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LUKIJALLE

Tiissii tilastoraportissa tarkastellaan tyoeliikelakien mukaista toimintaa Suomessa wonna 2006.

Joiltakin os in tarkastelu kattaa koko eliikej iirj estelmiin.

Raporttiin on koottu keskeisiii tietoja elZikkeensaajista, eliikkeelle siirlyneistZi ja eliikemenosta

sekii tyoeliikkeiden rahoituksesta. Yksityiskohtaisempia tilastoja ntiistti aiheista julkaistaan

Eliiketurvakeskuksen muissa tilastovuosikirjoissa j a -raporteissa.

Tilastotiedot perustuvat piiiiasiassa Eliiketurvakeskuksen rekistereihin sekii Eliiketurva-

keskuksenja Kelan yhteistilastotietovarastoon. Eliikkeiden rahoitukseen liittyvtit tiedot on ke-

riitty mm. eliikelaitosten toimintakertomuksista ja tilinpiiiitriksistii.

Raportti laaditaan vuosittain, ja se korvaa Eliiketurvakeskuksen katsauksia -sarjassa aiem-

min ilmestyneen julkaisrtn Yks ityis en s ektorin e kiketurva.

Helsingissri syyskuussa 2007
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Katsaus eliiketurvaan vuonna 2006

1 Elakejfrrjestelmii lyhyesti

Suomen lakisiiiiteinen eliikejiirjestelmii koostuu ansiotyohrin perustuvasta tyciel2ike-

jtirjestelmtistii ja vtihimmiiistoimeentuloturvan tarjoavasta, asumiseen perustuvasta kansaneliike-

jiirjestelmiistti. Lakisti2iteistti eliikehrrvaa ovat listiksi liikenne- ja tapaturmavakuutuslakien sekti

sotilasvamma- ja sotilastapaturmalakien mukaiset el2ikkeet eli SOllTA-eliikkeet. El2ike-

jiirjestelmiistd on tarkempi kuvaus esimerkiksi Eliiketurvakeskuksen julkaisemassa Suomen

e I ci kej ci rj e s t e I m ci -kd,sikirj as s a.

Tytieliikejlrjestelmii on hallinnoltaan hajautettu. Tyrieliikkeitti hoitavat yksityisellii sekto-

rilla tyoeliikevakuutusyhtiot, eldkekassat ja eliikestiiitirit sekii maatalousyritttijien ja merimies-

ten eliikelaitokset. Julkisella sektorilla on omat eltikelaitoksensa, joista suurimpia ovat Kuntien

eliikevakuutus ja Valtiokonttori. El2iketurvakeskus toimii tyoeliikejarjestelmiin lakisii2iteisenti

yhteiselimenii. Kansaneliikejdrjestelmiiii hoitaa kansanelSkelaitos (Kela).

Yksityisellii sektorilla olivat vuoden2006loppuun asti voimassa palkansaajia koskevat

eliikelait TEL, LEL, TaELja MEL. Vuoden2007 alusta TEL, LEL jaTaEL yhdistettiin yhdeksi

laiksi (tyontekijiin eliikelaki TyEL). Yrittajilla on omat eliikelakinsaYELja MYEL. Yksityiseen

sektoriin kuuluviksi katsotaan mycis maatalouden luopumisjiirjestelyj2i koskevat erityislait LUEL,

SPVEL, LUKL ja LUTUL. Edella lueteltujen erityislakien mukaan maksetaan edelleen el2ik-

keitii, mutta uusia eliikkeitii myonnetiiiin eniiii vain luopumistukilain (LUTUL) mukaan.

Julkisella sektorilla olivat vuoden2006lopussa voimassa kunnallinen eliikelaki KuEL ja

valtiolla el2ikelait VELja VPEL. Vuoden 2007 alusta valtiolla on voimassa vain yksi eliikelaki,

valtion eliikelaki VaEL. Julkiseen sektoriin kuuluvat myos evankelis-luterilaista ja ortodoksista

kirkkoa koskevat eltikelait (KiEL, KiPEL ja OrtKL), samoin kuin valtion, kuntien ja kirkon

vanhojen lakien mukaiset elzikkeet, Kansaneliikelaitoksen ja Suomen Pankin toimihenkiloiden

eliikkeet sekii Ahvenanmaan maakunnan hallituksen eliikkeet.

Kuvio I Eri tydeldkelakien piirissci ekiketurvaa ansainneet 31.12.2006

Muut julkiset 24 000

KuEL
481 000

TEL
1 230 000

VEL
180 000

MYEL 90 OOO

YEL
180 000

MEL 5 000 TaEL
70 000 LEL 100 000
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Katsaus eliiketurvaan vuonna 2006

Yksityisellii sektorilla tyoskentelee noin kolme neljasosaa tycivoimasta ja julkisella sektorilla

vajaa kolmannes. Vuoden aikana molemmilla sektoreilla tyciskenteleviii on noin 6 prosenttia.

Yksityisen sektorin vakuutetuista joka kuudes on yrittiijti.

2 Eldkeuudistus etenee

Vuonna 2005 voimaantulleen tyoeliikeuudistuksen keskeisimpia tavoitteita oli eliikkeelle-

siirtymisian mydhenttiminen 2-3 vuodella. Vuoden 2006 tilastoluvuista onkin jo havaittavissa,

ettii sek2i ikiiiintyvien tyollisyys ettii eltikkeelle siirfyminen ovat kehittyneet toivottuun suun-

taan, jopa ennakkoon arvioitua paremmin. Vuodesta 2005 woteen2006 eliikkeelle siirryminen

on viihentynyt 63-65-vuotiaiden ikiiryhmiissii, ja samanaikaisesti tiimiin ikiiisten tycisstiktiynti

on lis2iiintynyt. Myonteisen kehityssuunnan uskotaan jatkuvan, mutta talouden ja tyollisyyden

kehitys tulee tiissii kuitenkin olemaan avainasemassa.

Tyoeliikeuudistuksen voimaantulo jatkui vielti vuonna 2006. Osa eliikkeistti lasketaan edel-

leen myos ennen uudistusta voimassa olleen lainsliidiinncin mukaan. El2ikkeet (ei koske osa-

aikaeltikkeitti) lasketaan kahdella tavalla,jos tyiintekijii jatkaa ennen vuotta 2005 alkaneessa

TEl-tyrisuhteessa eliikkeellesiirtymiseensii asti. Eliikkeistd suurempi myonnetiiiin. Siirtymiiai-

ka jatkuu yksityisellii sektorilla vuoteen20l2 saakka. Vaikka julkisella sektorilla eliikelainsti?id?into

yhdenmukaistui huomattavasti TEL:n sdSnncisten kanssa, ei siirtymiiaika ja eltikkeiden laske-

minen kahdella tavalla koske sitti.

Tyokyvyttomyyseliikkeisiin uutta lainsiiiidiintoii alettiin soveltaa vasta tilanteissa, joissa eliike-

tapahtuma oli l.l.2006 tai sen jiilkeen. Uuden lainsiiiidiinncin mukaan myonnettyihin tyokyvyt-

tomyyseliikkeisiin lasketaan ns. tulevan ajan osuus eli aika tyokyvyttomyyden alkamisvuoden

alusta 63 vuoden ikiitin saakka. Myontiiminen edellyttii5 kuitenkin tiettyii miiiirtiti tyciansioita

eliiketapahtumaa edeltiineiden 10 kalenteriruoden ajalta. Julkisella sektorilla on vastaavat sddn-

nokset, mutta tulevan ajan piiiiteikii voi olla henkil<ikohtaisten eltikeikien takia alempikin kuin

yksityisen puolen 63 ruotta.

Uuden lainstiiidiinncin perusteella eliikettii karttuu nyt myds lapsenhoito- ja opiskeluajalta.

