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Eltiketurvakeskus julkaisi ensimm5isen kerran ty6el5k-
kej-den laskentaoppaan vuonna 1967. Kirjasta tehtiin
sittemmin muutaman vuoden vlilein ajan tasalle saatettu
painos. Vuonna 1982 opas uudistettiin kokonaan.

Kirjan aineisto on nyt saatettu vuoden 1986 lopussa
voi-massa olevan lainsiiSd2inn6n tasal,le. Lisaiksi
oppaassa on 1.1.1987 voimaan tullutta osa-aikaelii.kettli
koskevat Iaskuohjeet.

Tydellikkeen laskennan krisikj-rja on tarkoitettu ellike-
asioiden hoitajille kiisi- ja harjoituskirjaksi sekti
oppilaitoksj-ssa ja yksityisesti sosiaalivakuutusta
opiskeleville oppikirjaksi. Kirja k;isittel-ee tydeliike-
lakien (TEL, LEL, TaEL, yEL, MYEL) mukaisten elAkkei-
den miiiireiytymistii. faitd ja Uimlin Iaa jempaa, varsinai-
seen ammattikayttd6n tarkoitettua versiota jakaa
Elriketurvakeskus.

Kiisikirjan on toimittanut E1;iketurvakeskuksen tyd-
rylTi, joka on tyt5skennellyt ylitarkastaja Sirpi
CoIlinin johdolla ja johon ovat kuufuneet e1;ikkeen-
laskija Seija Laaksonen, toimistoptilillikk6 UIIa
Pi-hlajamSki (Eltikevakuutusosakeyhtiti Ilmarisesta),
vastuunjaon selvittelijlit Heidi Se16n ja Irma
Viiyrynen-Va1timo. ElSketurvakeskuksen matemaattisen
toimiston el-iikkeenlaskijat Marjo Miettunen, AnneIi
Ikkala, Hanna Orrberg ja Kristiina Winqvist ovat
tarkastaneet laskut.
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A
JOIIDANTO

1
Tydntekijdin eltikelaki (rEL)

Tiissi laskentaoppaassa kdsitellliiin vain yksityj-sessii
tydsuhteessa ofevien tydntekijiiin ja yrittajien ty5-
e lEkkeiden miiiirliytymis tii.

THmd opas on tarkoitettu eltikkeenlaskennan alkeis-
tietoja tarvitseville.

Johdanto-osassa selostetaan tydellikelakien piiriin
kuulumisesta vain tiirkeimpiii seikkoja; tarkemmat saen-
ndkset ovat laeissa.

TEL koskee lain antamispiiiviinE 8.7.l-961
voimassa olleita tydsuhteita. TEL:n piir

(1 .2

LEL tuli voimaan t.7.1962. Sen piiriin
LEL-alojen tydntekijEt toimihenkil6itii
ottamatta.

a sen
in kuu

iilkeen
uu

l
1

J
1

yksityisessli ty6suhteessa oleva
aIle 65-vuotias henki16, jonka
ty6suhde on kestanyt viihj-nt5ain yhden kuukau-
den
ja veron ennakonpidiityksen alainen kuukausi-
ansio on viihintliiin 738,38 mk (v. 1986).

yhdenjaksoisen ty6suhteen kestdessii a1le kuukauden
.1987 alkaen)

veron ennakonpidlityksen alainen kuukausiansj.o
on viihintiiiin TEL:n ra jamli;irdn suuruinen
ainakin kolmen periikktiisen kalenterikuukauden
ajan ja tydaika on kunakin kalenterikuukau-
tena vd.hintliiin 20 tuntia.

tai

Lyhytaikaisissa ty6suhteissa olevien tydntekijain eliikelaki (LEL)

kuu.l-uvat
lukuun-

LEL-aIoja ovat:
metsii- ja uittotyO sekii tydskentely kotimaan
liikenteen aluksessa
maatila- ja puutarhatalouden ty6t
maa-, vesi- ja talonrakennustydt
satamatydt.

Ty6ntekijii kuuluu LEL:n piiriin heti ty6suhteen
alkaessa palkan meilir;istli ja tydajasta riippumatta.
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3
Yritt5jien ellikelaki (YEL)

YEL tuli
Suomes s a

voimaan 1.1.1970. YEL:n piiriin kuuluu
asuva yrittdjS, jos
hiin on 18 - 64-vuotias
yrittiijlitoiminta on jatkunut yhtiijaksoisesti
ainakin 4 kuukautta sen jiilkeen, kun hlin on
tayttanyt 18 vuotta
hEnen tydtulonsa on keskim5iirin v5hintiiiin
I 476,76 mk kuukaudessa (v. 1985)
hiinellii ei yrittA j litydnsii perusteella o1e
oikeutta muun lain mukaiseen elakkeeseen.

YEL:n piiriin ei kuulu yrittHjEtoiminta, jota on har-
joitettu ennen 1.1.1970.

4
Maatalousyrittaijien elakelaki (MYEL)

I4YEL tuli
Suomes sa

voimaan 1.1.1970. Sen piirij-n kuuluu
asuva maatalousyrittlijli, jos
hdn on 18 - 64-vuotias
hiinen yrittSjEtoimintansa on jatkunut ainakil
4 kuukautta sen jiilkeen, kun h5n tiiytti
18 vuotta
tydtulo on viihintliin 2 956,85 mk vuodessa
(v. 198 6 )
hdnen tiIa1laan on viihint5ain 2 hehtaaria
maata lousmaata

MYEL3n piiriin kuuluvat my6s henki16t, jotka harjoit-
tavat poronhoitoa tai ammattimaista kalastusta tydsuh'
teessa olematta.

MYEL ei koske yrj-ttiijiitoimintaa, jota on harjoitettu
ennen 1.1.1970.
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5
Eriiiden tydsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eliikelaki
(TaEL)

TaEL tuli voimaan 1.1.1986. Sen piiriin kuuluvat a1le
vuoden pituiseksi tarkoitetussa ty6suhteessa laj-ssa
lueteltu
taiteell

j
i
en ammattiryhmien tekemiit tydt, joissa luovan
sen tai esityksellj-sen tydn osuus on

ratkaiseva.

Lain piiriin kuuluvat:

- muusikot
- nayttelijat, tanssijat ja muut esiintyvat

taiteilijat, ohjaajat, dramaturgit, koreogra-
fit, pukusuunnittelijat ja lavastajat

- sanoma- ja aikakauslehden toimittajat ja
toimitukselliset avusta j at

- radio- ja televisio-ohjelman toimittajat ja
kuuluttajat ja taiteelliset avustajat

- kielenk5ilntlijat, tulkit ja oppaat
- valokuvan ja elokuvan valmistukseen osallis-

tuvat kuvaajat, leikkaajat ja taiteeLliset
avusta j at.

TaEL:n piiriin kuulumisella ei oIe ansion alarajaa.

TEL:n, LEL:n, TaEL:n, YEL:n ja MYEL:n piiriin ei kuulu
tydskentely, joka on aloitettu sen vuoden jiilkeen,
jona henkild on tiiyttiinyt 63 vuotta, eLlei hlin
aikaisemmin ole kuulunut minkiiiin kyseisen lain
piiriin.



4

B
TEL-ELAKKEEN MAARA

1
El-iikkeeseen oikeuttava aika

1

Eliikkeeseen oikeuttava palvelusaika on yleens5 sama
kuin tytisuhteen voimassaoloaika. Palvelusaika ennen
TEL:n voimaantuloa (7.7.t9621 otetaan huomioon
puolena. PaLvelusajan laskeminen aloitetaan 23 vuoden
iiin tiiyttiimispHiv5stS. Aika lasketaan p5iviin tarkkuu-
deI1a, mutta lopputuloksesta otetaan huomi-oon vain
taydet kuukaudet. Kalenterikuukauteen katsotaan sisal-
tyvan ai.na 30 pdivZiii. Puolitettua aikaa laskettaessa
puolikkaat pEiviit pydristet5lin yldspiiin ttiysiksi
piiiviksi.

Esimerkke j ii

Ty6suhde 27 .8.1978 - 26.9.L979

Elakkeeseen oikeuttava palvelusaika

56
7979 v 9 kk 73' pv
1978 v 8 kk 27 pv

1v-kk29+L=1v1kk_5T_F;_

Koska palvelusaikaa laskettaessa otetaan mukaan
tydsuhteen alkamis- ja plidttymisp5ivii, tdytyy pliivien
yhteismiiiiriiiin lisiitS yksi piiivd.

Tydntekijiin tydsuhde alkoi 15.3.1953 ja padttyi
29.9.L986. Ty6ntekijli on syntynyt vuonna 1929. Kuinka
monta eliikkeeseen oikeuttavaa kuukautta hdnelle muo-
dostuu t5stii tydsuhteesta?

Ellikkeeseen oikeuttava palvelusaika

796
195

1986 v 9 kk 29 pv
1962v7kk lpv

24v2kk29pv
puol i-

9v3kk16pv

4v7kk23pvtettuna

2

pv
pv

?o
15

kk
kk

zvb
3v3
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TuLeva aika

Esimerkke j 2i

Palvelusaika yhteensli

24v 2kk29pv
4v 7kk23pv

28v10kk22pv=346kk

El-Skkeeseen oikeuttavia kuukausia on 346.

Tydkyvytt6myyselEkkeen palvelusajaksi lasketaan myos
aika tydkyvyttdmyyden alkamisesta eliikeikliiin, jos
tytjkyvyttijmyys alkaa tybsuhteen kestiiessii tai vuoden
kul-uessa ty6suhteen piiittymisesta. Jos eliikkeeseen
liittyy tuleva aika, sanotaan eliikettii t5ysitehoi-
seksi. TiitH vuoden miiiirriaikaa voivat pident&ii ne
piiiviit, joilta ty6ntekijii on saanut tytjttdmyyspiiivii-
rahaa tai 011ut opj-ntovapaalain mukaisefla opinto-
vapaaI1a. Naispuolisen tydntekijEn eliiketurva siiilyy
tiysitehoisena niin kauan kuin hiineflli on kolmea
vuotta nuorempi lapsi, enint52in kuitenkin yhdeksiin
vuotta.

My6s muihin el-like-etuihin voi liittyd tuleva aika,
tydsuhteen piSttyrnisen ja eliikkeen laukaisevan tapa
tuman, esj.m. tydttdmyyseliikkeessa tytittomyyden alka
mispiiiviin ja perhe-eliikkeessli kuoleman, viilinen aik
on enintHlin vuosi.

VanhuuselSkkeeseen oikeuttava aika on sama kuin pa1-
velusaika sefLaisessa taysitehoisessa tydkyvytt6myys-

, ellikkeessli, joka ty6ntekijlille ofisi my6nnetty, jos
hlin olisi tulfut tydkyvyttdmiiksi viimeisenii piiiv-nd
sitli l.,alenterivuotta, jonka aikana han teyttaa 63
vuotta. Vanhuuseldkkeeseen liitt1,y tuleva aika (ensim-
miiisestli piiivlistci tammikuuta sitA vuotta, jona henki16
t:iyttlili 64 vuotta, 65 vuoden iiin tiiyttdmispiiivdHn
serakka) vain, mikali tydntekijiiflH on otlut sinli
vuonna , j ona hlin tdyttSZi 6 3 vuotta, vlihintdlin nel j li
kuukautta tydsuhdeaikaa. Kyseisend. vuonna paattynyt
tydsuhde otetaan kuitenkin huomioon kokonaisuudesiaan.
Eliikkeeseen oikeuttava aika lasketaan samalla tavalla
kuin vanhuuselakkeessa, silloin kun esj-m. tydkyvytt6-
myyselSketapahtuma sattuu 63 vuoden i2in tiiyttiimis-
vuoden j iilkeen.

los
l-
a

6 3 -vuot i spar-va 6 5-vuotis par-va

I
31.12.83 31.12.86

TEL

3I.72-84 31.12.85

eva aika
L

vA nhuuse Iiike
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3L.L2.83

6 3-vuoti spiiivli 6 S-vuoti spii ivd
ll3t-r2-84V 31.12.85 31.12.86J/

)

TEL I .TEL II,
valrrntaan 4 KK

a ka

'vanhuusellike

6 3-vuo tispiiivS 6 5-vuoti spliivli

31.r.2.83 31.12.84 3l-.12.85 31.12.86J
3

TEL I , TEL Il T.EL III tuleva aika
5Tr----1 ',-rril

Vanhuuse Ilike

6 tispiiivii

31.12.85

6 5-vuotispd j.vii

12.86 J31.12.83 3t -12.84 31
4

TEL f . TEL II
' 3kk

'vanhuuseliike

- Esimerkissti 4 el5keeseen ei- Iasketa tulevaa
aikaa, koska 63 vuoden i5n tliyttlimisvuonna ej
ole vAhintdtin 4 kuukauden pituista ty6sken-
telyjaksoa.

