloilla, ioille lvhytaikaisct rydsuhteet ovat luontccnomaisia.

Laki koskec mm. rakennus-, metsi- ja maatalous- ja satama-alalla tydsken-

tcler-ia. Nly't)s julkisella puolella r-astaar-illa aloilla tyoskentelevlt voivat kuu-

lua Ltil-:n piiriin, jos heilld ei ole pysir-li ia ympirir-uotista tvo- tai vir-
kasuhdetta. 'I,vontekiin kuuluu lain prirun sen r-uoden alusta, iona hin tayttaa

14 r-uotta.
Lli,L:ra. sovclletaan vain wontekijdihin, ei toimihenkiloihin. Lakra sovcl-

letaan putki- tai sihkoalan ry6ntelljoilln, jos niml ovat rakennusliikkeen
palr-elukscssa.

2.1.1 Laskentaperiaatteet ja elAkelajit

LEl,-clikc yastaa tasoltaan'IF]L-ellketta. LBl-ela'klieen laskenta eroaa

T}.,L:stli kuitenkin siind, etti elikettri ei laskcta tydsuhteittain, vaan ,vhteen-
lasketuista palkorsta niiltl tyoskcntelr,ruosilta, iolloin ansioalaraia ylittyv.
Lain markkrmararat ovat r-uode n 1962 indeksitasossa 100.

2.2 Eldkkeeseen oikeuttava aika ja ansiot

Lltl-eliklieescen oikeuttaa tyoskentely, tulcva aika, td,vsitehoinen elzike-

aika, ry'oeldkelisin etuudet ja lvkknys'arka kuten'l'EL:ssi. LEJ--elike perus-

tuu kuitenkin ansioiden m:ilirain, eikl qvoskcntelyn kestoon. LEL:sszi. ei

oteta huomioon rytiskentelvaikaa ciki -ansioita ala'lta enncn 1.7.1962.

I.EL:ssi ei myoskiin sovelleta TtrL:n piivdtekniikliaa.

2.2.1 Ty6skentelyaika ja elAkkeeseen oikeuttavat ansiot

I-El-elikkecseen oikeuttavat ne ansiot 23 r-uodcn iin tlvttimiskuukau-
den alusta (aikaisintaan 1.7.1962 llhtien), iotka ylittdvit LIi'L:n alemman
ralrLrrrr;a:an (ks. liitc 5) ja joiden perusteella on maksettava LIjL:n mukainen
r-akuutusmaksu. Alempi n]aLrrliara on 3 806 markliaa \-uonna 2000 (200 mk
indeksissi 1(X)). trlikettl laskettaessa ansiot tarkistetaan TEL-indeksilld.
Flldkkeen perusteena olevista ansioista rihennetiin kunkin r-uodcn palkan-
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saaian tvtrelikcmaksuprosenttia vastaava rnaxa, kutcn TIiL:ssi, jolloin ansiot
r-oivat jlldd alle :i:a;jxrlaJran maksun r-ihentdmisen jilkeen.

'l'oisin kuin'l'EL:sszi h'i)suhteen priattvessi maksettava urosilomakon-aus
kuuluu mukaan LFil,-clikcpalkkaan.

2.2.2 Tuleva aika ja tulevan ajan ansiot

aikana

Edelly-
tykset

Nlvos tulcva aika on eldkkeeseen oikeutta\-aa aikaa (aika elikc-
tapahrumasta elzikeiklzin), jos trtintelljd on ansainnut l.trI,-aloilla
valnnta:in Lljl-:n l'lcmmiin njarna:irin (ks. iiitc 5) 540 piir'ln

enncn fi okprttomwtccn johtanccn sairaudcn alkamista,
enncn eliketapahrumaa,
cnn('n I . lisipriir de tei

55 r-uotta tdvttineclla enncn cmntrian 1() kk tvosuhtecn alkamistir
(ks. mvtrhemmrn tai TIil, 12.2)

\1empi njxna.ira on 15 224 markkaa \-uonna 2000 (t100 mli rndeksiss'i
1(X)). Edelll mainittua 540 pdiv:in tarkastcluaikaa jatkavat nc piiviit, joilta on
maksettu luttccssi 3 mainittuja cruuksia.

Nluutcn rulcvan ajan asumis- ja r-akuutusaikachdot or-at LEL:ssl samat
kuin TI',1,:ssl (ks. 'l'EL 1.2.2). Tuler-an aian edcllvtvkscnl olevan t1'dsuh-
deajan (12 kuukautta 10 urodcn aikana) on oltava todellista rlt)skentelvaikaa
(LIrl,-palkan maksukuukausi fi osuhderekrsterissi \-astaa 1'hdcn kuukaudcn
todcllista fioskentelvi kalcntcrir-uonna, jona LIrl ,-ansroita on r-ihintlln
alemman rajamiiririn r-erran). Llrl--ansioita ci tatl 12 kuukaudcn aikaa las-

kcttacssa muunneta t,vdskentelvkuukausiksi 1'1.1,-a"lxqan ar-ulla kutcn fi''t)t-
trimvvselake- ja osa-arkaellkeoikcutta rutkittaessa (ks. 2.5).

Tutevan 'fulevan aian palkka on vlcmmln rajamriaran vlittineidcn
ajan indeksrtarkistettujen, palkansaajan 11r)eLikemaksulla r-ihennettr'-
oalkkapar^^a i., r'uosipalkliojen kuukausikeskian-o. Se saadaan jakamalla

vuosipalkliojcn sumrna naihrn r-uosiin sisiltlr-icn kuukausicn lukumlzirdllii
(= kcskrpalklia, tulevrn qa:n palkka). 'Iulcvan ajan palkkaa laskettaessa

h't)ntckijin palkat otctaan huomioon scn kalcnterir-uodcn alusta, iollorn hin
tzi)'ttil 23 r-uotta (,\ 4/99). -fos rulcva aika maarivnr pclkdstziin LEL:n pe-
rusteella, kcskipalkliaa laskcttacssa l-lrl,-ansioihin lisitiin mvos 'l'l',I.-ansiot

('l'liL-clikepalkan suuruisena) keskipalkan laskentar-uosilta. 'I'trI,-ansioiden

rni:ira. laskctaan kcrtomalla 'I'll,L-clikepalkka keskipalkan laskentamodelle
kohdistuvalla tvoskcntelvajalla. Aika laskctaan piir-in tarkliuudella. LIil :n
kesllpaikkaan otetaan mukaan mvrjs Talil-ansiot r-uodcsta 1998 l'ihtien, ios
'l'al il-r-ur r siansio vh ttid. alcmman rajtr;lt:irirl.

'l'ulevan ajan palkan laskcmiscn pcrustcena oier-icn kalenterir-uosien (va-

kuutusr-uosien) ajasta vihcnnetlin sc aika, iolta n,tintckijzi on cnncn elike-
tapahrumar-uotta saanut tvtielikelisl.i.n oikcutta\-aa cruutta (ks. Litc 3). li)ri
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etuuspdivrit muutetaan ctuuslajeittain yastaamaan 360 pdivni kertomalla
etuuspaivlt luvulla 360 1a iakamalla ne kunkin etuuslaiin osalta niiden pli-
vien lukumaarallz, joilta etuutta voidaan keskimiirin enintdan urodessa
maksaa (hittccn 3 maksimrplivit kuukaudessa kerroruna kahdellatoista) (A
4/99). TvoelikeLsletuuspiiviri ei kuitenkaan vlhenneta, ios (f'lil., LEL,
TaEL) palkkaa ja ctuutta on maksettu vhteaikaiscsti. Sairasrumrs\-uonna

aika otetaan huomioon vain sairasrumisp'iiir-idn astr. Tuleva aika laskctaan

kuukausina eldketapahtumasta cllkeikiin.
T'ietyissl trlanteissa LEL:n ansiot r-oidaan kon-ata toiscn lain ansioilla. Jos

tuleva aika on jilkrkarenssisl:innoksien pcrusteella voimassa TIr,L:n, YLL:n
tar I\[\EL:n perustcclla, mutta LEl,:n ylcmmin njarna:;iran ansritsemisen
r-uoksi tuleva aika lirtetiin Lfrl-ansioihin, voidaan LEl,:n keskrpalkka kor-
vata korkeammalla TIrL:n, \EL:n tai I\I\G,L:n elikepalkalla tai tyorulolla.

Jos tyontekiiella ei ole yhtri:in LEL:n ylemmin rqarnaaran ylittCvll r-uosian-

siota, tuleva;n aja;n elike lasketaan vlemm'ista nltmaaristi lasketulla keski-
kuukausipalkalla.

-los Wdntekijilln on oikeus scllaiseen maatalousyrittijien elzikelain mukai-
seen elaklieeseefl, iossa on mukana tuleva aika (ks. luku 6), rittta LEL:n
tulevan ajan oikeuteen J,El-ansioita alcmman rujarrliirin verran 540 pdivln
aikana. LIrL:n tulevan aian palkka lasketaan tllloin alemman rajxn'i:iran
ylittdncisti LUL-ansioista.

5sv/1okk LEL:ssl sovelletaan f'EI-:n tavoin lakia 55-r,-uotiaiden
sddnt6 gtittomien qvollisrymiscdellyryksien parantamiseksi (kr. TtrL

1.2.2). Laissa meinitn: enintiin 10 kuukauden tydsuhdeaika
tarkoittaa Llrl,:sszi yhtijaksoista, saman ryonantajan palveluksessa tehtyl
ryote. Nditri enintrian 10 kuukauden LEl-tyoskcntelyn ansioita ci lasketa

mukaan tulcvan ajan kesHpalkan laskentaan, mutta tvoskcntelysti saaduista

ansioista karttuu kuitcnkin eld.ketti ekiketapahrumaan saakka.

-fos ryontekiji on saman ty'onantajan palveluksessa yhtdiaksoisesti vli 10

kuukautta, otetaan timin yli 10 kuukaudcn LEl--tyoskentelyn ansiot huo-
mioon tulcran ajan palkkaa laskettaessa. (r\ 20/98, A23/99, A37 /99)

2.3 Eldkkeenkarttuminen

Tvoeldkkeen karttuminen alkaa 23 nroden iln tiyttimiskuukauden alusta

ansaituista LEl-ansioista. 'I'yontekijl voi kuitenkin saada tyoky-
r,yttomyyselakkeen jo alle 23-r-uotiaana ja edunsaaja perhe-ellkkeen alle 23-

r-uotiaana kuolleen Wontekijin jilkeen.
trllkettb kartfuu 1.7.1962 alkaen 1,5 9'o r-uodessa, eli

1

Kuukausieliike = gOO x
indeksilld tarkistettujen ja palkansaajan mak-
sulla vdhennettyjen LEL-palkkojen summa.
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Karttumisprosentti sen ruoden alusta, kun tyt)ntekija, taytta;a,60 r-r-rotta,

on 5 t'r, urodessa samoin kuin 'l'[r,L:

'Iulcvan aian ansioista ja tl,vsitehoiselta elikeajalta LEl--eldkettri karttuu
'I'EI.:n tapaan 1.,2 " ,' r-uodessa 50-r,-uotispaivii seuraavasta paivzista (r0 rro-
den iin tivttdmrspdivain asti ja 0,8 'f i, 60-motispait'za seuraayasta pdivisti
65 r-uoden iin t:ivttzimrspaivririn.

Tulevalta \alta 1a t:ivsitehoiselta elikeajalta karttuu ellketti kuitenkin 1,5
0 o:n mukaan, jos

x elaketapahtuma oli ennen r-uotta 1996
x ennen r.r.lofta 1996 m,vdnneffv elike myonnctlin uudclleen entisin

pcrustein \-r-ronna 1996 tat myohemmin
x enncn r-uotta 1943 synryneelli ryonteHiella oli oikeus rvoftdmrys-

pziivirahaan 1,.1.1,996. Jos kuitenkin t16ntekrjh. oli lomautettuna (a
sai tlvtti tai soviteltuapatn-araha:a) 31,.1,0.1,995 jdlkeen niin, ettd hin
palasi takarsin tydhon samalle ry6nantaialle 29.2.1996 mennessi, ei
hlnelll olc oikeutta 1,5 (l o:n karttumaan. (A 46/95)

Elike rajataan yhteensovituksella 60 prosenttiin korkeimmasta ellk-
keen perusteena oler-asta ansiosta (ks. tarkemmin luku 9).

2.4 Eldkkeenkorotukset

Lapsikororus ja tyoellkelisri mriirdvgn'dt Lh,L:ssl kutcn TEL:ssi (ks.
'l'lr,L 1.6). NIyos lykknyskororus ja varhennusvdhennys rnatrayLyvat samoin
kurn TF',L:ssd.

2.5 Eliikelajit

LEl-clike myonnetziin periaatteessa samoin kuin'IEl--elake. Vanhuus-
elike myonnetlan arna hakemista seuraavan kuukauden alusta. l-EI.-
rydskentelyn ei tan'itse olla pidtwnyt vanhuusellkkeelle jildessd. Vanhuus-
elaklieen perusteena olevana palkliana ei oteta huomioon niite palkkoja,
jotka on ansaittu 65 r-uodcn iln tiyttdmrskuukautena ja kuutena sita edelti-
vani kalenterikuukautena. Tarnan ajanjakson kuukausiansioksi laskctaan
ajanjaksoa edeltinecn kahdentoista kuukauden indeksitarkrstettu keskipalk-
ka.

Osa-arkaelikkeen ja qvottomSrsekikkeen saamrseksi edellytetzilin 5 motta
eld.kkeeseen oikeuttavaa rytisuhdeaikaa. 1.5 kalenterir-uoden aikana ennen
eleketapahtumamotta. LEl-ansiot muunnetaan yastaamaan nttta aikoja
jakamalla kunkin kalenterir-uoden LtrL-ansiot TIrL:n nlama;anlle.. \ruotta

Kuukausieliike = 4gO x
indeksilld tarkistettujen ja palkansaajan mak-
sulla vdhennettyjen LEL-palkkojen summa.

'1
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kohden otetaan huomioon enintidn 12 kuukautta. Lislksi osa-aikaelhkkeen

saamiseksi on oltava kokoaikaista tyosuhdeatkaa 12 kuukautta osa-

aikaelikkeen alkamista edeltd.ven 18 kuukauden aikana. LEL:ssa tyoitkaa ei

r.oida aina milritell:i, vaan kokoaikatyo ioudutaan an'ioimaan palkan pe-

rusteella.

Esimerkki 2.1 Vapaakirjael6ke

Tyontekija on syntynyt 7.3.1945. Hdn on ansainnut LEltoissd seuraa-
VASIi:

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

alle rajamdArdn

Ansiot indeksillA tarkistettuina vuonna 2000 (ind. 1903)

V

V

V

991
993
995

1

1

1

v.1993

v.1995

yhteensA

105 650 - l?9? = 1 1e 106,61 mk
1 688

1zzras" 199? = 136 483,56 mk
1712

255 590,17 mk

ElEike - 255-5-9-0'17 
= 319,49 mk/kk.

800

LEL aelAke on 319,49 mk/kk indeksissd 1903

Esimerkki 2.2. LEL-lyokyvyttdmyyselake

Tyontekijii on syntynyt 20.10.1942. Hdn tulee tyokyvyttom6ksi 1.6.2000.
HanellEi on ollut TEl-ty6suhde 16.10.1966 - 7.5.1989. Ty6suhteen elA-

kepalkka on 12 500 mk/kk ja eldke 4 218,75 mk/kk vuoden 2000 indek-
sissd 1903. Vuoden 2000 TaEl-ansioista, joiden mdArd palkansaajan-
maksun vdhentAmisen jAlkeen on 4 700 mk, on karttunut elikettd 5,88
mk/kk.

LEL-ansioita tyontekijAlld on seuraavasti



62 LEL

Vuosi LEL-ansiot
mk/v ans.
vuoden ind

LEL-ansiot
mk/v ind.
1 903.

85 065,61
131 064,15
124 082,76
130 109,99
131 902,25
112736,97
120 049,07
106 504,64
99 442,64

109 310,41
116 502,72

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

1 903.

Ansio-
kuukau-
det

1 989
1 990
1 991
1 992
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997
1 998
1 999
2000

62
102
104
115
117
100
108
102
98

110
120
53

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

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

32

30

66

1317 280,21 137 128 4700

* Ansioista on vAhennetty 1 .1 .1 996 alkaen palkansaajan tydeldkemak-
suprosenttia vastaava mddrd.

Ansaittu eldke on

Tulevan ajan LEL-keskipalkkaa laskettaessa vuoden 2000 LEL-ansioihin
lisAtdAn TaEl-ansioila 4 700 mk ja vuoden 1989 LEl-ansioihin TEL-
palkkoja 52916,67 mk (= 4+7130 x 12 500).

1 317 280,21 + 4 700 + 52 91 6,67 = 1 374 896,88 mk

LEl-keskipalkan laskennan perusteena olevia vakuutusvuosia on 11 v 5
kk = 137 kk = 4110 pv, joista vdhennetdin ty6ekikelisddn oikeuttavat
ty6ttomyysp6ivdrahapdivAt. Ne muunnetaan kalenterikuukauden pAiviksi
suhteella 128122 x 30 = 175 pv.

1 311-?90,21= 
1 646,60 mukk.

800

1371999,88 
= 10 482,06 mk/kk.

3935
Keskipalkka on 30 x

Elake tulevalta ajalta 1.6.2000 - 20.10.2007

Tulevan ajan ansio 1,2 prosentin karttuma-ajalta tyokyvyttdmyyden al-
kamisesta 60 vuoden iAn teiyttiimispdivddn asti on

28 x 10 482,06 = 293 497,68 mk
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Tulevan ajan ansio 0,8 prosentin karttuma-ajalta 60 vuoden tiiyttdmis-
pdrivEiEi seuraavan pdivdn ja 65 vuoden iEin tdyttdimispdivdn vdlil16 on

60 x 10 482,06 = 628 923,60 mk.

Tulevan ajan eldke on

293 497,68 628 923,60

1000 1500
= 293,50 + 419,28 = 712,78 mk/kk.

TyokyvyttomyyselAke ennen tyoeldkelisdd ja yhteensovitusta on
6 584,01 mk/kk.

Tvdeldkelisa on =j x 6 584,01 = 65,97 ml</kk.' 504 -5

LEl-eldke yhteensd on 1 646,60 + 712,78 = 2 359,38 mk/kk.

LEL-, TEL- ja TaEL-eliikkeet yhteensA ovat

2 359,38 + 4 218,75 + 5,88 = 6 584,01 ml</kk.

Vuosi Ansiot v. 2002 Ansiokuu-
ind.* kaudet

TT-paivAt

Ekike ja tyoelakelisd yhteensd ovat 6 584,01 + 65,97 = 6 649,98 mk/kk
Yhteensovitus ei vaikuta el6kkeeseen.

Esimerkki 2.3. LEL{y6ttomyyseldke vanhojen sddnn6sten mukaan,
tulevan ajan eldkkeenosa mukana ty6tt6myyseldkkeessd

TyontekijA on syntynyt 24.10.1942. HAn on jaanyt tyottdmAksi helmi-
kuussa 1998. Hdnelle on karttunut viidestd eri tyosuhteesta TEL-eldikettdi
3 '184,58 mk/kk (osa LEL:n kanssa rinnakkain) ja YEl-eleikelld 507,74
mk/kk vuoden 2002 indeksissd.

Lisdksi hdnelld on ollut TaEl-ansioita vuonna 1988 ja TEl{yosuhde
lisdpdivien aikana 1.5. - 31.8.2000. Eliike tdstd tyosuhteesta on 50
mt</kk vuoden 2002 indeksissd.

LEL-ansioita ty6ntekijEilld on seuraavasti

1 980
1 985
1 986
1 988

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

12
(12 alle rajan)

12
12

TaEL-
ansiot v.
2002 ind..

2 636,44
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1 989
1 990
1 991
1 992
1 993
1 994
1 995
1 996
'1997

1 998

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 )

12
12
12
12
12
12
12
12
12
(1)

49

32

(alle rajan)

(21e)
1 502 474,83

(1 521030,05)
144 81

* Ansioista on viihennetty 1 .1 .1996 alkaen palkansaajan tyoeldkemak-
suprosenttia vastaava mddrd.

Ansaittu eldke on

Ty6ntekijdlld on ty6ttdmyyseldkkeessidn oikeus tulevan ajan elAkkee-
seen. Tuleva aika liitetdAn LEl-ansioihin, koska ty6ntekijEilld oli tulevan
ajan oikeus voimassa LEl-ansioista alle 10 kuukautta kestdneen TEL-
tyosuhteen alkaessa vuonna 2000

LE L-keskipalkkaa laskettaessa LEL-ansioihin lisdtAdn rinnakkaisen TEL-
ty6suhteen palkkoja 108 331,99 ml</kk (v. 2002 ind.). Keskipalkan las-
kennan perusteena olevia vakuutusvuosia on 12 v = 144 kk = 4320 pv,
joista vdhennetdAn tyoeldkelisddn oikeuttavat ty6ttomyyspdivdrahapdi-
vdt. Ne muunnetaan kalenterikuukauden pEiiviksi suhteella 81122 x 30 =
110pv.

Keskipalkka on 1 502 474,83 + 108 331 ,99 = 1 610 806,82 mk

1 521990'05 
= 1 901,29 mukk.

800

go x 1 610-8q6'82 
= 11 4T8,43 mk/kk

4210

Oletettu pdivdrahatodistuksen antamispdivA on 24.1 0.2002 (tydntekijan
60-vuotispdiva) ja siitA taaksepdin laskettuna 60 viikon (noin 1 v 2 kk)
sisAlld ensimmdinen tyottomyyspdivdrahapAivd 25.8.2001, joka on tyot-
t6myyselAkkeen eldketapahtumapaiva.

Ty6ntekijtillA on oikeus tyottomyyseldkkeeseen, koska hdnelld on eldk-
keeseen oikeuttavaa tyoskentelyd eldketapahtumavuotta edelttineen'1 5
vuoden aikana yli 5 vuotta.
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Eldke tulevalta ajalta 25.8.2001 - 24.10.2007

Tulevan ajan ansio 1,2 prosentin karttuma-ajalta elAketapahtumasta 60
vuoden iEin tiiyttdimispdivddn asti on

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

Tulevan ajan ansio 0,8 prosentin karttuma-ajalta 60 vuoden tEiyttdimis-
pEiivdiA seuraavan pdivdn ja 65 vuoden idin tEiyttiimispdivdn vdlilld on

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

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

1 000 1 500

LEl-eldke yhteensA on 1 901,29 + 619,84 = 2 521 ,13 mk/kk

TEL- ja LEl-eldkkeet yhteensd ovat 3 184,58 + 50,00 + 2 521 ,13 =
5 755,71 mk/kk.

Tyoeldkelisiikerroin on

Kerrointa laskettaessa on otettu huomioon 81 pdiviiA ennen 1 .1 .1997 ja
651 piiivriEi vuosilta 1998, 1999 ja 2000.

Ty6eldkelisa TEL- ja LEl-ekikkeisiin on 0,0577 x5755,71= 332,10
mk/kk

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

Esimerkki 2.4 LEL-vanhuuselAke

Tyontekija on syntynyt 15.5.1936. HAn tayttaa 65 vuotta 15.5.2001
Tyontekija on ansainnut LELtoissd seuraavasti:

Vuosi Ansio v. 2001 indeksissd "

(3 + 1)_+ 0,_8_x 29 
= O,OS77

504 - 33

1 990
'1991

1 996
1 999

95 000
88 000

115000
1 50 000

60 vuoden iEin tEiyttdmisvuosi

1 20 000
30 000

'1. 
1

1.11

-3
-3

1 .'1 0.1999
1 .1 2.1 999



2000 '125 000

Ansio ajalle 1.11. - 31.12.2000 on
Ansio ajalle 1. 1. - 31. 5.2001 on

1. 1.-31.10.2000
1.11. - 31.12.2000

1 05 000
20 000

020 60 000

* Ansioista on viihennetty 1.1.1996 alkaen palkansaajan tyoeldkemak-
suprosenttia vastaava mddrd.

VanhuuselAkeiAn tdyttAmiskuukauden ja sit?i edeltAvdn kuuden kuukau-
den (1.1 1 .2000 - 31.5.2001) ansioita ei oteta huomioon vanhuuselAkettd
laskettaessa. TdmAn ajanjakson elAke mAdrdtdAn ajanjaksoa edelt6-
neen 12 kuukauden aikana ansaittujen ansioiden keskipalkan perus-
teella.

Ansiot yhteensd aikavdlilld 1 .'1 1 .1999 - 31 .1 0.2000 ovat
30 000 + 105 000 = 135 000 mk.

Keskipatkk, on ETQ = 11 250 mk/kk.
t2

2x11 250=22500mk
5x11250=56250mk

v. 1990 95 000 mk
v. 1991 88 000 mk
yhteensd 183 000 mk

Eliike 1,5 prosentin kafttuma-ajalta on 
18:.T0 

= 228,75 mk/kk.
800

v. 1996 1 15 000 mk
v. 1999 150 000 mk
v. 2000 '1 05 000 mk 1 . 1 . - 31 .1 0.2000
v. 2000 22 500 mk 1 .1 1 . - 31 .12.2000
v.2001 56 250 mk 1. 1. - 31. 5.2001
yhteensd 44875Q mk

Eldke 2,5 prosentin kailtuma-ajalta o" oo?::' 
= 934,90 mk/kk

480

Vanhuuseldke on 228,75 + 934,90 = 1 163,65 mk/kk. Yhteensovitus ei
vaikuta eldkkeeseen.
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LEL-el6kkeen laskennan eteneminen

Lasketaan ellkkeeseen oikeuttavat ansiot
- otetaan laskentaan mukaan alara]zn ylittineet mosiansiot
- tarkistetaan indeksilli plbttymisr-uoden tasoon
- tehdiin palkansaajan tyoellkemaksur.ihennykset r-uodesta 1996

alliaen
- lasketaan vuosipalkat yhteen
- vanhuuselikettd yarten viimeisen 7 kalenterikuukauden ansiot
kon ataan edeltlvien 12 kalenterikuukauden ansioilla
Lasketaan ansaittu eliike
- 1,5 o,"r,:n karttuma-ajalta
- 2,5 o,' o'.n kartaxna- alalta
Lasketaan tulevan aian el2ike
- ylemmin rajarna;ann ylittineistd ansioista lasketaan keskimiirii-
nen kuukausiansio (alemman rajzrn:a'iran, j os NI\EL: st:ikin tuler.a
aika)

- ansiokuukausista v:ihennetlin tyoeldkelisdpdivit
-TEL/TaFI-ansiot mukaan, jos tuleva aika vain LEL:std

- erikseen eri karttum a-alotlta (1.,5 / 1,2 / 0,8 o, o)

Lasketaan LEl-eldkkeeseen ty<ieliikelisii ia lapsikorotus
Lasketaan yksityisen puolen eliikelakien mukaiset ellkkeet
yhteen
Tutkitaan vapaaki4aelikkeen kertasuorituksen edellytyks et
Yhteens ovi tetaan yks ityis en puolen eliike ottaen huomioon
ensisijaiset etuudet ia iulkisen puolen tytielikkeet
Lasketaan varhennusvihennys tai lykkiiyskorotus.

{.

,1.

,1.

,1.

*

*
*

*



3 TaEL-ELAKE

3.1 Taiteilijoiden ja erAiden erityisryhmiin kuuluvien tydntekijtiin
eldikelaki (TaEL)

TaEL tuli voimaan 1.1.1986. Sen piiriin kuuluvat tyosuhteessa olevat
x muusikot, niyttelijdt, tanssijat ja muut esiinnr-at tarteilijat,
x ohjaaiaq dramaturgit, koreografit, pukusuunnittelijat, lavastajat,
x lehden, radion tai T\':n toimittajat, kuuluttajat tai toimltukselliset

anrstajat,
x kielenkdintljdt, tulkrt, oppaat,
* kuvaajat, leikliaajat ia taiteelliset arrstajrt,

joiden tvossi luovan taiteellisen Won osuus on ratkaiseva ja loiden trosuhde
on tarkoitettu jatkumaan \-uotta lyhvemrruin aian. Yrittajdt eivit kuulu
'l'aEl-:n piinin. T,vonteluji on lain piirissd sen ruoden alusta, jona hin tiyt-
td 1.4 \-r-rotta.

'I'aEL:n pririin ovat kuuluneet r-uoden 1998 alusta myos sellaiset TEL-
alan tyosuhteet, joissa kesto tai ansiot laavat alle TEL:n karenssirajojen.
Tillaisia ovat Wosuhteet, jotka ovat kestdneet alle kuukauden ia sellaiset yli
kuukauden kestineet tvcisuhteet, joissa palklia 1a;a alle f'EL:n tlanian
(1 206,13 mk/kk \-uonna 2000).

Tvonantaja r-oi siirtii f'El-:std 'I'aEL:n prinin ne Wosuhteet, joissa tyo-
suhtcen ansiot ensimmiisen kuukauden jilkeen or-at laskenect alle TEl,:n
rzjxna;aran kuutena perakkliseni kuukautena. Toisaalta, i.r tillaisessa
TEL:n llzra;ian alitumisen r-uoksi TaIrL:ssa vakuutcfussa ryosuhteessa ansi-
ot nouseyat kahtena peraklidisen;i tzytena. kuukautena vli TEL:n alarajan, on
vakuurus srirrettivl f'EL;n pririin. (A 44 / 97)

TaIiI.:n piiriin on kuulunut moden 1998 alusta mvtis kotrtalouksien
teett:imri TEL-alan no palkasta ja gosuhteen pituudesta riippumatta (A
44/e7).

3.1 .1 Laskentaperiaatteet ja elEikelajit

TaEl-ellke lasketaan pidsdintoisesti kuten LEl-elike, jos eliketapah-
tuma sattuu 1..1,.L996 tai sen jllkeen (A 1,2/96). \'uoden 1998 alusta
TaEL:iin tehtiin lisdksi muutamia merkrttavii muutoksia. Eliklieen laskemi-
sesta, kun eldketapahtuma sattuu ennen 1.1.1998, kerrotaan vleiskirjeessi
29 /86 sekl aikaisemmissa fi oeldklieen laskentaoppaissa (1994 1t 1996).

i,ain markliama:irit ovat r.uoden 1962 indeksitasossa 100. Osa-
eikaclikliciti ei TaEL:ssa mvcrnneti.
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3.2 Eldkkeeseen oikeuttava aika ja ansiot

TaEl-clikl<eesecfl oikeuttavat aika ia ansigt kuten LEL:ssi' .foitakin
poikkeuksia kuitenkin on mm. sen r-uoksi, ettri'I'aEl,:n laskenta ei ole aina

ollut LEL:n kaltaista.

3.2.1 Tyoskentelyaika ja elAkkeeseen oikeuttavat ansiot

'1'aEl-elikkeeseen oikeuftavat nc ansiot 23 rroden ilin tivttdmiskuukau-
den alusta (aikaisintaan 1.L.1'986 llhtren), jotka yhtth'lt Talll-:n alemrnan

njamatirzn (ks. liite 5) ja joiden pcrusteella on maksettava Tal',L:n mukaincn
vakuutusmaksu. Alempi nitrrltan on 3 1106 markliaa \-uonna 2000 (2(X) mk
indeksissi 100). Eleketti laskettaessa ansiot tarkistetaan 'I'EL-indcksilli.