Vuodelta 2005 erilaisia palkattomia aikoja rekisteroitiin yhteensii 950 000 henkilolle. Vuoden

2006 lopussa oli maksussa liihes 14 000 el2ikettii, joissa oli mukana myos palkattomista ajoista

karttunut osa. Yli puolet ndistd, liihes 9 000, oli tyottomyyseliikkeitii. Vanhuuseliikkeitii oli 3 000

ja tyokyvyttomyyselzikkeitti I 700.

3 Eldkkeensaajat

3.1 Kaikki eldkkeensaalatja vdestci

Suomesta eltikettii saavia oli vuoden 2006 lopussa kaikkiaan I 372 000. Niiistii I 269 000 eli

92 prosenttia sai tyoelakettti ja 685 000 eli noin puolet kansaneliikettii. Samanaikaisesti sekii

tyci- ettii kansaneliikejlrjestelmiistii eliikettii sai 42 prosenttia kaikista eli 582 000 eliikkeen-
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Katsaus eliiketurvaan vuonna 2006

saajaa. Pelkktiii tyoeliikettii saavia oli 687 000 eli puolet kaikista eltikkeensaajista ja vain kan-

sanelake oli 103 000 eliikkeensaajalla eli alle kahdeksalla prosentilla.

Taulukko 1 Kaikki elcikkeensaajat elcikejrirjestelmrin, elcikesektorin ja sukupuolen
mukaan

31.12.2006

Miehet Naiset Kaikki

31.12.
2005
Kaikki

Muutos
2005 -
2006, %

Kaikki eliikkeensaajat
- vain tydelSke

- vain Kelan elSke

- ty6- ja Kelan eldke

Kaikki ty<ieliikkeensaajat
- yksityinen sektori

- julkinen sektori

- yksityinen ja julkinen sektori

592 900

355 600

40 500

196 800

552 400

492 600

200 100

140 300

779 100

331 300

63 000

384 800

716 100

601 800

351 500

237 300

371 900

686 900

103 400

581 600

268 500

094 400

551 600

377 600

356 300

664 100

104 700

587 500

251 600

078 200

532 800

359 500

+ 1,2

+ 3,4

- 1,2

- 1,0

+ 1,4

+ 1,5

+ 3,5

+ 5,0

Vuoden 2006 lopussa Suomessa asui kaikkiaan I 314 000 eliikkeensaajaa eli noin joka neljZis

Suomen viiestostii sai jotakin eliikettti. Omaa eltikettii saavia oli vajaat 24 prosenttia viiestostii

ja perhe-el5kettii saavia runsaat viisi prosenttia. Eliikkeensaajien vdestciosuus lasketaan

suhteuttamalla Suomessa asuvat eliikkeensaajat Kelan vakuutettuun vdestoon. Kelan vakuu-

tettu viiesto kattaa kiiytiinnollisesti katsoen koko maassa asuvan vAestdn, mukana ovat mycis

tilapiiisesti ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset.

Kuvio 2 Suomessa asuva vciestd ja elcikkeensaajat ikriluokittctin 31.12.2006

Miehet (2 584 000) lke Naiset (2 693 000)

85-
80-44
75-79
7c_74
6ffi9
6H4
55-59
50-54
4il9
4W
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
1o-14
5-9
-4

200 150 100 50

Tyoel5kettd saavat
(1 239 000)

Vain Kelan eldkettd
saavat (74 000)

00 50 100 150 200
1 000 henkil6d

Muu vdestc)
(3 e63 000)

t l
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Katsaus elAketuruaan vuonna 2006

Vuoden 2006 lopussa Suomesta maksettiin eliikettti ulkomaille yli 58 000 henkilolle eli notn

neljS prosenttia kaikista eliikkeensaajista asui ulkomailla. Eniten eliikkeitii maksettiin Ruotsiin,

liihes 47 000 henkilolle.

3.2 Ty6eliikkeensaajat

Tyoel2ikkeensaajaksi katsotaan henkilo, joka saa joko omaan tyduraan perustuvaa eliikettii

(vanhuus-, tyokyvyttomyys-, tydttrimyys-, maatalouden erityis- tai osa-aikaeliikettii) tai ty<i-

eliikejiirjestelmiin mukaista perhe-eliikettii. Kaikkiaan tyrieliikkeensaajia oli vuoden 2006

lopussa noin I 269 000. Omaan tyouraan perustuvaa eliikettti sai I 200 000 ja perhe-el?ikettii

281 000 henkikiii. Samanaikaisesti omaan tyouraan perustuvaa eliiketttija leskenel2ikettd saavia

oli228 000. Pelkkiiii perhe-eliikettii sai neljii prosenttia kaikista tyoeliikkeensaajista eli 52 000

henkiloii. Niiistii kolmannes oli lapsia.

Taulukko 2 Omaan tyduraan perustuvaa elcikettci saavat elcikelajin, elcikesektorin ja
sukupuolen mukaan

31.12.2006

Kaikki tyoeliikkeensaajat

EEkelaji
Yksityinen
sektori

Julkinen
sektori Kaikki

31.12
2005
Kaikki

Muutos
2005 -
2006, %Miehet Naiset

Vanhuusel2ike 745 900

TyOkyvyttomyyselake 195 000

Tyottomyyselake 46 2O0

Maatal.erityiseldke 30 600

Osa-aikaeldke 17 400

Kaikki 1 014 100

383 200

115 400

22 200

12 700

14 ',t00

537 000

800

100

100

900

500

900

873

218

50

32

32

180

900

800

700

400

500

500

+ 3,1

- 1,0

- 6,9

- 5,8

- 5,7

+ 1,6

364 700

94 900

24 300

13 300

496 400

901

216

47

30

30

't 99

000

600

200

600

600

900

5',!7

101

25

17

16

662

31 .12.2005 996 300 477 000 528 400 652 100 '1 180 500

Henki16 voi saada samanaikaisesti usean eri elekelajin mukaista eldkettii yhdeltd tai molemmilta sektoreilta. T6ll6in
henkilo on mukana jokaisen saamansa eldkelajin ja elSkesektorin mukaisessa luvussa, mutta kaikki luvuissa vain
kerran. Luvut eivet siten ole yhteenlaskettavissa.

4 Eldkkeelle siirtyneet

4.1 Kaikki elikkeelle siirtyneet

Vuonna 2006 eliikkeelle siirryi yhteensii yli 67 000 henkiltiii, mikii on noin 4 000 viihemmiin kuin

vuonna 2005. Luvuissa ovat mukana sekli tyO- ettd kansaneliikkeelle siirtyneet. Tyoeltikkeelle

siirryi hiukan alle 64 000 ja kansaneliikkeelle n oin29 000 henkil<rii. Vuosittain kaikista el2ikkeel-

le siirtyneistii noin 95 prosenttia siirtyy eltikkeelle tyoeltikejArjestelmiisttija viitisen prosenttia

siirtyy pelkiistiiiin kansaneliikejiirjestelmiin el2ikkeelle. Suurin osa pelkiistiiiin kansaneliike-

jii{estelmiin eliikkeelle siirtyvistii on nuoria ty<ikyvyttomyyseliikkeelle siirtyruia.

l0 ELA KETURVA KES KU KS EN TILASTORAPORTTEJA



Katsaus eliiketurvaan vuonna 2006

4.2 Tytieliikkeelle siirtyneet

Tyoeliikkeelle siirtyneiksi katsotaan suoraan tai osa-aikaeliikkeeltii omaan tyouraan perustuvalle

vanhuus-, tyokyvyttomyys-, tyottdmyys- tai maatalouden erityiseliikkeelle siirfyneet. Mukaan

ei lasketa muilta eltikkeiltii vanhuuseliikkeelle siirtyneitti, osa-aikaeliikkeelle siirtyneita eika

henkilciitii, j oilla alkaa perhe-eliike.