Tuleva palvetusaika liitetiiiin yle,qlSA viimeiseen tyti-
suhtees6en ennen eliikkeelle sii-rdmi-itd.

Esimerkki Tyontekija on syntynyt 6.6.1930. Hdn on ollut tydsuh-
teessa 15.8.1962 - 14.3.1986. Tydkyvyttiimyys alkaa
25.3.1986. Mika on ellikkeeseen oikeuttava aika?

Tydsuhteen kestoaika Tuleva palvelusaika

1986 v 3 kk 14 Pv
1962 v I kk 15 pv

23v6kk€1 l_l
30 -pv

1995
1985

v6
v3

kk
kk

6
2s

pv

2kk pv
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pv
pv

23v7kk
9v2kk

Palve Iusa j-ka yhteensii

L2
32v9kk12pv=393kk
Eliikkeeseen oikeuttavia kuukausia on 393.

Tydeleikelakien mukaisen eliikkeen karttuminen al-kaa
23 ikiivuoden tiiytt5misen jiilkeen. Ty6ntekijS on
turvattu tydkyvytttimyyden varalta my6s aIle
23-vuotiaana.

E15ke karttumisprosentti x palvelusaika x palkka
100

ElakettA karttuu 1-.7.1962 alkaen 1,5 I vuodessa.
Kyseistd piiivdH edel-tiiviiltii ajalta eliikettli karttuu
1 ? vuodessa, kun aika puolitetaan,

Eliikettii karttuu kuukaudessa

2
ElSkkeen karttuminen

z. !
Prosentti seHntii

"?,,5 CoO)

aika ennen
7-7 -7952

ail:a jSlkeen
30-6-1,962

= -+- (aika puolitetaan)100 x 12 1 200 ''

-1-.5-- 
= 1

100 x 12 800

2.2
ViihimrnAi ssiihnto

ViihimmeiissH.Annijn muk.lan l-asketaan ennen 1.11.1922 syn-
tyneen henkiltjn elZike. Jos tyilsuhde on ollut voimassa
1.1.1,962 ja se on iatkundt eJ-iiketapahtumaan saakka,
eliike on 38 ? el-;ikkeen derusteena olevasta palkasta.
Jos eliiketapahtuma, esimerkiksi vanhuuseliikei-iin t;iyt-
timinen, on sattullut ennen 1.1.1983 ja henkilii on
synt)/nyt ennen 1 .3.1922, viihimmiiisel?ikeprosentti on
37. Viihimmiissiiiinntjn mukaista eliiketti-i. Iaskettaessa ei
oteta huomioon aikaa ennen 1 .7.7962. Jos tydsuhde ei
ole kr:stiiny,t }:oko arkaa lain voimaantulosta el-i-ike-
tapahtumaan, viihimrnirselSke on vastaavasti pienempi.
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Eliikkeen viihimmii j.smiiiir;i eri a j ankohtina

Aika Henki16 syn-
tynyt ennen

Viihimmiii se 12ike-
prosentti

7.7 .75 - 3L.12.76
1977 - 1978
1979 - 1981
1982 -
1983 -

1 ? 1010

1.11.1920
1..7 .792r
7 .3 .7922
7.tr-L922

33
35
36
37
^^xlJ6

x) Eliiketapahtuma sattunut 1.1.1983 tai sen jiilkeen.

Jos tydntekijii on syntynyt ennen 1.11,.1922, eliike
fasketaan aina sekd prosenttise5nnSn ettii vilhimmiiis-
sdlinndn mukaisesti. Elakkeeksi valitaan markkamiiSrdi-
sesti suurempi. Jos tydntekijlillS on oIlut useita
TEL-ty6suhteita, lasketaan e1ake kunkin ty6suhteen
osafta erikseen molemmilfa tavoilIa. Yhteenlasketuista
viihimmiiis- ja prosenttlsiiiinn6n mukaisista el:ikkeistii
valitaan suurempi.

E s ime rkke j li

1 Tydntekijii on syntynyt 15.8.1945. Han on o11ut tydsu
teessa 1.6.1969 - 28.2.1,9'78. Miten suuri eleke tasta
tydsuhteesta on karttunut, kun el5kepalkka on
2 500,00 mk/kk?

h

El"likkeeseen oikeuttava aika

1978 v 2 kk 30 pv
1969v6kk 1pv

8v8kk30pv 105 kk

E liike
105
800 "

on

2 500,00 mk/kk 328,13 mk/kk

1 Tydntekijli, joka on syntynyt I0.2.1'929, on ollut ty6-
suhteessa 15.3. 1953 alkaen 29 .9 .1975 saakka. Miten
suuri eISke tiistli tydsuhteesta on kertynyt, kun eliike-
palkka on 2 200,00 mk/kk?
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Ellikkeeseen oikeuttava aika

t962
1953

9v3kk16pv

aika puolitettuna
4v7kk23pv=55kk23Pv

L9'75 v 9 kk 29 pv
1962v7kk 1pv

13v2kk29pv=158kk29Pv

Jiilinndspiiivet 23 + 29 ovat yhteense y1i yhden
kuukauden, Tiimii kuukausi lisiitiiiin 30.6.1962 jiilkeen
karttuneeseen aikaan.

1s8kk+1kk=159kk

Eldke
55

Tno x 2 200,00 mk/kk +

kk
kk

v6
v3 15 pv

30 pv

H* " , 200,00 mk/kk = 538,08 mk/kk

3 ryt5ntekijii on syntynyt l,-9.1922. Ty6suhdeaikaa htinellA
on 160 kk ja ellikepatkka\3 600,00 mk/kk. Aika lain
voimaantulosta 65 vuoden\elSkeik5iin on 302 kk. Kuinka
suuri on vlihimmdiss5iinn6n\mukainen ellike?

Eliike = # " --l+ 
x 3 600,00 mk/kk = 724,77 mk/kk

3

ElSkkeen perusteena oleva Palkka

3.1
TEL-indeksi

ElSkkeet on sidottu TEl-indeksiin. TEl-indeksi on
hinta- ja palkkatasossa tapahtuneiden muutosten
keskiarvo. Eltikkeisiin suoritetaan indeksikorotus
tammikuussa.

Eliikkeen perusteena olevaa palkkaa maarattaessE ansiot
korotetaan TEL-indeksilld elSkkeen mydntiimisvuoden
tasoon (katso liite 1).
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fndeksj-korotus suoritetaan siten, etta korotettava
luku jaetaan sen vuoden indeksiluvulla, josta se
halutaan muuttaa ja osamiiSrH kerrotaan sen vuoden
indeksiluvulla, johon se halutaan muuttaa.

Tydnteki j;in TBl-vanhuuseliike ol-i l- 500,00 mk/kk vuonna
1977. Kuinka suuri se on vuonna l-986?

1

2

+fr " 1 s00,00 mk/kk = 3 334,92 mk/kk

Tydntekijan TEL-tytikyvytt6myysefake on 485,66 mk/kk
vuonna 1986. Kuinka suuri eliike oIi vuonna 1.980,
jolloin se my6nnettiin?

#H " 485,66 mk/kk = 277,22 nrk/kk

3.2
Elikkeen perusteena olevan palkan laskeminen

Ellikkeen perusteena oleva palkka Iasketaan veron
ennakonpiddtyksen alaj.sesta pal"kasta. Ty6suhteen p
tyessli maksettavaa vuosil-oman korvausta ej. kuitenk
oteta huomioon.

eat-
aan

3.2-l
Elaikepalkan laskusHEnt6

Ty6suhteen neljEstli viimeisestd kalenterivuodesta
jdtetliiin pois se vuosi, jona indeksillS tarkistettujen
kuukausiansioiden keskimiiirii on pienin ja se vuosi,
jona tiimli kuukausiansioiden keskimiiiirti on suurin.
Eliikkeen perusteena oleva palkka on jii1je1Ie jiiiivien
kahden vuoden keskimliiirliinen kuukausi.ansio.

Vanhuusel-;ikkeissli ja vanhuusel;ikkeen tapaan miiiirdyty-
vissii mui-ssa eliikkeissi viimeinen huornioon otettava
vuosi on kuitenkin se vuosi, jolloin tydntekijS tiiyt-
taa 63 vuotta.



3.2.2
NeIj55 vuotta lyhyempj-en ty6suhteiden el5kepalkka

Jos tydsuhde on ol,lut voimassa

a) vain yhden kalenterivuoden alkana, elAkepalkka on
vuoden keskimiiiiriiinen kuukausiansio

b) vain kahden kalenterivuoden aikana, eliikepalkka on
niiiden,,,uosien keskimSSrdinen kuukausiansio

c) vain kolmena tai neI iinli kalenterivuonna

ensimmiiisen vuoden ansio otetaan huomioon
vain, jos tydsuhde on siLloin kestZinyt viihin-
t5lln kuusi kuukautta

kofmesta kalenterivuodesta eldkepalkkaa l-as-
kettaessa jlitetdiin huomioon ottamatta se
vuosi, jona ansio on ol-Iut pienin.

ElHkepalkka miiiriitiiiin aina kustakin tydsuhteesta erik-
seen siten, etta lasketaan yhteen kahden vuodcn
indeksillii tarkistetut vuosiansiot, summa jaetaan
pHivien yhteenlasketulla mli6r51Id ja osam2iSrli kerro-
taan 30:fIii.

Esimerkke j ii

vuos i-
vuosi ansiot

ans iot
ind. ind.1165

11

pv mk/kk

sen

1 TEL-tytjsuhde 4. 3. 197 9 30.8.1986

1983
t98 4
198s
1986

25 000,00
38 530,60
30 450, B0
24 860,00

975
1006
1088
116s

31 830,60
44 620 ,43
32 605,8'/
24 860,00

360
360
360
240

2 652,55
3 718,37
2 777,1.6 x
3 i07,50 x

lloska vuoden 1983 kuukausiansio on pienin ja vuoden
1984 suurin, elikepal-kka lasketaan arrsiotasoltaan
kahden keskimmiiisen vuoden (1985 ja 1986) ansioiden
Irerusteelf ai.

,o ', # mk/kk = 2 8i3,29 mk/kk



TEL-tydsuhde 1 ' 8.1977 L5 .2 .197 I

t2

ans iot
ind.573 pv

00 mk/kk=3453,26mk/kk

vuos i-
vuosi ansi-ot

30 x t7

vuos 1-
vuosi ansiot

30x 37 44

ind.