Elziklieen pcrusteena oler-ista ansioista r-ihcnnetiin kunkin r-uoden palkan-

saaj an n'oelakemaksuproscnt tia r-astaava miarC.
LE L: sti p oiketen fi osuhteen piritWessi maksettavaa r-uosilomakon-aus ta

ei lueta Tal]L-ansioihin moden 199t1 alusta lukien. \'iimeisten kuuden kuu-
kauden TaEl-ansioita ci mvoskiln kon-ata vanhuusckiketti laskettaessa,

vaan ne otetaan huomioon sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana

t1-ontekijd tlyttii 65 r-uotta.
f'alrl--ellkkeeseen oikeuttava alxa;ia. oli 540 markliaa indeksissi 142 en-

nen \-uotta 1998. I.rittcesti 5 nlkw modesta 19U6 lihtien temlin talxn'iiittn
kehiws.

3.2.2 Tuleva aika ja tulevan ajan ansiot

Edely- Tuleva aika on Talll--elikliecseen oikeuttavaa aikaa. f'uleva aika
tvkset lirtetarin eliklieesecn (aika elikctapahtumasta elikeiklln), io,

r,v6ntekrji on ansainnut v:ihintaan TaEl,:n vlemm:in ta;itt:la::ran

(ks. Lite 5) 540 p'.iir-in aikana
x ennen wokp-ltttiml'lteeniohtanecn sairauden alkamista,
* ennen elikctapahrumaa,
x ennefl 1. lisipdir-dd tai
'r' 55 \-uotta tlvttrineclli ennen enintlirin 10 kk t1'osuhtccn alkamrsta

(ks. m,vohcmmrn tai Ttrl- 1.2.2).

Vempi njanna'ir:- on 15 224 marl'kaa \-uonna 2000 (fi00 ml< indeksissd

100). L,delle mainittua 540 pdivin tarkasteluaikaa iatkavat nc p:iivit, ioilta on
makscttu liitteess:i 3 mainitnrja etuuksia. Karenssiaikaa lukuunottamatta
chdot tulevan ajan mukaan ottamisclle Talil-eliklicessi ovat samat kuin
TEL:ssri (ks. TEL 1.2.2).

Tulevan ajan edell,vrl'ksena oleva tvosuhdeaika (12 kuukautta 10 r-uoden

aikana) on oltava todellista tr,oskentelyaikaa (TaEl-palkan maksukuukausi

tyosuhdcrekisterissi yastaa yhden kuukaudcn todellista tvoskentel,vi kalentc-
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rir-uonna, jona 1'aEi,-ansioita on r-zihrntain alcmman rqarn:iarln r-crran).
'l'alil,-ansioita ei tassa muunncta ht)skcntelvkuukausiksi'l'El,-alaraian ar-ulla

kutcn rvi itttjmrls clii.kcoikcutta rutkittae ssa (ks. 3. 5).

Tutevan 'I'ulcr-an qan palkka on vlemmln rajamiiran vlittancidcn
ajan indcksitarllstettujen, palkansaajan trt)ellkcmaksulla vihcnncth'-
oalkka i.. u-rosipalklioicn kuukausikeskian'o. Se saadaan jakamalla

r-uosipalkkojen summa nlihin r-uosiin sisaln'r-icn kuukausien lukumi'irilli
(= kcskipalklia, tulevan ajan palkka). 'I'ulcr-an ajan palkliaa laskettaessa

Wt)ntclljln palkat otetaan huomioon sen kalcntcrimodcn alusta, jolloin hin
tivttii ?3 r-uotta (.\ 4/99). -fos tulcr-a aika m:iiiravnr pclklstririn Talri,:n
pcrustcclla, kcsllpalkkaa laskettacssa Talil-ansioifun hsltziln mvt)s f'llL-
ansiot (TI')1,-clikcpalkan suuruiscna) keskipalkan laskentar-uosilta (-\ 7 /98).
Samoin otctaan mukaan 1,1'll--ansiot modcsta 1998 lnhtien, jos LI',I,-
r-uosiansio vlittii aiemman rqtrna:iran.

'I'ulcr-an ajan palkan laskemrsen perustecna oler-ien kalcnterivuosicn (r-rr-

kuutusmosicn) ajasta r-:ihcnnetiin se aika, iolta n'r)ntclljzi on cnnen elikc-
tapahtumar-uotta saanut n'tjelikeiisrizin oikcutta\-aa ctuutta (ks. hitc 3 ya"LIil,
2.2.2). SairasrurnisvLl()nrra otctaan huomioon vain aika sairastumispiiir-aen
asti.'l'uler-a aika laskctaan kuukausina elziketapahrumasta clikcikirin.

Nlvos 'I'al'lL:ssa on ticnissi tilantcissa mahdol[sta kon-ata todclltsct
'I'aI'll,-ansicrt toiscn lain ansioilla samoin kuin LIil,:ss:i (ks. Ll;,1. 2.2.2).
'I'alil,:rin sovciietaan ruodesta 199ti alkacn samaa klvtzintol kurn LI',1,:ssri

silloin, kun tulcr-a aika rulee mv6s NlYIll,:stl:'I'alil-:n tulcvan ajan oikeuteen
riitt:iii alcmpi r\amiira, ansioita 540 plivin aikana ja T'aEL:n keslopalkla
lasketaan aiemrnan rai:trna:.an vLtt:ineistd ansioista (ansaitu 1.1.1998 iel-
kcen), kun elikctapahruma sattuu \-uonna 1991J tai sen jilkcen. (i\ 7/98)

55v/1.kk Tal'lI-:ssa sovclletaan mvds lakia S5-r-uotiarden tydttomren
saanto ndlLsnmrscdellvwksicn parantamiseksi (ks. l'[tL 1.2.2). Laissa

mainittu cruntaln 10 kuukauden wtisuhdcaika tarkoittaa
f'aliL:ssa vhrrijaksorsta, saman tlonantajan palr-eluksessa tchtl'ri t)'dt,i. 'l',iti
cruntziin 1() kuukauden Tal.,l--ryiiskcntelvi ei otcta mukaan kesllpalkan
laskcntaan, mutta h'oskcntclvsta karttuu kuitenkin ellkettl eleketapahru-
maan saaklia.

-fos wontckrji on saman h'onantaian palvclukscssa vhtziiaksoisesti y'li 10

kuukautta, ()tctaan tamzin vL 10 kuukaudcn'l'alj1.-woskcntclyn ansiot huo-
mi<ron tulevan ajan palkliaa laskcttaessa. (A 20/98, ,\ 37 /99)

3.3 Eldkkeenkarttuminen

f'aEL:n mukaiscn woellkkccn karttuminen alkaz,23 r-uoden izin tlvtti-
mrskuukaudesta. 1'yontcHji voi kuitcnkrn saada ryoklryttomlryselikliccn j<r

alle 23-r-uot1^'tn^ ja edunsaaja perhe-eliklieen alle 23-r-uc)tt Lr,a, kuollecn
tvontclljin jdlkecn.
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Irliikettri karttuu J'a[']L:ssa 1.1.19U6 alkaen L,5 o o rttodcssa, eli

Kartrumisproscntti scn moden alusta, kun Wtintekiji tivnii 6() r-r-rotta,

o, 2,5 o o \-uodessa (samoin kuin 'I'EL:ssd)

Kuukausieldke = 1 
,,

800

1

KuukausielAke = x
480

indeksilld tarkistettujen ja palkansaajan mak-
sulla vdhennettyjen TaEL-palkkojen summa.

indeksilld tarkistettujen ja palkansaajan mak-
sulla vdhennettyjen TaEL-palkkojen summa.

'I'ulevan ajan ansioista ja tzivsitehoisclta el:ikcajalta Talil,-elikettl karttuu
'I'EL:n tapaan 1,2 " u urodcssa 50-r-uotrspiiir-iii scuraavasta pilr-'isti 60 r-uo-

dcn iln tivtt:imispiir-iln asti je 0,8 " Lr 60-r-uotispiir'1d scuralvasta piir-astl
65 r'uodcn rin tivttimrspiiir-ziin.

'I'uler-alta a:1a.\ta 1,a. tzivsitehoisclta el'ikeajaita karttuu eliketti kuitcnkin 1,5
o o:n muka'J"n, i<ts* ellkctapahruma oli cnncn vuotta 1996

x cnncn \-uotta 1996 mvtinnettr. cllkc mvt)nnetliln uudellecn entisin

perustcin vuonna 1996 t:ti mviihemmin
x enncn vuottx 1943 svnn-ncell'i n'6ntclriilll oli oikeus h'i)tttimlrys-

pair-irahaan 1,.1,.1996. -fos kuitcnkin wirntcilji on ollut lomautcttu-
na (ja sai tivtti tai sovitclrua piir-:lrahaa) 31.10.1995 i'ilkecn nirn,

ett:i hrin palasi takaisin wiihon samalle trt)nantaiallc 2().2.7996

mcnnessi, ci hinelli olc oikeutta 1,5 0,r:n karttumaan. (.\ 46/95)
lilCke raiataan yhteensovituksella 60 proscnttln korkcimmasta elik-

kcen pcrusteena olevasta ansiosta (ks. tarkcmmrn luku 9)'

3.4 Eldkkeen korotukset

Lapsikororus ja tvt;elikelisl miirivty'r-at 'l'alrl :ssa kuten 'I'EL:sszi (ks.

T'til, 1 . 6), samoin l,vkli:ivskorotus ja r-arhennusr-ihennvs.

3.5 Eliikelajit

'I'atr].-el'ikc mv6nnetiin samoin kuin f'lrl,- ia l,tr].-cl:ikkcet, paitsi etti
osa-arkaclikctta ei'['afil,:ssa olc. 'l'aE],-tvtrskcntclvn ei tan-itsc olla paath'nvt

r-unhuuschkkccllc jlddcssri. 'l'oisin kurn Llil,:ssi 'l'al'll,:n r-iimcisten scitsc-

miin kuukauden ansioita ci kon-ata r-anhuuscllkettri laskcttacssa.

Tutkittacssa tvijttiimr-l seliikliccscen vaadittar-aa tvt)suhte cn kestoa (5

luotta cllkkcesecn oikeuttar-aa tvtjsuhdcaikaa 15 r-uodcn aikana) kunkin
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kalcnterir-uroden 'I'alil--ansiot lzet^ rr'l'E1,:n nlaLrnaaralla kuten LEL:ssi,
jotta piistiin niihin aikamairiin. \'uotta kohden otetaan huomioon enin-
taa:n 1,2 kuukautta.

Esimerkki 3.1 . TaE L-tyokyvyttomyyselake

Tyontekija on syntynyt 25.6.1945. Hdn tulee tyokyvytt6mdiksi 13.4.2000.
HdnellA on ollut TEL-tydsuhde 1 .1 0.1 998 - 15.2.1999, jonka eldkepalkka
on 5 500 mk/kk ja ansaittu elAke 30,94 mk/kk, markkamddrdt ovat vuo-
den 2000 indeksissd 1903. Hdnen TaEL-ansionsa ovat seuraavat:

Vuosi TaEL-ansiot mk/v Tulevan ajan
ind. 1903. keskipalkan

laskenta-ansiot

Ansio-
kuukaudet

1 986
1 987
1 989
1 990
1 991
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997
1 998
1 999
2000

79 600
91 000
95 000
98 500

6 900
(5 eoo)
82 000
64 300
92 000
85 000
(3 130)
90 500
10 200

79 600
91 000
95 000
98 s00

82 000
64 300
92 000
85 000

98 750".

12
12
12
12

(12)
(12) alle rajam
12
12
12
12
(3) alle rajam.

12
(3)

795 000 786 150 108

. Ansioista on vdhennetty 1 .1 .1 996 alkaen palkansaajan ty6el6kemak-
sua vastaava md6rA
** Sis. TEL-ansiot I250 mk ajalta 1.1. - 15.2.1999.

Vuosien 1993 ja 1998 TaEl-ansiot eivAt oikeuta eldkkeeseen, koska ne
eivdt ylitd ndiden vuosien ansaittuun eldkkeeseen vaadittavia rajamd6-
rid.

Ansaittu TaEl-eldke on 79:-0-00 
= 993,7s mk/kk.

800

TaEL:n tulevan ajan palkan laskennassa ei oteta huomioon vuosien
1991, 1993, 1998 ja 2000 TaEl-ansioita, koska ne eivdt ylitd ndiden
vuosien ylempi6 rajamddrid. Vuoden 1999 ansioihin lisdtddn TEL-
tyosuhteesta 1.10.1998 - 15.2.1999 ansiot ajalta 1.1. - 15.2.1999.



TaEL 73

Eldke tulevalta ajalta 13.4.2000 - 25.6.2010

TaEL-keskipalkan laskennan
vuotta eli 108 kuukautta.

perusteena olevia vakuutusvuosia on 9

Tulevan ajan TaEl-keskipalkka on 7816=150 
= 7 279,17 mk/kk.' 108

Tulevan ajan palkka 1,2 prosentin kafttuma-ajalta tyokyvytt6myyden
alkamisesta 60 vuoden idn tiiyttiimispdivdtin asti on

62x7 279,17 = 451 308,54 mk.

Tulevan ajan palkka 0,8 prosentin karttuma-ajalta 60 vuoden iAn taytta-
mispdivdn jdlkeisestd pAivAstd 65 vuoden iiin tdyttdmispdiv66n asti on

60 x 7 279,17 = 436 750,20 mk.

TaEL-eldke tulevalta ajalta on

451 399,54 + 436,!?9,20 
=4s1,31 + 291 ,r7 =742,4g mk/kk1000 1500

Tyokyvyttomyyseldke on 30,94 + 993,75 + 742,48 = 1 767,17 mk/kk

Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeeseen.

Esimerkki 3.2. TaE L-vanhuusel6ke

Muusikko tayttaa 65 vuotta 30.7.2001 ja jaa vanhuuseldkkeelle
1.8.2001. HAn on ansainnut TaEL-ansioita seuraavasti:

TaEL-ansiot v. 2001
indeksissd mk/v

uos

1 988
1 989
1 990
1 991
1 993
1 994
'1995

Yhteensd

36 000
56 000
(5 300)
90 000

1 05 000
98 000
87 000

472 000

alle rajan

472000
Eldke = aoo = 59o,oo mk/kk
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Vuosi

1 996
1997
1 998
1 999
2000
2001

92 500
95 000

1 03 000
94 000
88 000
45 800

51 8 300

TaEL-ansiot v. 2001
indeksissd mldv *

tayttaa 60 vuotta

Yhteensd

. Ansioista on vAhennetty '1 .1 .1996 alkaen palkansaajan tyoeldkemak-
suprosenttia vastaava mddr6.

51 8 300
Eldike= +ao = 1 079,79mklkk.

TaEL-vanhuusel6ke 1.8.2001 alkaen on yhteensa 590,00 + 1 079,79 =
1 669179 mk/kk Yhteensovitu s ei vaikuta eldkkeeseen
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TaEL-eldkkeen laskennan eteneminen

* Lasketaan elikkeeseen oikeuttavat ansiot
- o tetaan las kentaan mukaan alxaitn,vlitt:ine et r-uo sians io t
- tarkistetaan indeksilli piitwmisvuoden tasoon
- tehdidn palkansaajan tytrellkemaksuvihennykset r-uodesta 1 996

alkaen
- lasketaan vuosipalkat yhteen

'l' Lasketaan ansaittu eldke
- 1,5 o o:n karttum*a1ilta"
- 2,5 u o:n karttumtqalta

'l' Lasketaan tulevan aian eliike
-,vlemmin ralarnar;raLn ylittineisti ansioista lasketaan keslumlirdi-
nen kuukausiansio (alemman rarjarna;zran, jos l\f\'lJl-:stikin ruleva

aika )
- ansiokuukausista vihenneti:in ryoelikelisdpiivit
- TTil-/I.EL-ansiot mukaan, jos tuleva aika vain TaEL:sta

- erikseen eri karttum a-ajollta (1.,5 / 1,2 / O,B o o)

* LasketaanTaEl-eliikkeeseentytieliikelisiifalapsikorotus
{' Lasketaan yksityisen puolen eliikelakien mukaiset elikkeet

yhteen
* Tutkitaan vapaaki4aellkkeen kertasuorituksen edellytykset
* Yhteensovitetaan yksityisen puolen eliike ottaen huomioon

ensisijaiset etuudet ja julkisen puolen tytieliikkeet
{' Lasketaanvarhennusvihennystailykklyskorotus.



4 tUEL-ELAKE

4.1 l/erimieseldikelaki (IVEL)

NlcrimrcselikclaH, NIIiL, tuli voimaan 1.6.1956. Lain puriin kuuluvat mc-
rimrehet, jotka tvoskentcler-it suclmalaiscssa ulkomaanLikcnteen kauppa-
alukscssa tai mrellstoasemassa mercnkulkuhalliruksen jilnmurtajassa. Lakia
ci sor-cllcta Wdntckijiin, ionka nt)suhdc on alkanut 65 vuodcn rin tivttdrru-
scn jalkecn.

4.1.1 Laskentaperiaatteet ja elaikelajit

NILTI.-clnke laskctaan h-r-rsuhteittain kutcn TIrL. NIEI,-clakliecn laskenta
poikkeaa kuitenlln paljon muista n t)clzikelaeista. i\lcrimiesclzikettl karttuu
kaksr prosenttia r-uotta kohdcn ia sit,i r-oi cnimmrlllian saada 50 proscnttia
enintlan kvmmcnen r-iimcis en ['or-uoden kcs llmziariis cs ti palkas ta.

Nlcrimicsclikkeini maksctaan samoja elikkcitl k-uin f'lll :ssd, murra r-ln-
huusclikeiit poiklicavat muista vksin'isen puolcn wtiellkelaeista.

4.2 Eldkkeeseen oikeuttava aika

Nlerimrcsclikkceseen oikeuttavat qa.t ()\-r.I pcrielttccss] samat k-uin
'l'IiL:ssi. 

-foitalln crcar-aisuuksia on kuitenkrn lakien sor-cltamispiirin, r-oi-
maanrulon ja mcrcnkulun criwisptrteista johruen. NIl,lJ-:ss,i ci mvdskaan
sor-cllcta TI iL: n plir-zitckniikkaa.

4.2.1 Tyosuhdeaika

Nlerimieselikliccscen oikcuttaa r-ihintlin 15 p'J.ivrizi kestinvt tvtjsuhdc.
Nlviis lvhvemmrsti h'osuhteista roi kcrfi'a clikeoikcutta, jos kalenterir-uodcn
arkana cliklicescen oikeuttavaa aikaa on cn fi'dsuhtcissa vhtcensri r-zifuntiin
15 piiir-in. Niisti lvhvistl tv<isuhtcista muodostctaan vksi vapaakirja, ns. kc-
riilr,r-apaallrja. Nlvos kon-lus, joka maksetaan fitisuhtcen pearh'cssi ja pe-
rusruu vastikliccnr tai muune \'tstJa\ lna suorircttuun vlin'iihiin. muunnc-
taan elaklieesecn oikeuttar-aksi ajaksi. Koska ellikc lasketaan kuukausina,
pvdristetaan 15-59 phr-ai kestanvt wosuhdc 1'hdcksi kuukaudeksi. NIIll,:ssl
ellReescen oikeuttaa m_vos aika ennen wdntckrjln 23 moden iin tlvttimis-
tZ.

Flnnen vuotta 1991 ellkliccsccn oikeuttir-at kaikhr nc pliir-it, joilta oli
makscttu palkkaa. 'I'vdsuhtcita ci rekistcrditr'. I,liikkecsccn oikeumavaa aikaa
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laskettaessa koko r,-uoden pdivit jaettiin 30:lla, jolloin saatiin ellklieeseen
oikeuttavat maksukuukaudet.

Aika ennen I\{EL:n voimaantuloa 1..6.1956 oikeuttaa myos elikkeeseen.
Tahln aikaan sisiltyl.il elikkeeseen oikeuttavia kuukausia kutsutaan purjeh-
duskuukausiksi.

4.2.2 Tuleva aika

Tulevan ajan oikeus rnaaraytyy kuten TEL:ssi. Tuleva aika lasketaan sii-

hen elikeiklin asti, jossa ryontckijnle olisi ollut oikeus siirtyi vanhuus-
ellkkeelle, jos hhn olisi ollut NIEl-tyosuhteessa yhtljaksoisesti. Tulevan aian

piiteikinl voi siten olla ioko yleinen eldkeikd tai ansaittu elikeikl (ks. kohta
4.7.1 Vanhuuselike).

4.3 Eldkkeen karttuminen

4.3.1 Pddsddntd

ITIIIL:n pi:isbrinnon mukaan eliketti karttuu kaksi prosenttia modessa.
Ajalta eflnen 1.6.7956 ellkettb karttuu vain yksi prosentti r-uodessa. Piisiin-
ntrn mukaan elikettl karttuu kahden prosentin mukaan my6s sen r-uoden
alusta, iona tyontekije tayftee 60 motta.

1
Karttumiskerroin kuukaudessa ennen 1.6. 1 956

1 200

1
Karttumiskerroin kuukaudessa 1.6.1 956 j€ilkeen

600

Jos eldketapahruma on 1,.1,.1,996 tai sen jdlkeen, karttuu tulevalta a;laka 1a

tiysitehoiselta eldkeaialta lrllrl-elikettl 1,7 9't r.uodessa (kerroin 1,7 /1,2000
kuukautta kohden) SO-r-uotispdivil scuraavasta pdivasti 60 r-uoden iin
tiyttlmispdivaan asti la. 1.,3 o't (kerroin 13/1,2OOO kuukautta kohden) 60-
r-uotispiivid seuraavasta pdivisti 65 nroden iin tlyttlrruspiivdln.

Tulevalta ajalta 1a tiysitchoiselta eldkeajalta karttuu elzikettd kuitenkin
kahden prosentin mukaan, jos

x elbketapahruma oli enncn motta 1996
x ennen r-uotta 1996 myonnettv elike mvonneti:in uudelleen entisin

perustein \-uonna 1996 ta: myohemmin
x ennen r-uotta 1943 synWneelli tyonteHie[n oli oikeus rvottomvl-s-

paivanhmn 1.1.1996. Jos kuitenlln tzillaincn fiontekijn oli lo-
mauteffuna (ja sai ti,vttl tar soviteltua piivdrahaa) 31.10.1995 iil-



78 TVIEL

keen niin, ettl h'in palasi takarsin tyohon samalle tyonantajalle
29.2.1,996 mennessi, ei hdnelli ole oikeutta kahden prosentin
karttumaan.

Elikettl saa NIIiL:n mukaan karttua enintlan 50 prosenttra n'ontekijin
enintlin kvmmenen viimeisen meripalvelur-uoden en wosuhteiden yhteen-
laskettujen palkliojen keskimrifuiisest:i kuukausipalkasta (kattoslintt ). Te-
mzin sziannon mukaisten kcskipalkan laskentaan mukaan otettavien r-uosien
rniara noudattaa samax voimaantuloaikataulua kuin elikepalkan laskennassa

(ks. alla 4.4 jaTtrL 1.5). Ennen \uotta 1996 olevrin eruntian neljririn meri-
palvelur-uoteen lis:itzian ruosi kerrallaan modcn 1995 jllkcisid r-uosia niin,
ett:i keskipalkan laskennassa kivtett:ivil mosia on eruntizin kymmcncn.
Nziistl meripalvelur-uosista latetal;n pois allc 50 o o:n r-uodet samalla tavalla
kuin elikepalkan laskennassx.

4.3.2 TEL{akuusAdnto

Nlerimieselike lasketaan mvtjs TEL:n s:ilnttijen mukaisesl (TEL-
takuusdinto). Piasiinnon ja I'El-takuusilnnon mukaan lasketuista clik-
kcistri r-aLtaan suurcmpi.

Takuusianntissri el:ikettl karttuu tvonteosta 0,75 prosenttia r-uodcssa
(kerrcrin 1,/1600 kuukaudessl aialta. ennerr 1.6.1956 ia sen jilkeen 1,5 pro-
senttia (kerroin 1/800 kuukaudessa) kuten TEL:ssl ja 2,5 prosenttia (kerroin
1/480 kuukaudessa) 60 r-uoden iin tdyttdmisr-uoden alusta. J'akuusriannon
mukaiseen eli.klieescen ei yleensi otcta mukaan arkaa ennen tvontekijnn 23

n:oden irin t:ivtt:imistd.
Tulevalta ajalta ja tlysitehoiselta eldkeaialta takuusizinnossi eliketti

kartluu TFIL:n t^pl^n 'r,,2 " n r-uodessa 50-r-uotispdir-dd seuraavasta pair.isti
60 r-uoden iln tlyttd"mrspdiviin asti ja 0,8 o; 60-r-uotispiivdi scuraar-asta

pds-dstd 65 r'uodcn iin tivttimisplir-idn.
'I'ulevalta a;ja.lta 7a tlysitehoiselta ellkeajalta karttuu eldkettd kuitenkrn 1,5

oo:n mukaan, jos cdelld piasilnnon kohdalla 1a,TtrL 1.3 kohdassa mairutut
ehdot toteulu\-at.

Takuusririnnon mukarsta elikettd saa maksimissaan kartfua 60 prosenttia
f'EL 8 $:n mukaisesta vhteensor-itusperusteesta (ks. tarkemmrn luku 9).

4.3.3 Vapaakirjaeldke

\rapaakirjaeld"kettl karttuu yksi prosenttt qalt:- ennen 1.61,956, kaksi pro-
senttia aja,lta 1.6.1,956 - 31,.1,2.1,990 7a 1,5 prosenttia r-uodessa sen iilkeiselti
ajalta. Sen moden alusta, jolloin Itintckijn l'zytta;z 60 r-uotta, vapaakrrlael:i-
ketti kartfuu Fontcosta 2,5 proscnttia r-uodessa.
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4.4 Eldkkeen perusteena oleva palkka

Elikkeen perusteena oleva palkka lasketaan enintiin ry6suhteen kym-
menen viimeisen kalenterir.r-roden indeksitarkistctuista ansioista periaattccssa

samoin kuin TEL:ssa. Palkansaajan clzikemaksua ei kuitenkaan vihennetd
NtEL:ssi ellkepalkliaan mukaan otettar-ista ansioista. NIIIL:ssi on ollut pal-

kansaajan maksu jo jirjestelmln alkuvarheista Lihtien.
Eldkepalkan laskennassa ajalta ennen 1.1.1,996 huomioon otettaYat \-uo-

det lasketaan hieman en tavalla kuin TEL:ssi, koska I\I}1L:n elikepalkan
laskenta poikkesi TEL:n laskennasta cnncn r.-uotta 1996.

Ennen r-uotta 1996 ellkcpalkka laskcttiin kaikkren neliin r-uoden ansioi-

den kesl<ran-ona, toisin kuin TEL:ssi, jossa elikepalkka oli ansiotasoltaan

kahden keskimm:i-rsen r-uoden keskian'o. Irllketapahtuman:osi iitcttiin ot-
t^rnatta huomioon, ios tyosuhde pddtryi eliketapahtuma rlia tvosuhde niin
laskettuna oh jatkunut vahintirin kahden kalenterir-uoden alkana. Ly'
hyemmrssd ryosuhteissa elikepalkka laskettun kaikkien Wor-uosien ansroiden

keskian-ona.
Koska NftrL:ssi laskettun elikepalkka ennen \:uotta 1996 kaikkien enin-

tidn neljin viimeisen moden keskian'ona, valintamodet alalta ennen
1.1.t996 o'u-at aina samalla myos laskentar-uosia toisin kuin TEL:ssi.

NltrL:ssi voidaan f'EL:n tlp^m laskea tasoiruspalkka, jos tuleva aika on
hitettlva alle kuusi kuukautta jatkuneeseen ryosuhteeseerl. Elikepalkliaa
voidaan myds tarkistaa harkinnanvaraisesti ia palkaton lapsenhoitoaika ote-
taan huomioon samalla tavalla kuin f'Iil-:ssd.

4.5 Eldkkeen korotukset

4.5.1 Tyoeldkelisd

N{lrl--elikkceseen lasketaan tydelikelisd samoin kuin f 'tll-: ssl. Tyoellke-
lisain oikeuttayat etuuspdivll oyat liitteessa 3.

4.5.2 Lapsikorotus

NlEl-elikkceseen laskctaan lapsikorotus "IFiL:n tapz fl, mutta NlEi,:n
r.arhaisemman voimaantulon takia lapsikorotuksia ei makseta niin pitkldn
kuin TEL:ssn (ks. liite 2). Eldke lapsikorotuksen kanssa saa olla enintiln 66

prosenttra NIFIL:n 50 9i,:n kattosizinnon mukaisesta keskimaziraisesti palkas-

ta'.
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4.5.3 Lykkdyskorotus

Lykli'ivskorotus on 0,6 prosenttia rvontekijin vanhuusel:ikeirin jilkcen lv-
kitwi kuukautta kohden kuten TEL:ss:i. Jos kuitenkin Wontekiillll on r':i-
hemm:in kuin 25 \uolta elikkcescen oikeuttavaa aikaa saar-uttaessaan vleisen
elakeiin, elikc karttuu siihcn asti, kunnes 25 r-uotta tulee tivteen. \rasta ti-
mii.n jdlkcen lasketaan lykliivskornrus. Il,likkeeseen oikeuttavaa aikaa ei kui-
tenkaan kartu 65 r-uoden iin til'ttlmsen jilkeen, joten lykliivskorotus las-

ketaan viimeistiin 65 r-uodcn iisti lihtien.

4.6 Automaattinenkatkaisu

.\utomaattincn katkarsu tehdiln kuten f'El.:ssi, aikarsintaan 31,.1,2.1991

alliaen. NIIrl,:sszi tyosuhdctta ei kuitenkaan katkaista, jos aika elakerl<lbn voi
muodostua kolme \-uotta lvhyemmiksi.

4.7 Elrikelajit

NlEl-ellklieind mytrnnetd"in samoja ellkkeiti kurn TEL:sszi, mutta van-
huuscldkeiin laskeminen poikkeaa muista I'ksiwisen scktorin elzikkeistd.

4.7.1 Vanhuuseldke

\/anhuuselakc NII1L:ssi r-oi alkaa joko ansaitussa tai vleisessri ellkciissi.
\1einen elikeikl tarkoittaa ikaa, jossa on oikeus jdldh eldkkeclle riippumatta
mcripalvclun pituudesta. Veisti ellkeikld alhaiscmmassa, ansaitussa clikc-
iissl cld"kkeelle jd:idnkseen tl,vtyr giintekijln olla tvossl ellkeikidn asti ja

woskcnnclli r-iimeisen kolmen r-uoden arkana vahrntain 18 kuukautta. An-
sartru clikeiki mlaravhr meripalvelun piruudcn mukaan.