Tyoeltikkeelle siirtyi vuonna 2006vajaat 64 000 henkil<i2i, mikii on noin viisi prosenttia v5-

hemmdn kuin edellisenei ruonna. Eliikeuudistuksen ensimmiiisen vuoden aikana eliikkeelle siir-

ryneita oli 67 000. Useana uudistusta edeltdvana vuonna tyoeltikkeelle siirfyneiden lukumiiiirii
oli selviisti alle 60 000. Uudistuksen voimaantulovuonna maarakasvoi siis noin 10 000:11a, kun

joustava eliikkeellesiirtymisikii toi samanaikaisesti kolmelle uudelle ikiiluokalle mahdollisuuden

siirrya vanhuuseliikkeelle. Vuonna2006 eltikkeelle siirtyminenjo jonkin veffan viiheni.

Kuvio 3 Vuonna 2006 omaan tyduraan perustuvalle elcikkeelle siirtyneet idn ja suku-
puolen mukaan

20 000

18000

16 000

14 000

12 000

10 000

I 000

6 000

4 000

2 000

-34 35-39 4044 4549 50-54 55-59

n rrai"n"t I Naiset

Vuonna 2006 tydelakkeelle siirtyi 31 500 miestti ja32300 naista.

4.3 Eldkkeellesiirtymisikti

60-64 65-
lkd elSkkeen alkaessa

Tytieltikeuudistuksen tavoitteeksi asetettua el5kkeelle siirtymisen mydhentiimista2-3 vuodel-

la seurataan vuosittain tyoeliikkeelle siirtyneistii lasketun el2ikkeellesiirfymisian odotteen avul-

la. Odote lasketaan sekii 25- ettii 5O-vuotiaille. Niiistd seurataan ensisijaisesti 25-vuotiaan

odotetta, koska sen katsotaan parhaiten kuvaavan koko tyoeliikevakuutettua viiestoii. Toisin

kuin keskiarvo- ja mediaani-ikiiiin, odotteeseen ei vaikuta vdestcin ikiirakenne. Ntiin ollen sen

avulla voidaan tarkastella erityisesti ajassa tapahtuvaa muutosta elZtkkeellesiirtymisiiissii.

Eliikkeellesiirtymisikaa ja eltikkeellesiirtymisiiin odotetta kasitellaan tarkemmin Eliiketurva-

keskuksen tilastoraportissa 5/2007: Elcikkeellesiirtymisikri Suomen tydelcikejcirjestelmcissci.
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Katsaus elZiketurvaan vuonna 2006

Vuoden 2006 tilastot osoittavat, ettii tyoeliikeuudistus on edennyt odotetusti; eliikkeelle-

siirfymisiiin odote ja iktiiintyvien tyrissiikiiynti ovat kasvaneet. 25-vuotiaalle laskettu eltikkeel-

lesiirrymisi2in odote nousi r.uoden 2006 a1kana0,4 wodella eli 59,5 vuoteen. Kahtena edellisenii

vuonna se oli 59,1 wotta. Yksityisellti sektorilla odote nousi vuoden 2006 aikana 59,4 ruodesta

59,8 vuoteenjajulkisella sektorilla 59,2 vuodesta59,7 vuoteen. Miesten eltikkeellesiirlymisiiin

odote oli 59,4 vuotta ja naisten hieman korkeampi eli 59,6 vuotta.

Kuvio 4 Elcikkeellesiirtvmisicin odote elcikesektorin mukaan vuosina 1996-2006

Odote

60,0

59,5

59,0

58,s

Yksityinen sektori

Julkinen sektori

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

5 Eliikelajikohtaista tarkastelua

Taulukko 3 Tydeldkkeelle vuosina 1996-2006 siirtyneet elcikelajin ja eldkesektorin
mukaan

Vanhuus-
eliike

Tydkyvyttomyyseldke Tyottci-
myys-
elSke

Maata-
louden

Kaikki Yksityisen Julkisen
tyti- sektorin sektorin
eldkkeelle eldke el€ike

siirtyneet
Varsin. Yksiloll.
tyokyv.el. varh.el. Kaikki

erityis-
eldke

1 996
1 997
1 998
1 999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

13 700
'14 300
15 000
16 000
17 000
18 800
19 600
19 100
20 900
30 200
27 100

16 900
16 900
17 000
19 000

3 700
2 900
2 600
2 800
2 600
2 700
2 700
2 300
1 700

700
200

20 700
19 800
19 600
21 900
22 800
23 300
25 200
25 900
26 000
25 900
24 400

11 100
11 800
13 400
12 800
12 900
14 800
11 500
11 300
10 600
10 100
11 300

2 700
'1 600
1 600

47 600
47 000
49 200
s2 600
53 700
57 700
57 200
57 000
58 200
67 100
63 700

43 300
42 000
43 100
46 400
48 300
51 700
51 400
52 500
52 800
62 600
57 200

21 100
21 800
23 800

2 300
500
300
300
000
000
400
200

25 700
27 000
29 500
30 300
29 900
31 500
35 000
34 400

20 200
20 600
22 500
23 600
24 300
25 200
24 200

Yksityinen
sektori

Julkinen
sektori

22 700

15 200

22 300

't 3 500

100

100

22 400

13 600

11 100

5 700

57 200

34 400

Kaikki tyoelSkkeelle
siirtyneet
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Katsaus eliiketurvaan vuonna 2006

5.1 VanhuuselSke

Tydeliikejiirjestelmiissii vanhuuseliikkeelle on mahdollista siirtyii joustavasti ikiivuosien 63 ja

68 vtilillti. Julkisella sektorilla on edelleen mahdollista siirryd eltikkeelle myos ns. henkilokohtai-

sessa tai ammatillisessa eltikeiiissti ja merimieseliikelain piirissti ns. ansaitussa eliikeiiissii.

Tyrissii jatkamiseen kannustetaan 4,5 prosentin eliikekarttumalla ik2ivuosien 63 ja 68 valillii

tehdystii tyostii. Karttumisprosentti on 1 ,5 iktivtilillti l8 52 ja 1,9 prosenttia ikiiviililla 53-62.

Varhennetulle vanhuuseliikkeelle voi jii[dii 62-vuotiaana, mutta varhennus pienentiiti

eliikettti pysyviisti. Vanhuuseliikkeelle siirfymistti voi myos lykiitii 68 vuoden itin tiiyttiimisen

jtilkeenkin, jolloin eltikkeeseen lasketaan lykktiyskorotus.

Vaikka eliikeuudistuksen pitk2in tiihtiiimen tavoitteena on kannustaa tyossii jatkamiseen,

vanhuuseliikkeelle siirtyneitii oli kahtena ensimmiiisenii uudistuksen voimassaolovuonna sel-

viisti aikaisempaa enemmiin. Mtitirii kasvoi voimakkaasti, koska joustava vanhuuseliikeikti

antoi samanaikaisesti kolmelle uudelle ikiiluokalle mahdollisuuden siirryA elakkeelle. Vanhuus-

eliikkeelle siirtyikin vuonna 2005 enniitysmiiSrei, yli 30 000 henkilOa. Sita ennen vanhuus-

elSkkeelle siirtyi noin 20 000 henkil<iti vuodessa. Vuonna 2006 miiiird tasaantui jonkin verran ja

vanhuuseliikkeelle siirtyneitii oli 27 000.