524
573

t9'77 16 000,00
1978 4 950,00

t7 496,18
4 950,00

150
45

Koska tyijsuhde on jatkunut kahden kal-enterivuoden
ulXonu, eliikepalkkl on piiiittymisvuoden j a sitH -ecleJ-t5-
,.u., ',r.r"a.n inae*slf ta kor jatun palkan keskimiiSrii '

18 + 4 95
+45

3 TEL-tytjsuhde L5.7 -t97 9 15.1.1982

ans iot
ind. ind.836 pv mk/kk

1980 29 787 ,92
1981- 34 142,62
1982 1 500,00

665 37 447 ,6-l
745 38 313,06
836 1 s00,00

360
360

15

3 720,64 x
3 1,92,76 x
3 000,00

Vuotta 1979 ei oteta huomioon eliikepalkan laskemises-

"u, 
-X""f.u ty6suhde ei kyseisend vuonna o1e jatkunut

.ranintaan kuutta kuukaulta. Kun eltikepalkkaa lasketaan
Xoim"st. kalenterivuodesta, ei oteta huomioon sitii
vuotta, jona ansiot ovat ol1eet pienimmiit'

+ 38 313 mk/kk=3156,70mk/kk
+ 60

4
ElSkkeen korotukset

4.r
TyOt tdmYYs li s a

TyOtt6myysaj-ka korvataan korottamalla elSkettA tydtt6-
*VV"fi"lifa. Tydttdmyyslisli voidaan-laskea TEL-' LEL-

il' r.ii-"rakkeisiin.- xnl- 1a MYEL-e1;.ikkeisiin ty6tt6-
myyslisiiS ei sitl vastoin lasketa'

Tydtt6myyslisiiZin oikeuttavat pddsdiinttiisesti kaikki ne

;ia;46;yy;piiiviit, joirta tv6ntekijii on saanut tvott6-
.VV=X""li"'maksamai ansioon suhteutettua tytjttdmyys-
pli"ai.n.. riippumatta sij-tii, onko avustusta maksettu
Lsimerkiksi lomautuksen ajalta tai tydsuhteen piiiityt-
;;t-.-;;;;; vuotta 1e85 tvSttdmvvslisdEn oikeuttivat
,rutt.X.rnnutlisista ty6ttSmyyskassoista annetun lain
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mukaiset paivaavustuspaivat e1i tydttdmyysavustuspAi-
vat. Kansanelakelaitoksen maksama tydttdmyysturvalain
mukainen peruspaivaraha ja ennen vuotta 1985 tydvoima-
viranomaisen maksama ty6ttdmyyskorvaus eivlit oikeuta
tydttdmyys 1 isiiAn .

4.1.1
Tydttdmyyslisdn laskeminen

Esimerkki

Tydttdmyysaika lasketaan tliysinii kuukausina
seuraavasti:

Tydttdmyysaika _ tydttdmyyspiiivlit
22

Tydtt6myyslisii =

tydtt6mvysaika
aika23v 65v - tydtt6myysaika x eliike
(aikaisi,ntaan 1.7 .19621

Tydntekijei on syntynyt 11.11,1929. Hiin on tu11ut ty6-
kyvytt6m5ksi 20.5, 1986. Hiin siirtyy tydkyvyttdmyys-
ellikkeelle 1 .6.1986 alkaen. Elakkeen miilirii ilman tydt-
t6myyslisliS on 1 120, 00 mk/kk, TyUtt6myyslisiiiin
oikeuttavia tybttdmyysavustuspiiivid tydnteki jliltli on
vuosj-1ta 1977 )a 1978 yhteensii 216. Mink!i suuruinen on
el5ke?

Tydttdmyysaika

2L6
22 9 kk (t;iydet kuukaudet)



t4

Tydttdmyyslisii
aika 1 .7.L962

3E#=l x 1 l'20,00 mk/kk = 26,60 mk/kk

Elake + tydttomyyslisti
L l2O,O0 ;k/kk I 26,60 mk/kk = I L46,60 mk/kk

Ty6ntekijii on syntynyt 15.9.1933. Hanen tydkyvytt6-
myyseliikkeensd on | 48'7,50 mk/kk, josta TEL:n osuus on
lg-A,ZZ mk/kk ja YEL:n osuus 689,27 mk/kk. HEnellii on
2 all-e 18-vuoliasta 1asta. Mike on lapsikorotettu ty6-
kyvyttiimyyseL iike?

Vuonna 1.933 syntyneelle on TEl-lapsikorotus 6 % ja
YEL-lapsikorotus 14 *. Kahdesta lapsesta korotus on
kaksinkertainen.

TEL: 2 x 6 ? x 798,23 mk/kk = 95,79 mk/kk
YEL:2x14tx689, 27 mk/kk = 193,00 mk/kk

Jos ennen 1.1.1939 syntyneellli ellikkeensaajalla tai
hiinen puolisollaan on a1le 18-vuotias 1apsi, jo11a
olisi elakkeensaajan jElkeen oikeus perhe-eI5kkeeseen,
lisStiiiin TEL-, LEL- ja TaEL-eldkkej.siin lapsikorotus.
YEL- ja MYEL-eliikkeisiin tulee lapsikorotus, jos
eliikk6ensaaja on syntynyt ennen 1.L.1947. Kahdesta tai
useammasta lapsesta korotus on kaksinkertainen (katso
liite 3) .

- 11.11.L994 = 388 kk

4.2
Laps ikorotus

Es imerkki

lapsikorotus yhteensa = 298,79 mk/kk

Ty6kyvytt6myyselake lapsikorotuksineen on
1-487,E0 mk/kk + 288,'79 mk/kk = 1776,29 mk/kk
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C
YEL-ELAKKEEN MA.ARA

1
Eiiikkeeseen oikeuttava aika ja ellikkeen karttuminen

YEL:ssa eliikkeeseen oikeuttava aika m5Sriiytyy samoin
kuin TEL:ssii, fukuun ottamatta aikaa ennen YEL:n voi-
maantuloa (1,1.1970) , joka ei kartuta eliikettii.

El2ikettd karttuu 1,5 ? jokaiselta tlydeltli yrittdjii-
vuodelta.

Kuukaus ieliike 1
eIlikkeen perus-

x teena oleva ty6-
tulo

x elSkkeeseen
oikeuttava
a ika800

1.1
Viihimmiiis s Ziiintti

Yrittli jlin eLiike on viihintiiSn seuraavan taulukon mukai-
nen, jos ellikkeeseen oikeuttavaa aikaa on 1'1.1970
alkaen 65 vuoden iHn tiiytt?imiseen saakka. Jos t2imli
aika on lyhyempi, eliike on vastaavasti pienempi.

Vdhimmiiismdiird eri a jankohtina

X) El6ketapahtuma on sattunut 1.1.1983 tai sen jlilkeen

Vlihimmiiseliikc lasketaan 118 2'74,7L markan tyotuloon
saakka vuonna 1986; sen ylittiiviltli tydtulon osalta
elilketti karttuu 1,5 ? vuodessa.

Aika YrittAja on syn-
tynyt ennen

Vaihimmli ise llike-
prosentt i

r.1 .15 - 37 .72.7 6

1977 - l9l8
7979 - 1987
L982 -
1983 -

1.1

1.1
10

1.5

7927
7928
1929
7929
1930

JJ
35
36

I3",



Eliikkeen perusteena oleva tydtulo

Es imerkke j ii

1.

Yrittiijdlle vahvistetaan ty6tuloksi se palkka, joka
olisi kohtuudella maksettava, jos hSnen tydtiian pa1-
kattaisiin suorittamaan vastaavan ammattitaidon omaava
henki16, tai se korvaus, jonka muutoin voidaan katsoa
keskimliiirin vastaavan tAllaista tydta.

Eliikkeen perusteena oleva ty6tulo on yritti.jdlle ikii-
vuosien 23-63 aikana vahvistettujen tyijtulojen keski-
miSrii.

Yrittaja on syntynyt 1L.8.1930. Hline1Ie vahvistettiin
ty6tuloksi L5 000,00 mk/v aja11e 1.1.1970 - 3L.12.L972
sekii L.L.1973 lukien 30 000,00 mk/v. Hiin tuli tytky-
vyttdmiiksi 1.5.1986. Kuinka suuren tydkyvyttdmyys-
eliikkeen h5n sai?

Eliikkeeseen oikeuttava aika
1.1.1970 - 11.8.199s = 307 kk

ElSkkeen perusteena oleva ty6tulo

T5

Ty6tulo v. 1986
indeksis sli

mk/v

Tydtulojakso Tydtulo alkami,s-
vuoden indeksissE

1.1.1970 -
31.12.r972
1 080 pv

1.1.1973 -
30.4.1986
4 800 pv

L5 000,00 mk/v 88 705,58 mk/v

30 000,00 mk/v L2'7 554 ,14 mk/v

1 080 x 88 705 58 + 4 800 x 127 554 74Ty6tulo = + 800

= 120 419,18 mk/v = 10 034,93 mk/kk

E1iike = ffi * iO 034,93 mk/kk = 3 850,91 mk/kk

TydkyvyttdmyyselSke on 3 850,91 mk/kk



2 Yri

77

ttiijii on syntynyt 15.5.1921. Han on toiminut yrit-
iinii L . 1 . 1970 liihtien, jolloin hlinelle vahvistettiin
tuloksi 45 000 mk/v. Mika on h5nen vanhuuselSkkeen-
miiiir5 55 vuoden iiiss5.

taj
tvd
sli

Tybtulo indeksill?i korotettuna

t# - 4s ooo mk/v = 256 L16,75 mk/v

Vlihimmdiseliike

LLB 274,11 mk/v = 9 856,L8 mk/kk (= vEihimmiiiselSkkeen
ra j atulo)

38 t x 9 856,18 mk/kk = 3 745,35 mk/kk

Tydtulon ll8 27 4,1L mk: n ylittiivli osa
266 716,75 mk/v - 118 274,1,1 mk/v = 147 842t64 mk/v =
12 32O,22 mk/kk

Aika 1 .1.1970 - 15.5.1986 = 196 kk

Eliike viihimmiiiseliikkeen rajatulon ylittdvliltii osalta
104
ffi x fZ 320,22 mk,/kk = 3 018,45 mk,rkk

Yritt8 jiieliike 1.6.1986 alkaen yhteensii
3 745,35 mk/kk + 3 018,45 mk/kk = 6 763,80 mk/kk.
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D
MAATALOUSYRITTAJIEN ELAKELAKI (MYEL)

MaatalousyrittiijHeliike l-asketaan samoin perustein kui.n
YEl,-eliike. Eliikkeeseen oikeuttava aika miiiriiytyy kuten
YEL-elekkeessa. MYEL-vlihj.mmliiseliike miiirZiytyy samoin
kuin YEL-viihimm2iiseLiike. Vihimmliiseliike miiiiriiytyy koko
MYEL-ty6tu1osta.

l-
El2ikkeen perusteena oleva tydtulo

Viljelmiin tydtulo lasketaan tilan pinta-alan perus-
tee1Ia. Kalastajan tyStufo mAiirliytyy puoLestaan kalas-
tustoiminnasta saadun nettotul-on perusteefla. Poron-
omistajalle vahvistetaan tytitulo, joka vastaa poro-
tal-oudessa tehdyn tydn arvoa, mik5 saadaan porojen
miSriin perusteella.

Es imerkki

Vi1jelijalIe, joka on syntynyt 19.3.1921, on vahvis-
tettu MYEL-ty6tuloksi 1.1.1970 llihtien 2 5O0,00 mk/v,
I.1.1972 liihtien 7 400 ,00 mk/v ia 1.8.1975 ldhtien
9 470,00 mk/v. Kuinka suuren vanhuuselikkeen hlin saa?