PAallyst6

Pilll,vsttrn ylcincn cllkerlii on 65 \-uotta. Pidllvston ansaittu elikeiki las-
ketaan kuukauden tarkliuudclla sitcn, etti 65 r-uoden iisti vihennetiln ne
menpalvelukuukaudet, jotka yhttdvzit 300. Ansaitu ellkcikl ci voi olla alhai-
sempi kuin 60 \-uotta.

Miehisto

Nliehisttrn yleinen cllkcikl nousee r-uosina 1992 - 2001 60 r-uodesta 65
\-uotcen siten, ettii jokainen tilli jaksolla alkava kahden kuukaudcn jakso

korottaa elikeikld vhdelli kuukaudella. :\nsaittu eldkeikn laskcta,rn marnittu-
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na alkanz vdhentimilli 65 r-uoden ilstl nc r,'uoden 1991 loppuun mennessl

ansairut meripalvelukuukaudet, jotka ylittdvnt 180. Ansaitu elikeikb mie-

Lusttiln on vihrntain 55 r-uotta.

Vuoden 2OO2 alusta miehiston ia pinllyston elikeiit mzany\n;at samalla

tavalla muuten, paitsi etti mieltstoon kuuluva voi aikaisintaan iaada ansai-

tussa eldkeiiss:i elikkeelle 5S-motiaana.

Esimerkki 4.1 Ansaittu eldkeikd vuoden 2001 loppuun

Miehist66n kuuluvalle tyontekijalle on kertynyt 355 meripalvelukuukautta
31.8.2000 mennessa. Vuoden 1991 loppuun mennessA hdnelle on ker-

tynyt 255 meripalvelukuukautta. Ansaittu el6keikd on silloin:

255 - 180 = 75 kuukautta eli 6 vuotta 3 kuukautta

65v-6v3kk=58v9kk.

4.7.2 Varhennettu vanhuuselake

Varhennettu vanhuuselike lasketaan kuten TEL:ssli. Varhennusr,'ahennys

on 0,4 prosenttia varhennuskuukautta kohden. Elikettiin l-oi varhentaa

korkeintaan viisi r-uotta. Varhennus lasketaan joko ansaitusta tai yleisestzi

elikeidsti. Varhennettu vanhuuselike voi alkaa MEL:ssi aikaisintaan 55

r.rroden iisti.

Esimerkki 4.2 Vanhuuselake

Ty6ntekijii on syntynyt 31.1.1945 ja jaa 55 vuoden ansaitussa elAkeiAs-

sd merimieseldkelain mukaiselle vanhuuselakkeelle. HAnelle on karttu-
nut MEL-vapaakirjaeldkettii 4 700 mldkk vuoden 2000 indeksissd. Hd-

nella on lisdksi ollut vuoden 199'l alun jdlkeen seuraavat tydsuhteet:

Tydsuhde 1.9.1991 - 31.8.1992, jonka eldkepalkka on 11 500 mk/kk
vuoden 2000 indeksissa:

ElAkkeeseen oikeuttava aika 1 .9.199'l - 31 .8.1992 on 12 kk.

Eldke: 11 5OO - # = 230,00 mldkk

Tyosuhde 1 .2.1 993 - 31 .1 .2000, jonka eldkepalkka on 13 500 mk/kk
vuoden 2000 indeksiss6:

Eldkkeeseen oikeuttava aika 1 .2.1 993 - 31 .1 .2000 on 84 kk
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Eliike 135OOr9=1890,00mUkk
600

Eldkkeet yhteensA ovat 4 700,00 + 230,00 + 1 890,00 = 6 820,00 mk/kk.

MEL:n kattosddnnon mukaan eldke voi korkeintaan olla 50 prosenttia
kahdeksan viimeisen kalenterivuoden (1992 - 1999) keskimddrdisistd
ansioista.

8 kk x '11 500 mk/kk = 92 000 mk
83 kk x 13 500 mk/kk = 1 '120 500 mk
91 kk 1212 500 mk

1 21?.500 
= 13 324,1g mukk

9'l

13 324,18 x 50 o/" = 6 662,09 ml</kk.

MEl-pAasdidnnon mukaan laskettuna eldke on 6 662,09 mUkk

: TELtakuusddnto:

, vapaakirjaeldkkeet '1,5 prosentin karttumalla ovat yhteensd 3 s8o mk/kk.

Eldkkeet tyosuhteista 1 .9.1991 - 31 .8.1 992 ja I .2.1 993 - 3't .1 .2OOO
1,5 7o:n karttumalla:

Ty6suhde 1 .9.1991 - 31 .8.1992

11500 * 3 =172,50mk/kk
800

'13 5OO, I = 1 417,50 mk/kk
800

: Tyosuhde 1.2.1993 - 31.1.2000:

Eldkkeet yhteensd ovat 3 580,00 + 172,50 + 1 417,50 = S 170 mk/kk.

TEL:n mukainen katto, 13 500 mk/kk x G0 % = 8 100 mUkk ei vaikuta.

Koska TEl-takuusddnnon mukaan laskettu eldke on pienempi, my6n-
netddn eldke MEl-pddsddnndn mukaan eli eldke on 1.2.2000 alkaen
6 662,09 mk/kk.
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MEL-eldkkeen laskennan eteneminen

* Lasketaan elikkeeseen oikeuttava aika. jatkuvasta MEL-tyti-
suhteesta vuoden 1990 i2ilkeiseltii aialta
- tyosuhdearka
- tuler.a aika

'r Lasketaan eri aikoihin liittyviit karttumat iatkuvasta tytisuh-
teesta
piisdrinnon mukaan TEl-takuus:i:innon mukaan

- ennen 1.6.1956 (1 ."'b) - ennen 1,.6.1,956 (0,75 q'o)

- jilkeen 1.6.1956 (2oi') - idlkeen 1,.6.1956 (1,5 q'o)

- tuleva aika 50-60 v. (1,,7 ",1u) - 60 v. rdn tziytt.modesta (2,5'i)
- tuleva aika 60-65 v. (1,3 9"r) - tuleva aika 50-60 t. (1,2o,n)

- tuleva aika 60-65 r-. (0,8 o,'o)

{' LasketaanMEl-tytisuhteenel2ikepalkka
- tarkistetaan ansiot piittymisr.'uoden tasoon
- valza eliketapahtumar,-uosi tai tyosuhteen phdttymisr-uosi latetaan
pois yli kolme'n-uotta jatkuneissa tyosuhteissa

'l' Lasketaan tytisuhteen el2ike seki pdiisiiinntin etti takuuslln-
niin mukaan, ioista suurempi valitatn
- elikkecseen oikeuttava alka x karffumisprosentti x elikepalkka

'r' Lasketaan MEl-eldkkeet yhteen aia.lta ennen ia iiilkeen
l.L.t99t

:l' Lasketaanelikkeeseentytieliikelisiiialapsikorotus
* Lasketaan yksityisen puolen ellkelakien mukaiset elikkeet

yhteen
* Tutkitaan vapaakirla,elikkeenkertasuorituksen edellytykset
* Yhteensovitetaan yksityisen puolen elike ottaen huomioon

ensisiiaiset etuudet ia iulkisen puolen tytielikkeet
* Tutkitaanautomaattisenkatkaisunvaikutusyhteensovitet-

tuun eldkkeeseen
:F Lasketaanvarhennusvihennystailykkiiyskorotus.



5 YEL-ELAKE

5.1 Yritteijien elEikelaki (YEL)

Yrittijien ellkelaki, \E1,, tuL voimaan 1.1.1970. Lain piinin kuuluu
* 1.8-64 -r-uotias
x Suomessa asuya yrtttala, ionka tyotulo on keskimaarin r-rihint:iin

180 markkaa kuukaudcssa vuoden 1966 indeksitasossa 142
(2 412,25 -k/kk indeksissi 1903 v. 2000), eli Tlrl :n raja kaksrn-
kertaisena ja

x jonka yritteietoiminta on jatkunut yhtiiaksoisesti arnakin nelji
kuukautta sen jillieen, kun h:in on teyttanyt 18 n:otta,

x jolla ei ole oikeutta yritte,etoimintansa perusteella muun lain
mukaiseen elikkeeseen ja

x joka ei saa tiysitehoista ellketta (eldklieessi mukana tuleva aika)

eikh \EL:n mukaista varhennettua vanhuuselikettd.

-Jos yrittljzin ryorulo ei ylld \G,L:n alaraiaa;n, mutta muuten edellyWkset

tri,vt[r-it, voidaan hinelle myontzi:i vap aaehtoinen \El-vakuutus.

5.1 .1 Laskentaperiaatteet ja etuudet

Ellkc rnazrat'i'in erikseen jokaiselta vihintlin nelji kuukautta kestineelti
yrittdjdtoimintajaksolta. Nluuten \EL on pt'iperiaatteiltaan TEL:n kaltainen.

5.2 ElAkkeeseen oikeuttava aika

Elaklieeseen oikeuttaa y.rittdjntoiminta, joka on kestinyt vihintiln nelji
kuukautta. Yrittdjltoimintaa ennen YEL:n voimaanruloa (1,.1,.1,970) ei oteta
huomioon. Elikettl laskettaessa otetaan huomioon arka 23-motrspdivisti
ldhtien. 18 r-uotta tiyttincelli yittalell'a voi olla oikeus ennen 23 r-uoden ikdzi

tvokyryttomlyselikkeeseen j a hdnen perheclliin perhe-eliklieeseen. E lik-
keeseen oikeuttavaksi aiaksi luetaan telloin aika Wokp-vttomiksi tulosta tai
kuolinpdivzistd elikeikian, jos ytittalalla on oikcus tulevan ajan ellkkeescen.
Irllke lasketaan kuukauden tarkliuudella (kuukausitekmikka).

Elakkeeseen oikeuttaa TIjL:n tavoin myos tuleva aika ja tdvsitehoinen
eldkearka. Tyoelikelisiin sen sijaan oikeuttayat vain kuntourusetuuspriivit.

84 YEL
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5.3 ElAkkeenkarttuminen

Elike karttuu Ylil-:ssi kuten f'Iil:ssi. Eliklieen karttumincn alkaa 23-

r-uotisplivisti, mutta 18 motta tliyttlneella ynttnjnlln voi olla oikeus Wo-

kyrvttoml_vsclziklieescen ja hdncn perheellid.n perhe-e1:ikheeseen. L,likctt1
karttuu 1,5 prosenttia r-uodessa (karttumrskerroin 1 / 800 kuukaudessa).

ElAkk.oik.kk
x elAkkeen perusteena oleva tyotuloEldke = 800

Elikettd karffuu yrittnjdtoimrnnasta 2,5 prosenttia modessa (karttu-

miskerroin 1, /480 kuukaudcssa) sen moden alusta, iolloin yrttta;Ja tdyftin 60

vuotta. h,llkettl voi karttua korotetun karttuman mukaan vasta modcsta

1994 alkaen.

ElAke =
Elakk.oik. kk

x eldkkeen perusteena oleva tyotulo
480

Tuler-alta z:p.\ta.1a ti,vsitehoiselta elikeajalta ekikettzi kartfuu kuitenkin 1,2

9 o r-uodessa 50-r-uotispliivii scuraavasta pdivistd 60 moden idln

tlyttimispiivdan asti ia 0,8 9 u 6O-motispdivli seuraaYasta piivistd 65

moden iin tivttdmispdivlan kuten'I'trL:ssi.
f'uler-alta a:plta. la.tiysitehoiselta elikeaialta karttuu elikctth kuitcnkin 1,5

0 b:n mukaan, jos
x elikctapahtuma oli enncn r-uotta 1996
* ennen \.r-rotta 1996 myonneffy eldke mvonnetiin uudelleen entisin

perustein \-uonna 1.996 tzi myohemmin
* ennen r:uotta 1943 s,vnrvneelli yrittalo"lla oli oikeus ryoftomlvs-

paivarthtan 1.1'.1,996. (A 46/95)
Eldke njat2Lan yhteensovituksella 6(l proscnttiin korkeimrnasta

elikkeen perusteena olevasta ansiosta (ks. tarkemmrn luku 9).

Kun elzike lasketaan kuukauden tarkkuudella, voi eri karttuma-aioilta
jiidl tivsien kuukausien vli ns. i6inn6spin-id.. Nlmi iiinnospiivzit siirrctziin

aina seuraar-aan vhtbi aksoisen yrittnintoiminnan karttumajaksoon.

5.4 Eldkkeen perusteena oleva tyotulo

Yrittijille vahvistetaan tyotuloksi se palklia, ioka yrittiillle olisi

kohfuudella maksettava, jos hlincn ryotiln tckemiln palkattaisun vasteeYxn

ammattitaidon omaal-a henkilo. Tydtuloksi voidaan vahvistaa myds scllainen

kon-aus, ionka voidaan kesllmiirin katsoa YastaaYan tillaista ty6tn'
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'l'vt)ruloa ei r-oi vahvistaa korkeammaksi kuin 5() (x)0 markkaa modcssa
rrroden 1970 indeksissi 197 (1829()4,92 markkaa \-Lronna 2(X)q.

I'll'ikliecn pcrustecna oler-a tr,titulo on vrittzijillc 23 r-uoden irn
tavttimisen jilkccn r-ahr-istctrujcn tl'drulojcn painotcttu kesHan-o pair-an
tarkliuudella laskctfuna. Painoina klytctliin cri tr'<irulojaksoihrn sisilnr-icn
piir-icn lukumziiri:i. -Jos tvtjkrrrttiimrrys- tai pcrhe-clikc alkaa cnncn ?3

r-uodcn ik:id, clikliccsecn oikcuttar-a aika otctaan huomioon eldkctapahtu-
masta alkacn.'l'vt)tulot otctaan huomioon vrittzijitoimintajakson alusta.

i\Iaksamattomat r-akuutusmaksut mv<')ntcisti cllikcpiiti)sti cdeltrir-ien
r-iiden r-uoden ajalta peritzi:in vrittljin clakliecsti. Niita viitti \-uoma edelta-
neiltii r-uosilta maksamatta jiancct vakuuLusmaksut scn srjaan picncnter-et
pvsrr-asti elaRcen pcrustecna oler-aa tr tjtukta.

'I'vt)tuloa piencnnetirin maksamattomicn vakuutusmaksujcn suhtcessa
mosittain iokaiselta worulojaksolta criksccn. I'vorulojakso tarkoittaa siti
ajanjaksoa, jona w6tulo on pvsynvt samana. fos maksuja er olc maksettu
lainkaan jonalln \-uonna joltakin tvotulojaksolta, on n-i)tulo tzimln r-uclden
kvseisclti rrt)rulojaksolta nolla markkaa. -fos maksuja on makscttu puolct
r-aadittar-asta m'L:iristri, on rvotulo kvseiscn r-uodcn ht)tulojaksosta 5() ,,,,

r-ahr-istctusta fr'ajtulosta. l.Iaksamattomat r-akuutusmaksut picncntir-it
vrittijdn tr otuloa r-asta r-uodesta 1993 lihtien. (! 41/9n

5.5 Eldkkeenkorotukset

5.5.1 Ty6elAkelisd

Ylil-:ssl ry6ellkclisi lasketaan kutcn 'flrl-:ssl, mutta srihcn oikcuttaa
vrittdjien osalta r-ain kuntoutusctuusaika r-uodesta 1994 llhtien. \tl,-
vrittliien ansiopair-lrahat eir-at oikcuta tvocl:ikclislzin. 'I'vi)ellkelisiprosenrri
on t-almiiksi laskeffuna Elzikctun-akcskuksen tvtrsuhdercllsteriotteclla
h dntckijdidcn ja vrinijren osalta crikseen.

5.5.2 Lapsikorotus

\TL:ssa maksetaan lapsik,rotukset kutcn TI,IL:ssi, mutta \TiL:n
mvohdisemmin voimaanrulon takia lapsikorotuksia maksctaan nuoremmille
1'rittijillc (ks. lltc 2).

5.5.3 Lykkdyskorotus

Lvkliavskororus on 0,6 prosenttia lvklidvskuukautta kohden kuren f'lil-:ssI
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5.6 Tekninen katkaisu

Yrittijltoimrntaan tehdain'I'Ul,:n tapaan tcknincn katkaisu aikarsintaan

1.1.1989lukicn, ios.t tl.trfukra on korotettu r-aluntzian vhdclli kolmanneksclla. 'I'ekninen

katkaisu tchdriin mvos sill6in, kun fi r)rulgn crummiismiziran

vlittvmrscn ighdgsta tivsimiriliistl kc-ilmanneksen korotusta ci olc

r-oitu vahr-istaa.
* rl'i)tuloa on alcnncttu v'ihintirin vhdellzi ncljinneksclli.
-fviiturloa 9n tarkistcttar-a r-iimeistliln ncljlin r-uodcn kuluessa tv|panok-

scssa tapahtuncesta muutoksesta.'fvtitulon piencntaminen maksamattomicn

maksujen vuoksi ci arheuta tekmstd katkaisua.

lr1lke lasketaan eriksccn erillisisti tvirrulojakscxsta' 'I'cknincn katkarsu

poistctaan, jos clikctapahtuma sattuu enncn kuin nclil \-uotta on kulunut

teknisest:i katkaisusta, tai ios vrittljitoiminta er iatku neliii:i kuukautta

teknisen katkarsun jllkccn (.\ 14/s9). \T,ll,:ssi ci tehdi entomrattiste

katkaisua.

5.7 Elakelajit

5.7.1 Vanhuuseldke

Yanhuusciake r-oi alkaa 65-r-uotiaana kuten Tlil,:ssi, vaikka vrrtta-

i'itoimrnta ci olisi pri:itwnvtkliiin r-anhuuselzikkeelle siirn ttdess:i.

5.7.2 Varhennettu vanhuuselake

Varhcnnusviihennvsproscntti on YEL:sstL 0,4 ",,/kli kutcn T1'll,:ssi.

YItL:ssi on kurtcnkin vieii \-uonnx 1935 svnhncilli varhcnnusvihcnnvspro-
senttina 0,39. Jos vritttijilf i on Y[']L:n mukaiscn r-arhennetun

r-anhuuseliklicen aikana YIll-toimintaa, ci t:im:i \Tll ,-toiminta kartuta uutta

clzikett:i. Scn sijaan muu tvoskcntelv varhcnnctun vanhuusellkkcen aikana

kartuttaa uutta clikcttzi.

5.7.3 TyottomyyselAke

Yrittrij.i voi saada fi,i)tt6mr.vscliikliccn, koska hineili on mahdollisuus

saada vritvstoiminnan Perustcella n-dtt6mrvsp:iivarahaa 1.1.1995 tullcen

lainmuutokscn iohdosta. 'l'vtrttomwspaivlirahan saamisehdot porklicar-at

krritcnkin n'iintckiiin r asteavista.

-|otta vnttii,i1l.i olisi oikcus n't)tttimnspilivirahaan, on hiincn pit:invt

r<rrmia vrittij,.ini r-zihrntiin kaksr r-uotta. (1..1.1995 iilkecn) Wiittdml-vttl
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edclt:incen neljln r-uoden arkana (A 4/98). \T,1,-vakuuruksen fititulon on
lisiksi oltava vrihrntdin 4 221,47 -k/kk \-Lronna 2000 (710 euroa).

Yrittljille voidaan maksaa ty'ottomllspuvarahm. eruntiin 5(X) pdir-ilti
ncljin perikl'disen kalcntcrir-uoden aikana. Yrittdjllli ei ole lisdpdivdoikeutta
(A 11les).

Yriryksen mnrntivoiton iaksorus rvtjrulon perustcella kuluttaa vrittijilll
jdllnkarenssiaikaa, koska tllloin ei makscta tvottomlvsp'tt'*arah,aa,. -follei vri-
wstoimrntaa olc lopetettu, mutta sc on todisteellisesti kcskcvtetfi, vrittdjille
maksetaan paivarahaa vasta, kun ncljin kuukauden odotusarka on kulunut.
Tilltiin m1,ds timi neljdn kuukauden aika kuluttaa jilllkarenssiaikaa.

Esimerkki 5.1. Yrittdjain vanhuuselake

Yrittrij;i on syntynyt 15.3.1935. Hdn on toiminut yrittajena 1.1.1970
ldhtien, jolloin hdnelle vahvistettiin tyotuloksi 22 000 mt</v. Yrittdja jaa
vanhuuselakkeelle 1 .4.2000.

Tyotulo vuoden 2000 TEL-tyoikAisen indeksiin korjattuna on

22ooo* 1'nl=t 
=212517,77 ffildv= 1zTog,Bl mldkk.

197

1,5 prosentin karttuminen:

ElAkkeeseen oikeuttava aika 1 .1 .1 970 - 31 .12.1 994 on 300 kk

17 7og,B1* I = 6 641,18 mk/kk
800

2,5 prosentin karttuminen:

ElAkkeeseen oikeuttava aika 1 .1 .1 995 - 1 5.3.2000 on 62 kk.

1T7og,B1 * 9= 2287,52 mukk
480

Vanhuuseldke 1.4.2000 alkaen on 6 641,18 + 2287 ,52 = 8 928,70
mldkk: Yhteensovitus ei vaikuta elAkkeeseen

Esimerkki 5.2. Yrittajan ty6kyvytt6myyseldke, yrittdjdlld maksamattomia
vakuutusmaksuja

YrittdjA on syntynyt 11.8.1942. Hdnen tyotulonsa on 15 000 mldv
1.1. 1970 - 31 .12.1984 ja 40 000 mk/v 1 .1 .1985 ldhtien. Ty6kyvyttomyys
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alkaa 1.5.2000. YrittrijA ei ole maksanut vuoden 1993 vakuutusmaksuja,
joten tAmdn vuoden ty6tulo on 0 markkaa. TELtyosuhteesta karttunut
eldke on 910 mk/kk. Yrittajalla on yksi alle '18-vuotias lapsi.

Eldkkeen perusteena oleva tydtulo

Tyotulojakso

1.1.1970- 31.12.1984
= 5400 pv
1.1.1985 - 31.12.1992
= 2880 pv
1.1.1993 - 31.12.1993
= 360 pv
1 .1 .1994 - 30. 4.2000

=2280 pv

Tyotulo alkamis-
vuoden indeksissd

15 000,00 mk/v

40 000 mt</v

0 mk/v

62 058,82 mk/v

Tyotulo v. 2000
indeksissd (1903)

144 898,48 mk/v

69 963,24 mt</v

0 mk/v

69 963,23 ml</v

5400 x 144 898,48 + 2880 x 69 963,24 + 2280 x 69 963,23

5400+2880+360+2280

104 712, 65 mt</v = 8 726,05 mk/kk

YrittdjErnAoloaika, jolta karttuu eldkettd 1,5 prosentin mukaan on
1 .1 .1 970 - 30.4.2000 = 30 v 4 kk = 364 kk.

Tuleva aika 60 vuoden idn tdyttAmispdivddn saakka on 1.5.2000 -

11.8.2002=2 v 3kk 11pv- 27 kk 11pv. Karttuma on1,2 prosenttia
vuodessa.

8726,05* 9ry= 3 970,35 mUkk
800

8 726,05 * ,11 - = 235,60 mk/kk' 1000

8726,05, ,?9, = 349,04 mUkk
1 500

Tuleva aika 60 vuoden iEin tEiytttimispAivAn jAlkeisestd pAivdstd 65
vuoden ian tayttamispdivAdn = 60 kk. Jddnndspdivistd ei tule tAyttA
kuukautta. Karttuma on 0,8 prosenttia vuodessa.

YEL-elAke yhteensd on 3 970,35 + 235,60 + 349,04 4 554,99 ml</kk.
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Korotus yhdestd lapsesta on 5 prosenttia YEl-eldkkeen mddrdstd.
Lapsikorotus on 0,05 x 4 554,99 = 227,75 mk/kk.

Tyokyvyttomyyseldke lapsikorotuksi neen on

4 554,99 + 227,75 + 910,00 = 5 692,74 mk/kk.

Yhteensovitus ei vaikuta.

Esimerkki 5.3. YrittrijAn varhennettu vanhuuselAke

YrittdjA on syntynyt 4.3.1938. Hrin jria varhennetulle vanhuuselAkkeelle
1.7.2000 alkaen. Eldkkeelle siirtymiseen mennessd on karttunut YEL-
eldkettd 3 500 mk/kk ja TEl-elaikettd 1 400 mk/kk. Yhteensovitus ei
vaikuttanut elAkkeeseen.

Aika eldkkeen alkamisesta elAkeidn tAyttAmiskuukautta seuraavan
kuukauden alkuun eli varhennusaika 1 .7 .2000 - 1 .4.2003 on 33 kk.

YEL-eldkkeen vdhennys on 33 x 0,4 = 13,2 %.

YEl-eldke = 3 500 - (0,132 x 3 500) = 3 038 mukk.

TEl-eldkkeen vAhennys on 33 x 0,4 = 13,2 o/o.

TEl-eldke = 1 400 - (0,132 x 1 400) = 1 215,20 mk/kk

Varhennettu vanhuuseldke 1 .7.2001 alkaen on

3 038 + 1 215,20 = 4 253,20 mk/kk.
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YEL-eldkkeen laskennan eteneminen

{' Lasketaan elikkeeseen oikeuttava aika iatkuvasta ytittaid-
toimintaiaksosta
- yrifteietoiminta 23 r-uoden iln tlvttdmisen jilkeen
- tuleva aika

* Lasketaan eri aikoihin liittywnt karttumat
- 1,.1,.1970 alkaen (1,5 (lr,)

- 60 r-uoden idn tiyttlmisr-uoden alusta (2,5 n,,)

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

- tuleva aika (10-65 v. (0,8 0 o)

* Lasketaan ellkkeen perusteena oleva ty6tulo
- lasketaan maksamattomien vakuurusmaksui en vaikufus tyotuloon
- tarkistetaan {orulot piitrymisr-uoden tasoon
- lasketaan parnotettu keskian-o eri Wotulojaksoista, ioissa on
otettu huomioon maksamattomat maksut

{' Lasketaan YEl-suhteen elike
- elakkeeseen oikeuttava aika x karttumrsprosenttr x elikkeen
perusteena oleva Wotulo

* Lasketaan eri yrittiiidtoiminnoista muodostuneet ellkkeet
yhteen

* Lasketaan elikkeeseen tytieliikelisii ia lapsikorotus
{' Lasketaan yksityisen puolen elikelakien mukaiset elikkeet

yhteen
'k Tutkitaan vapaakfulaelflkkeen kertasuorituksen edellltykset
{' Yhteensovitetaan yksityisen puolen eliike ottaen huomioon

ensisiiaiset etuudet ia iulkisen puolen tytielikkeet
'l' Lasketaanvarhennusvlhennystailykkdyskorotus.
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6.1 lVlaatalousyrittdjien eleikelaki (MYEL)

Nlaatalousvrittljien elikelall, NftEL, ruli voimaan 1.1.1970 kutcn YEL.
Lain prirun kuuluu

x 18-64 -ruotias Suomessa asu\-a maatalousvrittiji ja perhevrinkscn

iiscn,+ jonka t1'orulo on keskimziirin r-ahintiln 1 ()8() markliaa r-uodessa

indeksissd 142 (14 473,52 rnl/t v. 2(XX)), eli sama kuin'fEL:n ala-

raja kerrotuna kahdcllatoista ja
* jonka toiminta maatalousvritttlina, on jatkunut vhtijaksoisesti aina-

kin ncljzi kuukautta scn jzilkccn, kun hin on tivttinvt 1tl r-uotta ja
* joka ei saa teysitchoista eliketti (ellkkecss'i mukana ruler-a aika)

eikn N[-lll :n mukaista varhcnncttua r-anhuuselzikettl.
Suurin osa N[\EL:n piiriin kuulur-ista maatalousvrittijistd on maatilatr-

loudcn harjoittaiia. FIc kuulur-at pakolLsen vakuutukscn piiriin, jos maatilalla
on r-illntlin 5 hehtaaria maatalousmaata. N[\'b,],:ssi tarkortctruie maxt'.I-

Iousvrittijil ovat mvds scllaiset hcnlllot, jotka harjoittavat poronhoitoa tai
amrnattimais ta kalas tus ta tvtisuhtccs sa olcmatta.

,fos maatalous,vritt'ijln rl'drulo tai maatilatalouden harjoittajan trlan koko
civdt vll'i alaraioihrn, voidaan hrinclle ml'ontizi r-apaaehtoinen l\nE],-
vakuutus.

6.1 .1 Laskentaperiaatteet ja etuudet

Nlaataloust'rittljicn clzikc mairivnv piiasialliscstr kutcn \-liL:ssI. Lislksi
maatilataloudcn harjoittaja voi saada luopumistukca, mrkili hin pvslr-:isti
luopuu maatalouden harjoittamrscsta.

6.2 Eldkkeeseen oikeuttava aika

Iildkkecseen oikeuttaa toirninta maatalousvrrttaiana, joka on kcstzinvt r-i-
hintzizin nelji kuukautta NII-EL:n voimaanrulon (1.1.1970) jilkeen samalla
tar-alla kuin YIiL:ssi. trldklieeseen oikeuttar-at tuler-a atka 1t tlvsitehoincn
elikeaika samoin kuin \T,1,:ssd. Tvtielzikclisiin oikeuttar-at sr.moin r-ain
kuntoulus etuusp:iivit.

6.3 Eldkkeenkarttuminen

trlike karttuu N[\1rL:ssd kuten YE],:ssl.
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6.4 Eldkkeen perusteena oleva tydtulo

T,vofuloksi vahvistetaan se tyotulo,lota. rntatalousyrittiiin voidaan koh-

tuudella an'ioida jatkuvasti saaYan toiminnastaan maztalousyrittlidni. N[aa-

tilataloudessa pellon ia metsan perusf,votulo seki peltotyotulon normaalialuc

lasketaan koko maatilan eli viljelmdn pinta-alan perusteella. \/ilielmin Wo-

rulo jaetaan rrraattlalla tyoskenteleuen maatilatalouden harjoittajien kesken

heidln tyopanostensa mukaisesti.

Kalastai an tyotulo rnaaray tyry piisldntoisesti kalastustoiminnasta saadun

nettotulon perustcella. Poronomistajalle tyotulo lasketaan poroien maatan 7a

tehtyj en fvopdivien mukaan.
Pidsdintoisesti elikkeen perusteena oleva tyotulo on maatalousyrittiiille

23 r-uoden iin tiyttimisen jilkeen vahvistettuien tyotulojen painoteffu kes-

kian o pdivin tarkkuudella lasketfuna kuten \El-:ssi. Kuitenkin, jos maata-

lousyrittljille on vahr-istettu tyotuloa koko 1.1.1983 - 31,.1,2.1,991 viliselle

ajalle, huomioon otetaan varn 1.1.1983 illkeiset tyotulot, jos elikkeen pe-

rusteena oler-a tyotulo nain laskettuna on suufempi kuin piasiannon mu-

kaan. (A 27 /91,, A 3/92)
NtlEL:n maksamattomat r.akuutusmaksut pienentlvat tyotuloa samoin

kuin \El:sse. (A 41,/97)

6.4.1 Tulevan ajan ty6tulo

Nlaatalousyrittijln tule'nan ajan ryotulo lasketaan piisdintoisesti tyoky-

r1'tomlryden alkamista \.ehttomesd edeltrineiden neliin r-uoden tyotulojen

keskimiirrinl. T^ta neljil \-uotta pidennetlin niin monella modella kurn

maatalousynttalan ike tvolq'ryttomgiden alkaessa yhttii 52 motta, enintiin
kuitenkin kahdeksaan \-uoteen seuraaYan taulukon mukaisesti:

Taulukko 6.1

lka ty6kWytt6myyden alka-
ESSA

Tulevan ajan tyotulon perus-
teena olevien vuosien luku-
mAATA

52lai vdhemmdn 4

53 5

54 6

55 7

56 tai enemman 8



6.5 Eldkkeenkorotukset

Irllklieen korotukset lasketaan NIYE L: ssl kuten \EL: ssd.