Vanhuuseliikkeelle siirtyneiden miitirtin kasvu kohdistui luonnollisesti liihinnti 63- ja 64-

vuotiaisiin. Se, miksi 65-vuotiaana siirtyneiden miiiirii viiheni jo vuonna 2005, johtui liihinnti

kyseisenZi vuonna 65 vuoden ikiiiin tulleiden (vuonna 1940 syntyneet) poikkeuksellisen pienes-

tii ikiiluokasta. Yli 65-vuotiaana eliikkeelle siirryneiden miiiiriissii on kuitenkin jo havaittavissa

jonkinlaista kasvua. Ennen uudistusta yli 65-vuotiaana eldkkeelle siirtyviti oli vuosittain noin

200 mutta \uonna 2006 maaruolijo yli kaksinkertainen, ltihes 500.

Kuvio 5 Vuosina 2004-2006 vanhuuselcikkeelle siirtyneet icin mukaan

12 000

10 000

I 000

6 000

4 000

2 000

-59 60

f1 zooq

61 62 63 64 65 66

l-l zoos I zooo

67 68-
lkd eldkkeen alkaessa

E LAKETU RVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA l3



Katsaus eliiketurvaan vuonna 2006

Eliikeuudistus nakyi myos vanhuuselaketta saavien kokonaismtiiiriin kasvussa. Tydeliikkeenii

vanhuuseliikettii sai vuoden 2006 lopussa yli 900 000 henkiloa. Kasvua edellisestZi vuodesta oli

27 000 eli hieman enemmdn kuin uudistuksen ensimmiiisend vuonna, jolloin vanhuus-

eltikkeensaajien mtiiirii kasvoi 25 000:lla. Ennen uudistusta vanhuuseliikkeensaajien kokonais-

mii2irii kasvoi keskimiiiirin noin l5 000 el2ikkeensaajalla vuodessa.

Vanhuuseliikkeensaajista 43 prosenttia oli miehiii ja 57 prosenttia naisia vuonna 2006.

Vanhuuseliikkeelle siirtyneistii puolestaan miesten osuus oli 48 prosenttia ja naisten 52 prosent-

tia.

5,2 Tytikyvyttomyyseldke

Tyoelakejarjestelmiissii tytikyvyttdmyyseliikkeit?i myonnettiiessii piiiisiitintcinii on, ettii henkilci

ei sairauden, vian tai vamman vuoksi kykene tekemtiiin tydta. Ty<ikyvyttomyyseliike voidaan

myrinttiS joko toistaiseksi, miiiiriiaikaisena kuntoutustukena tai yksiltillisenii varhais-

elflkkeenii. Toistaiseksi myonnetty tyrikyvyttdmyyseltike ja kuntoutustuki voidaan my<intiiii

joko tiiyden tai osaeliikkeen suuruisena.

Tyokyvyttrimyyseltikkeiden osalta tydeliikeuudistus tuli voimaan vasta vuonna 2006. Eliike

myonnetiiiin uuden lainstiiidiinnrin mukaan, jos eliiketapahtuma eli tyokyvyttiimyyden alkami-

nen on 1.1.2006 tai sen jiilkeen. Tyokyryttomyyseltike voidaan my6nttiii 18-62 vuotiaille. Jos

henkilo tulee tyokyvytt<im?iksi 63 vuotta tiiytettyliiin, h?inelle myonnetZiZin suoraan vanhuus-

eliike.

Vuodesta 2003 l2ihtien yksildllinen varhaiselZike on voitu mytintiiii enii6 r'uonna 1943 tai sita

ennen syntyneille. Julkisella sektorilla sen voivat tietyin edellyfyksin saada vielii rT rosina 1944-

1947 syntyneet. Yksildllinen varhaisel2ike liitettiin eliike-etuihin vuonna 1986, ja viimeiset eliik-

keet piiiittyviit vuosikymmenen vaihteessa. Eniten yksilollista varhaiseltikettd saavia oli vuon-

na 1994,ltihes 60 000. Siita m62ir5 on vuosittain viihentynyt erityisesti vuosina 1994 ja2000

toteutettujen ikiirajan nostojen sekii nyt toteutettavan etuuden asteittaisen poistamisen jiilkeen.

Vuoden 2006 lopussa yksildllistii varhaiseltikettii saavia oli enti2i alle 6 000, ja vuoden aikana

yksildlliselle varhaiseltikkeelle siirtyi vain alle 200 henkiloli.

Kun yksikillisen varhaisel?ikkeen poistamisesta tehtiin pii?itos, varsinaisen tytikyvyttd-

myyseliikkeen (toistaiseksi myrinnetyt ja kuntoutustuet) mytintiimiskriteerejii muutettiin vuo-

den2004 alusta lukien siten, ettii 60 wotta tiiyttiineen ty<ikyvyttomyyseliikeoikeutta arvioitaes-

sa painotetaan erityisesti tyOkyvyttomyyden ammatillista luonnetta. Julkisella sektorilla on jo

aiemminkin riittiinyt, ettii henkilo on tullut kykenemiifttimtiksi tekemtiiin omaa tydttitin.

Tyokyvyttomyysel2ikettti saavia oli vuoden 2006 lopussa kaikkiaan 216 600. Mii?irii on py-

synyt viime vuodet hyvin tasaisena. Yli 60-vuotiaiden tyOlqrvyttcimyyseliikkeelle ptiiisyn kriteerien

lieventtiminen on viime vuosina osittain korvannut yksildllisen varhaisel2ikkeen poistumista.

Ammatillisen kuntoutuksen listitintyminen saattaa myos vaikuttaa tydkyvytttimyyseltikkeiden
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miitirtitin. Ammatillisella kuntoutuksella pyritaan ensisUaisesti viihentiimtitin tai ainakin myo-

henttimiiiin tydky\,yttomyyseliikkeelle siirtymista.

Vuonna 2006 tyrikyvyttomyyseltikkeelle si,ityi24 400 henkiloti eli I 500 viihemmtin kuin

edellisenii vuonna. Eliikkeelle siirryi tata ennen useamman r.uoden ajan noin 26 000 henkildii

vuosittain huolimatta yksilolliselle varhaiseliikkeelle siirtyneiden miiiiriin viihenemisestii. Tyri-

kyvyttomyyseltikkeelle siirtyneiden lukumiiiirtin pienenemiseen vuonna 2006 vaikutti osaltaan

eltikeuudistuksen ikiirajamuutos, mutta viihennystii on ntihtiivissti myris muissa iktiryhmissii.

Vaikka tyokyvyttomyyseliikkeelle siirryneiden lukumiiSrii pysyikin useana vuonna melko

tasaisena, on tydkyvyttomyyseliikkeiden alkavuus eli tyclkyvyttrimyyselZikkeelle siirtyneiden

osuus vastaavan ikiiisestii ei-eliikkeellii olevasta tyoel5kevakuutetusta viiestcistii kuitenkin hiu-

kan pienentynyt jo useamman vuoden ajan.

Tyokyvy'ttdmyyseltikkeensaajista oli vuonna 2006 miehiii 53 prosenttia janaisia4T prosent-

tia. Eltikkeelle siirtyneistii miesten osuus oli 5l prosenttiaja naisten 49 prosenttia.