Tydtulojaksot Ty6tulo alkamis- Tydtulo indek-
vuoden indeksissii sissli 1165

1.1.1970 -
31 .72 .197 I
720 pv

2 500,00 mk/v 14 784,26 mk/v

7 .1 .791 2
3t.7.r975
1 290 pv

7 400,00 mk/v 34 90?-,82 mk/v

1.8.1975 -
31.12.1984
3 390 pv

9 470 | 00 mk/v 28 805,61 mk/v

El-Zikkeen perusteena oleva ty6tulo

720 x \4784,26 + 1290 x 34902,82 + 3390 x 28805,61 mk/t
720+1290+3390

28 392,65 mk/v = 2 366,05 mk/kk

Vhhimmaiiseliike 1 .4.1986 lukien
38 t x 2 366,05 mk/kk = 899,10 mk/kk
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LEL-ELAKKEEN MAARA

1
El8kkeen perusteena olevat ansiot

Elaike lasketaan LEl-palkoista, jotka on ansaittu
23 ikivuoden jSlkeen sen kalenterivuoden loppuun men-
nessii, jolloin tydntekija tayttaa 63 vuotta.

Jos LEL:n piiriin kuu1uvissa t6issd ansaittujen palk-
kojen summa jdH jonakin vuonna lain edellytt5miili
vdhimmiiismtidrdei (2 330 mk/v vuonna 1986) alhaisem-
maksi, ei sen vuoden LEl-palkkoja oteta huomioon
eliikett;i faskettaessa (katso liite 4).

Eliikkeen perusteena oleviin LEL-ansioihin IisitliEn
ns. tulevan ajan palkka, jos tydntekijli on 540 pdivtin
aj-kana ennen tydkyvyttbmyyteen johtaneen sairauden
alkamista ansainnut LEL-a10i11a vahintliiin 9 320 mk
vuonna 1986. Mikali tydntekij5115 on samalla oikeus
sellaiseen MYEL:n mukaiseen eldkkeeseen, jossa on
otettu huomioon tuleva aika, tulevan ajan palkan raja
LEl-eliikkeessii on 2 330 mk vuonna 1986 (vertaa TEL
kohta B/1) .

Tydkyvytdn 7.7.7986 alkaen

84 86
6 5;rvuoti snaive

v. 83

5 pv tuleva aika

LEL-ansioita viihintlidn 9 320 mk

Tuievan ajan palkka vastaa sj.tli palkkaa, jonka tydn-
tekijl olisi ansainnut eliiketapahtumasta el2ikeik5ain.
Tulevan ajan palkka lasketaan keskipaJ.kan ja tulevari
ajan perusteella.

Keskipalkka lasketaan siten, ettli indeksillli korjat-
tujen, rajamiiiirdn 9 320 mk/v (v. 1986) ),littEvienansioiden sunrma jaetaan niiden vuosien lukumdiirHIlai,
joilta ansiot ovat ylittdneet ko. rajamiilriln.

fasketaan kuukausi.na tydkyvyttdml,ydestti i/'Tul-eva aika
elike ikiiin.
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Puolentoista vuoden (eli 540 piiiviin) aikaa pidentiiviit
ne piiivlit, joilta ty6ntekijd on saanut tydttdmyys-
piiivlirahaa sekii opintovapaapiiiviit. Naisty6ntekijiin
Lydkyvyttdmyyseliike sAiIyy tiiysitehoisena niin kauan
t<uin-hanetlli on kolmea vuotta nuorempi 1apsi, enintliiin
kuitenkin yhdekslin vuotta.

Vanhuuseliikkeessd 540 piiivdn aika lasketaan taaksepliin
53 vuoden iiin tiiyttiimisvuoden fopusta.

2
EIHkkeen karttumi-nen

Elakkeen vuotuinen miiiirli on 1r5 t ty6ntekj-jEn eri
vuosina ansaitsemien LEl-palkkojen summasta.

1auslelake = gT0 *
indeksiLl2i tarkistettu j en
LEl,-palkkojen summa

I

I

Esimerkkej 5

Tydntekijd on syntynyt '7.3.1943. Hdn on ansainnut
LEL-t6issE seuraavasti:

19 81
7982
1983

31
1
9

200,00 mk
176,00 mk
500,00 mk

Kuinka suuri on LEl-vapaakirjaellike vuoden 1986 TEL-
indeks i s sii?

Ansiot indeksillZi tarkistettuna (ind. 1l-65)

v. 1981 }ff " 31 200,00 mk = 48 789 ,26 mk

v 1982 1165
836 " 1, 176,00 mk = (1 638,80 mk, a1le

ra j amliiiriin)

1983 1165
915 x 19 500,00 mk = 24 827,q7 mk

),hteensa 73 617,13 mk

Elrike = I+H,13 mk/kk = e2,02 mk/kk

LEl-vapaal<irjaellike on 92,02 mk/kk (ind. 1165)



2

2L

Maatalousyrittaja on syntynyt 15.1.1933. Hlin on
ansainnut myds LEL-t6issE seuraavasti:

1981
L982
1983
1984
1985
1986

20
22
,tr
24
26

00,00
50,00
00,00
00,00
00,00
00,00

mk
mk
mk
mk
mk
mk

mk
mk
mk
mk
mk
mk

Kuinka suuren LEl-tydkyvyttdmyyseliikkeen hiin saa, kun
hdn tulee tydkyvyttdmeksi 1.5.1986?

LEL-ansiot indeksillli korjattuina (ind. 1165)

l-981
L982
1983
L98 4
1985
1985

2'7 ,5
35 ,4
83,0
79,3
76,9

Aika
12 kk
12 kk
12 kk
L2 kk
L2 kk
4kk

31
31"
31
27
26

2
7
6
2
3
02 600,0

Yhteensii 17 502,30 mk

Keskipalkka =
77 502 30

54 kk

mk/kk = 273,47 mk/kk
6

Tuleva aika
1.s.1986 - 15.1.1-998 = 11 v 8 kk 15 pv = 140 kk

Tulevat ansiot
140 x 273,47 mk = 38 285,80 mk

Eliikkeeseen oikeuttavat ansiot yhteensd
l7 502,30 mk + 38 285,90 mk = 55 799,10 mk

Er-ake = E{*3,1, mk/kk = 6e,74 mk/kk

LEl-ty6kyvyttdmyyselSke on 69,74 mk/kk (ind. 1165)
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3
VAhimm5issEHntd

Esimerkki

Jos tydntekij2i on syntynyt ennen L.1,l.1922'
korotltaan elaxette aina ns. vanhojen ikEluokkien
korotuskertoimella.

Aika Henki 16
syntynyt ennen Korotuskerroin

31.L2.76 asti
1977 - L978
1979 - 1981
1982 -
1983 -

1.7.1919
1.11.1920
t.7 .192L
L.3.L922
1,.tl .L922

264 /k
280 /k
288 /k
296 /k
304/k x)

k = aikaviili 1.7.L962 - sen kuukauden loppu, jona
tydntekijii tEyttlili 55 vuotta, kuukausina.

x) ElSketapahtuma on sattunut l'.1.1983 tai sen jiilkeen'

Ty6ntekijS, joka on syntynyt l.12.L92L on ansaj-trnut
r,ir,:n aliisissa t6issii vuosina 1962 - 1984 yhteensS
678 524,07 mk. Mika on eliikkeen miiiirii?

Keskipalkka - 678-1?4'07 mk/kk = 2 5t3,05 mk/kk

Tu1eva aika
1.1.1985 - 1.12.1986 = 23 kk

Tulevat ansiot
23 x 2 513,05 mk = 57 800,15 mk

Eliikkeeseen oikeuttavat ansj-ot yhteensi
678 524,07 mk + 57 800,15 mk = 736 324,22 mk

Eldkkeen mliiiri ilman korotusta

736 324 22 mk/kk = 920,41 mk/kk
800
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Korotettu el5ke

Aika 1 .7.Lg62 - 31.12.1986 = 294 kk

Korotuskerroin = ffi
LEl-elekkeen mii5rii = #+ " g2O,4L nrk/kk = 951,72 mk/kk



F
TaEL-ELAKKEEN MAARA

1
Eliikkeeseen oikeuttava aika ja ellikkeen karttuminen

E s ime rkk i-

Valokuvaaja on ansainnut TaEL:n
tyossa 8 000 mk vuonna 1986 ja
ennen tydkyvytt6miiksi tuloaan.
16.4.1988.

TaEL:n piirlin kuuluvien ty6ntekijdiden eliike laske-
taan 1.1. rsao jiilkeen saaduista TaEL-ansi-oista. Elii-
ketta karttuu 1,5 B ansiovuotta kohden. TaEL:iin ei
sovelleta TEL 5 a S:n vdhimmiiismliiiriisiiiint6ii. Aika ja
ansiot ennen lain voimaantuloa eivat kartuta ellikettli

ELiikkeeseen oikeuttaa jokainen sellainen kalenterivuo-'
si, jolloin tydntekijii on saanut TaEL:n pij-rii-n kuulu-
vissi t6issE ansioita viihinttilin 4 430,28 mk vuoden
1986 tasossa.

Eliiketapahtuman sattumisvuodelta esimerkiksi tydkyvyt-'
t6miiksitulovuodefta, otetaan huomioon efiikkeeseen
oikeuttavana aikana tiiydet kalenterikuukaudet ennen
elEketapahtumaa, jos TaEL-ansiot ovat eliiketapahtumaarr
mennessl viihintiiiin 369,L9 mk/kk vuonna L986. Pelklis-
taan elaketapahtumavuonna rajamiiSriidn nousevat ansiot
eiviit yksistiilin riiti TaEL-eLakeoikeuteen, vaan
TaEL-ansioita t2iytyy jonain aikaisempana vuonna olfa
vi.ihintiilin 4 430,28 mk vuoden 1986 tasossa.

2
Eliikkeen perusteena olevat ansiot ja eldkkeen m55rE

Elake lasketaan TaEL-ansioista, jotka on ansaj-ttu
23 ikdvuoden teyttamiskuukauden alusta sen kalenteri-
vuoden loppuun, jonka aikana tytjntekijE tiiyttiiii
63 vuotta.

Eliketapahtumavuodelta otetaan huomj'oon eldkkeeseen
oikeuttavana ansiona jokaiselta tiiydeltii kalenteri-
kuukaudel-ta ennen elSketapahtumaa ko' vuoden ansioiden
perus teel 1a laskettu kesk imliiirii inen kuukausians.io'

24

piiriin kuuluvassa
1 800 mk vuonna 1988
Tydkyvytt6myys alkaa
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Keskimiiiiriiiseksi kuukausiansioksi vuodelta 1988 saa-
daan

:o x {f,f mk/kk = 514,2e mk/kk

Ansioita on viihintiiSn ra jamliliriin 369,19 mk/kk ( j-nd.
1165) verran. Nain ol"len aika 1.1. - 31,3.1988 tulee
elEkkeeseen oikeuttavaksi. Tiimiin a jan ansiona kiiyte-
t2iiin 3 x 514,29 mk ='J.542,87 mk.

Elakkeeseen oikeuttavat TaEL-ansiot ovat yhteensa
8 000,00 mk + 7 542,87 mk = 9 542,87 mk

Ansaittu eliike = # = 11,93 mk/kk

Tiiysitehoinen elZike lasketaan ansaittujen TaEL-ansioi-
den ja tulevan ajan ansioiden perusteel-fa. Poikkeukse-
na on kuitenkin tydkyvyttdmyyden alkamisvuosi.