6.6 Elrikelajit

NfYEL:n mukaan myonnetazin eldkkeiti pddsddntoisesti samoin kuin
YIIL:ss1. Tyottomp,sp:iiv:irahaan vaadittavaksi N[\T,L-tyotuloksi nittld
kuitenkin 2 378,29 mk/kk (400 euroa). Sivutoimisella maatalousyrittijdlld
voi olla lisdpiivioikeus muun tyosuhteen perusteella.

N{aatilatalouden harjoittaia r-oi ticryin edellyWksin saada luopumistukea,
jos hin luor-uttaa maa[ilan peltomaan ja ruotantorakennukset trlanpitoa jat-
kavalle luor-utuksensaajalle tai jos han luor-uttat rnaatrlan peltomaat lisl-
maaksi lihialueen muille r..iljelijoille. Luopumisrukr ei perustu It[\G,L:iin
vaan luopumisruesta annctruun eriryislakirn, mutta fuen suuruus miafliyhv
o sittain s amoin kuin NI\t L: n mukainen ryokl.r.yttomlys eldkc.

Luopumistuki koosruu perusmiiristi ja taydennysosasta. Perusmiir:i
lasketaan kuten I\[\EL:n tyokpyttomy,vselike ja tziydennvsosa on edelhsen
perusteella laskettavan kansaneliklieen suuruinen. Koko luopumistuen mak-
saa N[aatalousyrittijien elzikelaitos. (A 33/99, A 10/2000)

Esimerkki 6.1. Maatalousyrittdjdn tydkyvyttomyyseldke

Maatalousyrittaja on syntynyt 15.9.1940. Hdn tulee tyokyvyttomdksi
20.5.2000. HAnelld on LEl-ansioita, joista eldke on 56,20 mldkk vuoden
2000 indeksissa. Vuonna 1993 vakuutusmaksuja on maksettu vain osa.
Maksamattomien vakuutusmaksujen vuoksi tydtulo vuonna 1993 on
45 500 mk/v.

MYEL-elAke

lot:uTyot

1 .1 .1 970
1.1.1972
1.8.1986
1 .1.1993
1 .1 .1 994

alkaen
alkaen
alkaen
alkaen
alkaen

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

Ansaittu elAke:

ElAkkeeseen oikeuttava aika
1.1.1970 - 31.12.1999 = 30 v = 360 kk
1.1.-19.5.2000=4kk19 ndspdivdt lisdtddn tulevaan aikaan).
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Tyotulojaksot

1 .1.70 - 31.12.71

=720 pv
1.1.72 - 30. 7.86

= 5250 pv
1.8.86 - 31.12.92
= 2310 pv
1 .1 .93 - 31 .'r2.93

= 360 pv
1.1.94 - 19.5.2000
=2299 pv

Tyotulo alkamis-
vuoden indeksissd

2 000,00 ml</v

10 000,00 mk/v

60 000,00 mk/v

45 500,00 mk/v

86 935,62 ml</v

Tydtulo v. 2000
indeksissA (1903)

19 319,80 mk/v

77 044,53 mWv

98 008,58 ml</v

51 295,32 ml</v

98 008,58 mk/v

Keskimddrdinen kuukausityotulo pddsdAnndn mukaan

720 x 19 319,80+5250x77 044,53+ 2310 x 98 008,58 + 360 x 51 295,32+ 2299 x 98 008,58

720+5250 +231 0+ 360+ 2299

= 81 230,63 mk/v = 6769,22 ml</kk

KeskimddrAinen kuukausityotulo 1.1.1983 - 19.5.2000

1.83 - 30. 7.86 =77 044,53 mVv
8.86 - 31.12.92 = 98 008,58 mk/v
1.93 - 31.12 93 = 51 295,32 mVv
1.94 - 19.5.2000 = 98 008,58 mk/v

1

1

1

1

1290 pv
231 0 pv

360 pv
2299 pv

1290 x 77 044,53 + 2310 x 98 008,58 + 360 x 51295,32 + 2299x 98 008,58

1290 +2310 + 360 + 2299

91 001,01 mldv= 7 583,42 mk/kk

Eldkkeen perusteena oleva ty6tulo 1 .1 .1 983 jdlkeisistd ty6tuloista lasket-
tuna on suurempi kuin pddsddnnon mukaan laskettuna.

Eldrke 7 583,42- ffi = 3 412,54 mklkk

7 sag,42* ! = 63,20 mk/kk
480



Tulevan ajan eldke

Koska maatalousyrittaja on tyokyvyttdmyyden alkaessa 59-vuotias,
tulevan ajan tyotulo on tydkyvytt6myyden alkamista vdlitt6mdsti edel-
tdneiden kahdeksan vuoden ty6tulojen keskimAdrd.

Tyotulot:

20.5.92 - 31.12.92 = 98 008,58 mk/v 221 pv
1 .1 .93 - 31 .12 93 = 51 295,32 ml</v 360 pv
1 .1 .94 - 19.5.2000 = 98 008,58 mk/v 2299 pv

Tyotulo 20.5.1 992 - 19.5.2000 = 92 169,42 ml<./v = 7 680,79 mk/kk

Tuleva aika 60 vuoden idn tdyttdmispdivddn saakka on 20.5. - 15.9.
2000 = 3 kk 26 pv + 19 pv - 4 kk 15 pv. Karttuma on'1,2 prosenttia
vuodessa.

Tuleva aika 60 vuoden tdryttdimispAivdn jAlkeisestd pdivdstd 65 vuoden
iEin tdyttiimispAivddn = 60 kk + 15 pv. Karttuma on 0,8 prosenttia
vuodessa.

7 680,79 * =L - 30, 72 mdkk' 1000

7 680,79, I =307,23mk/kk' 1500

MYEL-eldike yhteensd on 3 41 2,54 + 63,20 + 30,72 + 307,23 =
3 813,69 mk/kk.

MYEL- ja LEl-ekike yhteensd ovat 3 813,69 + 56,20 = 3 869,89 mUkk.
Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeen mddrddn.

Esimerkki 6.2. MaatalousyrittdjEin vanhuuseldke

Maatalousyrittaijd on syntynyt 15.6.1935. Paattyneistd TEL-ty6suhteista
on kafttunut eldkettd 3 500 mk/kk. MYELtoiminta on alkanut 1.1.'1986.
Tyotulo indeksilld tarkistettuna on 75 000 mk/v. Maatalousyrittaja jria
vanhuuseliikkeel le 1 .7 .2000 alkaen.

Eldkkeen perusteena oleva ty6tulo 75 000 ml<./v = 6 250 mk/kk.
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Eldkkeeseen oikeuttava aika

1 .1 .1 986 - 31 .1 2.1994 = 1 08 kk (1 ,5 %)

6 250 x 108 
= 843.75 mldkk

800

1.1.1995 - 15.6.2000 = 65 kk (2,5 %)

6 250 * 65 
= 846.35 mldkk

480

Eltike yhteensa on 1 690,10 mk/kk.

TEL- ja MYEL-vanhuuselakkeet 1.7.2000 alkaen ovat yhteensa
3 500 + 1 690,10 = 5 190,10 mldkk. Yhteensovitus eivaikuta eldkkee-
seen.
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MYEL-elaikkeen laskennan eteneminen

Lasketaan ellkkeeseen oikeuttava aika iatkuvasta yritniti-
toimintaiaksosta
- yrinnjntoiminta 23 r-uoden idn tdyttdrnisen jilkeen
- tuleva aika
Lasketaan eri aikoihin liittyviit karttumat
- 1.1.1970 alkaen (1,5 9'?,)

- 60 r,rroden ian tayttamisl.uoden alusta (2,5 o.'o)

- tuleva aika 50-60 v. (1,2 9t,)

- tuler.a aika 60-65 v. (0,8 9"r,)

Lasketaan ellkkeen perusteena oleva tydtulo
- lasketaan maksamattomien vakuutusmaksujen vaikutus tyotuloon
- tarkis te taan tyotulot pdittymisr.-uo den tas oon
- lasketaan painotettu keskian'o eri tyotulojaksoista, joissa on
otettu huomioon maksamattomat maksut ftuom. 1.1.1983-
31.12.1991, ks.6.4)
Lasketaan MYEl-suhteen ellke
- ekikkeeseen oikeuttava oika x karttumisprosenttr x elzikkeen pe-
rLrsteena oleva tyotulo
Lasketaan eri yrittiiiiitoiminnoista muodostuneet elikkeet
yhteen
Lasketaan elikkeeseen ty<ieliikelisii ia lapsikorotus
Lasketaan yksityisen puolen eliikelakien mukaiset elikkeet
yhteen
Tutkitaan vapaakirlaelikkeen kertasuorituksen edellytykset
Yhteensovitetaan yksityisen puolen elike ottaen huomioon
ensisiiaiset etuudet ia iulkisen puolen tydeliikkeet
Lasketaan varhennusvlhennys tai lykkdyskorotus.

*

*

*

{.

*

:F

*

*
,1.

{.
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7 OSA-AIKAELAKE

Osa-aikaellkkeen tarkoituksena on antza ikidntyT-nlle rydntekiiille
mahdollisuus kiynil laljella olevaa tyokykynin 1a tyi\haluaan hyvzikseen
joustavasti, mrkili osa-aikatvot:i on tariolla. Vihentdmnlld ryopanostaan voi
56 rrrotta tzyttanyt henkilo tietyin edellytyksin jdddn osa-aikaelikkeelle,
jolloin elzike kon'aa osittain ansioiden menetysd. Osa-aikaelikkeen alarka-

n:p on alennettu tilapdisesti 58 r-uodesta 56 r'uoteen 1.7.1998 - 31..12.2002

(A 23/ee, A 11le8).
Osa-aikaelikkeitl voidaan myont:ii muiden yksityisen puolen elikelakien

paitsi TaEL:n mukaan. ( 7 /96)

7.1 Osa-aikaeldkkeen saamisen edellytykset

Osa-aikaelike voidaan myonti:i yksityiselln puolella 56 r-uotta mutta ei 65

\-r-rotta tiyttdneelle henkilolle seuraar-in edellytyksin:
(1) Ilenkilo on ollut pitklnn tyoeldmdssi ja kuulunut tyoelakelakien

piiriin osa-aikaelikkeen alkamis\-uotta edeltrneiden viimeisten 15

kalenterir,-uoden aikana yhte ens ri v:ihintiln 5 l'uofta.
(2) Henkilo on ollut ryoeliketun-an piinin kuuluvassa kokoaikaisessa

tyossi Suomessa yhteensi vihintbbn 12 kuukautta osa-aikaelikkeen
alkamista edeltdneiden 18 kuukauden aikana.

(3) Tyontekii6 vihentil ansiowotdan keskimiinn 16-28 tuntiin
viikossa. YrtttaJa sen sijaan vzihentai ansioryonsi puoleen aikai-

semmasta vakiintuneesta ansiotasosta. Keskimdirdinen tyossziolo-

aika lasketaan enintlln 16 viikon aianjaksolta, jos r-iikottainen
tyoaika vaihtelee. Tyontekijilli ei saa olla osa-aikalvossi yli kuuden
viikon katkosta r-uosilomaa lukuunottamatta. Ynttald voi lopettaa
ynttnintoirnintansa kokonaankin ja srirtyi osa-aikaiseen ryosuhtee-
seen.

(4) Tvontekijin osa-aikaisten ansioiden on pienennyttlvl tyoalan
vihentymisti vastaar.asti 35-70 prosenttiin vakiintunee sta

ansiotasosta. YflftajalLi rytitulon on puoliinnuttaya. Ansioita on
kuitenkin oltava vrillntain kyseisen lain alarajan verran.

(5) Flenkilolln olisi elikkeesslzin oikeus tule'n'aan irkaan.
(6) Flenkiltj ei saa ryoellkelain perusteella omaa perus- tar rekistercitya

hsiellketti Suomessa tai ulkomailla. Osa-aikaellklieen hakiia, ioka
on tyoskennellyt myos EU-maassa tai sosiaalitun'asopimusmaassa
siten, ettd tyoskentely kuuluu seri maafl vakuutuksen piiriin, ei voi
saada Suomen osa-aikaelzikkeen kanssa rinnakkain ellkettzi ulko-
mailta.
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Liitteeni 10 on tauluklio, jossa on esitetty yksiryisen ja julkisen puolen
osa-aikaelikkeen saamisedellvtvsten erot.

7.2 Osa-aikaeldkkeen eldketapahtuma

Osa-arkaellkkeen eliketapahtuma on se p:iivi, jona kaikkr elikkeen
saamisen ehdot ovat olemassa. Kiytzinnossi ekiketapahtuma on osa-

aikaryoh6n siirwmistzi edeltivri viimeinen kokoarkaryopdivri, jos kokoaika-
Wtrn ja osa-aikatvdn vililld ei ole katkoa.

Jos kokoaikatlon ja osa-aikatyon vililll on katko, eliketapahruma on osa-

aikatyon alkamista edeltlnyt pdivri, jos muut edellytykset ovat silloin
olemassa.

7.3 Vakiintunutansiotaso

-fotta osa-arkaclikc voidaan laskea, on ensin mrilriteltdvi kokoaikafyosth
saatu vakiintunut ansiotaso. Se milrlytyy kaikLien ruidcn toimintojen
perusteella, joista henkilolld eliketapahrumahetkelli on tulevan ajan oikeus.

Tfil-tyosuhteen vakiintuneena ansiotasona pidetlin sen tyosuhteen
elikepalkliaa, jonka perusteella tuleva arka lasketaan iklln kuin tyontekiji
rulisi ryokyryttiimdksi osa-aikael:ikkeelle siirgvmrsen sijaan. Koska vakiintu-
nut ansiotaso lasketaan kuten elikepalkka, tehdiin ansioista myos
palkansaaj an gvoelikemaksuvihennys.

Automaattista katkaisua ei tehde tai se poistetaan laskeftaessa vakiintu-
nutta ansiotasoa niissd osa-aikaelikkeissi, joissa eleketapahruma on sattunut
t.4.1998 tai sen jilkeen. Automaattinen katkaisu otetaan kuitenkin huo-
mioon, kun lasketaan kokoaikatyon elikettd 15 o,'o:n rajaa yarten tai osa-

aikaelikkeen jilkeisti ellketti. (A 11l98)
LEL-tyoskentclyn vakiintuneena ansiotasona pidctlln palkansaajan

tyoelikemaksuvihennyksen jd.lkeisisti LEl-ansioista laskettua tulevan ajan
keskipalkkaa.

\EL- ja NTYEl-toiminnan vakiintuneena ansiotasona pidetdin osa-

arkaqvohon siirrymist:i vilittomdsti edeltineiden neljrin kalenterir-uoden vah-
r.istettuien tyotulojen keskimiririd, jos yritthjntoiminta on jatkunut yhtd-
jaksoisestr. \'ajaaksi lzavan osa-aikaeLiklieelle siirtymisr-uoden gvotuloja ei
oteta huomroon. Jos yrittdjltoiminta ei ole jatkunut neljld \-uotta yhtljaksoi-
sesti, vakiinruneena ansiotasona pidetdd.n viimeisen yrittnjntoimintajakson
ryr>tulojcn keskimdCrdd.

Jor henkilolld on useita rinnakliaisia rlrosuhteita tai ryosuhteita l^
yrittzijzitoimintaa, ori vakiintunut ansiotaso kaikkien vihintdin kuusi
kuukautta jatkuneiden toimintojen elikepalkkojen ja elikkeen perusteena
olevien tvotulojcn yhteismilri, jos henkilolli niistd jokaisesta on oikeus
rulevaan arka:a:n.
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Esimerkki 7.1. Tyontekijdn vakiintunut ansiotaso

TyontekijEil ld on T E L-tyosu hte ita se u raavasti

TEL A: 1.2.1976 - 31.1.2000
TEL B: 1.2.2000 - 31.10.2000

Eldkepalkka mk/kk
8 000

11 000

1 00 000
1 20 000

Osa-aikaeldke alkaa 1.11.2000. Koska tuleva aika tydkyvyttomyyden
sattuessa liitettAisiin tyosuhteeseen B, vakiintuneena ansiotasona osa-
aikaeldkettd laskettaessa pidetAdn tyosuhteen B eldkepalkkaa 11 000
mk/kk.

Esi merkki 7 .2. Y rilld4dn vaki i ntu n ut ans i otaso

YrittAjAlla on YEL-toimintaa seuraavasti:

ElAkkeen perusteena oleva
tyotulo mk/kk v. 2000 indeksissd

A
B

o
o

Tyotu
Tyotu

1.1

1.1

1975 - 31.12.1998
1999 - 31 .8.2000

YrittdijEin vakiintunut ansiotaso on neljdn viimeisen tdyden kalenterivuo-
den keskimddrAinen ty6tulo vuoden 2000 indeksissd

3 x 1oo ooo + 120 oog 
= 105 ooo,oo mk/v

4

7.4 Ansionalenema

Osa-aikaellkkeen ansionalenema on kokoarkatyostri saadun r.akiintunecn
ansiotason ia osa-aikatyosti saadun ansion erotus. ,{nsionalenemaa tan-itaan
osa-aikaeLikkeen las kemiseksi.

Osa-aikaellkkeen perusteena olevan ansionaleneman laskemista vartcn
korotetaan henkilon vakiintunut ansiotaso TEl-indeksillzi vastaamaan osa-

aikaeldkkeen alkamishetken tasoa.

Ansionaleneman tiytyy yleensa vastata Sozjan alenemaa. Jelielle iidvin
osa-aikaisen ansion tulee ryontekijalle olla 35-70 prosenttra vakiintuneesta
ansiotasosta je, ynttalalln 50 prosenttia. Osa-aikaisen ansion tnytyy kuitenkin
olla r.ihinta:in kyseisen lain alzraian suuruinen.

Ansionalenema rinnakkaisista toiminnoista lasketaan siten, etti va-

krintuneiden ansioiden yhteismziziristi vd.hennetiin osa-aikatoisti saarujen
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ansioidcn yhtcismld"rl. Niin tehda:in, jos oikeus osa-aikacliklieeseen on
kaikista rinnakkaisista toirninnoista. Kunlln eldkelain mukaisen osa-aikaelik-
keen saaminen edellytti:a, ett:i tdmdn lain mukaista, Lyotd vzlhennetian.

-fos osa-aikaeliketti ei haeta kaikista rinnakliaisista toiminnoista, lasketaan
ansionalenema kahdella tat-allz. Ensiksi lasketaan vakrintuneiden ansioidcn
yhteismridr:i niist:i toimrnnoista, joista henkil6 1an osa-aikael:iklieelle ja
vrihennet:ian tisti yhteismiirdsta samojen lakien mukaisten osa-aikatdiden
ansioiden rnaara. Toiseksi lasketaan vakiintunut ansio kaikista rinnakkaisista
toiminnoista ja vahennetiin kaikkien osa-aikatoiden ansiot. Nliti kahdella
tavalla laskettua ansionalenemaa yerrataan keskenzilin la pienempi
markliamifu a yahtaa;n ansionalenemaksi.

Ansionalenemaa laskettaessa osa-aikaryon palkasta ei vihenneti pal-
kansaaian ty oeldkemaksua.

Esimerkki 7.3. Ansionaleneman laskeminen

Henkilon kokoaikatyon eldkepalkka on 9 500 mk/kk. Hdn siirtyy osa-
aikaeldkkeelle 1.8.2000. Hdn v6hentAA tyoaikaansa ja palkkaansa 40
prosentilla 5 700 markkaan kuukaudessa.

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

7.5 Osa-aikaeldkkeen mddrd

Osa-arkaelikkeen ma'ira on 50 prosenttia ansionalenemasta.
Osa-arkaelike voi olla kuitenkin enintlin 75 prosenttia elikctapahtumaan

mennessl karttuneesta, yhteensovitetusta ellkl<eestli. Karttunceseen
elikkceseen lisitlln ennen yhteensovitusta qvoelikelisd. Enimmdismlirain
otetaan huomioon yksiryisen ja, julkisen puolen eliklieet perustun-an
mukaisina. NIyos ulkomailla vakuutctusta Woskentelysti karttunut elzike

o te taan huomioon enimmiismlitirili las kettaes sa.

Esimerkki 7.4. Tyontekijdn osa-aikaeldke

Tyontekija on syntynyt 8.9.1942. Han jaii osa-aikaelakkeelle 1.7.2000
alkaen. Hdnen eldkepalkkansa TEl-tydsuhteesta on g 690,35 mk/kk ja
1.7.2000 mennessa karttunut eldkkeensA 5 571,80 mk/kk. Ty6ntekijei
vAhentdd tyontekoaan 60 prosenttiin entisest6.

Vakiintunut ansiotaso on 9 690,35 mUkk.

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

Ansionalenema on I 690,35 - 5 814,21= 3 876,14 mk/kk
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Osa-aikaeldke on 0,50 x 3 876,14 = 1 938,07 mk/kk.

Osa-aikael6kkeen alkamiseen mennessii karttunut, yhteensovitettu eld-
ke on 5 571,80 mk/kk. EnimmAism6Ard on 0,75 x 5 571,80 = 4 178,85
mk/kk. Osa-ai kaelAke jaei al I e eni m mdismdiirdn.

ntekijdn osa-aikaeldke on 'l 938,07 mk/kk.

Esimerkki 7.5. Yrittaj;in osa-aikaelAke

YrittajA on syntynyt 1.6.1940. HAn on toiminut yrittAjAnEi 26.6.1980
alkaen. Yrittrijti jaa osa-aikaelAkkeelle 1.7.2000 alkaen, jolloin hdn
vdhentdd tyopanostaan puoleen. Hdnelle on kadtunut eldkettd 1.7.2000
mennessii YELtoiminnasta 3 600,52 mk/kk, aikaisemmista TELtyosuh-
teista 3 074,80 mk/kk ja LEl-ansioista 125,52 ml</kk. YEltoimintaan on
tehty tekniset katkaisut 31.12.1995 ja 1.1.1997. Jdlkimmdinen tekninen
katkaisu poistetaan, koska eldketapahtuma sattuu ennen kuin neljd
vuotta on kulunut katkaisusta.

Vakiintunut ansiotaso

Tyotulojakso

'1 .1 .96 - 1.1 .97 (361 pv)
2.1.97 - 31.12.99 (1079 pv)

Tyotulo alkamis-
vuoden indeksissd

26 000 mk/v
120 000 mk/v

Tyotulo v.2000
indeksissd

28 112,50 mVv
127 504,19 mk/v

361x28112,50 +1079 x127 504,19 
= ,,O2 Sg7,2S m,</v =

361 + 1 079

I 548,94 mk/kk

Ansionalenema on 0,50 x 8 548,94 = 4 274,47 mk/kk

Osa-aikaelAke on 0,50 x 4 274,47 = 2 137, 24 mVkk

Karttunut eldke yhteensA on 3 600,52 + 3 074,80 + 125,52 = 6 800,84
mk/kk. Yhteensovitus ei vaikuta eldkkeeseen.

Enimmdismddrd on 75% x 6 800,84 = 5 100,63 mt</kk. Eldke jAA alle
enimmdismAdrdn.

:

YrittdijAn osa-aikaeldke on 2 137,24 ml</kk.
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7.6 Eldkkeen karttuminen osa-aikaeldkkeen ajalta

()sa-aikaekikkeelli olevalla karttuu cliketti sckd osa-aikaq'osti ettii osa-

arkacliklieen perustecna olcr-asta ansionalcnemasta.
Osa-aikan osta karttuu elikettl kuten muustakin ansiorvostzi normaalien

kartumissid"ntdjen mukaan 1,5 prosenttia sen vuodcn alkuun, lolloin
hcnkil6 ti1,ttll 60, ja siitl etecnpain 2,5 prosenttia r-uodessa.

Osa-aikaelzikcajalta karttuu elikenl 1,5 prosenttia r-uodessa sriti ansion-
alcnemasta, jonka mukaan osa-aikaelike ensirnmlisen kerran laskettrin.
Ansionalenema tarkistetaan eliketti laskettaessa indeksilli eliketapahruma-
hetken tasoon. Osa-aikael:ikkeen ajalta karffuneet eldklieenosat lisritrizin

mvohemmrn mydnnettavri:in ellklieeseen.

7.7 Osa-aikaeldkkeen jiilkeen mydnnetavd eldke

Yanhuuselike alkaa 65 uroden irin tlvttCmrsti seuraavan kuukauden
alusta osa-aikaeliklieen jilkeen, kun henkikr lopettaa osa-aikarydn ellkeidn
tlvtetfi :idn. \'anhuuselike koostuu silloin kolmesta osasta:

(t) osa-aikaelakkeen alkamiseen menness} kartfuneesta kokoaikawon
cllklieesta,

(2) osa-aikaelaklicen aikaisesta osa-aikatvosti karttuneesta elikliecstri,
(3) osa-aikaeliklieen perusteena olevasta ansionalenemasta karttu-

neesta elikheesti (1,5 prosenttra r-uodessa).

-fos hcnkilt) jatkaa osa-arkafiotirin vli 65 modcn iin, clikliccn rumi
muuttuu r-anhuusel'i.k1iceksi, mutta rna:ir:- on entinen. Kun henkilo won
p'iit1'tt1'a hakee vanhuuseliketti, lasketaan vanhuus elzikkees een lykliavskoro-
tus. Korotus lasketaan erotukscen, joka saadaan, kun 65 r-uoden ikllin
mcnnessi karttuneesta, vhteensoviterusta eLiklieest:i r-rihennetiln osa-

aikaellkliecn suuruisena maksettar-a r-anhuuseldke. I-vkkiyskororus mv6nne-
tirin vain siihen osaan, jolla vanhuusclbkc vlittie osa-aikaelakliecn miirin.
Nriin laskeffu eleke korotetaan TEl.-indeksilld lykdryn vanhuuseli.klieen
alkamisn-roden tas oon.

-fos osa-aikaelikkeen saajalle mvonnetiln Woklrl'tttimr,rselakc, wotto-
mr,',-selake tai edunsaajillc perhe-el'ike, osa-aikael:iklieen fiilta, karttuu
ellkcttl timin toisen elikl<een alkamrseen saaKa. ()sa-aikaclaklicen jnlker-

nen toinen elike koosruu vanhuuselikkeen tapaan osa-arkaellklieen
alkamisecn mennessi karttuneesta eliklieestl, osa-aikaelaRecn qilta,
karttuneista clikliccnosista sekl mahdollisista tulevan ajan clikkcenosista.
'fuler-a aika lirteta:in sekri osa-aikaqv6jaksoon ettri elzikejaksoon
(ansionalcnemaan) sell'arsissa osa-arkaellklieissa, jotka ovat alkanc et 1.1.199 4
tai sen jilkccn 1^ joiden jilkeen mvtinnctdl.n fidklrrttomrys- tari
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wottomlysellke 1.4.1998 tai sen jilkeen (A 11/98). Tlti ennen tuleva aika
Litettiin vain osa-aikaf.voj aksoon.

\hteensovitus tehdzirin normaalisti osa-aikaeliklieen irilkeen mvtinnctti-
vin vanhuuselikkeen tai muun eliklieen alkaessa.

Kuva 7.1

Jos henkilon osa-aikaclike on alkanut ennen \-uotta 1994, vanhuus- tar
qvokyryttomryseliklieelle siirwessiin hinen osa-aikatyon palkliaansa koro-
tetaan seuraavan taulukon mukaisilla syntvmir-uodesta riippur-illa kertoi-
milla. Elikette kartuu tillaisella henkilolll vain osa-aikatyostd., ci osa-

aikaelikl<eestd. Kiytdnnossi sovellettaneen enli YtrL:n 1a N[\Til-:n
kcrtoimia.

Taulukko 7.1

TEL ia LEL YEL ia MYEL Korotuskerroin
1924lai aikaisempi
1925
1 926
1927
1 928
1 929

1932 tai aikaisempi
1 933
1 934
1 935
1 936
1937

1

1

1

1

1

1

,6
,5
,4
,3
,2
,1

Esi merkki 7.6. Ty6kyvyttomyyseldke osa-ai kaeldkkeen jdlkeen

Ty6ntekija on syntynyt 26.7.1941. Hdn on ollut TEl-kokoaikatyossd
25.2.1990 - 30.7.1999 vdlisen ajan ja siirtynyt osa-aikaelakkeelle
1.8.1999. Osa-aikatydn eldkepalkka on 4 500 mldkk ja ansionalenema
3 000 mk/kk vuoden 2000 indeksitasossa. Tyontekija siirtyy tyokyvyt-
tomyyseldkkeel I e 1 . 1 2.2000. PdAttyneistd kokoaikatyosuhteista karttun ut
TEl-eldke on 3 589 mldkk.

Kokoaikatyo
1,5 0/"

Osa-aikaty6
1,5 %

56v 60 v. TKV 65v

Osa-aikaeldke
1,5 0/"

Tuleva aika 0,8 %

2,5 0/o
Tuleva aika 0,8 %
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Osa-aikatyo

1 .8.1 999 - 30.1 1 .2OOO (1 ,5 %) 4 5oo * 9. = 90 mk/kk
800

Osa-aikaeldkeaika

1 .8.1 999 - 30.1 1 .2OOO (1 ,5 o/o) 3 OOO * 9- = 60 mk/kk
800

Tulevan ajan eldke osa-aikaty6std 1.1 2.2000 - 26.7.2006

45oo *7+26130 + 4500* iL =215,40mk/kk1000 1500

3 ooo *7 +26130 + 3 000 ,. jL = 143,60 mk/kk1000 1500

Tulevan ajan eldke osa-aikaeldkejaksosta 1.12.2000 - 26.7.2006

Tyokyruytt6myyseldke yhteensA on 3 589 + 90 + 60 + 215,40 + 143,60 =
4 098 mk/kk. Yhteensovitus eivaikuta elAkkeeseen.