TydkyvyttiSmyyden swt

Suomessa tycikyvyttomyyseliikkeensaajalla on tyokyvytt<imyyseliikkeen perusteena tavallisimmin
jokin mielenterveyden hiiirididen sairauspiitiryhmtiiin kuuluva sairaus. Kaikista wonna 2006

tyokyvyttomyyseliikettii tyriel?ikkeenii saaneista 37 prosentilla eli 80 800 henkil<illA ryokyvytto-
myyden taustalla oli mielenterveyden hiiirio. 63 000 tyrikyvyttomyyseliikkeensaajalla piiiiasial-

linen sairaus kuului tuki- ja liikuntaelinten sairausryhmiiZin. Niimii kaksi piiiiryhmiiii kattavat

siis noin kaksi kolmasosaa ty<ikyrytt<imyyseliikkeen perusteena olevista sairauksista. Vaikka

tyokyvytttimyyseliikettii saavien kokonaismiiiirii on 1990-luvun lopusta selketisti viihentynyt

on mielenterveyden hiiirioiden perusteella myonnettyjen tyokyvyttomlyseltikkeiden miiiirti li-
siitintynyt tasaisesti. Vuodesta 2000 liihtien ne ovat olleet yleisin sairausryhma ffrikyvyttrimyys-
eliikettti saavilla. Sitii ennen suurin ryhmii olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja 1970-luvun

loppupuolelle asti verenkiertoelinten sairaudet.

Tyokyvyttdmyyseliikkeelle siirryville eltike myonnetiiiin kuitenkin edelleen useimmiten tuki-
ja liikuntaelinten sairauksien perusteella. Vuonna 2006 tyrikyvyttdmyyseliikkeelle siirtyneist?i
joka kolmannella eli 8 300:lla oli ty<lkyvynomyyden ptiiiasiallisena syyniijokin tuki- tai liikunta-

elinten sairaus. Mielenterveyden htiiri<iiden perusteella myonnettiin vuonna 2006 lahes 7 200

tyokyvyttomyyseliikettii eli toiseksi eniten.

Mielenterveyden htiirioihin perustuvat eliikkeet myonnetiiiin yleens?i selviisti nuoremmille

kuin tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin perustuvatja siksi niitii maksetaan usein muita eliikkeitii
kauemmin. Tiistii syystii ne ovat enemmist<inii tyokyvyttomyyseliikkeensaajien kokonaismiiii-

rdss6, vaikka niitii my<innetiiiinkin viihemmiin kuin tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin perustuvia

eliikkeitii. Vuonna 2006 mielenterveyden hairioiden perusteella eltikkeelle siirtyneistii 45 pro-

senttia oli alle 50-wotiaita, kun vastaavan ikiiisten osuus tuki- ja liikuntaelinten sairauksissa oli
vain l8 prosenttia.
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Kuvio 6 Tyr)lqtvyttdmyyselcikkeelle vuoden aikana siirtyneet ja vuoden lopussa tyd-

lcyvyttdmyysekikettci saavat tydlgtvytttimyyden syyn mukaan vuosina 1 996-
2 006, keskeiset pdciryhmrit
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5.3 Tytittdmyyselake

Tyoeliikeuudistuksen yhteydessti ptiiitettiin myos tydttomlyselakkeen lakkauttamisesta. Sen

voi vielii saada ennen \,'uotta 1950 syntynyt 60 vuotta tiiytttinyt pitk?iaikaisesti tyoton, joka on

saanut enimmiiisaj an tytitttimyyspiiiviirahaa.

Vuoden 2006 lopussa tydttomyyseliikettii tyoeliikkeena sai 47 200 henkiloA, 3 500 viihem-

miin kuin edellisen \.uoden lopussa. Tyottrimyyseliikkeensaajien kokonaismaaraon ollut koko

2000-luvun pikkuhiljaa pienenevd. Se johtuu osittain vanhempien ik5luokkien parantuneesta

fy<illisyystilanteesta, mutta viime vuosina myos mahdollisuudesta jiiiidii entistti aikaisemmin

vanhuuseliikkeelle.

Tyottomyyseliikkeelle on viime vuosina siirlynyt melko tasaisesti runsaat l0 000 henkilot

vuodessa. Tiillzi hetkella rydttomyyseliikkeelle siirrytiiZin liihinnZi 60- ja 6l-vuotiaina. Jos

ty<ittomyyseltikkeen saamisen ehdot tiiytfyviit 62 ikiivuoden tiiyttiimisen jtilkeen, henkilolle

mycinnetiiiin tydttomyyseltikkeen sijaan vanhuuselSke ilman varhennusvdhennystS.

Tyottdmyyseltikkeen lakkauttaminen alkaa ntikyii eliikkeiden lukumiiiirissii vasta ruosikym-

menen vaihteessa, kun viimeinen eliikkeeseen oikeutetlu iktiluokka on ohittanut 60 vuoden iiin.

Tyottomyyseliike on hieman yleisempi naisilla kuin miehillS. Vuonna 2006 tytittomyys-

el2ikkeensaajista oli naisia 53 prosenttia ja tyottomyyseliikkeelle siirtyneistii 52 prosenttia.

5.4 Osa-aikaeldke

Osa-aikaeliike voidaan myonttiti pitkiiiin tyossii olleelle 58 r,uotta tiiyttiineelle, joka er saa

omaa elZikettti ja joka siirtyy kokoaikaisesta tydstii osa-aikaiseen tytihtin.
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Osa-aikaeltikettii saavia oli vuoden 2006 lopussa kaikkiaan noin 30 600. Miitirii on vahentynyt
jo useamman vuoden ajan, vaikka osa-aikaeliikkeelle siirtyminen on jo kahtena viime vuotena

vilkastunut ikiirajan nostosta aiheutuneen notkahduksen jiilkeen. Osa-aikaeliikettii saavien ko-

konaismiiiirZin supistuminen johtuu osittain mycis siitii, ettii osa-aikael2ikkeeltii on siirrytty

vanhuuselZikkeelle aiempaa nuorempana hyridyntiien joustavaa eltikeiktiti. Osa on myds palan-

nut takaisin kokoaikatydhon.

Vuonna 2006 osa-aikaeliikkeelle siirtyi 6 200 henkilcta, I 300 edellisvuotta enemmdn. Vuo-

sittaiseen osa-aikaeliikkeelle siirtyneiden miiiiriizin ovat vaikuttaneet eniten iktirajamuutokset.

Kun ikiiraja heiniikuussa 1998 laskettiin 58 vuodesta 56 vuoteen, kiitintyi osa-aikaeltikkeiden

suosio selv52in kasvuun. Eniten, yli l6 000 henkikiti, siirtyi osa-aikaeltikkeelle kuitenkin vuonna

2002, jolloin tehtiin piititos alaiktirajan palauttamisesta 58 vuoteen. Kahtena seuraavana \.uon-

na osa-aikael2ikkeelle siirtyneiden madra laski rajusti, mutta kiitintyi jiilleen nousuun, kun en-

simmiiinen uusi ik2iluokkataylti 58 vuotta.

Kuvio 7 Osa-aikqelcikkeelle vuoden aikana siirtyneet ja vuoden lopussa osa-aika-
elcikettci saavat vuosina I 996-2006
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Vuonna 2006 osa-aikaeliikkeensaajista 54 prosenttiaja osa-aikaeliikkeelle siirtyneistti 55 pro-

senttia oli naisia. Liihinnii kunta-alan naisvaltaisuudesta johtuen naisten osuus osa-aika-

el2ikkeensaajista oli julkisella sektorilla liihes 70 prosenttia ja osa-aikaeliikkeelle siirtyneistti
jopa hieman enemmdn. Yksityisellii sektorilla tilanne on piiinvastainen, eli miesten osuus on

suurempi.

5.5 Maataloudenerityiseldke

Maatalouden erityiseliikkeenii voi saada luopumis- tai sukupolvenvaihdoseltikettii, luopumis-

korvausta tai luopumistukea. Vuodesta 1995 liihtien on myonneffy vain luopumistukia, mutta

muitakin maatalouden erityiseliikkeitii maksetaan edelleen. Luopumistuen voi saada yksityisel-
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Katsaus el2iketurvaan vuonna 2006

lA sektorilla maatalousyritttijien eliikelain piiriin kuuluva 56 \'uotta tiiytt2inyt henkilo, joka pysy-

viisti luopuu maa- ja metsiitalouden harjoittamisesta tai poronhoitaja joka pysyviisti luopuu

porotalouden harjoittamisesta. Maatalouden erityiseliikkeet, luopumiselZikkeitii lukuun ottamatta,

muuttuvat vanhuusel?ikkeiksi 65-wotiaana. Vuodesta 2007 liihtien luopumistuen piiiittymisikii

on 63 vuotta.