Tuleva aika lasketaan tybkyvyttdmyyden alkamisesta
eliikeiein tliyttdmistli edeltiivdn kuukauden loppuun.

oikeus tulevaan aikaan tydkyvyttdmyyseliikkeess5 on,
jos

Tata
vapaa

TaEL-ansioita on tydkyvytt6myyden alkamis-
vuonna viihintliiin 4 430,28 mk (vuonna l-986) ,
tai
jos sellaisen kalenterivuoden plilittymisestii,
jolloin TaEL-ansioita on ollut v;ihintEiin
4 430,28 mk, ei ole kuLunut 360 plivdri ty6-
kyvyttdmyyden al-kamiseen.

vuoden aikaa pidentiiviit tydttdmy1,spe.lr5a, opinto-
ja naispuolisen tyt5ntekijiin alIe 3-vuotiaan

lapsen hoitoaika,

Tulevan ajan palkka lasketaan enj"ntli5n neljEn viimei-
sen vuoden TaEL-ansioiden perusteefla. Tulevan ajan
palkka lasketaan vai-n sel-Iaisten vuosien ansioista,
joi.na vuosiansioraja tayttyy. Tulevan ajan palkka
lasketaan TEL:n eliikepalkan laskusiiSnndksii noudat-
taen. Jos valittavina on neljii kalenterivuotta,
tulevan ajan palkka lasketaan indeksillii tarkistet-
tujen kuukausiansioiltaan kahden keskimmliisen vuoden
perusteella. Jos vuosia on ko1me, tulevan ajan palkka
on kahden parhaan vuoden perusteella Iaskettu keskj--
miSriinen kuukausiansio. Kun vuosia on kaksi- tai yksi,
tul-evan ajan palkka on ndiden vuosien keskimiirliinen
kuukausians io .
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Esimerkke j 2i

Muusikko on ansainnut TaEL-ansioita seuraavasti:

1 Ansiot mk/v
3s 000
34 000
50 000
45 000

Ansiot mk/kk
2 916,67
2 833,33
4 166,61
5 000,00

1985
L987
1988
1989

Ty6kyvytt6myys alkaa 1.10.1989. Palkat vastaavat vuo-
den 1989 TEL-indeksiti.

Tulevan ajan palkka lasketaan vuosien 1986 ja 1988
ansioiden perusteella.

35 ooo + 50 ooo mk/kk = 3 547,67 mk/kkru x ---ZI-J-GI-

2 NiiyttelijE on ansainnut TaEl-ansioita vuoden 1990
TEL-indeksitasossa seuraavasti :

Ansi
20

30 0
35 0
260

ot mk/v
00
00
00
00

Ansiot mk/kk
1987
1988
1989
1990

2 500,00
2 916 ,6'l
4 756,1,0

Ty6kyvyttdmyys alkaa l-5. 6. 1990.

Tulevan ajan palkka lasketaan vuosien 1989 ja 1990
ansioiden perusteella.

35 ooo + 25 ooo mk/kk = 3 492,37 mk/kkru x ---zIJ-luz-

3 Muusikko, joka on syntynyt 25.6
tulee ty6kyvyttdmdksi 13.3. 1991.

.1955, sairastuu ja

. Hen on ansainnut
TaEL:n piirissS ansioita seuraavasti:

Vuos i TaEL-ans iot
ind. v.1991

1,986
L987
1988
198 9
1990
r.991

55 000 mk
75 000 mk
4 000 mk

78 800 mk
79 000 mk
4 600 mk
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Vuosien L986, 1987, t989 ja 1990 ansiot oikeuttavat
eliikkeeseen, silIii ne ylittlivdt vuosiansiorajan.

Ty6kyvyttdmyyden alkamisvuode
e1-i '72 piiviiltii ova

na
tk

nsiot ajalta 1.1. -
uukautta kohden 1as-12.3.1991

kettuina

zo xff mk/kk = I 916,67 mk/kk

Kuukausiansiot ylittaviit rajamii;irlin
(vuoden 1986 tasossa) , joten aika 1

oikeuttaa eliikkeeseen.

369, L9 mk/kk
t. - 28.2.1991

lta
xL

TA
2

ajalta eliikkeeseen oikeuttavat ansiot ovat
976,67 mk = 3 833,34 mk.

Koska tydkyvyttdmyyden alkamisvuoden ansiot eiviit
ylitii TaEL:n vuosiansiorajaa, lasketaan tulevan ajan
palkka enintliiin kolmen edeltlivH.n, vuosiansiorajan
ylittziviin vuoden ansioiden perusteella. Tiissli tapauk-
sessa tulevan ajan palkka lasketaan kahden vuoden
ansioiden perusteella, koska vuoden 1988 ansiot eiv5.t
ylitii TaEL:n vuosiansiorajaa.

78 8oo + 79 ooo mk,/kk = 6 575 mk,/kkru x -3ZTJ-UT-

Tuleva aika
13.3.1991 - 30.5.2020 29v2kk=350kk

Tul-evan ajan ansiot
350 x 6 575 mk = 2 30I 250 mk

Elikkeeseen oikeuttavat ansiot yhteensa =
55 000 mk + 75 000 mk + 78 800 mk + 79 000 mk +
3 833,34 mk + 2 3Ol 250 mk = 2 592 883,34 mk

E liikc = 2 592 
-q-q-3 '34 mk/kk = 3 241 ,10 mk/kk800

TaEL- tytlkyvyt tdrnyys e 1 iike 3 24L,10 mk/kk I .4.1.991
a.l"ka en



G
ELAKE-ETUUDET

1

Vanhuusel iike

Esimerkke j ii

Kaikkien tydeliikelakien mukaan voidaan mytintiiii eliike
vanhuuden, ty6kyvyttdmyyden, tyijttOmyyden ja kuoleman
perusteella. osa-aj-kael5ke on mahdollista mydntiiii
TEL:n, LEL:n, YEL:n ja MYEL:n mukaan.

28

208 kk 21 pv

Yleinen vanhuuseliikeikii on 65 vuotta. EliikeikiiH
voiclaan alentaa (LEL:a ja TaEL:a lukuunottamatta)
vapaaehtoisin eliikejairjestelyin. Oikeus vanhuusefHk-
keeseen henki16llli on hiinen tliytetty5iin eliikei5n.
TEL: n p j.iriin kuuluvalta edellytetiiiin 1is5ksi, ett;i
tydsuhde on paattynyt. Vanhuuseliike alkaa el5keiiin
tlyttiimisen la1keise., kalenterj-kuukauden ensimmliisenii
pilivtinS.

l-. TEL-vanhuuseliike

Tybnteki
alkoi l- .
ellike, k

Eliikkeeseen lasketaan tuleva aika, koska tydntekij;i118
o1i vuonna 1984, jolloin hEn taytti 63 vuotta, ainakin
4 kuukautta kestanYt tYt5suhde.

ja on syntynyt 2!.6.7921. Hdnen ty6suhteensa
8.1968 ja piiiittyi 30.6.l-984. Laske vanhuus-
un elaikepalkka on 4 100 mk/kk (ind. 1165).

El-likkeeseen oikeuttava aika
1.8.1966 - 30.6.1984 = 15 v 11 kk
1.1.1985 - 27.6.1986 = 1 v 5 kk

Prosenttisiiiinn6n mukainen eliike

= l-91 kk
= 17kk21pv

208
8oo x 4 100 mk/kk = 1 066 mk/kk

Viihimmiiis sEiinnbn muka inen e l iike

e l iikeikEdn
v11kk21pv=287kk21Pv

t I29,14 mk/kk

Aika Lain voimaantulosta
1.7.7962 - 21'.6 '1986 = 23

#"#x4100mk/kk=
Eliike on 1L29,14 mk/kk (ind. 1165) 1.7.1986 afkaen
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2. YEl-vanhuuselake

Yritt5jd on syntynyt 15.7.L92L. Han on toiminut yrit-
tdjdnai 7.7.1970 lahtien, jolloin hiinelle vahvistettiin
tydtuloksi 35 000 mk/v. Mikii on hiinen vanhuuseliik-
keensti mliiirli 65 vuoden iiissii.

Tydtulo indeksillli korotettuna

t# " 3s ooo mk/v = 206 9'7s,70 mk/v

Viihimmiiise 15ke

]-Lg 274,11 mk/v = 9 856.,18 mk/kk (= viihiruniiiselZikkeen
raj atulo)

38 ? x 9 856,18 mk/kk = 3 745,35 mk/kk

Tydtulon L78 274,1"1 mk:n ylittiivii osa
206 979,7O mk/v - 118 274,11- mk/v = 88 705,59 mk/v =
7 392,13 mk/kk

Aika l" .1 .1970 - 15.7. 1986 = 198 kk

ElZike vlihimmdiseliikkeen rajatulon yIittdvSltA osalta

Hf *, 392,t3 mk/kk = 182s,55 mk/kk

YrittHjiieldke 1.8. 198
3 745,35 mk/kk + 1 82

lkaen yhteensli
5 mk,/kk = 5 574,90 mk/kk

6a
9 r5

3. LEL-Vanhuuseliike

Tydntekijd on syntynyt 16.1.1921-. Hiin on sansainnut
LEL-tdissa seuraavasti- :

v. 1981
v. 1982
v. 1983
v. 1984
v. 1985

20 000 mk
22 000 mk
25 000 mk
35 000 mk
6 000 mk

Kuinka suuri on LEl,-vanhuuseliike?
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Ansiot indeksill5 korjattuina (ind. 1165)

31 275,L7 mk/v
30 657,89 mk/v
31 830,60 mk/v
40 531,81 mk/v

Aika
12 kk

T34 295,47 mk/kk

134 295 47Keskipalkka = 48 mk/kk = 2'797,82 mk/kk

Tuleva aika
1.1.1,985 - 16.1.1,986 = 1 v 16 pv = 12 kk

Tulevat ansiot = L2 x 2 797,82 mk = 33 573,84 mk

Eliikkeeseen oikeuttavat ansiot yhteensa
L34 295,47 mk + 33 573,84 mk = 167 859,31 mk

Eliikkeen m5drii ilman korotusta

v. 1981
v. 1982
v.1983
v. 1984
Yhteensa

1986
1987
r.988
1989
1990

kk
kk
kk

L2
L2
12
48 kk

t Z+#rg mk/kk = 20e,84 mk/kk

xorotettu elake

Aika 1.7.1962 - 31.1.1986 = 23 v 7 kk = 283 kk

Ellikkeen miiiird = ffi x ZOS,84 mk/kk = 225,41 mk/kk

LEL-vanhuusellike 1.2.I986 alkaen on 225,41 mk/kk.

4. TaEL-vanhuuseliike

Elokuvaohjaaja tayttee 65 vuotta L0.5.1990. Hiin on
ansainnut TaEL-ansioi,ta seuraavasti :

Vuosi TaEl-ansiot

00
00
00
00
00

60
145

95
97
52

0mk
0mk
0mk
0mk
0mk

Kuinka suuri on elokuvaohjaajan TaEL-eliike?
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Koska vatittavina on kolme vuotta, lasketaan tulevan
ajan palkka kahden parhaan vuoden ansioiden perus-
tee11a.

145 000 + 95 000 mk/kk = 10 000 mk/kkru x --_320-J--360

Tuleva aika
1.1.1989 - 30.4.1990 = 16 kk

Tulevan ajan ansiot = 16 x 10 000 mk

E llike
60 000 + 145 000 + 95 000 + 160 000

800

150 000 mk

mk/kk 575 mk/kk

TaEL-vanhuuseliike = 575 mk/kk

1.L
Varhennettu vanhuuseldke

Esinrerkkejii

Kun vanhuuselSke mydnnetZiiin varhennettuna, elSkettli
vihennetiidn jolcaiselta kuukaudelta, jolta eliikettli
maksetaan ennen elSkeiEn ttiyttiimj.skuukautta seuraavan
kuukauden alkua 1ii-tteessli 5 olevan taulukon
mukaisesti.

Pienennys Lasketaan eliikkeelle siirtymishetkeen men-
nessli karttuneesta, yhteensovitetusta elikkeestii.

TydntekijE on syntynyt L2.4.1926. H5n ol-i
teessa ajan 15 .4.L964 - 17 .9.1980, josta
karttui vapaakirjael2ikettii 1 383,98 mk/kk
Mikii on varhennetun vanhuusefSkkeen miitirii
1uk ien ?