Esimerkki 7.7. Vanhuuseldke osa-aikaeldkkeen jdlkeen

Tyontekijii on syntynyt 18.10.1941. HAn on ollut TEl-kokoaikaty6ssd
1 .5.1997 - 30.6.1998 vAlisen ajan ja siirtynyt osa-aikaeldkkeelle
1.7.1998. Osa-aikatyon eldkepalkka on 4 557 mk/kk ja ansionalenema
on 4 558,43 mk/kk vuoden 2006 indeksitasossa. PAdttyneista TEL-
tydsuhteista hiinelle on karttunut peruseldkettd 2 721,41 ml</kk ja lis6-
eldkettd 761 ,15 mk/kk. TydntekijA siiftyy vanhuuseldkkeelle 1 .1 1 .2006.

Osa-aikatyo

(1,5 %) 1.7.1998 - 31.12.2000 4 557 * 30 
= 170.89 mk/kk

800

(2,5%)1.1.2001 - 18.10.2006 4557* unl:lto 
=660,77 mk/kk

480
Osa-aikaeldkeaika

(1 ,5 %) 1 .7.1 998 - 'l 8.10.2006 4 558,43 , nn 
]:lto = 567 ,52 mk/kk
800

Vanhuuseldke yhteensd on

2721,41 +761,15 + 170,89 + 660,77 + 567,52 = 4 881 ,74 mWkk.

Yhteensovitus ei vaikuta eliikkeeseen.
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8 PERHE-ELAKE

'I'vtiellkelakien mukaista pcrhe-eLiketti voidaan maksaa Woelikelakien
piimn kuuluneen kuolleen henkilon (edunjdttijnn) edunsaajille eli puolisoille
ja lapsille tietyin edellywksin. (,\ 11l90)

8.1 Perhe-eldkkeen saamisen edellytykset

Perhc-eLiklieen voivat saada leski, entinen puoliso ia lapsct. Pcrhe-elake
j akaantuu leskenekikkeeseen j a lap s eneldkkeeseen.

8.1.1 Leskeneldkkeen saamisen edellytykset

Leskenelikeoikeus synt)ry ar-ioliiton perusteella. Elikeoikeus on sekl
nais- etta miesleskclld.
Leskelli on oikeus leskeneliklieeseen, ios

(1) leskelll on tai on ollut yhteinen lapsi (rma tai ottolapsi) eduninttn-
jin kanssa ja arioLitto oli solmrtu ennen kuin eduniittiji oli tnyt-
tbnyt 65 \uotta.

(2) leskelli ja edunjittdjnlle ei ole ollut yhteistb lasta, mutta
x avioliitto oli solmittu ennen kuin eduniatttla oE tiyttdnvt 65

\-uotta ja leski 50 r.uotta ja
x avioliitto oli kestrinyt vlllntd.in 5 r-uotta ja
* leski on teyttanyt 50 r-uotta tai ollut pitknin $okirlrton.

Ennen 1.7.1950 syntyneilll lapsettomilla leskilld on oikeus leskenelakkee-

seen eflnen 50 rkzir.uottaan. -fos edunjdttdjn ja leskr ohvat avioliitossa uudcn
perhe-elzikelain tullessa voimaan 1..7.1.990 rittaa, ctta ar-ioliitto oli kestrinyt

vahintian kolme r-uotta. Ar.ioliitto oli my6s voitu solmia vasta sen iilkeen,
kun leski oU teyften,vt 50 r'uotta. (A 46/95)

Edunjnttijln entiselli puolisolla oikeus perhe-elikkeescerl midrlytlv ku-
ten leskelll, 1os edunjnttiji oli kuollcssaan velvollincn rnaaraaioin maksa-

maan entiselle puolisolleen elatusapua, ioka perustuu tuomroistuimcn lain-

voimaiseen piltokseen tai sosiaalilautakunnan vahvistamaan sopimukscen.
Entistri puolisoa eir.zit koske edelld mainitut r.oimaantulovaiheen licvennyk-
set alle S0-r-uotiaille lapsettomrlle leskille.

8.1.2 Lapseneldkkeen saamisen edellytykset

Lapsenellkkeen saamisen edellytykseni on, etti lapsi on edunjittljdn
kuollessa alle 18-r-uotias. Alle 18-r-uotiaalla lapsella on aina oikeus lap-

senelikkeeseen omien vanhempiensa illkeen. Ottolapsella on oikeus lap-

seneliklieeseen ottovanhempiensa iilkeen. N{yos lesken lapsella tai ottolap-
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sclla voi olla oikeus lapsenelaklieeseen eduniittliln irilkeen, ios lapsi on asu-

nut edunjrittijin kuollessa timln ja lesken kanssa samassa taloudessa. Lap-

sclla on kuitenkrn oikeus lapsenelziklieeseen varn kahden edunjdttijdn jhlkeen

samanaikarsesti.

8.2 Perhe-eldkkeen mddrd

Perhe-eliklieen perusteena on edunjittiidn kuohnhetkelllln saama yh-

teensovittamaton vanhuus-, tvokyrvttomlys- tai qvottomlysellke. -fos edun-

1ttta1a. oli palvellut yli elikeidn, perhe-elekkeen pcrusteena klytetlln lykitwi
r.anhuuseliketti. Jos edunjnttdii oli varhennerulla vanhuusellkkeelli, perhc-

elikliecn perustecna kzivtctiin varhennettua vanhuusellketti.

Jos edunjiftnjd oli kuollessaan osatyokplrttomyrysellklieelli, muutetaan

cllke tdvdcksi perhe-elikettd laskettaessa. Jos edunl^ttdJd sai kuollessaan

sellaista tyottomwselikettl, johon sisblryi oikeus lepiir-dn tuler-an aian elik-
keenosaan, perhe-elike lasketaan Qottomyysellklieesti, iohon tulevan ajan

elzikkeenosa on liszitg ( 37 /99).

-f 
os cdunjittala ei ollut elikkeelld tai hin oli osa-aikaellkkeelli, perhe-

eLiklieen perusteena ki,vtetldn siti tlyttl ryoky'r.yttomlyseldketti, ionka hd'n

olisi saanut, jos han olisi tullut hokp-vttomiksi kuolinhetkelliin. Perhe-

clike voi olla enintiin edunjlttljdn tdvden ellkkeen (ilman lapsikororuksia)

suuruincn.
Lesken- ja lapsenelziklieiden yhteensovittamaton yhteism:i:iri on seuraa-

van taulukon mukainen osuus edunjittijdn elzikkeesti.

Taulukko 8.1

8.2.1 Leskeneldkkeen mdArA

Jos edunsaa:jna on lesken lisiksi lapsia, on tdysi yhteensor,-ittamaton les-

kenellke taulukon 8.1 osoittama rna'ira perhe-cliklieen pohiana olevasta

edunjittijin yhteensovinamattomasta elzikkeesti.

,fos leski on yksin edunsaajana, tiysi leskenel:ike on puolet edunjittiiln
ekikkeesti. Ill:iklieeseen tehddin kuitenkin ekikesor-itus, joka voi pienentdi
lcskeneldkkcen miiria.

Lasten lukumdiri 0 1 2 3 4-
LeskenelAke 6112 6112 5112 3112 2112

Lapseneldkkeet 4112 7112 9112 10112

Yhteensii 6112 10112 1?/12 1?,12 1?/12
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ElSkesovitus

Leskenellkkeeseen tehdiin elikesor..itus, jonka tarkoituksena on mitoit-
taa lesken toimeentulo \tasta m an edunjittljin kuolemaa edeltdnyttri tasoa.

Tason mddritt:imisessi lesken omat ryoelakkeet otetaan pienentivini tulona
huomioon leskeneLikettd laskettaessa.

Jos leski on elikkeelli, elikesovituksessa kiytettir.ri lesken tyoelike on se

tosiasialhnen elake, jota hin edunjittdjin kuolinhetkelli sai lukuunottamatta
yksityisen eldkejirjestelmzin lisielikkeith. Jos leskr on osatvokpJrttomyys-
elikkeelli edunjlttljin kuolinhetkelll, pidetiln lesken ryoeld.kkeeni kuiten-
kin tdytti tyokiryttomryseliketti.

-Jos leski ei ole elikkeelli tai hzin on osa-aikaellkkeelll, hzinen tyoelikkee-
n61n pidetiin sitl tayta tyo\nyttomlryseldkettl, jonlia hin sarsi, ios hin
olisi tullut tyokyryftomnksi edunjattijin kuolinhetkelll. Jos tdmd laskennal-

linen Woelake poikkeaa huomattavasti lesken todellisesta tulotasosta, eli-
kesor.ituksessa voidaan ottaa myos lesken todelliset tulot huomioon (poik-
keuksellinen ellkesor.rtus). (LA 3 / 2000)
Elikesovitus tehdzizin leskenelikkeeseen seuraar-ina ajankohtina:

x Nuorin lapsi tayttaz 18 r-uotta.
x Edunjattzjan kuolemaa seuraavan seitsemdnnen kalenterikuukau-

den alusta alle 65-r.-uottaalle leskelle, jos hinelli ci ole alle 18-

ruotiaita lapsia eikd hin saa omaa elziketti (eskelle maksetaan al-
kuelikkeen a taytta les kenelikettri kuusi kuukautta) .

x Heti leskenellkkeen alkaessa, jos leski on tdytthnyt 65 r,-uotta tai
hzin on elikkeelll eiki hinelld ole lapsenelikkeeseen oikeutettuja
lapsia.

Elbkesor.ituksessa leskenel:ike pienenee tiydestl maarastazn (oka on
yleensi puolet edunjdttijin eLikkeestd), jos lesken omat ryoelakkeet ylittdvdt
ns. elikesovitusperusteen. Elakesovitusperuste rnaarata'in edunjdttdjnn kark-

kien ryoelikkeiden yhteensovittamattoman yhteismiirin perusteella seuraa-

vasti:

Taulukko 8.2

Eldkesovitusperuste
vuonna 2000

Ehto

Yldraja 3773,84 mldkk
(281 ,60 ind. 142)

Jos edunj6ttajrin tyoelAkkeet olivat
3773,84 mldkk tai enemman (v. 2000
indeksissd 1903)

Ed u njaittEijiin ty6el dke
mldkk

Jos edunjdttdjAn tyoelAkkeet olivat vdlill€t
1 708.68 mk/kk - 3773.84 mk/kk

Alaraja 1 708,68 mldkk
(127,50 ind. 142)

Jos edunj6ttEijan ty6eldkkeet olivat enin-
tdAn 1 708,68 mk/kk (v. 2000 indeksissA
1 903)
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Elzikesor-itusperusteen ylempi rnarkkamzara, joka \-uorifla 2000 on 287,60

mk/kk Qain indeksitasossa 742) alenee portaittain ruoteen 2004 mennessi
6,64 rnarkalla (ind. 142) 'i.uosittain 255 markkaan (rnd. M2). Vuoden 2004
jilkeen ylarajaa muuttavat vain indeksitarkrstukset. Lritteessi 6 on laskettuna
elikesor.-itusperusteen ylemmin markkamzizirdn kelltys \.tloteen 2004 ast)

indeksitasossa 742.

E l:ikes ovite ttu leskenclzike las ke taan s euraavan kaavan mukars e s tr:

6
Eldkesovitettu leskeneldke = x EdunjdttiijEin eldke - 0,5 x Ylite

12

Ylite = Lesken oma eleke - Eldkesovitus ruste

Liitteessi 6 on taulukoituna leskenelikkeen m6:iri:i eri tuloyhdistelmill:i.

Esimerkki 8.1. Eldkesovitettu leskenel6ke

Ty6ntekiji kuolee vuonna 2000. Hdnen tyoelAkkeensa oli 6 000 mk/kk
yhteensovittamattomana, lesken vanhuuselAke on 5 000 mk/kk.

Leskenelake = 9 x 6 000 mk/kk= 3 000 mldkk
12

Yhteensovitus ei vaikuta leskeneldkkeeseen. Koska alle 18-vuotiaita
lapsia ei ole, tehdAdn leskeneldkkeeseen eldkesovitus. Eldkesovituspe-
ruste on ylArajan, 3 773,84 mk, suuruinen.

Ylite = 5 000 - 3773,84 = 1 226,16 mk.

Eldkesovitusvahennys on 0,5 x 1 226,16 = 6'13,08 mk.

Yhteensovitettu, eldkesovitettu leskeneldke on 3 000 - 613,08 =
2 386,92 mk/kk.

Entisen puolison el6ke

E,dunjittdjrin entisen puolison eldke kuukaudessa on se osuus leskenellk-
keesti, mite 60 prosenttia entisen puolison kuukausittaisesta elatusa\-usta on
edunjdttijin koko yhteensor-ittamattomasta ellkkeestd, eli

o'6 xelatusaPu 
x leskeneldke

edunjattdjdn el6ke
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Entisille puolisoille maksettavat elikkeet pienentdvdt leskelle maksettar,'aa

eldketti. Ne voir.at olla enint:iln puolet leskeneldkkeestl. Entisen puolison
elike voi olla enintiin leskenelikkeen suuruinen silloin, kun edunsaayana ei

ole leskel.

Esimerkki 8.2. Entisen puolison eldke

Mies oli tuomittu maksamaan entiselle vaimolleen elatusapua 1 000
mldkk. Miehen ty6eldke oli 6 000 mldkk. Yhteensovittamaton leskenelA-
ke on 3 000 mldkk.

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

600 x3000=300mldkk.
6000

8.2.2 Lapseneldkkeen mddrd

Lapsenelikkeen yhteismariri lasketaan taulukon 8. 1 mukaan. Lapsenelzik-

keeseen vaikuttaa ainoastaan perhe-elikkeeseen oikeutettujen lasten luku-
rnaara. Lapsenelzikkeen yhteismaara laetzan tasan kunkin lapsen kesken ja
kullekin maksetaan erikseen oma osuutensa.

Tdysorpo

Tdyson'oille maksetaan tlyson'on lisl, joka on 2/1.2 edunjittljin yhteen-
sor-ittamattomasta elzikkeesti, ja se lisitdin lapsenelaki<eiden yhteismilriln.
Edunjnttdjnn elike ei kuitenkaan saa ylittyi tdyson-on liszin r-uoksi.

Esimerkki 8.3. Perhe-eldke

Perheen 6iti kuolee. Edunsaajiksi jdi?ivErt aviomies ja kaksi lasta. Aidin
tyokyvyttdmyyselakkeen mddrd olisi ollut 4 800 mk/kk, jos hdn olisi tullut
tyokyryttdmdksi kuol i npdivdnddn. Yhteensovittamattomat eldkkeet ovat:

Leskeneldke = a x4 800 = 2 000 mldkk.
12

Lapseneldkkeet = + x 4 800 = 2 800 mldkk
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Kummankin lapsen oma yhteensovittamaton osuus on 1 400 mk/kk.
Leskeneldkkeeseen ei tehdA eldkesovitusta ennen kuin perheen nuorin
lapsi tiiytttiA 18 vuotta.

8.2.3 Perhe-eldkkeen kertasuoritus

Perhe-eld.ke voidaan maksaa kertasuorituksena kunkin edunsaajan osalta

erikseen, jos sen maarz yhteensor,-ituksen tai elikesovituksen jllkeen laapie-
nemmdksi kuin kertasuorituksen ralam'ilira 67,01 mk/kk ruoden 2000 in-
deksitasossa (5,00 mk indeksitasossa 142). Koska perhe-eldkkeen mdird' voi
muuttua erilaisista syist:i, perhe-elike maksetaan kertasuorituksena r,zsta

sitten, kun siihen todennikoisesti ei enld tule muutoksia. Kertasuorituksen
laskemisest a Esaa yleiskirieess e A 7 / 2000.
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9 KOKONAISELAKE JA YHTEENSOVITUS

Suomessa maksetaan tyonteosta karffuvia tyoelnkkeitl sekd asumiseen

perusfuvia kansaneLikkeiti. Tyoelikkeitd maksetaan sekl yksityiseltd ettd

julkiselta puolelta peruselikkeina ia lisielikkeini. Elikkeensaaja voi myos

saada kon-auksia tyotaparuffnasta fyonantai an oftaman taPafurmaYakuu ruk-

sen perusteella tai liikennevahiflgosta liikennevakuutuksen perusteella.

Tyoelekeiiqesteimzin tarkoiruksena on tufl'ata tyontekiiin toimeentulon
taso vanhuuselikkeelle iiidessd. Tahan katsotaan riittiven peruseLiketaso,

ioka on eruntzizin 60 prosenttra tyouran korkeimmista ansioista. Peruselzike-

tun-an lisiksi jotkut tyonantajat ovat jirjestineet tyontekijoilleen til yrittaJat

itselleen lisieliketun'aa. Lislelnkejlrjestelyt o\.at mahdollisia TEL:sszi,

\T, L:ssri j a I\ [YEL: ssi.

Ellkkeensaala voi saada elikettl useammasta etuusjirjestelmlstl. Jotta
hinen ellkkeidensl yhteismlirzi ei nousisi kohtuuttoman suureksi suhteessa

hzinen aikaisempaan ansiotasoonsa, efi iirjestelmistl tulevat elikkeet ja kor-
vaukset njataan eli yhteensor-itetaan 60 prosenttiin ansiotasosta. (A 23/93,
A 46/e5)

9.1 PeruselAkkeet

Peruselikkeitzi yhteensor.itettaessa otetaan huomioon seuraavat perus-

elikkeet:
(1) TtrI-:n vrihimmdisehtojen mukainen eldke (ei sishlld perustun-an

laaj ennuksia, lrrrn. alennettua elakeikea)

(2) LEl-eldke
(3) TaEl-elike
(4) N{El-eldke
(5) \EL:n vihimmdisehtojen mukainen elbke

(6) NfYEL:n vihimmdisehtojen mukainen ellke, maatalousyrittiiien
sukupolvenvaihdoselikkeen perusrnaaru, maatalousyrittiiien luo-
pumrstuen perusmiirzi seki maatalousyrittijien luopumiskon'auk-
sen pcrusmdlri.

(7) kunnallisten r-iranhaltrjain ia tyontekijdin elikelarn (KVTEI) penls-

eliketun an mukainen elike; tillaisena elikkeeni pidetiin myos

perhehoitajalle lz luottamushenkilolle myonnetlyi peruselike-
tun'an mukaista eliketti

(8) 'u.altion elikelain (\rE,L) mukainen ellke laskettuna peruseliketur-
van mukaisena

(9) Suomen Pankin elikes:iinnon noialla myonnetty ekike peruselike-
run-xn mukaisena
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(10) kansanelakelaitoksen elikeohjesiinnon tai eld"kesddnndn mukaincn
ellke tai kansanelakelaitoksen hallituksen j:isenen elike peruseld-
kelun-an mukaiscna

(11) evankelis-luterilaisen kirkon elikelain (KiEI, nojalla myonnetry
elike

(12) ortodoksisesta kirkkokunflasta annerun lain noialla myonnetry eli-
ke

(13) Ahvenanmaan maakuntaelike.

9.2 Ensisijaiset etuudet

Eldkkeensaajalla voi olla tyoellkkeenszi lislksi oikeus myos tapatuffnaya-
kuutus-, liikennevakuurus-, sotilastapaturrna- tai sotilasvammalain mukaisrin
etuuksiin (SOLITA/LITA-kon-aukset). Ndiden etuuksien mukaiset ansion-
menetyskon'aukset ovat ensisijaisia tyoelikkeisrin nihden, eli niita eruuksia
maksetaan ryoelzikkecn matirasta riippumatta taysirna;aratsestr. Ensisiiaistcn
etuuksien kon-austaso vaihtelce hairta-asteen mukaan ja taso r.oi ylittih tyo-
elikcjdrlestelrnistd maksettar.an tdyden ellkkecn rr:,aaran. Jos ensisiiaiset
efuudet ylittivit yksindin 60 prosenttra yhteensovirusperustecsta (ks. 9.4.1),
ei tyoelekettd jil maksettavaksi lainkaan. Jos tyoelnke ja ensisijaiset etuudct
yhdessi ylittivdt 60 prosentrn rajan, rvoeliketti v:ihcnnetldn niin, cttd elzike

ia ensisijaiset etuudet ovat eruntiin 60 prosenttia yhteensovitusperusteesta.
Eldkkeitd yhteensovitettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon sellaista ensi-

sijaista etuutta, joka on jatkunut vd.hintiin kolmen r.uoden ajan vdlittomisti
ennen eliketapahtumaa. Jos etuuden rnazra nousee elliketapahruman yhtey-
dessd", otetaan yhteensor-ituksessa huomioon vain sc osa etuudcsta, joka
yltttaa enncn eliketapahtumaa makserun etuuden rr:,a;fuan (ks. lis:iesimerkki
11.6). Iilekelajin muuttumrnen toiseksi er ole uusi eliketapahruma.

9.3 Kansaneldke

Kansanelikkcen tarkoitus on taata el:ikkeensaajan vihimmlistoimcenru-
lo. Sita maksetaan Suomessa asumisen perusteella. Henkilon on tiyrynvr
asua Suomessa 16 \-uotta tiytettyld"n r.lihintiin kolme \-uotta, jotta hinelld
olisi oikeus kansanekikkeeseen. Kansanelikelain mukaan maksetaan \:an-
huuseliketti, tyoky.qrttomlys- ja yksilollistd r.arhaisel:ikettd sekd ryonomlys-
ellketti. Vanhuuselakkeen voi myos varhcntaa tai lvklti. Perhc-elziketti
maksetaan yleisen perhe-eld"kelain mukaan. OsatyokJ,qrttomws- ja osa-
arkaeliketti ei makseta kansanel:ikejirjestelrnisti.

Kansanelikl<een suuruus mdlriyrw ryoellkkcen maaLran mukaan. 'fyti-
elikkcen rnaa;ran noustessa tarpeeksi suureksi kansaneliketti ei makseta
en:id larnkaan. Jos henkilo on asunut muualla kuin Suomessa, kansanelik-
kcen mdira suhteutetaan hl"nen Suomessa asumisaikaansa. Kansanellikliee-
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scefl r-oi kuulua myos lisii, joita ovat asumistuki, rintamalis:i, ylimiirdinen
rintamalisi s eki hoitotuki.

Iilikeoikeus alkaa yleensi samaan aikam sekl tyoelikelakien ett[ kansan-

elikelakten mukaan.

9.4 Yhteensovitus

\'1'rteensovituksessa ensisijaisten etuuksien ia tyoelnkkeiden sekd yleisen

perhe-elikelain muodostama kokonarseliketun-a ruioitettan 60 prosenttiin
yhteensovitusp erusteesta.

9.4.1 Yhteensovitusperuste

\'hteensor-itusperuste on henkilon korkein sellainen peruselikkeen pe-

rusteena oleva elikcpalkka tyosuhteesta tai elekkeen perusteena oleva tyo-

tulo yrittnjdtoimrnnasta, jossa eldkkeeseen oikeuttar.aa alkaa on Yihinteen

r-uosi. Tuleva aika otetaan mukaan laskettaessa td'ti t-uoden aikaa. Jos hen-

kilolle ei ole yhtdin moden kestbnytti tyosuhdetta tat yntta1atormintajaksoa,

yhteensovitusperuste on korkein elikepalkka tai elikkeen perusteena oleva

ryotulo vahintiin kuukauden kestineesti tyosuhteesta tit yrtttaJatoiminnas-

ta. LEL:ssl ja TaEL:ssa tyoskentelyn kestolla ei ole merkitystri.

Jos ryosuhteet tai yrifteietoimintajaksot ovat kestineet rinnakkain vnhin-

tlan r-uoden, lasketaan ellkepalkat ia tyotulot yhteen yhteensovitusPerus-

tetta rri2lratteessa. Automaattisesti katkaistu tydsuhde khsitellid.n ilna yhtt-
jaksoisena rinnakkaista atkaa ja yhteensorirusperustetta tutkittaessa. LEL- 1a

TaEl-ansiot voidaan laskea yhteen muiden lakien mukaisten elikkeen pe-

fusteena olevien palkhojen kanssa, jos nlmi muut tyosuhteet tai yttalatot-
minta ot;at iatkuneet LEL/TaEl-tyoskentelyn kanssa rinnakkain koko ka-

lenterirrroden ia r-uoden aikana on LBL/'laEl-ansioita vihintilin ylempi
rula'lr'zzra.
\1rteensovituspcrustevaihtoehdot, joista korkeinvalttaan, oYat seuraaYat:

(1) Tlil-tyosuhteen elikepalkka tai tasoituspalkka
(2) LEl-r.r-rosiansio tai keskrpalkka

(3) TaEL-ruosiansio
(4) NlEl-elikepalklia
(5) \El-eliketyotulo
(6) NftTll-eldketyotulo tai tulevan aian Nf\T,L-tyotulo
(7) K\rTEl-elikepalkka
(u) \EI.-eldkepalkka
(9) KiEl-elikepalkka
(10) Suomen Pankin, Kansanelikelaitoksen, Ahvenanmaan maakunnan

j a Ortodoksis en kirkkokunnan palvelussuhteen elbkepalkka
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(1 1) kahden tai useamman samanaikaisen, peruseliki<eeseen oikeuttavan
ryo- tai virkasuhteen tai ynnajatoiminnan yhteenlasketnr palkka tai
ryotulo

(12) kymmenen kuudesosaa aikaisemmin myonnetysti elikkeestd lisit-
ryna uuden pcruselikkeen palkkaan tai tyotuloon, jos henkilo on
valitttjmdsti enflen uutta elaketapahtumaa saanut aikaisempaa eli-
ketti ja ollut eldkkeelli ollessaan yhteensa vihintririn kolmen rro-
den ajan samanarkaisesti ryosuhteessa.

NltrL-ryosuhteesta kokonaan alle 23-n:o tiaana ansaittu ellkepalkka r.oi-
daan ottaa yhteensovitusperusteeksi, jos tyosuhde on kest:inyt .vaLffita;h 12
kuukautta. N{uissa laeissa kokonaan alfe 23-vuot1 ^fl tehdysti tyostl ei
karru vanhuusel:iketti, joten nziisti ryosuhteista ei silloin voida r.alita yhteen-
sovitusperustettakaan. Ainoastaan silloin, kun henliilo tulee alle 23-
r-uotiaana tyokiryttomhksi, kiytetdin yhteensorirusperusteena elikepalkkaa
siitd tyosuhteesta, johon tuleva aika liitetiin.

Kun ryosuhde on katkaistu automaattisesti, yhdeksi yhteensovirusperus-
te-ehdokkaaksi voidaan valita vain sellainen eLikepalkka, jota tosiallisesti
kdytetlin lopulhsen ellkkeen laskennassa. Jos siis elike lasketaan katkaistu-
jen tyosuhdejaksojen elikepalkoista, yhtijaksoisen tyosuhteen elikepalkkaa
ei voi kzivttii yhteensor-irusperusteena. \rastaavasti, jos lopulhnen elzike las-
kctaan yhtijaksoisen tyosuhteen elikepalkasta, ei katkarsrujen tyosuhdejak-
s o j en elikepalkko j a voida kay ttaa. yhte ens ovi rusp e rus te ena.

9.4.2 Yhteensovitusraja

Yleteensovirusraja on 60 prosenttia yhteensovirusperusteesta. Peruselzik-
keestzi v:ihennetidn se osa, joka ylittdi yhteensovirusrajan (ylite). Jos henkr-
lolld on ryoelikheiti myos julkiselta puolelta, v:ihennetlin yksityisen puolen

lvoelikettd siinl suhteessa, mitd se on yhteensovittamattomien elikkeiden
kokonaismdarista. Osatyokyyttomyvselikkeessa yhteensovitusraja on 30
prosenttia yhteensovitusperustees ta (ks. lisiesimerkki 1 1 . 5).

9.4.3 Yhteensovituksen ajankohta

Yleteensor-itus tehdzibn ellkkeen alkamrshetken lainslidinnon mukaisena

la tasoisena. Vanhuuselakkeissl yhteensovitus tehdiin vanhuuselikeiin
thyttimispdiv}n tasoisena, myos lyknryissn r.anhuuselikkeissi. Uusi yhteen-
sor-itus tehdlin silloin, kun elikkeensaajan etuuksien mziirlssd tapahtuu
muutoksia. Se tehdb:in muutosajankohdan tasossa muutosta seuraavan kuu-
kauden alusta lihtien tai saman kuukauden alusta, ios muutos tapahtuu kuu-
kauden 1. pat"*:rna.



Esimerkki 9.1. Yhteensovitus TEL, VEL, TVL

Yhteensovittamaton TEL-elEike on 1.6.2000 alkaen 3 500 mk/kk, valtion
VEL-peruseldke 1 000 mk/kk ja tapaturmavakuutuslain mukainen eldke
3 000 mk/kk. Korkein, v&hintAAn vuoden kestdneen tyosuhteen eldke-
palkka on 8 000 mk/kk.

Yhteensovitusraja = 0,6 x 8 000 = 4 800,00 mk/kk.

TEL
VEL
TVL
Eldkkeet yhteensd

3 500 mk/kk
1 000 ml</kk
3 000 mk/kk
7 500 mk/kk

Ylite = 7 500 - 4 800 = 2700 mk/kk.

Tapaturmaeldke ensisijaisena eldkkeend maksetaan tiysimddrdisesti,
jolloin ylite vAhennetidn kokonaan tyoeldkkeistd.

TEL-elAkkeestd vdhennettdvd ylite

3 500
3500+1000

x2700=2100mk/kk.

Yhteensovitettu, elAkkeensaajalle maksettava TEL-elEtke 1.6.2000 alka-
en on 3 500 - 2 100 = 1 400 mk/kk.
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9.4.4 Uusi yhteensovitus ennen 1 .1 .1 996 myonnettyihin eldkkeisiin

Ennen moden 1 996 elikeuudistusta myonnetyissl eldkkeissl kansanelike

otettiin yhteensor-ituksessa huomioon. Jos ndihin ennen 'n-uotta 1996 myon-
nettyihin elikkeisiin ioudutaan tekemirin uusi yhteensor.itus vuonna 7996 t^i
sen jrilkeen ilmaantuneen slyn moksi, on yhteensovitusraia 60 9'u yhteenso-

r.itusperusteesta.

9.4.5 Perhe-eldkkeiden yhteensovitus

Perhe-elikkeiden yhteismlirzi yhteensovitetaan edunilttdjin jdlkeen

mvonnettivien muiden perhe-elikkeiden (peruselzikkeet, ensisijaiset eruudet)

kanssa niin, etti perhe-ekike yhteenszi ei ylitn yhteensor-itusruiaa.
Perhe-eld"kkeiden yhteensor-ituksessa klytettivl yhteensovirusraia saa-

daan seuraavasti:
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perhe-eldke 
x 0,6 x yhteensovitusperuste

edunjattajain eldke

ix5700=2850mk/kk

\'hteensor-rtusperuste on sama kuin cdunjittajdn omassa elakkeessd kiytetF.
\hteensovitusrajasta r.ihennetiin kutakin edunsaajana olevaa lasta koh-

den yleisen perhe-elzikelain (PEL) mukainen lapsenelzikkeen perusmriiri
edellisen r-uoden tasoisena. \rihennettir.d markkam:izirzi r.uonna 2000 on
272ff*/ld<.

Jos edunsatitna on lasten lisiksi leski, r.I"hennetaan leskeneliklieesti sa-
morn PIjL:n mukainen leskenclikl<een pefl;smrilri edellisen moden tasoi-
sena, \-uonna 2000 vihennvs on 463 -k/kk. trntiselt:i puolisolta 1a lapset-
tomalta I es keltli p erusmlizirzii ei v:ihenne ta.