Vuoden 2006 lopussa oli maksussa yhteensii 30 600 maatalouden erityiseliikettii, ntiistii

kaksi kolmasosaa oli luopumiseliikkeitti. Kokonaismtiiirii on jo pitkiiiin ollut viihenevii. Luopumis-

tuelle siirfyy vuosittain runsaat I 000 maatalousyrittiijaa. Luopumistuelle siirfyvissii miesten

osuus on naisia suurempi, 54 prosenttia luopujista oli miehiti vuonna 2006. Saman vuoden lo-

pussa maatalouden erityiseltikettii saaneista miehiii oli kuitenkin vain 4l prosenttia. Tiimii selir

fyy ltihinnii naisten pidemmiill2i eliniiillti, jonka vaikutus niikyy erityisesti luopumiselZikkeiden

kohdalla. Luopumiseliikkeethiin ptiiittyviit vasta eliikkeensaajan kuollessa. Toisaalta naiset saavat

my<is alle 65-vuotiaille maksettuja maatalouden erityisel2ikkeita pidempiian, koska he ovat eliik-

keen alkaessa usein miehiii nuorempia.

5.6 Perhe-eldke

Perhe-el2ike voidaan my<intiiii tyrieliikelakien piiriin kuuluneen henkilon kuoleman jtilkeen

edunjiittiijan lapselle, leskelle tai entiselle puolisolle. MyOs rekisteroidyn parisuhteen puoliso on

perhe-elliketurvan piirissii.

Vuonna 2006 tydelekelakien mukaista perhe-eliikettii maksettiin 262 100 leskelle j a I 8 700

lapselle. Leskeneltikettii saavien miiiirii kasvaa vuosittain, kasvu on kuitenkin vuosi vuodelta

hidastunut. Viime vuosina kokonaismiiiirii on kasvanut noin tuhannella, kun kymmenen vuotta

sitten vuosittaista kasvua saattoi olla useampikin tuhat. Vastaavasti lapseneliikettd saavien

miiiirii pienenee joitakin satoja vuodessa. Perhe-eliikettii saavia ei katsota eltikkeelle siirryneiksi.

Vuodesta 1990 l?ihtien myos mieslesket ovat voineet saada perhe-eltikkeen. Kaikista

ty<ieltikkeenii leskeneliikettii saavista l3 prosenttia eli 34 300 oli miehi2i vuonna 2006.

6 Keskimddrdinen eldke

Tydeliikkeensaajan kokonaiseliike muodostuu tyoeltikkeestii sekii mahdollisesta tyoeliiketuloista

riippuvasta kansaneliikkeestti jaltai SOLlTA-el2ikkeestii.

Kaikkien tydelZikettii saavien keskimtiiirtiinen kokonaiseliike vuoden 2006 lopussa oli I 169

euroa kuukaudessa. Ttistti tyoeltikkeen osuus oli I 002 euroa, kansaneliikkeen osuus 744 etxoa

ja SOllTA-eliikkeen osuus 23 euroa. Omaan tyouraan perustuvaa elaketta saavan keskimii2i-

riiinen omaeliike oli I 123 euroa kuukaudessa ja tyoeliikkeenii perhe-eltikettli saavan keski-

miiiiriiinen perhe-el5ke 450 euroa kuukaudessa.

Omaan tyriuraan perustuvaa eltikettii saavien miesten keskimiiiiriiinen omaan tyouraan

perustuva tyriel2ike oli vuoden 2006 lopussa 1225 euroa ja naisten 767 euroa kuukaudessa.
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Luvuissa ei ole mukana perhe- eikti osa-aikaeliikettii. Ero miesten ja naisten eliikkeissii oli siis

458 euroa. Tiimii johtuu piiiiosin naisten lyhyemmistii tyourista sekii keskimiiiirin alhaisemmasta

palkkatasosta. Kun el?ikkeisiin lasketaan mukaan naisten selviisti miehiii useammin saama

perhe-eliike, ero pienenee 341 euroon. Kun tarkasteluun otetaan mukaan vielii mahdolliset

kansaneliikkeet sekii SOLITA-elakkeet, on miesten keskimiiiiriiinen kokonaiseliike I 380 euroa

ja naisten I 083 euroa kuukaudessa. Miesten kokonaisel2ike on kuitenkin vielii ltihes 300 euroa

suurempi kuin naisten. Kaikista vuoden 2006 lopussa omaan tyciuraan perustuvaa el2ikettii

saavista 45 prosenttia oli miehiii ja 55 prosenttia naisia.

Taulukko 4 Omaan tyduraan perltstuvaa elcikettci sactyat ja keskimcicirciinen kokonqis-
elcike elcikesektorin ja sukupuolen mukaan 3 I . I 2.2006

Lukumddrd Kokonaiseldkeeuroa/kk TyoelSkkeenosuuse/kk

Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki

Yksityinen
sektori

Julkinen
sektori

Yksitvinen
ja juliinen 1)

Kaikki ty6-
eldkkeen
saajat

468 100

183 100

128 300

522 900

528 600

299 900

182 100

646 400

996 600

483 100

310 400

169 200

311

643

504

380

998

1 235

1 085

1 083

145

390

258

216

1 153

1 543

1 384

1 233

782

105

923

892

956

1 271

1 114

1 045

31.12.2005 513 300 634 700 1 148 000 1 342 1 051 1 181 1 194 859 1 009

Taulukon luvuissa ei ole mukana osa-aikaeldettd saavia.

Keskimaareiset ty6eldikkeet sisdltdvdt henkilon omaan tyouraan perustuvat eldkkeet seke tyoelekejdrjestelmdn
perhe-el6kkeet. Kokonaiseldke siseltea tyoeldkkeiden listiksi mahdolliset kansan- ja SOLITA-eldkkeei.
1) Molemmilta sektoreilta elEikettii saavat. Luvut sisaltyvet myos yksilyisen ja julkisen sektorin lukuihin.

Kuvio 8 Omactn tydttraan perustuvaa elcikettri saqvien keskimcicirriinen kokonais-
elcike tydelcikelaeittain 3 l. I 2.2006
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Kuviossa ei ole mukana maatalouden erityis- eikd osa-aikaeldketta saavia.
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7 lndeksiturva

Eliikeuudistuksen jiilkeen tyoeliikejiirjestelm2issii on kiiytossii toistaiseksi kolme eri indeksiti,

joilla tarkistetaan mm. eliikkeitti miiiiriittiiessii kiiytettiivtit tyosstiolon aikaiset ansiotulot ja jo

maksettavana olevat eliikkeet sekii eri tydeliikelaeissa stitidetyt rahamiiiiriit. Kuluttajahintojen

ja palkkojen r.uotuiset muutokset vaikuttavat eri painoarvolla eri indekseihin.

Vuodesta 2005 liihtien eliikkeen perusteena olevat ansiot on tarkistettu eltikkeen alkamis-

vuoden tasoon palkkakertoimella. Sit2i ktiytetiiiin myos ennen vuotta 2005 karttuneista eliike-

oikeuksista uudistuksen yhteydessti muodostettuihin vapaakirjoihin. Palkkakerroin lasketaan

luosittain ansiotaso- ja kuluttajahintaindeksien muutosten perusteella. Ansiotasoindeksin muu-

toksesta viihennetddn kerrointa laskettaessa alle 53-vuotiaiden tyontekij6iden tyoeliikevakuutus-

maksuprosentin kasvun osuus. Ansiotason muutoksen vaikutus palkkakertoimeen on 80 pro-

senttia ja kuluttajahintojen muutoksen vaikutus 20 prosenttia.