TEL- tyO suh-
hInel 1e

(ind. 1165)
1. s.1986

Vartrennusv5hennys on 0r38
varhennusaika on
i.5.1-986 - 1.5.1991 = 5 v

z /kk

=60kk
0,38 U = 22,8 Z

315,55 mk,/kk

Vahennysprosenttj- 60 x

Va rhc nnu svdhenn-vs
22,82x1383,98mk/kk

Varher)ncttu vanhuuseldke
1 3ti3,98 mk/kk - 315,55 mk/kk=1 068,43 mk/kk (ind.1165)

Varllennettu vanhuuselike 1.5.1986 lukien on
1 068,43 mk/kk.



2 Henki16 on syntynyt 4.3.7925 ja jai varhennetulle
vanhuuselSkkeelle 1.8.1986 alkaen. Hiinel-le on kart-
tunut TEl-eliikettii 1 400 mk/kk ja YEl-elaketta
1 300 mk/kk eliikkeelle siirtymiseen mennessai. Mikli on
varhennetun vanhuuselSkkeen miilirii 1.8.1986?

Aika ef5kkeen alkamisesta elikeilin tiiyttd.miskuukautta
seuraavan kuukauden alkuun = varhennusaika
1-8.1986 - 1.4.1990 = 44 kk

TEL-osan viihennys on
0,37 B >: 44 = L6 ,28 Z

TEL-ellike
1 400 mk/kk - 16,28 ? x 1 400 mk/kk 7 l'12,08 mk/kk

YEL-osan viihennys on
0,338x44=L4,52Z

YEL-eliike
1 300 mk/kk - 14,52 B x 1 300 mk/kk = 1 111,24 mk/kk

Varhennettu vanhuusel-iike I .8.1986 lukien
I L72,08 mk/kk + 1 111,24 mk/kk = 2 283,32 mk/kk

Jos vanhuuseliike alkaa mydhemmin kuin 65 vuoden eliike-
ian tayttamisti seuraavan kuukauden alusta, eliikkee-
seen lasketaan lykkliyskorotus. Lykkliyskorotus on
1.1.1986 Iukien yksi prosentti jokaiselta lyklityltii
kuukaudelta. Lykkdyskorotus lasketaan yhteensovitet-
tuun eliikkeeseen.

1a

Lykdtty vanhuuseldke

Esimerkki

Henki16 on syntynyt 73.2.L92L ja hiinen
keensli 65 vuoden iS.ssli on 3 000 mk/kk.
huusel;ikkeen mZi2irii 1.9.1986 lukien?

Lykkiiysaika = 1.3.1986 - 31.8.1986 6kk

Lykkiiyskorotus
6 ? x 3 000 mk/kk = 180 mk/kk

Lykiitty vanhuusel-iike l-. 9. 1986
3 000 mk/kk + 180 mk/kk = 3 180 mk/kk.

vanhuuse 1 dk-
Mikli on van-
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Ty6kyvyt t6myyse 1 iike

33

Tytjkyvyttdmyyseliikkeen voi TEL:n, LEL:n ja TaEL:n
mukaan saada alle 65-vuotias tydntekijii ja YEL:n ja
MYEL:n mukaan 18-64 vuotias yrittiijii, jonka tydkyvyt-
tdmyyden arvioidaan jatkuvan vdhintliiin vuoden ajan
yhdenjaksoisesti. Tliysi tydkyvytt6myyselSke maksetaan,
jos tybkyky on alentunut ainakin 3/5. Tydkyvyttdmyys-
eliike mydnnetStin osaeliikkeenai, jos tydkyky on alen-
tunut 2/5 - 3/5. TSysi tyt5kyvyttbmyyselEke alkaa
yleensii sairausvakuutuslain mukaj-sen pliivlirahan ensi-
sijaisuusajan jiilkeen. osaeliike ja eriiissd tapauksissa
myds tiiysi ty6kyvyttdmyyseliike alkaa tydkyvytt6myyden
alkamista seuraavan kuukauden alusta.

Osae llike
keestS.
52-66 Z

2.

on piiiisiiiintdisestii puofet tiiydestii eliik-
Vanhemmil-la ikiiluokiLla osaellike on kuitenkin
taydesta ty6kyvyttomyyseliikkeesta. Katso liite

2.L
Yksil-61f inen varhaiseliike

Yksj-l-dl"finen varhaiseliike koskee 55 vuotta teyttanytta
henkitijii, jonka tyrikyky on eri tekijHt huomioon ottaen
alentunut niin, ettei hdnen voida kohtuudell-a edel-
lyttciii enaiii jatkavan ansiotydtaan.

Yksif 6llinen varhaisellike mlilirli
kuin tiysi tydkyvyttbmyyseliike.
liittyai tulevan ajan oikeus.

ytyy samalla
Ellikkee seen

taval 1a
tulee

Esimerkkeji

Tydnteki j ii on
TEL-tydsuhde I
4 560,00 mk/kk

LFil,-anst or ta

15 . 9. 1930 , Hiinellli on ollut
31.8.1982. Eldkepalkka on

syntyn
.7.796

yt
1-

v. 1983
v. 1984
v. 1985
v. 1986

tydsuhteen pdiittymisvuoden tasossa

48 000,00 mk
62 000,00 mk
68 000,00 mk
40 000,00 mk

Kuinka suuri on ty6ntcki jiin ellike, kun hitn tulee ty6-
kyvyttdmeksi 31. 5 .1986?
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TEL-eliike-

Eliikepalkka indeksillli kor jattuna

** " 4 s60,00 mk/kk -- 6 354,55 mk/kk

Ai,ka 1".7.L96L - 30.6.1962 puolitettuna = 6 kk

Aika 1.7.1962 - 31.8.7982 - 242 kk

TEl,-eliike =

#- " 6 3s4,ss + ffix 6 354,55 = 1 954,02 nk/kk

LEL-eIake

LEL-ansiot indeksillE korjattuina

114,75 mk
799,2O mk
8L2,50 mk
000,00 mk

245 726,45 mk

LEl-vakuutusvuosia on 3 v 5 kk = 41 kk, joten
keskikuukausipalkka, jonka perusteella tulevat
ansiot lasketaan, on

42#rE = 5 ee3,33 mk/kk

Aika tydkyvyttdmyyden alkamisesta eliikeikdlin (65 v)
on 1LL kk, joten tulevat ansiot ovat

1,11 x 5 993,33 mk = 665 259,63 mk

LEl-elakkeeseen oikeuttavat ansiot ovat yhteensa

245 726,45 mk + 665 259,63 mk = 910 986,08 mk

LEL-eIake - 910 990,08 = 1 138,73 mk/kk

TEL- ja LEl-eliikkeet yhteensA
! 954,02 mk/kk + 1 138,73 mk/kk = 3 092,75 mk/kk

Ty6kyvytt6myyseliike on 3 092,75 mk/kk (ind. 1165).

v. 1983
v. 1984
v.1985
v.1986
yhteensE

6L
7L
72
40
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35

Tytjnteki jii on s
seuraavat TEL-t

r 1.1.L9'19 - j a tkuu
ellikepalkka 5 000,00 mk/kk (ind. 1165)

rI 1.7.1980 - jatkuu
elaikepalkka 3 000,00 mk/kk (ind. 1165)

Tydntekijli tulee tydkyvytttjmliksi heiniikuussa 1986
ja hiinelle my6nnetiilin ty6kyvytttimyyseliike osaeliik-
keenii. Mikii on oseliikkeen miiiirli?

I TEl-tydsuhde 1 .7.1979 -

Elikkeeseen oikeuttava aika

2015v7kk1pv
r. :l--r-l--LI-t--pv

36v-kklpv=432kk

432 x 5 ooo,00 mk/kk = 2 700,00 mk/kkElaKe = g00

yntynyt 1.7.1950. Hdnelfd on ollut
y6suhteet:

fI TEl-tydsuhde 1.7.1980 -

Eliikkeeseen oikeuttava aika = 35 v = 420 kk

Eliike =
420x3000,00mk/kk

800 = 1 575,00 mk/kk

Ellikkeet yhteensli = 4 275,00 mk/kk

Osael,Ske = 50 I x 4 275,00 = 2137,50 mk/kk

Maanviljelijiille, joka on syntynyt 25.4.1,939, on
vahvistettu MYEl-tytjtuloksi 1.1.I972 liihtien
4 900 mk/v, 1.4.1975 liihtien 13 400 mk/v ja 1.1,2.1975
ldhtien 10 500 mk/v. Hiin tulee yrittdjiitoiminnan
kestiiessii tydkyvyttdmiiksi l" -2.1,986. Kuinka suuren
tydkyvyttdmyyseliikkeen viljelijii saa?
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Tydtuloj akso

t.1.t972
30.3.1975 =
1170 pv 4 900,00 mk/v 23 111,34 mk/v

7.4.t975-
30.11.1.9'75 --
240 pv L3 400,00 mk/v 40 759,79 mk/v

L.L2.1975-
31.1.1986
3660 pv 10 500,00 mk/v 31 938,64 mk/v

Eliikkeen perusteena oleva ty6tulo on

70 x 23711t34 + 24O x 40759,79 + 3660 x 31938,64 -1170 + 240 + 3560

30 319,14 mk/v = 2 526,60 mk/kk

Aika 1.1.1972 - 25.4.2004 = 387 kk

Eliikkeen maiirli = *3* * , 526,60 mk/kk = t 222,24 mk/kk

Tydkyvyttdmyyseltike on 1 222,24 mk/kk

Tydttdmyyselakkeen saa 60 vuotta tayttanyt ja vuoden
1985 alusta lukien my6s vuonna 1930 tai sitl ennen
syntynyt henki16, joka on

saanut tyt)tt6myyspiiiv5rahaa 200 piiiviiltE
60 viikon + yhden kuukauden aikana, tai
saanut ansj.oon suhteutettua tydttdmyyspiiivii-
rahaa neljiin periikkiiisen kalenterivuoden
aikana enimmliismAHriin, joka on alle
55-vuotiaiden osalta 500 pdiviili ja y1i
55-vuotiaille 750 pdivdd ( 1.4 .1987 alkaen
500/900 paiv5a) .

Tydtulo alka-
misvuoden
indeksissli

Ty6tulo
v. 1986
indeksissii

3
Ty6ttdmyysellike



Lisiks i
tydta.

3'7

edellytetaAn, etta hiinelle ei voida osoittaa

Esimerkke j ii

Eliiketti suoritetaan sen kalenterikuukauden alusta
lukien, joka ensiksi alkaa sen jlilkeen, kun tydvoima-
viranomaisen antaman todistuksen antamisesta on
kulunut kaksi tiiytt5 kuukautta. Jos ellike mydnnetliiin
ansj-oon suhteutetun tydtt6myyspliiviirahan enimmdis-
miiliriin tiyttymisen perusteella, e1i{kettii suoritetaan
em. todistuksen antamista seuraavan kuukauden alusta
i.ukien.

YrittijE on syntynl,t L8.7.1925. Htinen ty$tulokseen
vahvistettiin lain voimaantullessa l-.1.1920
12 000,00 mk/v. Kuinka suuren yEL-tydttdmyyseliikkeen
yrittiijii saa, kun hiin joutuu ty6ttdmiksi lokakuussa
1986?

Ellikkeen
tuna on

1165
197-

perusteena oleva tyijtulo indeksillS korjat-

x 12 000,00 70 964,4'7 mk/v 5 913,71 mk/kk

ElAke on

Elakkeeseen oikeuttava
siihen saakka, kunnes
1.1.1970 - 18.7.1990.
yrj-ttiijEn eliike on 3B
kuukausity6tulosta.

38
100 .'

LEL-ans ioita
v. 7967
v. 1968
v. 1969

TEL-tydsuhde 1.9.1969 - 22.72.1984, jossa
orr 7 500,00 mk/kk (ind. 1165)

aika on lain voi-maantulosta
yrj-ttajA tayttaa 65 vuotta e1i
T5116in ennen l-.5.1930 syntyneen
? elSkkeen perusteena olevasta

2 247 ,21 mk/kk

ellikepalkka

5 913,71

Tydtttimy]'seliike on 2 247 ,21- mk/kk.