PEL:n mukarset rdhennykset voir-at enintzilin olla scuraavat;

Taulukko 9.1

edunsaajina enimmeisviihennys
yhteensovitus-
perusteesta 70

1 lapsi
2 lasta
S lasta
4 lasta tai enemmdn
leskija 1 lapsi
leskija 2 lasta tai
enemmen

10,0
17,5
22,5
25,0
25,0

30,0

\htcensovituksen jilkeen perhe-elike jaetzan edunsaajille yhteensor-itta-
mattomicn eldklieiden suhteessa.

Esimerkki 9.2. Perhe-eldkkeen yhteensovitus

Edunjritteijei kuolee vuonna 2000. Hdnen tyoeldkkeensd oli 5 7oo mukk
ja yhteensovitusperusteensa I 500 mk/kk. Edunsaajina ovat leskija yksi
lapsi.

Leskeneldke ennen yhteensovitusta on

Lapseneldke ennen yhteensovitusta on
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4 *5 7OO = '1 900 mldkk.
12

Yhteensovitus

Perhe-eldkkeet yhteensd ovat 4 750 mt</kk. Yhteensovitusraja ennen
PEL:n mukaisia vdhennyksid on

4750 
x 0.6 x I 5OO = 47s}mk/kk.

5 700

PEL:n vAhennysten jdlkeen yhteensovitusraja on

4750 - 463 - 272= 4 015 mk/kk. Vdhennykset ovat alle 25 prosenttia
yhteensovitusperusteesta.

Yhteensovitettu perhe-eldke jaetaan edunsaajien kesken seuraavasti:

Leski
2850 x 401 5=24O9mk/kk.
4750

Lapsi
1900x4015=1606mk/kk
4750

9.5 Rekisterdidyt TEL-lisdeldkkeet

\ksitviselli puolella tyonantajalla on mahdollisuus jirjestde lisielikerur-
vaa lakisiitcisen 'I'lil-peruselziketun-an lisriksi. Lisritun'a voi olla ioko re-

llsteroigvl tai rekistcrtiimdtontri eli vapaamuotoista. \'ireilli olcvan uudis-

tuksen toteutuessa uusia lisiclikevakuurussopimuksia er erit:i voi tehdi rrrl-
desta 2001 alkaen.

Rekisteroity lisielike on sidottu Tlil--indeksiin ia siihen on vapaakiriaoi-

keus fidsuhteen piitryessa. Rekisteroiry TEl-lisieliketun-a mieritclletin
henkildrr hmrillc, ei yksittdisille henkiloillc.

Rekisterdiry lisbel:iketun-a voi pitli sisllliln mm. ellkcihn alennuksen,

enint*in 66 prosentin tavoitetason tar peruselikefun-aa lyhyemmin cLikkeen

karttumisajan.
Nl,vos YtrL- ja Nt\T-l,-vakuutuksiin voi liitrye lisieldketun-aa. Ndiden va-

kuufusten ehdot poiklieavat TtrL-lisieliketun-an ehdoista.

Rekisterdi6jen Lsielnkeiiriestelyjen or 1.1,2.1.997 voimaan tulleen lain

mukaan oltava sukupuolen suhteen tasa-an-oisia. Jos vanhoien lisielikeidr-
jestelyjen cdut mdarlvryivlt sukupuolen perusteella, oli nlimi muutettava
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tasa-an-oisiksi 1.1.1994 alkaen siten, etti edut ovat jatkossa samat narsilla ja
miehilln.(-\46/97

9.5.1 Rekisterdidyn TEL-lisdeldkkeen laskeminen

'frivsi vanhuus-, tyokl'rvtttimyys- ja tyotttimlyslisielike lasketaan pd"i-
si:inttiisesti siten, ettd lisdelike vhdcssa saman tvosuhteen peruselikkeen
kanssa on vhteensi eLikerun'an ehdoissa mazratry prosentti (enintnin 66)
fiosuhtcen eldkepalkasta. tilikepalkka voi olla joko 1.1.1996 r-oimaanrulleen
lain mukainen el:ikepalkka kuten perusel:ikkeessi tai titzi ennen r-oimassa
olleen lain mukainen elikepalkka, jos se on korkeampi.

Kokonaiselziklieen tavoitetasoa mdd.riteltiessri peruseld.ke lasketaan q'o-
suhdeajalta aina 1,5 prosentin karttumalla. Eld"keikiin jeljeile olevalta ajalta
kdytetddn joko tulevan a:pn karttumrsprosentteja tai 1,5 prosentin mosit-
taista karttumaa. Palvelua yli elakeiin ei oteta huomroon peruseldkettd las-
kettaessa. Perus- ja lisnelnkkeet otetaan huomioon muunnettuine \-astaa-
maan lisdelikejhrjestelmin elikeikii. -fos vakuurussopimuksen mukainen
lisielikkeen ansainta-aika ei ole tlysi, suhteutetaan lisaclikkeen miirC q o-
suhteen kestoaikaan.

Lislelike rajoitetaan kuitenkin siten, ettl se yhdess:i TEL:n, LEL:n,
f'al.ll:n ja Nllrl-:n mukaisten elikkeiden sekl muidcn tl'dnantajan ilmoitta-
micn clike-eruuksien ja mahdollisen kansancliklieen kanssa on 60-66 9 u

rajoituksen perusteefla olevasta palkasta (korkcin TtrL-palkka r-ahintdin
ruoden kesttincesti. tvosuhteesta tar lisdellkkeen perustecna oleva palkka).
Rajoitusta tehtdcssi voidaan 31.12.1995 voimassa olevissa hsleldkejirjeste-
ly'issi ottaa kansanellkl<eenl huomioon 445 markkaa ta ldtti se kokonaan
ottamatta huomioon. \'akuutuksissa, jotka tulcvat voimaan 31.12.1995 ldl-
keen, kansaneld.ketti ei oteta huomioon.

Lisieldke yhteensovitetaan vain ensisijaisten eruuksien kanssa. Lisdclik-
keen enimmdismliri on tilldin rajoituksessa kiytetty proscntti rajoituksen
perustecna olevasta palkasta, josta v:ihennetiin yhteensor-iterut eld.ke-
etuudet ja ensisijaiset etuudct. \hteensor-ituksen johdosta lisiel:i.kettl r-1-
hennetzLln kuitenkin r-ain sen \-erran, etta etuuksien yhteismaira pvsw ri-
hrntdd.n yhti suurena kuin se olisi ilman ensisijarsta eruutta. (A 50/95)

9.5.2 Alennettu eldkeikd peruselakkeessa

[,]'IK:n Wtjsuhderekistenss:i olcr-at vapaakirjat vastaa\-at 65 nioden ikli.
-fos vapaakirjoissa on ollut alenncttu elikeikzi, on ansaittu ellke muunnettu
eli normeerattu fi'I'K:n gosuhderekisteriin vastaamaan 65 n:oden elzikeikdd.

-fos wdntekijilln on viimeisessi tvosuhteessaan alennettu elikeikl, muunnc-
taan aikaisemmista fi'osuhteista muodosrunect Ii'fK:n trtisuhderckrsterissi
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olevat vapaakrqaelikkeet \.astaamaan viimeisen tyosuhteen alennettua eki-

keiknn seuraavasti:
* Jo. eldkeiki on vihint:izin 60 r-uotta, vapatkjrlzelikkeitl pienenne-

tiin varhennusvihennysprosentin mukaan iokaiselta kuukaudelta,
jolla eldkeika ahttaa 65 ruotta.

* Jor elikeiki on alempi kuin 60 \'uotta, vapaal<trlaelakkeiti pienen-

netilin ensin varhennusvlhennysprosentin mukaan 60 ikzir-uoteen

asti. Sen jilkeen vapaakirjaelzikkeet kerrotaan 60 r,-uoden ikzii vas-

taavilla liitteen 11 taulukon mukaisilla kertoimilla l jzeta; n elhke-

ikli vastaavalla saman taulukon kertoimella (ks. lisiesimerklii 11.7).

(A 6/2000)
Iilikkeet yhteensovitetaan normaalisti alennetussa elikeiissi. Ehkeikn-

muunnoksesta aiheutuneen norrneerauskorotuksen yhteensoviruksesta van-

huus- ja varhennetussa vanhuuselikkeissli, joissa eliketapahtuma sattuu

1,.1,.1,996 tai sen jrilkeen, kerrotaan yleiskirieissi A 41 /95 ia ,\ 23 /96.
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1 O EU/ETA-ELAKKEENLASKENTA

Suomcn lallsluitcisiin tvt)el:iklicisrin on sovcllettava EU-silinndksrl
(I.1.1994 r-oimaan rullcen I')'I'.\-sopimukscn ja 1.1.1995 r-oimaan rullccn
I'lU-sopimukscn sosiaalitun-aa koskcr-at sfinntrksct) arna silloin, kun hcn-
kilo on rvoskcnnellvt Suomcn lisiksi toiscssa L,U- tai [,]'l'.\-maassa. FILI-

maita or-at Suomen lisiksi Ruotsi,'I'anska, Bclga, Iispanja, I Iolianti, Irlanti,
lso-Rritannia, Italia, Itir-alta, Kreiklia, Lusemburg, Portugali, Ranska ja Sak-

sa. Ii'l'-\-maita ovat Norja, Islanti ja Licchtcnstein. -fatkossa EU- ia E1'-\-
maista kdytctldn lvhcnncttl liU.

Kaikkia pohjoismaita koskcc my't)s 1,.1.1,994 r'oimaan tullut poh-
joismainen sosiaalirun-asr-,pimus. jota sor-elletaan EU-sliinnostcn ohella.

Kun hcnkilt) on trdskcnnellvt tai toimrnut vrittdjlni Suomcn lisiksi tor-
scssa ELI-maassa, lasketaan eh"ke kahdella tar-alla:

(1) Kansalliscna el'ikkceni
a) puhtaasti Suomen oman nt)clikelarnsrildanntin mukaisesti
b) asetukscn 1408/71 mukaisena, jolioin otctaan huomioon esc-

tuksen I'htcensor-irusta kosker-at sriannt)kset ja sosiaaLrun-asopi-
muksct (sosiaalitun-asopimusmaat ks. Liitc 13).

(2) Pro rata-eliklieeni, joka lasketaan teorccttisen clikliccn ar-ulla cli
ikiii.n kurn koko n'tillstori:r olisi Suomessa tehn'l tvtrtli.

Nzirn laskctursta elziklieistii mvtrnnctl2in suurcmpi.

'10.1 Kansallinen elake

Ycrtailussa krivtettzir-i aserukscn 1408 /7 1 mukaincn, kansallisen lain mu-
kaan laskcttar-a clake croaa puhtaasti Suomen lakien mukaiscsta el:ikkecnlas-
kcnnasta scuraar-asti:

* tuler-aan aikaan r-aadittar-aan r-iiden r-uodcn asumisccn Suomessir
rinnastctaan vakuutus- tai asumrskaudct muissa E,U-meisse,

* tvoelekkciden vhteensovitus tchdiin I'lU-maiden vrililll r-ain rule-
van ajan osaita rurdcn IiU-maidcn vllilli, joidcn clzikkcisiin hitnr-
rulcva aika,

-k cnsisijaistcn etuuksien kanssa r-oidaan vhtccnsovitus tchdi r-ain
osittaisena, jos toinenkrn liU-maa ottaa ne huomioon omassa vh-
tccnsoviruksessaan.

l)ohjoismaista sosiaalirun-asopimusta sor-ellettacssa kansalhscn clikkcen
laskcnta eroaa puhtaasta kansalLscn elikkccn laskennasta siini, ctti Suo-
mesta saataya tulevan ajan cliikc ositetaan, jos toiscnkin pohjoismaan cliik-
keesecn sis:llt'u'r joko kansallisen tar IiU-siilnnirstcn mukainen tulcva aika.
Ositcttu tulcr-a aika saadaan sitcn, cttl osittamaton tulcr-a aika kcrrotaan
Suomcn ja muiden Pohjoismaidcn Qtuotsi, Islanti, Norja, ioissa tulcva aika)
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vhtcenlaskettujen todcllisten vakuutuskausicn suhteella (ks. hslesimcrkki
11.n).

Suomen ja Saksan viliscn sosiaalirun-asopimuksen mukaan tulel'a aika

ositetaan kuten Pohjoismaiscssa sopimukscssa, mutta vun silloin, kun eld-

kctapahtuma sattuu ennefl 60 l'uoden iin tdyttlmisti. Jos cliketapahtuma
sattuu 60 moden iin tdyttdmisen jilkeen, osirusta ei tehdl, koska Saksan

elikkecss:i ei tilloin ole tulevaa aikaa (A 22/98).
Itivallan kanssa on neuvoteltu Suomen kannalta periaatteessa samanlai-

nen sopimus kuin pohjoismainen sopimus, mutta se ei ole vieli tullut voi-
nr afl. Tulcvan ajan osirusta ei sus r-c,i viclzi tehd:i kansalliseen elikkeeseen
Suomi-Itzivalta -tilantcessa. Siihen asti kunnes uusi sopimus on tullut voi-
maan, Itrivallan eLikkeen voi yhteensovittaa lulevaa aikaa vastaavalta ajalta".

1O.2 Teoreettinen elake

'I'eorecttista eliketti tan'itaan ns. pro rata-ellkkeen laskemiste r-artcn.

Teoreettinen elake laskctaan muuten samalla tavalla kuin kansallinen cLike,

paitsi ette mvos muidcn EU-maiden vakuutuskaudet rinnastetaan Suomen
vakuutuskausiin. I\Iuista EU-maista otctaan huomioon Yastaa\:at l-akuutus-
kaudet, jotka Suomessa vakuutettuina kartuttaisir-at tyoelekett:i. Teorecttrsta
ja pro rata -suhdetta laskenaessa vakuutusajat otetaan kuitenkin huomioon
edelleen marttain td,vsini kuukausina jdttden iilnnospdivzit pois cli tllt, osin

pdivitekniikkaa ei sovelleta. Rinnakkaiset palvelusajat otctaan huomioon
vain yhteen kertaan. Tyoelikelisizin oikeuttay^t 

^j^t 
otetaan huomioon seka

r-akuutusaikoina ettzi tyoelakeLsen kautta.
Tuler.a aika lirtetdin teoreettiseen elikkeeseen silloin, kun siihen on oi-

keus kansallisessa eliklieessd. Tuleva alka otetatn huomioon m,vos silloin,
kun ellketapahtuma sattuu tyosuhtecn tai yrittljitoiminnan alkana muussa

EU-maassa. -lotta henkilolla ohsi tdllaisessa tapauksessa oikeus tulevaan ai-

kaan Suomesta, on hzinen kuitcnkin tdytvnyt olla vakuutettuna Suomessa

eLiketapahrumar-uotta edeltinciden 10 r,-uodcn aikana vihintid.n 12 kuu-
kau tta. N{uiden EU - maiden r,vo s kentellyn ei hiry 

i 
ilkikarens s rarkaa.

'I'uleva aika liitetiin siihen tvosuhteesccn tai yrittniltoimintaan, johon se

olisi hitetw, jos henkilo olisi rullut tyokyryttomiksi viimeisen Suomen lain

piinin kuuluvan Wosuhteen tai vrittdjitoiminnan pilftyesse.
Korotettu karttuma lasketaan myos muiden liU-maiden tyoskentelyst:i

sen r-uoden alusta llhtien, jolloin henkilo tayttaa 60 r-uotta.

Teorcettinen elake lasketaan yhteni kokonarsuutena Suomen kaikkien

tyoelnkejnqestelmien osalta. Teoreettincn eldke lasketaan siten, cttd YaPa^-

kirjat kcrrotaan yhteenlasketun llU-palvelusaian ya Suomen tyocldkelakien
mukaiscn palvelusajan suhteella ja saatuun tulokseen liszitzi:in mahdollinen
rulevalta ajalta laskettava el:ike. Teoreettinen elike on erunt:i:in yhteensovi-
tusrajan suuruinen.



Esimerkki 10.1. Teoreettinen eldke

Ty6ntekija on tyoskennellyt Suomessa ja EU-maassa, jossa hdn tulee
60-vuotiaana tyokyvyttomdksi siellA tyoskennellessdAn. Hdnen TEL-
vapaakirjaeldkkeensd on 3 000 ml</kk ja eldkepalkkansa 10 000 mk/kk.
Hdnelld on tydsuhteet seuraavasti:

TEL 20 v EU5v Tuleva aika 5 v
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TKV

Koska tyontekijai on tullut ty6kyvyttomdksi toisessa EU-maassa ty6suh-
teen aikana ja hdnellii on vakuutusaikaa Suomessa ennen eldketapah-
tumaa 10 vuoden aikana 12 kuukautta, teoreettiseen elAkkeeseen liite-
tAAn tuleva aika.

Teoreettinen eldke on

E xe000+ 60 x 10000=3750+400=4'150mk/kk.20 1500

Yhteensovitus ei tdssd esimerkissd vaikuta teoreettiseen eldkkeeseen

10.3 Pro rata-elake

Teoreettisen elikkeen perusteella lasketaan ns. pro rata-elike. Se on sama

suhteellinen osuus teoreettisesta elakkeestd kuin Suomen elikelakien mu-
kaan elakke eseen oikeuttar-a palvelusaika on eri E U-marden yhteenlasketusta
palvelusajasta. Pro rata-elikkeen maara muodostuu yleensri Suomen yapaa-

kirjoista sekl mahdollisista tulevan ajm ja korotetun karttuma-aian pro reta-

osuuksista, ellei vhteensor-itus vaikuta teoreettiseen ellkkeeseen. Pro rata-

clikettl ei yhteensovitc[a.

Esimerkki 10.2. Pro rata-elAke

Edellisen esimerkin pro rata-elAke on

4 xq 150 = g32}mk/kk.
25
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Esimerkki 1 0.3. EU{yokyvytt6myysel6ke

Tyontekijii on syntynyt 30.5.1947 ia hdn tulee ty6kryytt6m6ksi Ranskas-
sa tydssA ollessaan 1.6.2000.

TEL-tyosuhde
Eldkepalkka:
Ansaittu eldke
EUty6suhde:
Tuleva aika:

TEL

1 .6.1971 - 31 .5.1991 = 20 v
10 000 mk/kk
3 000 mk/kk
1 .6.1991 - 31 .5.2000 = 9 v
1 .6.2000 - 30.5.201 2 = 12 v

EU Tuleva aika

20v 9 v TKV 12v

Kansallisen lain mukainen elAke on 3 000 mk/kk. Koska oikeutta tule-
vaan aikaan ei ole kansallisen lain mukaisessa eldkkeessEi, mahdollinen
sosiaalituruasopimuskaan ei vaikuttaisi eldkkeen laskentaan.

Teoreettinen eldke:

Ty6ntekijA on tullut ty6kyvytt6mAksi ollessaan ty6suhteessa EU-maassa,
ja hErnella on vakuutusaikaa Suomessa 10 vuoden aikana 12 kuukautta,
joten hAnelle on laskettava tulevan ajan eldke. Tuleva aika liitetddn 20
vuotta jatkuneeseen TEL{y6suhteeseen.

4 350 + 840 + 400 = 5 590 mk/kk. Yhteensovitus ei vaikuta eldkkee-
seen.

Pro rata-eldke:

?gxgooo+ 84 xloooo* 6o,x1oooo=
20 1000 1500

4 xS590=3855,17mk/kk
29

Tydeldike my6nnetAAn pro rata-eldkkeen suuruisena, koska se on suu-
rempr kuin kansallisen lain mukaisesti laskettu elAke

10.4 Perhe-eldke

Leskenelike ia lapsenelike lasketaan myos kahdella tavalla, kansallisena ja

pro rata-elakkeeni, ja niisti suurempi maksetaan. Leski ia lapsi voivat saada

p erhe- ellke ttri niis ti E U- mais ta, j ois s a edunldttdi^ on tyos kennellyt.
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10.4.1 LeskenelAke

Kansallisen lain mukarsta leskeneliketti laskettaessa edunjdttnjd.n elnke

ellkesovitusperustetta mzi:irattziesszi on joko kansallisen eLikkeen ja ulko-
maan elikkeen tai ellkean-ion sulrrrna tar teoreettinen eld"ke, jos ei eldkear-
r.iotakaan ulkomailta saada. \'letecnsor,-i.tuksessa ovat mukana kaikkien
edunsaajien elikkeet. Leskenellkkeen ehkesovituksessa otetaan huomioon
lesken omat elikkeet tai karttuneet eldkeoikeudet myos muista EU-marsta.
Lesken omana elikkeeni klytctdin sarnaa markkamziriril seki kansallisen
efte teoreettrsen leskenelakkeen eld.kesovituksessa.

Teoreettinen leskenelike lasketaan cduniittljin teoreettisesta eltiklieesti.
\'hteensovituksessa kaikken edunsaajien ellkkeet ovat mukana. E ldkesovi
rus tehddin teoreettiseen, yhteensovitettuun lcskenelikkeeseen, josta laske-
taan pro rata-leskencllke.

10.4.2 Lapseneldke

Pldsddnnon mukaan lapsenellke lasketaan sekd kansallisefla ette pro ruta-
clikkeenl lcuten leskenelzike silloin kun edunjittijl on kuollut 1.9.1999 ta
sen jrillieen. (A 20/99)

Jos kuitenkin edunjittljd on tyoskennellyt Belgiassa, Ranskassa, f'anskas-
sa, Isossa-Britanniassa tai Idannissa, lapsenelike maksetaan arkaisempien
sririntojen mukaan ensisijaisesti lapsen asuinmaasta tcoreettisen elikkeen
suuruisena. -jos lapsi asuu muualla kuin Suomessa ja hdnelli on lapsenelike-
oikeus asuinmaastaan, Suomesta voi tllloin tulla maksettavaksi crotus, joka
lasketaan vihentimdll:i Suomen lapsenetuuksista asuinmaan lapsenetuudet
(= erotusetuus). Suomessa otetaan erotusetuutta laskettaessa huomioon
puhdas kansallinen tyoelike, PEL:n lapsenelzikkeen perusmaan seka keskr-
miardinen lapsilisi. (A 29 / 97)

Esimerkki 10.4. EU-perhe-elake

Oletetaan, ettd edellisen esimerkin Ranskassa tyoskennellyt henkil6
kuolee 1.6.2000. Edunsaajina Suomen lainsdAddnnon mukaan ovat les-
ki ja lapsi, jotka asuvat Ranskassa samassa taloudessa, joten ela-
kesovitusta ei tehdd.

Kansallisen lainsddddnndn mukainen leskeneldke

Kun edunsaajana on lesken lisdksi lapsi, leskeneldke on 6/12 edunjdt-
tajein elakkeesta, 6/12 x 3 000 = 1 500 mk/kk.

Yhteensovitus ei vaikuta (yhteensovituksessa mukana my6s lapseneld-
ke
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EU-sAAnn6sten mukainen pro rata-leskeneldke:

EdunjdttEijrin teoreettinen eldke on 5 590 mk/kk.

Lesken osuus = 6112 x 5 590 = 2795,00 mk/kk.
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 o/ox 10 000 - 44g - 264 = 4 287 mk/kk.

5 590,00

Yhteensovitusrajaan rajattu teoreetti nen I esken- ja lapsenelAke yhteensA
on 4 287 mk/kk.

Lesken osuus teoreettisesta eldkkeestd:

?7,92,99 x 4 287 = 2 s72,2omk/kk
4 658,33

Pro rata-leskenel6ke

H*, 572,20 = 1 773,93mk/kk

Suomesta myonnettdvd leskeneldke on 1 773,93 mk/kk

Lapseneldke maksetaan teoreettisen eldkkeen suuruisena siitd maasta,
missd lapsi asuu. Jos lapselle myonnettdvdt etuudet Suomesta ovat
suuremmat kuin Ranskasta maksettavat etuudet, Suomesta maksetaan
etuuksien erotus.
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11 LISAESI]MERKKEJA

1 1.1 lndeksitarkistus kumpaakin indeksid kdyttden

ElAkkeensaajan 64-vuotiaana mydnnettyyn eldkkeeseen tehdddn uusi
yhteensovitus, kun hdn on 66-vuotias vuonna 1999. Elakkeen alkaessa
yhteensovitusperuste oli 12 500 mk/kk vuonna 1997 tyoikaisen indeksis-
sd 1791. 65 vuoden idn tdyttdmisvuonna 1998 tyoik6isen indeksi on
1825 ja eldkeikdisen indeksi 1783. Yhteensovitusperuste vuonna 1999
eldkeikdisen indeksitasossa'1 8'l 2 on

12500 x1825 x18121791 1783
= 12 944,47 mklkk.

11.2 Puhtaasti uusien sddntcijen mukainen eldkepalkka

Tyontekijan ty6suhde on alkanut 1.6.1996 ja se pddttyy 15.2.2003. An-
siot on tarkistettu indeksilld ty6suhteen pAdttymisvuoden tasoon ja niistA
on vAhennetty kyseisten vuosien palkansaajan tyoeldkemaksua vastaa-
va vdhennys.

Valintavuosiin tulevat mukaan tyosuhteen pddttymisvuotta edeltdneet
korkeintaan 1 0 kalenterivuotta, tdssd tapauksessa seitsemdn vuotta.

Vuosi Ansiot ml</v Pv Mk/kk

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
2000 45 000 360 3 750,00
2001 30 000 360 2 500,00
2002 165 000 360 13 750.00

670 000 2370

50 %:n vertailua varten on laskettava valintavuosien keskimAdrdinen
kuukausiansio.

30 x 670 000

2370
= 8 481,01 mk/kk
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50 % keskimd6rdisestd kuukausiansiosta: 0,5 x 8 481,0'l = 4 240,51
mk/kk.

Ansiot vuosilta 2000 ja 2001 ovat alle 50 % keskimddrdisestd kuukau-
siansiosta. Seitsemdst6 vuodesta voidaan jattaa pois enintAdn kaksi alle
50 %:n vuotta, joten kumpikin ndistA vuosista jtitetddin pois eldkepalkan
laskennasta. Eldkepalkka lasketaan vuosien 1996 -1999 ja2002 ansioi-
den keskimddrdnd.

Vuosi Ansiot ml</v Pv Mk/kk

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 13 750.00

595 000 1650

Laskentavuosien keskimAdrAinen kuukausiansio (eldkepalkka) on

30x 595 000
= 10 818,18 mk/kk.

1 650

11.3 Tasoituspalkka

TyontekijEil ld on tarkastel ujakson aikana ol I ut seu raavat tyosu hteet:

ElAkepalkka ind. '1903

TEL-tydsuhde A
TEL{y6suhde B
TEL{y6suhde C

15.1.2000 - 25.6.2000
1 .8.1999 - 5.12.1999
1.3.1989 -28.2.1999

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

Tyokyvyttdmyys alkoi 26.6.2000. Ty6ntekije on saanut tyottomyys-
pAivdrahaa 50 p6ivAltii vuonna 1999 ja 10 pdivdltdr vuonna 2000, jotka
pidentAvdt jdlkikarenssiaikaa.

TEL-tsC10v TEL-tsB4kk TEL-tsA5kk

27.4.98
'l vuosi

27.4.99 26.6.2000

tarkastelujakso

6lkikarenssiaika et
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Tasoituspalkkaa laskettaessa ty6suhteet A ja B tulevat mukaan kokonai-
suudessaan. Ndistd tyosuhdeaikaa kertyy 9 kk. Tyosuhteesta C otetaan
huomioon vain 12 kuukaudesta puuttuvat 3 kuukautta ja niitA vastaavat
ansiot.

Ty6suhdeA 5x6000= 30000mk
TydsuhdeB 4x5000= 20000mk
TyosuhdeC 3x8000= 24000mk
YhteensA 12kk 74 000 mk

Tasoituspalkka = 'o .o!o =6 166,67 mk/kk
12

1 1.4 Lapsenhoitoajan elSkepalkka

TyontekijEin tyosuhde on alkanut 1.7.1988 ja paattyy 31.3.1999. HAn on
ollut ditiyslomalla vuosien 1995 ja 1996 aikana. Vuosiansiot on tarkis-
tettu indeksilld ty6suhteen pdAttymisvuoden tasoon ja niistd on tehty
palkansaajan tyoeldkemaksua vastaava vAhennys.

Vuosi Ansiot mk/v Pv Ansiot mk/kk

1 991
1992
1 993
1 994
1 995
1 996
'1997

1 998

1 13 000
'1 12 000
116000
'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
keskiaruo 50 %:n vertailua vafien.

1992 1 12 000 360 I 333,33
1993 1 16 000 360 9 666,67
1996 40 000 360 3 333,33
1997 120 000 360 10 000,00
1998 130 000 360 10 833,33

518 000 1800

51 8 00030x
1 800

8 633,33 mk/kk
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0,5 x 8 633,33 = 4 316,67 mk/kk

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

1992 1 12 000 360 I 333,33
1993 1 16 000 360 I 666,67
1997 120 000 360 10 000,00
1998 130 000 360 10 833,33

478 000 1440

30x 478 000 I 958,33 mk/kk
1440

Kun palkaton lapsenhoitoaika jiitetddn pois eldkepalkan laskennasta,
putoavat lapsenhoitovuodet 1995 ja 1996 pois valintavuosista. Koska
lapsenhoitovuosi'1995 putoaa pois, vanhoista vuosista valintavuosiin
tulevat vuodet 1991-1994, ja niistdi jEiEivAt laskentavuosiin vuodet 1991 ja
'1993.

1991 113 000 360 1416,67
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 mk/kk

1440

ElAkepalkka lasketaan jdttden lapsenhoitoaika pois, koska se on niin
laskettuna suurempi.

11.5 Yhteensovitus, eldkettd iulkiselta ia yksityiseltd puolelta

Ty6ntekijii on syntynyt 19.7.1942 (tayttanyt 23 v. 19.7.1965). Hdn on
ty6skennellyt eri tyosuhteissa ja hdnelld on yrittAjAtoimintaa, joista hdnen
tyokyvyttomyyseldkkeensd 16.9.2000 alkaneen tyokyvyttomyyden pe-

rusteella muodostuu seuraavasti :

TElty6suhde A 1.9.1962 - 15.4.1969. Elakepalkka on 10 100 mk/kk
vuoden 2000 indeksissA. Eldkkeeseen oikeuttava aika on
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llrov 4 lc
1965 7 19

3vBkk27pv=44kk

Eldke: 10 100 x
AA

555.50 mk/kk
800

LEl-tyoskentely vuonna 1986, josta LEl-ansiot yhteensd 65 000 mk
vuoden 2000 indeksitasossa.

ElAke:
65 ooo 

= 81.25 mk/kk
800

YELtoiminta 1.1.1987 - 31.3.1988. Elakkeen perusteena oleva tyotulo
on 7 500 mk/kk vuoden 2000 indeksitasossa.