Maksussa olevia eliikkeitii tarkistetaan kunkin vuoden alussa tytieliikeindeksillii (entinen

eltikeikaisen TEl-indeksi). Tyoeliikeindeksissii ansiotason muutoksen osuus on 20 prosenttia

ja hintatason muutoksen 80 prosenttia. Muuten laskentatapa vastaa palkkakertoimen laskenta-

periaatteita.

Ennen vuoden 2005 lainmuutoksia kiiytetty tyoikiiisen TEL-indeksi eli TEL-puoliviili-

indeksi on voimassa vielii vuoteen 2012 saakka. Sita kaytetAdn, jos eltike lasketaan ennen

r.gotta 2005 sovellettavan lainsZiZidtinnon mukaan. Puoliviili-indeksi mtiiiriiylyy puoliksi palkko-

jen ja puoliksi kuluttajahintojen vuosimuutosten perusteella.

Taulukko 5 Keskeiset indeksit elcikejcirjestelmcissci

Palkka- Muutos
kenoin %

Tvoeldke- Muutos Puolivdli-
inteksi 1) oh indeksi 2)

Muutos Kansan- Muutos
eldke. %
indeksi

o/

2004
2005
2006

000
028
063

280
3,40

2028
2047
2081

1,30
0,94
1,66

2151
2191
2246

1357
1362
1377

0,59
0,37
1 ,10

2,28
1,86
2,51

t) 
Vuonnu 2004 eltikeikdisen TEl-indeksi.

2) Vuonna 2004 tyoikiiisen TEl-indeksi.

Sosiaali- ja terveysministerio vahvistaa palkkakertoimen ja indeksit vuosittain lokakuun lop-

puun mennessii ja niitti sovelletaan seuraavan vuoden alusta, myds julkisella puolella. Kansan-

ellkeindeksi mii2iriit?iiin elinkustannusindeksin perusteella. Kansaneliikelaitos vahvistaa seu-

raavan kalenterivuoden kansaneliikeindeksin pisteluvun kunkin vuoden lokakuun loppuun men-

ness6.
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8 Eldkemeno

Suomessa maksettiin eliikkeitti vuonna 2006 kaikkiaan noin 18,6 miljardia euroa. Lakisiititeis-

ten el2ikkeiden osuus oli noin 18,4 miljardia euroa ja vapaamuotoisten arviolta 200 miljoonaa

euroa. [.akistiiiteisen eliikemenon suhde bruttokansantuotteeseen oli l1 prosenttia.

Taulukko 6 Lakisririteinen kokonaisekikemeno vuosina 2002-2006, miljoonaa euroa

2002 2003 20c/. 2005 2006

Yksityinen sektori 7 720,0 8 138,5 I 482,3 8 862,5 I 339,3
- TEL 5 548,6 5 877,1 6 148,2 6 446,0 6 820,3
- MEL 87,9 91 ,9 95,6 99,9 104,9
- LEL 704,5 729,6 750,8 770,6 798,9
- TaEL 11,2 '15,3 20,0 26,3 33,9
- YEL 641,3 681,9 714,6 756,3 802,2
- MYEL 562,8 582,5 600,8 616,4 635,9
- maata|cuden erityiseliikkeet 163,9 160,2 152,4 147,1 143,4

Julkinen sektori 4 858,7 5 103,7 5 338,6 5 538,3 5 794,9
- Kuntien eliikkeet 2 041,0 2 170,1 2 295,2 2 404,2 2 544,s
- Valtion eleikkeet 2 662,5 2 768,7 2 869,7 2 952,4 3 058,4
- Kirkon eleikkeet BB,5 93,4 97,4 101,1 106,6
- Muut julkisen sektorin eliikkeet 66,7 71,5 76,4 80,6 85,4

Tytieliikkeet yhteensd 12 578,9 '13 242,2 13 820,9 14 400,8 15 134,2

Kelan eldkkeet 2 792,0 2 765,9 2 738,0 2 760,9 2 778,8

SOl|TA-elzikkeet 500,0 506,0 542,0 511,0 514,0

Koko lakisiiiiteinen eldkemeno '15 870,9 16 514,1 '17 100,9 'l7 672,7 18 427,0

Tyoeldkemenoa koskevat tiedot ovat Eldketurvakeskuksen rekisterist6. Poikkeuksena kuntien vanhojen sdzintdjen
mukaiset elaikkeet, jotka on saatu Kuntien elSkevakuutukselta.

Muut julkis;en sektorin elekkeet sisaltavAt Kansaneldkelaitoksen ja Suomen Pankin toimihenkildiden elEikkeet sekd
Ahvenanmaan maakunnan hallituksen maksamat el6kkeet.

Kelan eldkkeet on saatu Kansaneldkelaitokselta.

SOLITA-e|eikkeet on saatu Kansanelakelaitoksen kerddmistEi tiedoista ja ne perustuvat osin arvioihin.

Tycieliikkeitii maksettiin vuonna 2006 kaikkiaanl5 134 miljoonaa euroa, 733 miljoonaa euroa

edellisr,ru.otta enemmAn. Kasvu oli hiukan aiempaa suurempi. Eniten kasvoi vanhuuseliikemeno,

702 miljoonalla eurolla. Tycikyvyttomyyseliikemeno kasvoi 25 miljoonaa euroa ja perhe-eliike-

meno 34 miljoonaa euroa. Muiden eltikelajien osalta elakemeno laski vuodesta 2005. Tyrittcimyys-

eliikemeno laski I 3 miljoonaa, osa-aikaeltikemeno 10 miljoonaa ja maatalouden erityiseliikkeinii

maksetut eltikkeet 4 miljoonaa euroa. Niiissti kaikissa eliikelajeissa my<is elZikkeensaajien ko-

konaismdiirii v2iheni selv2isti (katso kohta 5 Elakelajikohtaista tarkastelua).
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Taulukko 7 Tydelcikemeno vuonna 2006 eldkelajin ja elcikeirirjestelmcin mukaan,

miljoonaa euroa

Vanhuus-
eldke

Tyokyvyt-
tomyys-
eldke

Tyotto-
myys-
elSke

Osa-
aika
eldke

Maatal. Perhe.
eldke.erityis-

e16ke

Kaikki Muutos
2005-
2006, o/o

Yksityinen
sektori
Perusturva

Lisdturva

Yhteensd

J ulkinen
sektori

Koko tyti-
eldkemeno
2006

5 855,3

145,0

6 000,3

1 603,2

7,6
't 610,8

5't8,1

3,9

522,0

898,0

35,0

933,0

9',t47,8
191,6

9 339,3

+ 5,5

+ 1,2

+ 5,4

129,8 143,4

129,8 ',143,4

4 473,4 651 ,8 104,4 85,1 480,2 5794,9 +4,6

10 473,6 2 262,6 626,4 214,9 143,4 1 413,2 15 134'1 + 5,1

2005 9 772,0 2 238,0 639,8 225,1 147,1 1 378,8 14 400,8

lVluutos-7o
2005-2006 + 7,2 + 1,1 - 2,1 - 4,5 - 2,5 + 2,5 + 5,1

I Tydeliikkeiden rahoitus

Lakisiiiiteinen tyoeliiketurva kustannetaan Suomessa paAasiassa tyonantajien maksamilla tyti-

eliikevakuutusmaksuilla ja tyontekijoiden maksuosuuksilla. Rahoitukseen kiiytetii2in myos

eliikevaroille saatuja tuottoja ja osa eltikkeistd kustannetaan valtion rahoitusosuudella.