Tydntekijli on s:/ntynyt 3.2.1930. Hlinen ty6suhteensa onpaattynyt 22.1,2.1984. Ensimmiinen ty6ttdmyyskorvaus-
piivii on 5,1.1985, 200 korvauspaivaa on tullut tayteen
2I.12.1985, jolloin tydvoimaviranomainen kirjoittia
todj-stuksen hakijan tydttdmyydestii. Laske ty6ttijmyys-
eliike, kun tytintekijii on tydskennellyt seuraavasti:

11 000,00 mk
15 000,00 mk
I 000,00 mk



TEL-eltike

Ty6suhdeaika
1.9.1969 - 22.72.1984 = 15 v 3 kk 22 pv

Ansiot indeksissH 1165

38

iiriin kuulu-
eski ja

Tufeva aika
5.1.198s - 3.2-L995

TEL-ellike

LEL-e1eke

=10v-kk29pv
yhteensti 25 v 4 kk 21 pv = 304 kk

# ", 50O,OO mk/kk = 2 850,00 mk/kk

v. 1967
v. 1968
v. 1969
yhteensii

84 309,
105 909,

2t
09
79

427,09

mk
mk
mk
mk

51 208
24t

LEl-eliike -- 241 !?L'09 mk/kk = 301,78 mk/kk

TEL- ja LEl-eliikkeet yhteensii
2 850,00 mk/kk + 301-,78 mk/kk = 3 151,78 mk/kk

Tydtt6myyseliike on 1.3.1986 alkaen 3 151,78 mk/kk.

4
Perhe-el-iike Perhe-eleikkeen voi saada tydeliikel-akien

van henki16n, edunjiittil.jiin, jSlkeen naj.
1apsi.

p
s1

Naisleski saa perhe-elikkeen, jos avioliitto o1j-
solmittu ennenkuj-n mies oli tliyttiinyt 65 vuotta ja

1eske1le jtii perhe-ellikkeeseen oikeutettu
lapsi

tai

perhe-eliikkeeseen oikeutettuja lapsia ei oIe,
mutta leski oli miehen kuollessa tliyttlinyt 40
vuotta ja avioliitto o1i kestiinyt vi.hintiiiin
3 vuotta.



39

Lapsi voi saada perhe-eliikkeen, jos hiin o1i edunjiittii-
jlin kuollessa

- a}]e

tai

_ 18 _

I I -vuotia s

tydkyvytt6myytensii oIi alkanut
vuotta.

ja mikiili hiinen
ennen L 8 ikii-

Perhe-e15ke alkaa edunj;ittiijain kuolemaa seuraavan
kuukauden alusta.

20-vuotias ja tydkyvyt6n

Perhe-el,Zike miiiiriitiiiin siiti eliikkeestti, johon edun
tiijli o1i taj. olisi ol1ut oikeutettu kuolinhetkella
Perhe-eliikkeen suuruus riippuu edunsaajien lukumiiii
rast5. Jos edunsaajia on

a
n

j
a

t-

1, eliike on 50 I edun jiittll jiin eliikkeen
miilirii s tii
2, eliike on 75 I edun jlitti jHn eliikkeen miiS-
rii s tii
3 tai useampia, eliike on edunjiittiijEn oman
eliikkeen suuruinen.

Perhe-e15kkeen mliiirZiii laskettaessa ei oteta huomioon
lapsikorotusta. Perhe-e1like, joka mydnnetddn varhen-
netun tai lykiityn vanhuusellikkeen j atkona, .l-asketaan
poi"stamatta varhennusvlihennystii tai lykkiiyskorotusta.

Tyijkyvyttijmyyset iikkeel l-ii ol- Ieen ty6ntek i j dn kuol f essa
hEnen ellikkeensli oli 4 200,00 mk/kk. TAstZi mliSriistli
o1i tapsikorotusta 200,00 mk/kk (yksi alIe 18-vuotias
lapsi) . Mika on tyijnteki jiin jlilkeen alkavan perhe-
eliikkeen miiiirli, kun edunsaajl-na ovat leski ja yksi
al-Ie 1B-vuotias lapsi?

Perhe-eliikkeen miiiiriili Iaskettaessa ei oteta huomioon
lapsikorotusta, joten
4 200,00 mk/kk - 200,00 mk/kk = 4 000,00 mk/kk.

Perhe -eliikkeeseen oikeutettu j a omaisia on tiissii
tapauksessa 2, joten perhe-e15ke on 75 ? edunjdttdjlin
eliikkeestii e.li

7(
Tffi " 4 000,00 mk/kk = 3 000,00 mk/kk

Es imerkki
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Perhe-el-5ke jakautuu omaisten ]iesken siten, ettii leski
saa siitli kaksi- ja 1apsi. yhden osan.

Lesken osuus 3 x 3 000,00 mk/kk = 2 000,00 mk/kk

x 3 000,00 mk/kk = 1 000,00 mk/kkLapsen osuus

)
3
1

3

5
Osa-aikaeliikkeen laskeminen

a

Osa-aikaellike voidaan mydntZiii 60 - 64-vuotiaalle
tekij511e tai yrittejdlle seuraavin edellytyksin:

tybn-

Henki16 on ollut pitk.iiin ty6elrimdssii ja kuulunut ty6-
eliikelakien piiriin viimeisten 15 vuoden aikana
yhteensii vdhintliiin 5 vuotta.

HenkilS on 011ut ty6elaikelakien piiriin kuuluvassa
kokoaikaisessa ty6ssii yhteensa vihintd6n 12 kuukautta
osa-aikaeliikkeen alkamista edeltAneen 18 kuukauden
a ikana .

Tydntekijdn on vlihennettiivli ansiotyiitiiiin enintiiiin
16-28 tuntiin viikossa. Yrittlijiin on v5hennettliv8
ansiotyiinsii puoleen aikaisemmasta tydstii.

Osa-aikaisten ansioiden on o]tava v;ihinteilin
776,4I mk/kk vuonna 1987 ja osa-aikatydn on oltava
j atkuvaa .

4

5 tydkyvytt6myysellikkeess2iEn oikeus ns.Henki161lii olisi
tulevaan aikaan.

Henkilii ei. saa
perusteella,

jo omaa tydelHkettii jonki.n tydeliikelain

5.1
Vakiintunut ansiotulo

Osa-aikaeliikettii laskettaessa on mdliri-teltdvii koko-
aikatydstl saatu vaki-intunut ansiotulo.

TEL-tydsuhteen vakiintuneena ansiotul-ona
tydsuhteen eliikepalkkaa, johon liitettiiis
aika ty6kyvyttdmyyselakkeessei.

pid
iin

etiiin sen
tuleva

LEL-ty6skentelyn vakiintuneena ansiotuloja pidetii5n
LEL-ansioista laskettua keskipalkkaa.

YEL- ja MYEL-toiminnasta saatu vakiintunut ansiotulo
lasketaan osa-aikaty6h6n siirtymistli viilitt6miisti
edeltiineiden neljiin kalenterivuoden vahvistettujen
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tyiitulon mukaan. Vajaaksi jiiliviin osa-aikaelake-
tapahtuma vuoden tytituloja ei oteta huomioon.

Kun l'renkiltjl-I5 on usej-ta rinnakkaisia tydsuhteita tai
yrittHjdtoimintoja, Iasketaan vakiintunut ansiotulo
niiden ansioiden yhteismdlirEsta, joj-den perusteella
olisi oikeus tulevaan aikaan elliketapahtumahetliellii.

Henkil6 on ol1ut TEl-tydsuhteessa A aja11a 1.3.1964 -
30.10.1986 ja TEl-tydsuhteessa B ajal1a 1.2.L987 -
31.3.1987. Hiin siirtyy osa-ai-katydhdn 1.4.1987 ja iaA
osa-aikaeldkkeetle. Eltikkeen perusteena olevat palkat
ovat seuraavat:

1.4. 1987 alkaen
EP=

TEL A

OS

osa-aika

1.3.1964-30.10.1986 t-2-L98'7-3r.3.1987

Jos henki16 tulisi ty6kyvyttdmiiksi osa-aikaelAkkeen
elaketapahtumahetkelfei 31. 3. 1987, liitettliisiin tul-eva
aika tytjsuhteeseen A, koska tydsuhde B on alle 4 kuu-
kautta. Vakiintunut ansiotulo meiSrliytyy tydsuhteen A
perusteella ja on siis 7 500 mk/kk.

Henki16 on al-oittanut YEL-toimintansa 7.7.1'972. Hiinen
YEl-ty6tulonsa o1i 1.1.1983 - 31.12.1985 30 000 mk/v
(ind. 915) ja 1.1.1986 - 30.4.1987 50 000 mk/v (j-nd.
1165) . HAn siirtyy osa-aikaeliikkeel-le 1.5.1987.

osa-a

osa-a ty6n
tyiJtulo

1.1.83 1.1.84 1.1.85 1.1.86 1.1.87 1.5.87

4 kalenteri\.uotta

1

)

B

9 000
mk/kk

(ind.1165)

(ind.915)
YEL-toiminta

v30 000
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Vakiintunutta ansiotuloa laskettaessa ei" oteta huo-
mioon viimeisti vajaata yrittlijdvuotta 1987.

Koska YEL-toimintaa on o11ut neljlinii vuotena, on
vakiintunut ansiotulo
3 x 40 163 93 + 52 575 11 43 266,73 mk/v (ind. 1225)

Vakiintunut ansiotulo on 43 266,73 mk/v.

tr1
Ansi-oaleneman Iaskeminen

Esimerkki

Ansioalenema on kokoaikaty6stii saadun vakiintuneen
ansiotulon ja osa-aikatytistli saadun ansiotulon erotus

Osa-aikaeliikkeen perusteena ol-evan ansionaleneman
laskemista varten korotetaan henkil6n vakiintunut
ansiotulo TEL-indeksillii vastaamaan elliketapahtuma-
hetken tasoa. Osa-aikaty6sta saatua ansiota ei muuteta
TEL-indeksil,l-ii.

Henkil-d on o1lut TEl-kokoaikatydsse 1.9.1963 alkaen.
H;in sii.rtyy osa-aikatydh6n 1.8.1987 alkaen ja jeie
osa-aikaellikkeelle. Ansionalenema on TEl-kokoaika-
tydsta lasketun vakiintuneen ansiotulon e1i eliikkeen
perusteena olevan palkan (7 000 mk/kk) ja osaaika-
tyostA saadun palkan (2 500 mk/kk) erotus.

TE oko atyd
7 000 mk/kk

TEL-osa- aty
palkka=2500mk/kk

3t.7 .7987

7 000 mk/kk

tr?
Osa-a ikae lSkkeen maiiirii

Ansionalenema on
4 500 mk/kk.

2 500 mk/kk =

osa-aikaeliike voidaan mydntiiii TEL-, LEL-, YEL- ja
MYEL-toiminnan perusteella. Osa-aikaeliikkeen miiiirii on
60 vuoden ikliiselle ty6ntekijiille 44 prosenttia
osa-aikaeldkkeen perusteena olevasta ansionalenemasta.
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Jos osa-aikaeliike alkaa mydhemmin, osa-aikaeliike-
prosentti nousee 1/3 prosenttiyksikSllii kuukautta
kohden. Katso Iiite 6.

Henkil6, joka on syntynyt 25,9.1925, siirtyy osa-aika-
elZikkeelle 1.9.1987. Ansionalenema on 4 500 mk,zkk.
31.8.1987 hiinen ikiinsli on 61 v 11 kk, joten osa-aika-
elHkeprosenttj- on 51,666'7 Z.

Osa-aikaeliike on
57,6667 B x 4 500 mk,/kk = 2 315,00 mk/kk

Osa-aikaeliike voi olLa enintliiin 75 prosenttia ennen
osa-aikaeliikkeelle siirtymistH karttuneesta kaikkien
ty6ellikkeiden yhtei smaiirist il.