Eldkkeeseen oikeuttava aika

1988 3 30
1987 1 1

1v 2kk30pv=15kk

ElAke: 7 5oo, ]1= 140,63 mUkk
800

TELtyosuhde B 17.4.1988 - 15.9.2000. Eltikepalkka on 8971,17 mk/kk.

Eldkkeeseen oikeuttava aika

1998 9
1986 4

15
17

2002
2000

7 19
16

2007 7 19
2002 7 20

5v -kk -pv
I

12v 4 kk 29 pv

= 148 + 29130 kk

Elake ty6suhdeajalta

1v10kk4pv

= 22 + 4l3O kk =60kk

8 971,17 x
148 + 29130

800
= 1 670,51 mk/kk

El6ke tulevalta ajalta:

B 971.,, * 22 + 4l3o
1 000

198,56 mk/kk
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8 971,12 * 9= = 358,85 mUkk.
1 500

Tyosuhteen eldke on 1 670,51 + 198,56 + 358,85 = 2 227 ,92 mk/kk

Tydntekijd sai vuonna 1986 ansioon suhteutettua pdivArahaa yhteensd
78 piiivAltEi, joista muodostuu tydeldkelisd kolmelta kuukaudelta.

Ty6eldkelise TEL- ja LEL-elAkkeisiin on

3

s04-3
x (555,50 + 81,25 + 2 227,92) =

3 x 2864,67 = 17,15 mk/kk
501

TEL-, LEL- ja YEL-eldke sekd ty6eldkelisdr ovat yhteensd
2 864,67 + 140,63 + 17,15 = 3 022,45 mk/kk.

Yhteensovitus:

Tyontekijii on ollut KVTEl-tydsuhteessa 16.4.1969 - 8.5.1986. Ty6suh-
teen eldkepalkka on 11 200 mk/kk vuoden 2000 indeksitasossa. Ty6-
suhteesta on karttunut KVTEL-peruselAkettA 3 808,00 mk/kk.

TEL-, LEL-, YEL- ja KVTEL-elAke yhteensii ovat
3 022,45 + 3 808,00 = 6 830,45 mk/kk.

Yhteensovitusraja on 0,60 x 1 1 200 = 6720 mk/kk

Ylite = 6 830,45 - 6720 = 110,45 mk/kk.

TEL-, LEL- ja YEL-elAkkeestd vAhennettdvd ylite on

?9??'12 x 110,45 = 48,87 mukk
6 830,45

Yhteensovitettu TEL-, LEL- ja YEltydkyvyttomyysel6ke, jonka yksityi-
sen puolen eldkelaitos maksaa, on 3 022,45 - 48,87 = 2 973,58 mk/kk.

Kuntien elAkevakuutus yhteensovittaa KVTEL-eldkkeen.



1 1.6 Yhteensovitus ensisijaisen etuuden kanssa

Tydntekijai saa yksityiseltA puolelta eldkettd 6 032,69 mk/kk. Yhteenso-
vitusperusteena on kaytetty viimeisen tyosuhteen eldkepalkkaa 11 500
mk/kk. Tyontekijti tulee tyokyryttomEiksi 30.4.2000.

TyontekijA on 1.12.1991 lukien saanut liikennevakuutuslain (LVL) mu-
kaista korvausta, joka TEL{y6kyvyttomyysel6kkeen alkamisvuoden
2000 indeksissii on 3 450 mk/kk. LVl-korvaus nousi haitta-asteen muu-
toksen takia 1 .10.1999 alkaen. Korottunut LVl-korvaus on
4 600 mk/kk vuoden 2000 indeksissd.

Yhteensovitettava LVl-koruaus on 4 600 - 3 450 = 1 150 ml</kk

TEL-elAke 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-eldkkeestA v6hennettAvd ylite on 7 182,69 - 6 900 = 282,69 mk/kk.

Yhteensovitettu tydkyryttomyyseldke on 6 032,69 - 282,69 = 5 750,00
mk/kk.

1 1.7 Rekister6ity TEL-lisdelike

TyontekijA on ollut TEltyosuhteessa 1.2.1973 alkaen 12.4.2000 saak-
ka, jolloin han triyttAA tyosuhteeseen liittyvdn lisAeldkejiirjestelyn mukai-
sen eldkeiAn, 60 vuotta. Eldkeikd on ollut sama koko tyosuhdeajan. Ty6-
suhteen eldkepalkka on 17 550 mk/kk.

Peruseldkkeeseen oikeuttava aika 1 .2.1973 - 12.4.2000 on 326 kk 12
pv. LisAeldkkeen tavoitetta mddrdttdessd peruseldke lasketaan muuten
normaalisAdntdjen mukaan, mutta kokonaan 1,5 prosentin karttumalla.

Ty6suhteen peruseldke 1,5 prosentin karttumalla on7 160,40 mk/kk.

Ty6ntekijEin aikaisemman TEl-tyosuhteen 1.1.1968 - 31.1 .1972 elike-
palkka on 14 300 mk/kk ja peruselAke 875,88 mk/kk vuoden 2000 indek-
sissd. Eldke vastaa ty6suhteen 65 vuoden eldkeikdd.

Aikaisemman ty6suhteen 65 vuoden eldkeikAa vastaava peruseldke
muunnetaan varhennusvAhennysprosentilla vastaamaan viimeisen ty6-
suhteen alennettua 60 vuoden eltikeikdii.

134 LISAESII\/lERKKEJA
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60 x 0,4 "/" = 24 "/"

Vdhennys = 0,24 x 875,88 = 210,21 mldkk

875,88 - 210,21 = 665,67 mk/kk

Peruseldkkeet yhteensd ovat 7 160,40 + 665,67 -- 7 826,07 mldkk.

Tydnantaja on jarjestanyt TEL-peruselaketa tdydentdvdn lisdeldkkeen.
Vakuutussopimuksen mukaan tyosuhteen peruseldkkeen ja lisdelAkkeen
yhteismAdrA (tAysi tavoite-eldke) on 60 % peruseldkkeen eldkepalkasta,
jos eldkkeeseen oikeuttavaa aikaa on vdhintddn 30 vuotta. Jos tyosuh-
teesta kertyy eldkkeeseen oikeuttavaa aikaa vAhemmAn kuin 30 vuotta
eli 360 kuukautta, tavoite-eldke on eldkkeeseen oikeuttavan ajan osoit-
tama suhteellinen osuus tdyteen eldkkeeseen oikeuttavasta ajasta.

TavoitelistielAke

LisAeldkkeen rajoitus:

Vakuutussopimuksessa lisdelAkkeen mddrdA on rajoitettu niin, ettd se
yhdessd TEl-peruseldkkeiden kanssa on enintdAn 60 % korkeimmasta
TEL-peruseldkkeen elAkepalkasta.

Eliike tyosu hteesta normaal i karttumasddntdjen mukaan

Eldkkeeseen oikeuttava aika, jolloin eldke karttuu 1,5 prosentin mukaan
on 1.2.'1973 - 31.12.1999 eli 323 kk.

326 x 0,60 x 17 550 -7 160,40 = 2375,10 mk/kk.
360

17 550 r 9?q = 7 085,81 mk/kk
800

17550* 3+1?30 = 124,31mk/kk
480

ElEike yhteensA: 7 085,81 + 124,31 =7 210,12 ml</kk

0,60 x 17 550 -7 210,12 - 665,67 = 2654,21 mk/kk.

Eldkkeeseen oikeuttava aika, jolloin eldke karttuu 2,5 prosentin mukaan
on 1.1 . - 12.4.2000 eli 3 + 12130 kk.
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Rajoitus ei vaikuta tavoitelisdeldkkeen mAdrdAn.

Perus- ja lisdketuruan mukaiset vanhuuseldkkeet yhteensd
7 210,12 + 665,67 + 2375,10 = 10 250,89 mk/kk.

11.8 EU/ETA-eldke

Ty6ntekija on syntynyt 31.5.1947 ja hdn on tyoskennellyt Ruotsissa ja
Suomessa. Hdn tulee tydkyrytt6maksi 1.6.2000 Suomessa ty6ssd olles-
saan.

TEL-tydsuhde
Ruotsin tyosuhde
El€ikepalkka
EU-aika
Ansaittu eldke

Ruotsi

= 20v
=9v
= 10 000 mk/kk
= 29v
= 3 000 mk/kk

Suomi Tuleva aika

9v 20v 12v

Kansallinen el6ke pohjoismainen sosiaaliturvasopimus huomioon ottaen

Koska Ruotsin teoreettisessa elAkkeessd on tuleva aika, Suomen tuleva
aika ositetaan sosiaaliturvasopimuksen 1 5 artiklan mukaisesti:

3ooo*t4* 84 x10000*4* 60 xloooo)'29 1000 29 1500

= 3 000 + 579,3'l + 275,86 = 3 855,17 mVkk. Yhteensovitus ei vaikuta

EU-sddnnosten mukainen pro rata-elAke:

Teoreettinen elAke:

* *s000+(+ x10000* 
j9- 

x10000)20 '1000 1s00

= 4 350 + 840 + 400 = 5 590 mk/kk. Yhteensovitus ei vaikuta.

Pro rata-eldke: 3 * S 590 = 3 855,1 7 mdkk.
29

Myonnettdvd el6ke on 3 855,17 mUkk (kansallinen ja pro-rata eldke ovat
yhtd suuret).
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TEL-I NDEKSI N PISTELUVUT

Vuosi VAhennyskerroinlndeksiluku
Tv6ikAisen ElAkei n

1961-62
1 963
1 964
't965

1966
1 967
1 968
1 969
1 970
1971
1972
1 973
1974
1 975
1 976
1977
(1.7.1977.
1 978
1 979
(1.7.1979.
1 980
(1.7.1980.
1 981
(1.7.1981.
1 982
(1 .7.1982.
1 983
(1.7.1983.
1 984
(1.7.1984.
1 985
1 986
1 987
1 988
1 989
1 990
1 991
1 992
1 993
1 994
1 995
1 996
't997

1 998
1 999

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
1019
1088
1 165
122s
1291
1387
1481
1 595
1 682
1 688
1 688
1712
1760
1791
1825
1 868

100
106
116
130
142
152
165
182
197
216
247
274
315
383
462
524

544)
573
608

628)
665

6e7)
745

780)
836

866)
915

e52)
1 006

1019)
1 088
1 165
1225
1291
1 387
1481
1 595
1 682
1 688
1 688
1712
1737
1754
1 783
1812

0,0343
0,045
o,047
0,o47

*lndeksin ennakkotarkistus (ennakollista indeksiA on kaytetty eliikkeitd myonnettdessd
ja maksettaessa
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LAPS I KOROTUSPROS ENTIT

TEL, LEL ja TaEL
tydntekijEin

YEL ja MYEL
yrittdijEin

MEL
ty6ntekijdin

Lapsikorotus-
prosentti yhtd

-'1919
1 920
1921
1922
1 923
1924
1 925
1 926
1927
1 928
1 929
1 930
1 931
1932
1933
1934
1 935
1 936
1937
1 938
1939 -

- 1927
1 928
1 929
1930
1931
1 932
1 933
1934
1 93s
1 936
1 937
1 938
1939
1940
1941
1942
1 943
1944
1 945
1946
1947

- 1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1 923
1924
1 925
1 926
't927
1 928
1929
1 930
1 931
1932
1933 -

20
19
18
17
16
15
14
13
12
't1

10
I
B

7
6
5
4
3
2
1
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TYOELAKELI SAAN OI KE UTTAVAT JA JALKI KARENSSIAI KAA
JATKAVAT ETUUDET sekii niiden maksimi kuukaudessa

Jiilkikarenssiaikaa jatkaa myds, jos henkil6llti on ollut alle 3-vuotias lapsi. Tata lasta
varten on silloin tiiytynyt saada jonkin aikaa iiitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai koti-
hoidon tukea.

Oikeus
ty6elti-
kelisiiiin

Jatkaa
jtilkika-
renssi-
aikaa

Maksi-
mipiii-
viiUkk

TYOTTOMYYSETUUDET
X22Pe rusodivdraha (wottomvvsturval aki 6021 84)

22 X XAnsioon suhteutettu tydttomyyspiiivdraha (tyottdmyysturva-

laki 602/84). mvos v6hennetvt ia sovitellut pdivdrahat
22 XTv6markkinatuki (laki ty6markkinatuesta 1542193) max 500 pv

22 xTv6ttdmwskorvaus
X X22Tvdttdmwsavustus

X55 vu otta tiiyttdneen tyott6miin tyol I i stymisedellytysten
parantamiseksi annetun lain mukainen eninttiiin 10 kk
oituinen tvosuhdeaika
KOULUTUSETUUDET

30 X XAmmattikoulutusraha (koulutus- ia erorahastosta annetun lain
(537/90),valtion virkamieslain (755/86), peruskoululain (476183)

tai lukiolain (4771834) mukainen omaehtoista ammatillista koulu-
tusta varten mv6nnettv henkilokohtainen tuki)

30 X xErorahan aikuiskoulutuslisii omaehtoiseen ammatilliseen
koulutukseen: (koulutus- ia erorahastosta annetun lain
(537/90),valtion virkamieslain (755/86), peruskoululain (47 61 83)
tai lukiolain (4771834) mukainen omaehtoista ammatillista koulu-
tusta varten mv6nnettv henkilokohtainen tuki)

Erorahan aikuiskoulutuslisii tvdvoimakoulutukseen (ks. ed.)
22 X XTy6voimakou I utuksen ansiotuki

(laki tyovoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 763/90, laki pitkaai-
kaistyottomien omaehtoisen koulutuksen tukemisesta 709/1 994

XTvovoimakoulutuksen perustuki (tait ks. ed.)

Koulutusvakuutusetuudet: (laki tyottomien omaehtoisen opis-
kelun tukemisesla 1402/1997, laki pitkaaikaistyottdmien omaeh-
toisen koulutuksen tukemisesta 709/1 997)

22 X-oerustuki
X x22-ansiotuki

xOoi ntovaoaa (opintovapaal aki 27 317 9\

KUNTOUTUSETUUDET
25 X XKuntoutusraha (kuntoutusrahalaki 61 1/91)

X30 XLiikennevakuutuksen kuntoutusta koskeviin sdiinnOksiin
perustuva ansionmenetyskorvaus (mm. liikennevakuutuslakl
2791598)

X30 XTapaturmavakuutuksen kuntoutusta koskeviin sddnn6ksiin
perustuva ansionmenetyskorvaus (mm. tapaturmavakuutus-
laki 608/48)

30 X XTv6eldkelakien mukainen kuntoutusraha
25 XSairausvakuutuspdivdraha tai vastaava korvaus (sairaus-

vakuuslaki 364/63)



TEL:N MUKAISEN ELAKEPALKAN LASKENTA

1 Ekikepalkka ennen vuotta 1966

Eldkepalkka rnaarayty sldnnollisen ryoansion perusteella, luontoisedut
maaratazn tapaturma\.akuutus taulukos ta.

Tyosuhteen pilffymrsr-uoden ja sit:i edeltlr,.dn kalenterivuoden ansiot
lasketaan yhteen. Ndin saatu ansioitten yhteismliri laetaan kyseiseen aikaan
sis hltp'ien tyo s s iolop dir-ien milrilld j a os amiiri kerrotaan 25 :lla.

Elikepalkkaz ma'irattaessi ei piittymisr-uotta edelteneen r,r.roden ansioi-
hin tehdd indeksikorotusta. Elikepalkka korotetaan elikkeen myont:imis-
nroden indeksiin.

2 Eldkepalkka vuonna 1966

Eldkepalkka rnaaraytyy r-eron ennakon piddtyksen alaisen tyoansion pe-
rusteella, luontoisedut verotusk:iytinnon mukaisena.

Ellkepalkka lasketaan muuten samoin kuin ennen r,'uotta 1966 paat\nei-
den tyosuhteiden kohdalla.

3 ElAkepalkka vuonna '1967

Elikepalkka rntaraytyry \reron ennakonpidzifksen alaisen tyoansion pe-
rusteella (samoin luontoisedut).

Elikepalkka lasketaan kolmen r.iimeisen kalenterir-uoden ansioiden pe-
rusteella. trnsin lasketaan kunkin moden kuukausiansiot siten, ettzi r-uosian-
sio jaetaan kyseisen r-uoden tyosuhdeajalla ja osamdirakerotaan 30:111. Saa-

dut kuukausiansiot korotetaan tyosuhteen pllttymisr-uoden indeksrin ja

niisti valitaan kaksi parasta. Elnkepalkka on kahden r-uoden perusteella las-

ketru keskim aa;rarnen kuukausiansio.

-fos rydsuhteen alkamis\1lonna ei ole tyosuhdeaikaa kuutta kuukautta, ji-
tetizin alkamismoden ansiot ellkepalkkaa laskettaessa huomroimafta, mikeli

i alj elle jaa v ahtntaan kahden kalcnterir-uoden ansioita.

4 Eldikepalkka 1 .1 .1968 alkaen

Elikepalkha maant'ian valits emalla cnintddn nelj lsti vrimeises tl kalente-
rir-uodesta, joina ryosuhde on jatkunut, ne kaksi kalenteri,,-uotta, joina tyon-
tekrjln indeksilld tarkistettujen tyoansioiden keskimriari kuukautta kohti on
suurin. Elikepalklia on niiden kahden r-uoden aikana saarujen ansioiden
keskima:iri kuukautta kohti. Jos tyosuhde on jatkunut useamman kuin kah-
den kalenterir.rroden arkana, ei siti kalenterir..uotta,, jona ryosuhde alkoi,
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oteta huomioon, jos tyosuhde sini kalenterir.uonna ei ole iatkunut v:ihinttilin
kuutta kuukautta.

5 ElEikepalkka 1.1 1979 alkaen

Elikepalkka lasketaan neliin viimeisen tyosuhden:oden aikana saaduista

tyoansioista kahden ansiotasoltaan keskimmdisen indeksilli tarkistetun \-uo-

den ansioiden perusteella. Jos ryosuhde on jatkunut neljdni kalenterimotena
siten, ettd se on tvosuhteen alkamisr.uonna jatkunut vahinti:in kuusi kuu-

kautta, lasketaan elikepalkka kahden ansiotasoltaan keskimmlisen ruoden
perusteella. Jos taas ryosuhde on neljzinri kalenterir-uotena jatkunut niin, etti
se on alkamis\ruonna jatkunut alle kuusi kuukautta, jolloin sita ei oteta huo-

mioon, latetatn elikepalkkaa laskettaessa huomioorl ottzrrratt^ se r-uosi, iona
tyoansioiden keskimiiri kalenterikuukautta kohti on pierun. Silloin kun

tyosuhde on jatkunut kolmen kalenterir.uoden aikana ja tyosuhde on sen

alkamisr-uonna jatkunut vlihintiin kuusi kuukautta, latetain huomioon ot-

t^rriztta se r-uosi, jona tyoansioiden keskimlizirzi kuukautta kohti on pienin.

Jos kolmen kalentem.uoden aikana iatkunut tyosuhde on alkamrs\-uofina
jatkunut alle kuusi kuukautta, ellkepalkka milirataan kahden muun tyosuh-

deruoden ansioiden perusteella.
1.1.1979 lainmuutos tuli voimaan asteittain. Voimaantulosrizinnos edel-

lytti, ettri ellkepalkan laskemisessa sovelletaan r.anhaa sidnn6sti, ios sen

laskemisessa huomioon otettava paras kalenterimosi on ennen lain voi-
maantuloa olcr-a mosi.

6 ElAkepalkka 1 .1 .1980 alkaen

Elikepalkka lasketaan muuten samalla tavalla kuin edelld 5 kohdassa,

paitsi 63 r-uoden iin tlyttimisr-uoden jilkeen ansaittuia ansioita ei oteta huo-

mioon eldkcpalkkaa miirattaessi.

7 ElEikepalkka 1 .1 .1994 alkaen

Elbketapahtumaan pliffyneissi tyosuhteissa elbketapahfumar-uotta ei

oteta huomioon elikepalkkaa laskettaessa, io. ryosuhde eliketapah-

tumar-uosi mukaan lukien on jatkunut vihintain kolmen kalenterimoden

aikana. Vanhuuseliketti laskettaessa tyosuhdeaik^ sevt^tazn ellkeiln tiyt-
timrseen saakka.

Jos tyosuhde piitfiy ennen eliketapahturnaa tai ekiketapahrumaan pdLit-

tynyt tyosuhde on jatkunut eruntian kahden kalenterir-uoden aikana, elake-

palkka lasketaan kohdassa 5 kuvatulla tavalla.



8 Elakepalkka 1 .1 .1996 alkaen

I'llikcpalkka laskctaan pilslint6isesti enrntian tytjsuhtcen 10 r-iimersen
eilketapahrumavuotta tai n'tisuhtecn priltfimisvuotta edelt:ineen kalcnteri-
vuodcn indcksilli tarlustcffuien ansioidcn pcrustcclla. Iiruntiln kolmasosa
scllaisia r-uosia, joina ansiot or-at ailc puolct kaikllcn r-uosicn kcskian-osta,
voidaan jdtt'ii pois elikcpalkan laskennasta.

Elikcpalkan laskennassa jdtetlin l-li kolmen kalenteriuroden aikana iat-
kuneen hosuhtecn priltr,vmisr-uosi tai eliiketapahrumamosi pois laskennasta,

iollei se ole kokonainen. 'l'vtjsuhdc on kestanvt koko r-uoden, jos sc plittly
30. tai 31.12. \'aiklia wtroikeudcllincn tvtisuhdc jatkuisi r-uodcn ioppuun
wdsuhdearka otetaan huomioon vain el:ikeizin tivttimispdir-lin asti. Filzike-

iin tdvttrimrsmosi on tivsi Wor-uosi, jos hcnkik-rn sl'ntrmlpiivi on 3(). tai
31.12.

Kolmcn kalenterir-uoden aikana jatkuneissa tai siti ivhvemmiss'i r,vdsuh-

tcissa mvtis vajaa pridt[misr-uosi tai cliketapahrumar-uosi otetaan mukaan
laskcntaan.

Indeksitarkistetuiste r-uosiansioista r-ihcnnctlzin ruihin kohdisruva pal-
kansaajan ryt)elikcmaksua r-astaaya osuus r-uodesta 1996 lnhtren.

'fimi laskcntatapa on r-ormlssa niissi ry'dsuhteissa, jotka alkavat vuonna
1996 tl;rt scn jllkecn. Surtymikautena ol-at voimassa scka uudet ettl vanhat
laskentasiinnot, jos wdsuhdc jatkui yli 1.1.1996.

lrlikcpalkan laskentaan aialta enncn 1.1.1996 mukaan otetta\-at urodet
(r-alintamodet) valitaan enncn \-uotta 199(r oler-ien laskentasizintojen mukai-
sesti. \'alintar-uosia ajalta cnnen 1.1.1996 r'oi olla siten eruntarin ncljd \-uotta.
r-uirdct 1992-1995. Nrijfun vanhoihin valintaruosiin liszitiin irosi kerrallaan
r-uodcn 1995 iilkeisiii" ansior-uosia. \'alintar-uosia voi olla eruntddn 1().

\ralintamosista laskentaruosiin otetaan mukaan ajalta ennen r-uotta 1996

nc ansiotasoltaan kaksi kcsllmmdista, joista ellkepalklia ailiaiscmpien siin-
ttijen mukaan olisi laskeffu. -Jos ajalta enncn 1.1.1996 tulee r-alintar-uosiin
mukaan r-ihemmzin kuin neljl r-uotta, valitaan niistri laskentar-uosiin mukaan
tuler-at vuodet arkrscmpien sa:intdjen mukaiscstr. Kolmcsta r-uodcsta kaksi
parasta, kahdcsta tai vhdesti vuodesta jokarncn r-ut.,si.

4 LIITE
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LEL:N JA TAEL:N ANSIORAJAMAARAT

Vuosi TEL-indeksi LEL:n alempi TaEL:n LEL:n ja TaEL:n*.
rajamdArd* ansioraja ylempi rajamdiirA
200 mk 540 mk 800 mk

1962
1 963
1 964
1 965
1 966
1 967
1 968
1 969
1 970
1971
1972
1 973
1974
'1975

1 976
1977
1 978
1 979
1 980
1981
1982
1 983
1 984
1 985
1 986
'1987

1 9BB
1 989
1 990
1 991
1992
'1993

1 994
1 995
1 996
1 997
1 998
1999
2000

100
106
116
130
142
152
165
182
197
216
247
274
315
383
462
524
573
608
665
745
836
915

1 006
1 OBB

1 165
1225
1291
1387
148'1
1 595
1 682
1 688
1 688
1712
1 760
1791
1825
1 868
1 903

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
2 176
2 330
2 450
2 582
2774
2962
3 190
3 364
3 376
3 376
3 424
3 520
3 582
3 650
3 736
3 806

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 B'10,85

800
B48
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
B O4B

B 704
I 320
9 800

10 328
11 096
11 848
12760
13 456
13 504
13 504
13 696
14080
14 328
14 600
14 944
15 224

* TaEL:n rajana 1.1.1998 alkaen
** TaEL:n rajana 1.1.1996 alkaen



6 LIITE

ELAKESOVITETTU LESKENELAKE VUONNA 2OOO

Lesken
oma
eldke
mk/kk

EdunjdttdjAn eldke

LESKEN ELAKKEEN ELAKESOVITUSPERUSTEEN YLEMPI
RAJA (348 vuonna 1990) indeksissd 142

Vuosi Eldkesovitusperusteen vlemoi raia
2000
2001
2002
2003
2004

281,60
274,96
268,32
261,68
255,00

0 1 000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 1 0000 't 5000 20000
1 000 500 1 000 1 500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 7500 1 0000
2000 354 1 000 1 500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 7500 1 0000
3000 0 500 1 500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 7500 1 0000
4000 0 0 '1000 1 887 2347 2AA7 3387 3887 4387 4887 7387 9887
5000 0 0 500 't387 1 887 2347 2887 3387 3887 4387 6887 9387
6000 0 0 0 aa7 1387 1 887 2387 2887 3387 3887 6387 8887
7000 0 0 0 387 887 1387 1887 2387 2887 3387 5887 8387
8000 o o 0 0 387 887 1 387 1 887 2387 2887 5387 7887
9000 0 0 0 0 0 387 887 1387 1887 2387 4847 73A7

1 0000 0 0 0 0 0 0 387 887 't 387 't 887 4347 6887
1 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 1 887 4347
20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 1 887
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VEL:N MUKAISEN ELAKKEEN LASKENNAN EROJA TEL:IIN

\rEL:n r-uosien 7993-1995 elikeuudisfuksen yhteni tavoitteena oli yh-
denmukaistaa valtion elikelainsdidlntoi TEL:n kanssa. \ruoden 1993 ukana"

tai sen jilkeen palkaturlla uusilla valtion ryontekijoilli edut ovat TIIL:n kal-

tarset. Ennen 1940 synryneet tyontekrjnt sdilyftdvit vanhat elike-etunsa, 2,2

prosentin r'r:osittaisen karttuman ja 66 prosentin erummaismllirin seki 63

uroden elikeidn. Nuoremmilla entiset karttumat sdilyivdt r-uoden 1994 lop-
puun ja sen jilkeen kartfuma on TEL:n mukarnen. Vuosha 1'940-59 syflty-
neilli tavoitetaso muuttuu asteittain 60 prosenttiin ja elikeikn 65 r'uoteen.
Vuoden 1959 jnlkeen syntyneilh tavoitetaso on 60 prosenttia ia ellkeikn 65

motta. Sotilasellkejirjestelmissi karttumat or-at paremmat ia ellkkeen voi
saada 25-30 r,-uoden palveluksen perusteella.

Eroja VEL:n ja TEL:n l.rilille on jllnyt kuitenkin joihinkin kohtiin. Nditi
eroja ovat rnrn. seuraaYat:

Eliklieeseen oikeuttava aika
x VEL:sszi ei ole lain piiriin kuulumisen alatkaraiaz.
x VEL:ssh. luetaan elikeajaksi myos 65 r-uoden iin jilkeinen tyoskente-

lyaika, niin kauan kuin ryoskentely jatkuu yhtljaksoisena ja tyoskentely
on alkanut ennen 65 r-uoden ikid.

x Tyoelikelakien mukaisen vanhuusellkkeen saaminen est:izi VEL:n
karttumisen.

x Enner 1.1.1996 alkaneiden palkattomien jaksojen ellkeajaksi lukemi-
sessa on eroja TEL:ssi ja \rEL:ssi.

x \rEl-palvelus iatkuu yhtdjaksoisena, r,.aikka VEl-tyonantaja vaihtuu,
jos palvelusten r.llilli ei ole katkosta.

* Rinnakkaisista \rEl-palveluksista karttuu enlliset \rEl--elikkeet
31.12.1991 saakka.

x tinnen 1.1.7996 riitti, etti yhteenlasketut \rEl-ansiot triyttivzit 90 mar-
kan (ind. 142) znsrorajavaatimuksen. Vuosina" 1,996-1,997 raja koski it-
seniisesti kaikkia VEl-suhteita.

* 1,.1..1998 lukien samanaikaisista vroista, tehtir-istzi ja toisti mycinne-
tldn yksi elbke edellyttien, ettl ainakin yksi ruisti kestzizi vdhintlin yh-
den kuukauden.

x VEl-eld.keoikeuden synrymrseen ei TEL:std poiketen rtrta, ett'i pah.e-

Ius on ollut voimassa 8.7.1961 , y^art \rEl-oikeuden syntyminen edel-

lyttiri, etti palvelus on p:irittynyt30.6.7962 idlkeen.* VEL:ssi luetaan elikeajaksi muutakin vanhaa palvelusta kuin valtion
ja myos ennen 8.7.1961. pdatwnytta palr.elusta, ios henkilo on tullut
\lEL:n piinin myohemmin pah.elun perusteella.
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+ I,lnncn r-uotta 1.967 \'LL:n eli.keajaksi luetaan Ttri,:stzi poiketcn 21

r-uoden irin tlyttd"mrsen jilkeincn aika.

I,llziklicen tavoitetas o
* \'L,l--el'ikkecn cnimmziism:a:fua. on 60-66 prosenttia korkcimrnasta,

r.ahintaan kaksi r-uotta jatkuncen VEl-suhteen palkasta tai korkeim-
masta YEl-palkasta, jos kaksi r-uotta kestanyttzi jaksoa ei olc. Karttu-
misen katon raiaukscn jllkeen VEl -elikc thteensovitctaan muiden
elikkeiden ja eruuksicn kanssa.

x \'hteensor-itus poikkeaa'l'El,:stl, jos \rtrL-elike on karttunut lisiel'.i-
kcproscntilla kokonaan tai osittain.

Elikepalkan laskenta
* Sotilascllkcjhqestelmisszi kymmcnen r-uoden ellkepalkan laskennan

voimaanrulo kcstla r-uoteen 2010.
x Iildkcpalkan harkinnanvaraisen tarkistamisen rqa,t muutuyat lihto-

tasocrofl (3o ,',f 7,5u u) r.uoksi eri vauhtta kuin 'I'ltl,:ssi.
x VEL:sszi ei olc tasoituspalkkasiinntiksid.
x Automaattista katkaisua ei \rEl:ssi tehda, jos palvclus ci jatku nor-

maalin katkaisuajanliohdan jilkeen vdhintlin \-uotta. Katkaisun jil-
keistl palkliaa laskettaessa katkarsun jdlkeiscn valaan moden ansioita
ei oteta huomioon.

x Tekninen katkaisu voidaan tchdi mvtis gvtiaikajlrjestelvn muutoksen
perusteella.