Henkifij on rinnakkain TEL-tydsuhteessa ja kunnan vj.r-
kasuhteessa. Hiin jliei osa-aikaelakkeelle 62 vuoden
7 kuukauden itissii. Siihen mennessd hiinelle 01i kart-
tunut elaketta yhteensa 2 400 mk,zkk. Ansionalenema on
3 700 mk/kk.

Enimmiii smiiiiril 2 400 mk/kk = 1 800 mk/kk

on 54,3333 I

75tx
Os a- a ikae l-iikepro s ent t i

osa-aikaeliike
54,3333Ex3700mk/kk 2 0t0,33 mk/kk

Koska ansionalenemasta laskettu mii;irii ylittiili enim-
miiismliiirlin, TEL-osa-aikaelSkkeen5 maksetaan enimmiiis-
miilirti l. 800 mk/kk.

Osa-aikaellikkeen miiiirii Lasketaan uudelleen, jos ansio-
tuloissa tapahtuu muutos, joka olennaisestJ. poikkeaa
yleisestti palkkakehityksesta.

5.4
Osa-aikaeLiikkeen jiilkeen my6nnettdvd eliike

Osa-aj-kaeliikkeen jiilkeen mydnnettiivli eliike, esimer-
kiksi vanhuuseltike lasketaan osa-aikaelekettl edeltii-
viistii ansiotydstli karttuneen ja osa-aikaty6std karttu-
neen el-iikkeen yhteismiiSriistri.
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Ennen 1.1.1930 syntyneen TEL-LEL-tydntekijiin ja ennen
1.1.1938 syntyneen YEL-MYEL-yrittAjAn vanhuus- ja
tydkyvytt6myyseliikettii laskettaessa korotetaan
osa-aikaellikkeen aj-kana jatkuneen ansiotoiminnan
eliikepalkkaa tai tydtuloa syntym5vuodesta riippuvilla
kertoimil-1a. Katso liite 6.

Henki16, joka on syntynyt 3.5.1927 siirtyy TEL-koko-
aikatytjst6 TEl-osa-aikatydhdn 1.9.1987.

Kokoaikatydn eliikkeen perusteena oleva palkka on
7 500 mk/kk ja siitii karttunut eliike on 2 350 mk/kk.
Osa-aikatydn eliikepalkka on 2 800 mk/kk. Mikii on
osa-aikaellikkeen jlilkeen my6nnettHvdn vanhuuseliikkeen
mliiird 65 vuoden idssii?

Osa-aikatybn eliikepalkan korotus
1.3 x 2 800 mk/kk = 3 640 mk/kk

Osa- aikatydsuhde
1.9.1987 - 3.5.1992 = 56 kk

E15ke

df, " , 640 mk/kk = 254,80 mk/kk

Vanhuuseldke on
2 350,00 mk/kk + 254,80 mk/kk = 2 604,80 mk/kk.
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KOKONAISEL}iKKEEN MAARA

),/'

Kokonaiseltike muodostuu yleensii sekii tydellikkeestii,
etta kansanelakkeesta. KansanelSkelain mukaan makse-
taan vanhuuseliikettli, tydkyvytt6myyselSketti, yksj--
1611istH varhaiselZikettli sekli ty6tt6myyseldkettii.
Perhe-eliike mii5riiytyy yleisen perhe-eliikelain mukaan
Osa-aikaeliike my6nnetiiiin vain ty6eliike j lir j e stelmiistd

ELiikeoikeus alkaa yleensH samaan aikaan sekli ty6eliike-
lakien etta kansanelilkelain mukaan.

Kansaneliikkeen miiirS muodostuu tasasuuruisesta pohja-
osasta j a tydelaikkeen miiiiriistd riippuvasta lisiiosasta.
Kansaneltikkeeseen voi kuulua myds muita osia.

ElSkkeensaajalla voi olfa oikeus my6s valtion, kunnan,
kirkon tai merimiesten eliikelakien mukaisiin ellikkei-
sij-n tai tapaturmavakuutus-, liikennevakuutus- ja
sotilasvammalain mukaisiin korvauksiin. Ty6eliike voi

r yhdessd nliiden eliikkeiden ja korvausten kanssa ol-la
korkeintaan 60 B ellikkeen perusteena olevista
ansioista. MikAli korvaukset ylittliviit 60 E rajan,
ylimenevli osa vlhennetaen tytielAkkeestS.

Ty0eliketti miii-irLittliessi otetaari huomioon myds kansan-
ellike, enintiiiin kuitenkin poh jaosan suuruisena.
Kansanel"dke vaikuttaa vain niihin tybeliikkeisiin,
joissa elikkcen perusteena oleva palkka on tiettya
rajaa (4 8A7,68 mk/kk ind. 1165) suurempi.

Henkj-16n elikkeen perusteena oleva palkka on
7 000,00 mk/kk ja hiinelle on laskettu tydelSkkeen
rniiiriiksi 4 000,00 mk/kl<. ?iim5n lisiiksi hlinelle mye.nne-
tAen tapaturnaelZike, jonka miiHri orr 1 000,00 mk/kk.
Kuinka suuren tyiieILl}:keen hiin saa?

60?x7000,00mk/kk
Kansaneliikkeen vaikutus
6 e" x (7 000,00 ml</kk -
4 801,68 mk/kk)

4 200,00 mk/kk

131,54 mk/kk
4 068,46 rnl</kk

4 C58,46 mk/kk on raja, nrirrkii yIi tyd,ellike ei yhdessii
tapaturmaeliikkeen kanssa voi nousta.

tytle 1llkc
t apd tu rrnae.I5l(t:
yhteeris5

kk
kk

ml<

mk
00
00

40
10

00,
00,

5 000,00 mk/kk
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Ylite,
5 000,0

ioka v5hennetiitin tyOetlikkeestii on
d"*ilrx":--a-ose,ae-mk/rx = 931,54 mk/kk

Henki16lle mydnnetiiiin tydeliikettii 
^ -^i"iiiioloo-*r./i.r - s:i , s4'mk/kk = 3 058 

' 
46 mk/kk '



TEL-INDEKSIT

LIITE 1

indeksin ennakkotarkistus)

L962
1963
t964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
797 L
L97 2
L97 3
L97 4
197 5
197 6
1.97 7
(7.7 .L977
1978
t97 9
(L.7 .7979
1980
(1.7.r.980
1981
(1.7.198r,
L982
(1.7.1982
1983
(1.7.1983
1984
198 5
1986
1987

100
L06
116
130
142
r52
165
L82
197
2t6
247
274
315
383
462
s24
544 ,
s73
608
628 t
66s
697 ,
745
780,
836
866,
91s
952,

1006
1088
1165
L225

indeks in

indeksin

indeksin

indeksin

i.ndeksin

ennakkotarkistus )

ennakkotarkistus )

ennakkotarkistus )

ennakkotarkistus )

ennakkotarkistus )



LIITE 2

OSAELAKKEEN M}iARA

YEL-MYEL
syntyma
vuos i

Osaeliike
prosenttia
tiiydestii
eliikkeestii

TEL-LEL
sYntyme-
vuos i

1-927 tai aikaisemp
1928
t929
1930
L931
t932
1933
1934
1935 tai sen

j ii lkeen

t922
7923
L924
L925
t926
1927 tai sen

j iilkeen

66
64
62
60
58
56
54
52
50



LIITE 3

LAPSIKOROTUSPROSENTTI YHTA LASTA KOHDEN

TEL & LELsyntymAvuosi

1919 tai aikaisempi
L920

1921

t922
L923

L924

I925
1926

t927
1928

7929

1930

1931

L932

1933

1934

1935

193 6

1937

1938

r-939

1940

1941

t942
79 43

t9 44

t9 45

t9 46

20

20

20

20

20

20

20

20

20

19

L8

t1
16

15

74

13

t2
11

10

9

8

7

6

5

4

3

1

YEL & MYEL

20

L9

18

t7
L6

L5

14

13

t2
11

10

9

I
7

6

5

4

J

2

1



LIITE 4

LEL :N MUKAISET ANSIORAJAMAARAT

Vuosi TEL- indeksit Alempi rajamliiirii
(LEL 5 S 1 mom.)

Ylempi rajam5Ara
(LE'L7S1mom.)

1.962
1963
L964
1965
t966
7967
1968
1969
197 0
197 r
L97 2
t97 3
r97 4
t97 5
L97 6
1.97 7
1978
t97 9
1980
l-981
L982
1983
19B4
1985
1986
L987

100
106
116
130
142
152
16s
1.82
t97
216
247
274
3L5
383
462
524
573
608
665
745
836
915

1006
1088
1165
r225

mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk

200
2t2,'\)
260
284
304
330
364
394
432
494
548
630
766
924

1 048
L L46
I 2L6
l, 330
1 490
1 672
1 830
2 01,2
2 L76
2 330
2 450

mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk

800
848
928
040
L36
2L5
320
455
s76
728
976
192
s20
064
696
192
584
864
320
960
688
320
048
704
320
800

1
1
1

1
1
1
1
L
2
2
3
3
4
4
4
5
5
6
7
8
8
9
9



YEL Ja MYEL
yrittej en
syntymavuosi

LIITE 5

vehennys-
prosentti
kuukautta
kohden

t,VARHENNUSVAHENNY S PROSENTI T

TEL, TaEL ja LEL
tytSnteki j 5n
syntym5vuosi,

!922 t-a:- aikaisempi
t923
7924
L925
L926
t927
r.928
L929
1930
1931
7932
1.933
L934
1935
1.936
1937 tai mydhempi

1930 tai aikaisempi
193r.
L932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
L9 42
1943
1944
1945 tai mydhempi

0.33
0.34
0.36
0 .37
0.38
0 .39
0.40
0.41
o .42
0.43
0.44
0 .46
0 .47
0.48
0.49
0.50



OSA-AIKAELAKEPROSENTI T

rka Kerroin

OSA-AIKATY6N PALKAN KOROTUSKERTOIMET

LIITE 6

Kerroin

YEL- ja MYEL-
yrittii j iin
syntymlvuos i

1932 tai aikaisempi
1933
1934
1935
1936
1937

rka

50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

44
44.3333
44 .6667

45
45.3333
45 -6657

46
46 .3333
46.6667

47
47.3333
47.6567

56
56.3333
56 .6667

57
57.3333
5'7.666'7

58
58.3333
58.666'7

59
s9.3333
59.6661

48
48.3333
48.6667

49
49.3333
49 .6667

50
50.3333
50.6667

51
51.3333
5t.6667

60
60.3333
60 .6667

61
61.3333
6t .6667

62
62.3333
62.6667

63
63.3333
63.6667

52
52.3333
52 .6667

53
Ea aaal

53 .6667
54

54.3333
54.6667

55
55.3333
55.6667

v 0kk
v 1kk
v 2kk
v 3kk
v 4kk
v 5kk
v 6kk
v 7kk
v 8kk
v 9kk
v10kk
v 11 kk

0
1
2
3
4
5
6

o

9
10
L1

62v 0
62v 1
62v 2
62v 3
62v 4
62v 5
62v 6
62v 7
62v I
62v 9
62v10
62vlL

v0
v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7
v8
v9
vL0
v 1l-

63v
63 v
63v
63 v
63v
63 v
63v
63 v
63v
63 v
63 v
63 v

64
64
64
64
64
64
o9
64
64
64
64
64

0
1
2
?

4
5
6
'7

8
9

10
11

kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk

kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk

kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk

kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk

61 v
6L v
6Lv
6L v
61 v
61 v
61 v
6L v
61 v
61 v
61 v
61 v

TEL- ja LEL-
tyiinteki j lin
syntymlivuo s i

7924 tai aikaisempj.
t925
L926
L927
1928
L929

korotus-
kerroin

1.6
1.5
L.4
1.3
L.2
1.1