I,llikkeen koro[uksct
* Lykllvskorotusta ei \'Ill-:ssi makscta. I'lllkc karttuu mvds vh 65-

r-uotiaana, jos Wontcko iatkuu yhdenjaksoisesti, eikzi hcnkilt) vicli saa

r anhuusclakettC.
x Lapsikorotusta ei \rlll:ssd makscta.
x 'l')'oelikelisn ruli YEL:iin vasta 199,1 alkaen (aikaiscmmrn ei ollut

tvottt)m,nrshsi'i).

trlikclajit
* \'arhcnncttu vanhuusclikc on mahdolLsta saada 58-60-r'uotiaana cL

viisi r-uotta ennen \'trL-ellkeikdi.
* I,lnncn 65 r,.uoden ikii vanhuuseliiklicclle jziinciile on makscttu kan-

sanelikkcen pohjaosan suuruista trivdcnnysosaa niin kauan, kunnes
cldkkeensaaja saaurttaa 65 r.uodcn ia;r'.'l'arna poistuu astcittein.

x Elikeiiit poikkeavat yksirf isen puolen cllkeiisti. \'Ill,-elikeiit on por-
rastcttu 4 kuukauden r'llein iknvelilll 63-65 motta. Osalla VIrl-:n pri-
run kuulur-ista on 55, 58 tai 60 r'uoden eritviset cldkcirit. Sotilascl:ikc-
jirjcstelmlssi r-anhuusehke voi alkaa nuorcmpanakin kuin 55-
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\-uotiaana edellyttien, etti on riittir.ri rnaaru pah.elusr,rrosia. Lisdksi
valtrolla on erilaisia eroamisikiri, jotka ovat samalla myos henkilon eli-
keiki.
Yanhoj en tydttomlyselikeszidnnrjsten piiriin pidsemiseksi ei ole irtisa-
nomiscn 1.8.1999 aikarajausta.
Osa-aikaelikkeen erot yksityisen puolen elikelakeikun on taulukoitu
liitteeseen 10.

*
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KVTEL:N MUKAISEN ELAKKEEN LASKENNAN EROJA TEL:IIN

K\rf'EL:n r-uosien 1993-1,995 elikeuudistuksen tavoitteena oli yhden-
mukarstaa kuntien elikelainsiidintoi TEL:n kanssa. \ranhat tyontekijdt,
jotka olivat triyttineet 55 r-uotta eflnen r.uotta 1995 (ennen 1.1,.1940 synty-
neet), sd.ilyttlvlt r.anhat elzike-etunsa,2,2prosentin mosittaisen karttuman ja

66 prosentrn erummriismaaran sekd 63 r.uoden elikeiin tai ellkeiknr.alintaan
oikeutettu valitsemansa 63 r-uotta alemman ellkeiin. Tyontekijoille, iotka
olivat td'yttzineet 35 \-uotta ennen \-uotta 1995 (ennen 1960 synfyneet), ele-

kerl<zi on 63 1a, 65 r'uoden tai alemman elikeihn valinneella, 63 motta alem-

pien elikeikren ja 65 r-uoden vdlilli, karttuma s:iil1ry entiseni r-uoden 1994

loppuun ja on r.-uodesta 1995 alkaen 1,5 q'b ja enimmd.ismlird 60-66 9b.

Suojausten sdilyminen edellyttdd yhdenjaksoista K\rTEl-palvelussuhdetta
ekiketapahrumaan saakka.

Alle 3S-r-uotiailla (1959 jilkeen syntyneet) seki r-r.roden 7992 iilkeen pal-

katuilla uusilla kunnan tyontekijoilli (1939 illkeen syntyneet) edut ovat
TEL:n kaltaiset. Eroja on yaanytkuitenkin joihinkin kohtiin. Ndita eroia ovat
mm. seuraavat:

Ellkkeeseen oikeuttava aika
x Kunkin kunnan, kuntayhryman ja muun jisenyhteison pah'elus on

oma palvelujaksonsa.
x funnakkarsista eri jisenyhteistrjen KVTEl-palveluksista karttuu erilli-

set el:ikkeet.
x Elike karttuu myos yli 65-r-uotiaana, jos tyonteko jatkuu ja se on al-

kanut ennen 65 r-uoden idn tdyttimtstl.
x Palkattomien jaksojen elikeajaksi lukemisessa on eroia TEL:rin ver-

faffuna.
x Alle yhden kuukauden 1a/ta:. alle rajarnaartn jddvistl palvelussuhteista

kartfuu eld.kettd 1.l.1,998lukren. Ellketti ei kuitenkaan myc-rnnet:i, ios
se jdd alle 10 mk/kk.

Ellkkeen tavoitetaso
x Ennen vuotta 1940 syntyneilli, joiden palvelussuhde tayttaa vaaditut

loppukarenssit, tulevan ajan karttumat ovat suurernrnat (1',4 o,h 
1a 1,0

9,'o) kuin nuoremmilla ja uusilla tyontekijoilla,lotlla ne ovat samat kuin
TEl,:ssi.

Elikepalkan laskenta
x \ruoden 1,939 jilkeen syntyneilll vanhoilla tyontekijoilld elikepalkan

laskentaan tulee ajalta ennerl r-uotta 1.996 vatrr r,.uosi 1995, koska tyo-
suhde on katkaisru r-uoden 7994 paatqessri eldkl<een laskemista varten
ja uusi palvelussuhde on aloitettu 1.1.1995 lukien.
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x Automaattista katkaisua ei KVTEL:sse tehda, jos pah'elus ei iatku
normaalin katkaisuajankohdan jd.lkeen vrihintriin kahta tiytth kalente-

rivuo6a. Katkaisun jdlkeistl palkkaa laskettaessa katkaisun jilkeisen

vajaan vuoden ansioita ei oteta huomioon.
x KVTEL:ssi ei ole tasoituspalkkasidnnoksii.
x Viimeinen ansiovuosi jii pois ellkepalkan laskennasta, r-aikka palvelus

olisi jatkunut koko kalenterir,'uoden.
x Palvelussuhteen tekninen katkaisu voidaan tehdd myos tyoaikajlrjes-

telyn muutoksen perusteella, ios ansiot samalla alenevat vazdif'xt 25o,/o.

Eldkkeen korotukset
Lykklyskorotusta ei KVTEL:ssl makseta. Elike karthru myos yli 65-

'urrotiaana, jos ryonteko jatkuu.

Lapsikorotus perusekikkeessi kuten TEL: ssh.

{<

*

Elnkelajit
x Ennen \-uotta 1940 syntyneilll on mahdollista saada varhennettu van-

huuselike 58-r,-uotiaasta, mikdli palvelussuhteen loppukarenssit tdrytty'

vit. Muuten alatkdraiz on 5 r,rrotta alempi kuin elikeikd.
x Elakeizit poikkear.^t pd s^dntoisestr yksityisen puolen elikei'isti muilla

kuin ennen 1.1.1,995 alle 3S-lrotiailla seki r-uoden 7992 litlkeen pal-

katuilla, r'uoden 1939 illkeen syntyneilll.
x Ennen 65 moden ikii vanhuuselikkeelle jndneille on maksettu tietyis-

si tilanteissa kansanelikkeen pohjaosan suuruista tdydennysosaa niin

kauan, kunnes elikkeensaaja saavwttaa 65 vuoden ihn. Elikkeeseen si-

siltynyt tdydennysosa r.ihenneti:in asteittain maksussa olevasta lzn-
huuselikkeestd samaan tapaan kuin pohiaosa.

x Vanhojen tyottomiyselikeszirinnosten piiriin pidsemiseksi ei ole irtisa-

nomisen 1. 8. 1 999 aikanlausta.
x Osa-aikaelzikkeen erot yksityisen puolen eldkelakeihin on taulukoitu

liitteeseen 10.
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OSA-AIKAELAKKEEN SAAIUISEN EDELLYTYKSET ERI LAKIEN
MUKAAN

Laki TEL VEL KVTEL
tka 56 56 56
Ty6ssdolo Kokoaikaty6td vii-

meisen'18 kk:n
aikana 12 kk, nor-
maali kokoaikainen
enimmdistydaika
tai 35 Vviikko

Kokoaikaty6tEi vii-
meisen 5 v:n aika-
na 3 v, josta 6 kk
vdlittomdsti ennen
osa-aikaeldkkeen
alkamista

Kokoaikatyotd vii-
meisen 5 v:n aika-
na 3 v, josta 6 kk
vdlitt6mdsti ennen
osa-aikaeldkkeen
alkamista

Tyohistoria EdeltAneen 15 v:n
aikana karttunut
TELS$:n4mom.
mukaista perus-
eldkettd vdhintAdn
5v

Kokoaikatyotd vii-
meisen 5 v:n aika-
na 3 v, josta 6 kk
vdlittdmdsti ennen
osa-aikaeldkkeen
alkamista

Kokoaikatydtd vii-
meisen 5 v:n aika-
na 3 v, josta 6 kk
vdlittomAsti ennen
osa-aikaeldkkeen
alkamista

Estdvd eld-
ke

TELS$:n4mom
mukainen perus-
eldke

TELS$:n4mom
mukainen perus-
elAke

TELS$:n4mom
mukainen perus-
eldke

Tuleva aika Oikeus tulevaan
aikaan

Oikeus tulevaan
aikaan

Oikeus tulevaan
aikaan

Tyoajan
alenema

Jdljella 16-28
Vviikko

Ei poikkea merkit-
tdvdsti ansiotulojen
muutoksesta

Ei poikkea merkit-
tdvdsti ansiotulojen
muutoksesta

Ansion
alenema

Jaljella 35-70 "/o
kokoaikat6iden
ansioista

Jaljella 35-70 %
kokoaikat6iden
ansioista

JAljellri 35-70 %
kokoaikatoiden
ansioista

Yhdenjak-
soisuus

Osa-aikatyo ei
keskeytyneend yli
6 viikkoa

Osa-aikatyo ei
keskeytyneend yli
6 viikkoa

Osa-aikatyo ei
keskeytyneen6 yli
6 viikkoa

Mddrd 50 % ansionale-
nemasta

50 % ansionale-
nemasta

50 % ansionale-
nemasta

Enimmdis-
mddrd

75'/" karlluneesta
eldketurvasta

75'/" karlluneesta
elAketuruasta

75'/" karlluneesta
eldketuruasta
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ALENNETUN ELAKEIAN KERTOIl\/ET

Sosiaali- ja ten eysmrnisterion pid'tdksen n:o 500 1 \:n ia perustufl-an Ya-

paal<trjzn ehtojen ja perusteiden 6 $:n mukaan lasketut kuukauden tarkkuu-

della lasketua ikia r.astaar-at kertoimet

rka- Kuukaudet
vuo-
det 0

-50 2

T
1

*

2

36 2

10

2,r;

t?'Lt

11

2,27

3 4 65 f' I' i'
2,34):,33):,32 

l?32
2,31 2,30 2,29

2,26 | 2,2?12,24 ):,23 
2,22 2,21 2,21

z,ts zli* zl3-2,fiIi,ti -tlt I uo
2,16

,,06 l

ryI
2,O9

I2,1 2,18

2,08 2,08 2,O7
:;

52
tf

53 2,il;^or
54 1,95 1,94 1,

5s 1,86 1,85

03 
)2,02 L2,01 

2,00

93 1,g2 1,91 1,91

1,99 1,98 1,98 1.97 1,96

1,90 1,89 1,88 1,88 1,87

1,80 1,7g 1,7g 1,78

2,O3 )

I

1,84 
1

1,811,81 1,82 1,81

1,46

1,38 1,37

56 1,77 1,76 1,76 ,73 r,ziT r ,72 1,71 1.70 1,70 1,69

1so l

1,75 74 1

57 1,68 1,67 1,67 1,66 1,65 1,64 1,64

58 1,59 1,58 1,58 1,57 '1,56 1,56 1,55

1,51 'l ,50 1,50 1,49 1,48
l1,48 1 ,47

1,63 1,62 1,61 't,61

1,54 1,54 1,53 srli ,52

,46 
I 
1'45 1,

,36 1,35 1,

44 1,44

.;+.,1,43 1,42 ,41

1,32 r.. 1,30

1,21

l1

tl ,3360!
61

1

1,27 1,26 1,25

1,18 1,17 ,17

24 1,23
l

,15 1, 1s I

1,07

62

64

65 1,00

]],: L L
1,11 1,10

1

63 1,11

1,T 
J 

1,06 
L

1,05 1,05 r o+ [r,o+ [ 1o. E* [,p, 1,O2 1,01 1,01

3 ,og T2 1,09 1 1,08 1,07

i1
-ff

L LLr
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ANSAINTARAJAT ELAKKEELLA OLLESSA

ei ra

ei rajoituksia

enintddn 40 % eltrkepalkasta tai eldkkeen
rusteena olevasta osta

Os aty6 kyrytt6 m yyse I d k e enintd6n 60 % eliikepalkasta tai elAkkeen
rusteena olevasta osta

Yksil6llinen varhaisel6ke * enintddn TEL:n alaraja 90 mk/kk indJ42
* enintAdn 60 % eldkepalkasta tai eldkkeen
perusteena olevasta ty6tulosta -+ osaeldke. yli 60 % eldkepalkasta tai eldkkeen pe-
rusteena olevasta tyotulosta -+ YVE le-

ddn

Osa-aikaeldke vdhintddn elAkelain mukainen alaraja joka
vAhintddn 35 % eldkepalkasta, enintdAn 70
% eldkepalkasta, yritteijilki puolet kokoai-
katvon oalkasta

Eliikemuoto An
Vanhuuseldke
Varhennettu vanhuuseld-
ke
Ttiys i tyokyvytt6m yysel ii-
ke

Tvottdmwseldke enintAdn TEL:n alaraia kaksinkertaisena
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VOIMASSA OLEVAT SOSIAALITURVASOPIMUKSET 1 .1 .2OOO

EU:n ja ETA-maiden alueella sovelletaan sosiaaliturva-asioissa ensisi-
jaisesti EU:n sosiaaliturua-asetuksia 1 40817 1 ia 574172.

Voimaan

1. SAKSAN LIITTOTASAVALTA

2. ISO-BRITANNIA JA POHJOIS.IRLANTI
- Sopimuksen muutos

3. SVEITSI

4. ITAVALTA
- Lisdsopimus

5. ESPANJA

6. KANADA
- Poytrikirja sopimuksen muuttamisesta

7. QU EBEC (sosiaaliturvasopimusjdrjestely)
- SopimusjArjestelyn muutos

8. LUXEMBURG

9. KREIKKA

10. YHDYSVALLAT

1 1. POHJOISMAINEN SOSIAALITURVASOPIMUS

12. VIRO

13. ISRAEL

Allekirjoitettu

1.8.1998

1.2.1984
31.12.1992

1.10.1986

1.7.1987
1 .1 .1 994

1 .8.1987

1 .2.1988
1 .1 .1 997

1 .4.1988
1.9.1998

1.4.1991

1 .5.1991

1.11.1992

1 .1 .1 994

1 .1 0.1 997

1.9.1999

1 . Chile 7.3.1997
2. Latvia 1 1.5.1999

(HE 25711998) eduskunnalle 1 1/98
(HE 192/1999) eduskunnalle 12199



ETK:n yleiskirjeet

23/80
18/81

33/81

4185:
53/85:

29186:
12/87:

A 7189:
A 8/89:

A 14189:
A 8/90:
A 11/90:

A 26/90:

423/91
427/91

A 3192

A 4/92
A 16/92
A 17192
422t92
A 51192
A 24193

A
A

319
219

Tyoeldkelakien muutoksia
Heindkuun 1 pdivdnd 198'l voimaantulevat ty6-
eldkelakien muutokset
Sairausvakuutuslain ja ty6eldkelakien muutoksia
1.1.1982 alkaen
Tyosuhteen tekninen katkaisu
Varhennetun ja lykeityn vanhuuseldkkeen sovel-
tamisohjeet
TaEL:n mukaisen elAkkeen laskeminen
Sosiaali- ja terveysministerion piiatos kertasuo-
rituksen perusteista
Alaikdraja ja harkinnanvarainen palkka
Ensisijaisuusaika muutettaessa osatyokyvyttd-
myyseldkettdi tiiydeksi
Tuleva aika ja tulevan ajan palkka
Eleikepalkkaan luettavat ansiot
1 .7. 1 990 voimaantulevat uudet perhe-eldkesAAn-
nokset
Palkaton lapsenhoitoaika ja eldkkeen perusteena
oleva palkka
Kertasuoritus
Velvoitety6n poikkeuksellinen huomioon ottami-
nen ty6eldketurvassa ja tulevaa aikaa koskevien
sddnn6sten muuttuminen
TyOkyvyttdmyyseldkkeet -kansio
MYEL:n mukaisen tyotulon, vakuutusmaksun ja
elAkkeen mdArAytymisen muutos
MYEL:n tyotulon, vakuutusmaksun ja eldkkeen
mAdrdytymisen muutos vahvistettu
Tulevaa aikaa koskeva muutos 1.10.1991
Ty6suhteen yhdenjaksoisuus tyoeldkelaeissa
MEL-elAkkeen laskeminen ja mydntdminen
TyoelAkkeiden vi ivdstyskorotus
Tyontekijdn eldkemaksua koskevat lait
Muutos varhennetun ja lykiityn vanhuuseldkkeen
soveltamisohjeisiin
El6kkeiden yhteensovitus-kansio
Tyosuhteen automaattinen katkaisu
Tyoeldkelisa ja tyottdmyyslisA
Vuoden 1994 ty6eldkeuudistus
1 .1 .1994 voimaantulevia eldkkeen laskentasdEin-
toja
Pakollisen MYEL-vakuutuksen tyotulon vdhim-
mdisrajaa esitetddn korotettavaksi

29193
30/93
31/93
33/93
42193

A
A
A
A
A

A 47193

LAHTEET
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A 56/93:

A62193
A 70/93
A 2194

A 4194:
A21194:
A27194:

A 51194:
A 11/95:

A 15/95

A 19/95

A20195

A 41l95:
A 42195:
A 44195:
A 45195:

A 46/95:

A 47195:

A 50/95:

Pakollisen MYEL-vakuutuksen tyotulon vdhim-
mdisrajan korotus
Merimiesten joustava eldkeikA
ETA:n soveltaminen
Tyoeldkkeen tulevaa aikaa koskeva muutos
1 .1 .1 994, ym.
Tyott6myyseldke
Vuoden 1 994 tyoelAkeuudistus yrittdjien kannalta
Eltikeaikaisen tyoskentelyn vaikutus eldkkeen
jatkumiseen
Esitys yrittAii en oi keudesta tyott6myystu ruaan
YrittAjien tyottomyyspdivdrahaoikeus 1.1.1995
voimaantulleiden sdAnndsten mukaan ja pEiivdt-

rahan vaikutus ty6elAkkeeseen
Viivdstyskorotuksen ja -koron muutos 1.5.1995
alkaen
LisAohjeita EU:n sosiaaliturvasdAnndsten sovel-
tamisesta
Perhe-eldke EU:n sosiaaliturvasdAnn6sten mu-
kaan
Alennettu eldkeik6 ja yhteensovitus
Lyhyiden ty6suhteiden ketjutus 1 .1 .1996 alkaen
lndeksitarkistus 1 .1 .1 996 alkaen
1.1.1996 voimaan tulevat TEL-eltikepalkan las-
kentasAdnn6t
Tulevan ajan mddrdytyminen ja yhteensovitus
1.1.1996 alkaen
Kuntoutukseen ja ty6kyvyttdmyyseldkkeisii n tul e-

vat muutokset
TEL 11 S:n mukaisten rekisterdimiskelpoisten
lisAetujen kafita
Osa-aikaeldke
TaEl-elEikkeen laskenta 1. 1. 1 996
Tyottomyystu rvaa koskevia muutoksia
Vuorotteluvapaa ja osa-aikalisA
TyottdmyyspAivArahaan esitetAdn muutoksia
LisAys yleiskirjeeseen A 41195
TyottomyyspiiivArahaa koskevat sAdnnokset
muuttuvat vuoden '1997 alusta
Ty6ttomyysturvalain muutosten vaikutukset tyot-
t6myyselAkkeeseen
TEL-elEikepalkan laskentasAdnnOn voimaantulon
muutos
TydelAkelisa 1.1.1 997 alkaen
Tyol lisyyslaki muuttui
Pitk6raikaistydttomien omaehtoisen opiskelun tuki

A 7196:
A 12196:
A 16/96:
A 17196.,

A22196:
A23196,,
A 29196:

A32196:

A 49/96

A 2197:
A 9197:
A22197,,
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A 23/97
A29197

A 39/97
A 41197

A 44197:
A 45197:

A 46197:

A 2/98:

A 4198:

A 6/98

A 7198
A 8/98

A 9/98
A 11/98
A 16/98

420198

A 34/98

A 35/98:

A 40/98:
A 1/99:
A 4199:
A 20/99:
A 23199:
A 26199:
A 33/99:
A37199:

A 5/2000

Lisdohjeita TEL-eldkepalkan laskentasdAntoihin
EU-lapseneldkkeen my6ntAminen erotusetuute-
na
Viivdstyskorko ja ulosoton suojaosuus
YEL:n ja MYEL:n 1.1.'1998 voimaan tulevat
muutokset seka YEl-vakuutuksen p6dttdminen
taannehtivasti
Lyhyiden tyosuhteiden vakuuttaminen
TEL-eldkkeen karttuminen osakuukausista
1.1.1998 alkaen
Tasa-arvon toteuttaminen rekisteroidyssd lisd-
eldketuruassa
Osa-aikaeldkkeelle tai varhennetulle vanhuus-
eldkkeelle siirlyvdn henkil6n lisdeldkkeen md6-
rittely
Tydtt6mien omaehtoisen opiskelun tuki
YrittAj i e n tyott6m yystu rvan vdh i m mAi stu lo raj a
TyollistEimistuilla tyollistdminen, tdhdn rinnastet-
tavat tyol I istAmistavat ja tyol I istettyjen eldketu rva
Lyhyet ty6suhteet ja tuleva aika 1.1.1998 alkaen
Hallitus esittdd muutoksia osa-aikaeldkejArjes-
telyihin
M uutokset osa-aikaeldkejArjestelyi hi n vahvistettu
Osa-aikaeleikettii koskeval muutokset
lkddntyneiden ty6tt6mien ty6llistymistA ediste-
tAdn
Laki ikEidintyneiden ty6ttdmien ty6llistymisedelly-
tysten parantamisesta
Hallitus esittdd muutoksia LEL:n tulevan ajan
palkan laskemiseen
Euroopan yhteisojen virkamiesten eldkeoikeuksi-
en siirto
E u ron kiiyttoonotto ty6e lEikejd rj este I mAssd
Euromuuntokurssit 1 . 1 . 1 999 ldhtien
LEL:n tulevan ajan palkan laskenta on muuttunut
EU:n sosiaaliturva-asetuksen 1 40817 1 muutos
Muutoksia ty6eldkelakeihin vuoden 2000 alusta
Muutoksia valtion eldkelakiin vuoden 2000 alusta
Hallitus esittdd muutoksia luopumistukilakiin
1 . 1 .2000 voimaantulevat tyottdmyysel6kettd kos-
kevat muutokset
Ty6eldkelakien rajamddrien muuntaminen eu-
roiksi
1.1.2000 voimaantulevat TEL:n mukaista rekiste-
roityd lisdetua, alennetun eldkeidn etuuksia ja
kertasuorituskertoimia koskevat muutokset

A 6/2000
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A712000
A 10/2000

Kertasuoritus
Luopumistukijdrjestelmdn muutokset on vahvis-
tettu

ElAkkeen karttuminen ja TEltyosuhteen pAatty-
minen lapsenhoitoaikana
Asevelvollisen vakuuttaminen ja elAketurva
Uuden elAkkeen karttuminen elAkkeelldoloaikana
Tuleva aika lapsenhoitoajan perusteella
YEL:n tekninen katkaisu lesken laskennallisessa
el6kkeessd
Entisen puolison elatusapu leskenelAkkeessd
YrittajAeldrkkeen karttuminen varhennetulla van-
huuseldkkeelld ollessa
Ulkomaantyon eldkepalkka
Eldkkeen perusteena olevat ansiot
ElAkesovitusperuste ja edunjAttiijdtn ulkomailta
saama eldke
Ty6nantajan tyontekijdlleen ottama yksil6llinen
vapaaehtoinen eldkevakuutus ja stiAstohenkiva-
kuutus el6kepalkassa
Ty6eldkkeen viivAstyskorotusta ei peritA SOLITA-
eldkkeestd
Osakeoptiot ja TEL-palkka
Vi ivAstyskorkosAdnnOksen voi maantu lo
Kdteiset voittopalkkiot ja TEL-palkka
Eldkkeen jatkaminen ja yhteensovituksen suorit-
taminen ennen vuodenvaihdetta 1 996
Ty6eldkkeen ja liikennevakuutuskorvauksen yh-
teensovitus
Eldkepalkka ulkomaantyossA. Asumiskustan-
nusten korvaus ei elAkepalkkaa
Seurannaislaitoksen vapaakirjan yhteensovitta-
minen
Tydsuhteen kestdessd maksetut ty6ttdmyyspiii-
vArahat ja tulevan ajan oikeus
Ulkomaan elAkkeen muuntaminen elAkesovituk-
SESSA

LisdiptiivillA olevan tydtt6myyspAivdraha ei nol-
laannu
Osa-aikaeldkkeen vakiintunut ansiotaso ja auto-
maattinen katkaisu
Tulevan ajan oikeus ja 1. lisEipdivA
Uusi ennakkoperintdlaki ja tyoelakelait

ETK:n tiedotteita

LA 3/90:

LA 2/917
LA 6/917
LA 1192
LA 9192

LA 13/92
LA 16/93

LA 5194
LA 9194
LA 13/94

LA 16/94:

LA 17194.

LA 18/94
LA 2195
LA 3/95
LA 19/95

LA 8/96:

LA 9/96:

LA 10/96:

LA 14196:

LA 18/96:

LA24196:

LA 16/97:

LA 17197
LA 18/97



LA 3/98

LA 4198

LA 1 1/98

LA 3/99

LA 8/99

LA '10/99

LA 11/99

LA 16/99:
LA 3/2000:
LA 412000:

LVL:n ja TVL:n mukainen pdAomitettu korvaus ja
yhteensovitus
Tasoituspalkan laskemisessa kEiytettEivEi tarkas-
telujakso
EU:n sosiaaliturva-asetuksen 1408/71 ja 574172
laajentaminen
Palkattoman poissaolon aikaiset satunnaiset pal-
kat ja TEL-TaEL rajanveto
Eldkesovituksesta johtuvan vdhennyksen jaka-
minen kahden EU-maan vAlillii
KEKO-koulutukseen kuuluva tydskentely ei ta-
pahdu tydsuhteessa
EY{uomioistuimen oikeuskdytdntod koskien va-
kuutuskausia
Yksilollisen varhaiseldkkeen alkamisaika
Ty6ttomyyselAke eldkesovituksessa
Perhe- tai omaishoidon vaikutus tulevaan aikaan
ja osa-aikaeldkkeeseen

MYEL-opas (MELA)
Pentikdinen ym.: Tyoeldke (SVK kustannus Oy)
Penti kdinen-Rantala: Vakuutusoppi
Toimeentuloturva 1 999 (Varma-Sampo)
Tyoeldkekuntoutus-kansio (ETK ja TELA)
Tyoeldkelait 2000 (ETK)
Tyoeldkkeen laskentaopas 1994 (ETK)
Tydeldkkeen laskentaopas 1996 (ETK)
TyoelAkkeen laskentaopas 1998 (ETK)
Yrittajrin tyotulo-esite (ETK)

Muut teokset

LAHTEET
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Vuoden 2000 inde istelukua vastaavat markkamddrdt
Lain tai ase-
tuksen kohta

Alkuperdinen
markkamdArA

lndeksi-
taso

Vuonna
1 998

Kdytt6tarkoitus

4c
8d
8d

19 b
19 d

s4
s1
s1
s4
84

1 $ lmom
mom
mom
mom
mom
mom

TEL
90,00

190,00
127,50

348 - 10x6,64
2,50

15.00

142
142
142
142
142
0061

1206,13
2 412,25
1 708,68
3 773,84

33,50
28,00

TEL:n alaraja
TT-elAkkeen ansioraja
El6kesovitus, alaraja
ElAkesovitus, yl6raja
Kertasuoritus
Viiv.korotus alaraia

5S2mom
2 mom.
1 mom.
1 mom.

5ds
7S
7S

LEL
200,00
800,00
800,00
200.00

100
100
100
100

3 806,00
15 224,00
15 224,00
3 806.00

LEL:n alaraja
Rinnakkaisuusraja
Tulevan ajan raja
Tul.aian raia, ios mvel

TaEL
3$2mom.

4S
200,00
800.00

100
100

3 806,00
15 224,00

TaEL:in alaraja
Tulevan aian raia

YEL
1$3mom
7$1mom

19S5mom

190,00
50 000,00
20 000,00

142
197
197

2 412,25
482 994,92
193 197.97

YEL:n alaraja
Ty6tulon yldraja
Vdh.eldke raia

MYEL
1$3mom

SbSlmom

8c$1mom

8fS1mom.

10 S 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

12,00
24,00

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

14 473,52
6182,34
2 511,57
1 690,49

531,29
96,60

241,50
120,75
193,20
96,60

144,90
72,45

1 15,92
231,84

101 428,93
159 388,32
57 959.39

MYEL:n alaraja
Maatalousmaan
perustydtuloja

Mets6maan
perusty6tuloja

Poronomistajan
ty6tuloja
Vakuutusmaksun
portaita
Yhteensovitusalaraia

MYEA
17 S 2 mom. 450,00

150.00
197
197

4169,79
1 389,59

Maksupdivdn
mddrAvtvminen



E!6keturvakeskus on ty6elAkejiriestelmir
lakis66teinen keskuslaitos. Se julkaisel
elAketurvan kehittimiseen lEheisesti liittl
vif, tutkimuksia, tilastoia ja selvityksie. EU

kelakien soveltamisesta antavat tietoa el
laiset esitteet, tiedotteet, lakikirja, yleiski
jeet sekA laskentaopas.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

lsBN 952-96t19-7s-9
aa a a a,a aa a a a a a a a aa a a a a a a a a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

taaaa aaaaalrr rr a aa aaaaaaaaaaaa aaaa

,xt ELAKETURVAKESKUS
PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Suunnittelu- ja laskentaosasto
00065 ElAketuruakeskus
Puh. (09) 1s1 1 , faksi (09) 148 1172
www.etk.fi
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