KansanelAkkeisiin kiiyetiiiin tyonantajilta perittyj2i vakuutusmaksuja sekii valtion varoja. Laki-

siiiiteisiii jiirjestelmiti tiiydenttiviin lisiielSketurvan kustantavat piiiiasiassa tydnantajat. Tyrinte-

kijiit voivat mycis sii2istii2i itselleen vapaaehtoisia elZikevakuutuksia.

Yksityisen puolen palkansaajien tyoelZikkeet kustannetaan osittain kunkin vuoden

vakuutusmaksuilla ns. jakojiirjestelmlin periaatteella ja osittain rahastoista. Perittiivien maksu-

jen tarve riippuu kunakin vuonna maksettavaksi tulevien el5kkeiden miiiirtistii ja karttuvista

eltikeoikeuksista. Vanhuuseliikkeitii varten keriitiiiin osa kustannuksista jo tyosuhteen kestiies-

sd, mutta tyrikyvyttomyys- ja tyottomyyseliikkeet rahastoidaan vasta eliikkeen alkaessa tietyin

ehdoin. Rahastointi tapahtuu yksilokohtaisesti kunkin tyosuhteen vakuuttaneessa elSke-

laitoksessa. Rahastoimattomat eliikkeen osat sekii esimerkiksi osa-aika- ja perhe-eltikkeet eliike-

laitokset kustantavat yhteisesti vakuutusmaksun tasausosalla. Vakuutusmaksu sistilttiii myos

hoitokustannus- ym. osat.

Julkisen puolen eliikelaitokset eiviit rahastoi kertiiimi2i?in maksuja erikseen yksilOkohtaisesti

vaan kokonaisuutena omiin rahastoihinsa. Kunnallisen eliikejiirjestelmiin varoja on Kuntien

el2ikevakuutuksen eliikevastuurahastossa tulevien eliikevastuiden katteena ja valtion el2ike-

varoja hoitaa Valtion Eliikerahasto. Valtion el2ikejiirjestelmiin piiriin kuuluvat eliikkeet makse-

taan kuitenkin valtion talousarvioon vuosittain varatuista miiiiriirahoista. Kiiytiinnossii jtirjes-

22 ELAKETU RVA KES KU KS EN TILASTORAPORTTEJA



Katsaus eliiketurvaan vuonna 2006

telmii toimii siten, etta virastot tilittAvat sekii tydnantajien ettii palkansaajien eliikemaksut Val-

tion Eliikerahastoon, josta laissa maAritellyin ehdoin siirrettiiin vuosittain varoja valtion ta-

lousarvioon. Valtiokonttori hoitaa puolestaan eltikkeiden myontiimisen ja maksamisen. Vuosi

2006 oli poikkeuksellinen siinti mielessS, ettii valtion talousarvioon siirrettiin aikaisempia ruosia

vdhemmdn varoja ja eliikemaksutulot jiiiviit ptiiiosin Valtion Eliikerahastoon rahastoa karfutta-

maan.

Yrittiijien ja maatalousyritttijien eliikkeitii ei rahastoida etukSteen, vaan ne kustannetaan

kunkin vuoden eltikevakuutusmaksuilla sekii valtion maksamilla osuuksilla jakojiirjestelmiin

periaatteiden mukaan. Valtio kustantaa YEL- ja MYEl-eltikkeistd sen osan, jota ei saada

katettua vakuutusmaksuilla. Lisiiksi valtio osallistuu merimiesel2ikkeiden rahoitukseen sekd

tietyiltA lastenhoito- ja opiskeluajoilta karttuneiden eliikeosien kustantamiseen.

Taulukko 8 Vakuutusmaksut .ja ekikevarat vuonna 2006 ekikelaeittain

Vaku utusmaksuprosentit

Keski-
maareinen

o//o

Maksuosuus

alle 53-v. vdh. 53-v

Vakuutus-
maksutulo
milj.euroa 3)

ElSkevarat
31j2.2006
milj.euroa 3)

TEL

LEL

TaEL

MEL

YEL

MYEL

Yksit

VEL

KuEL

sekto ri

21,9

21 ,9

5,4

5,4

8 296

581

144

55

611

136

I 823

1 494

3 352

134

25

79 014

10 306

21 951

21,6 1)

22,5

20,3

22,0

4,3

4,3

4,3

11,0

5,4

5,4

5,4

11,0

72 316

5 434

414

69'1

19,6

10,7

20,8

20.8

24,1

2t.z 2\
4,3

4,3

1) Vakuutusmaksuun tehtiin tilap2iinen 0-0,6 prosenttiyksikon alennus vuonna 2006 ja keskimddrdinen peritty
maksu oli 2'l ,2 prosenttia.

2) Palkkaperusteinenmaksu.

3) Luvut ovat osittain arvioita.

9.1 Vakuutusmaksut

Yksityisellti puolella tycinantajien ty<intekijoistdiin maksamat eliikevakuutusmaksut riippuivat
vuonna 2006 mm. tyontekijdiden iiin ja palkan listiksi sovellettavasta eliikelaista sekii yrityksen

koosta ja toimialasta. Arvioitu keskimiiiirdinen TEl-vakuutusmaksu vuonna 2006 oli 21,6 pro-

senttia palkoista. Maksuun tehtiin kuitenkin tilapiiinen 0-0,6 prosenttiyksikon alennus

tyokyvyttomyyseliikemenojen aiempina r,uosina tapahtuneen ennakoitua vtihiiisemmiin nou-

sun takia. Keskimiiiirtiinen tyrinantajilta peritty TEl-vakuutusmaksu oli2l,2o/ovuonna2006.
Edellii mainittuihin maksuihin sisZiltyviit tydntekijoiden osuudet olivat alle 53-wotiailla4,3 oh ja

53 vuotta tiiytttineillii 5,4 o% ansioista.
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Yksityisillii aloilla siirryttiin vuonna 2006 suurtyonantajien tytikyvyttcimyysel5kemaksun

miiiiriiiimisessA ffolqrvyttomyysriskin perusteella miiiiriiylyviin maksuluokkiin. Tytilqrvytttimyys-

eliikemaksut muodostuivat sekii perus- ettli maksuluokkamaksun mukaan. Ktiytettiiviit maksu-

luokat tarkistetaan vuosittain ja ne koskevat vain suurtyonantajia. Pientytinantajien maksu oli

edelleen tietty prosenttiosuus vakuutettujen palkoista.

LEl-vakuutusmaksu oli 22,5 o/o jaTaBL-maksu 20,3 o/o palkoista vuonna 2006. NAihin

maksuprosentteihin sistiltyviit vastaavat alle 53-vuotiaiden ja 53 vuotta tiiyttiineiden ty<inteki-

jtiiden maksuosuudet kuin TEL:ssa. Merimieseliikelain mukaan vakuutetuilta peritii2in yhtii suurta

eltikevakuutusmaksua kuin heidiin tyonantajiltaan. Valtio osallistuu mytis merimieselakkeiden

kustannuksiin. Valtion osuus oli noin kolmannes eliikemenosta, 38,7 miljoonaa euroa \uonna

2006. MEl-vakuutusmaksu oli 22 o/o palkoista vuonna 2006 sisiiltiien sekii ty<inantajan ettii

tyontekijzin osuuden. MEl-aloilla tyontekijiin maksuosuus ei riipu iiistii.

Vuonna 2006 sosiaali- ja terveysministerion vahvistamat YEL -maksuprosentti ja MYEL -

perusprosentti olivat alle 53-wotiaille 20,8 ja yli 53-vuotiaille 2l ,9 .YEL-maksun perusteena on

yrittiijtin tyopanosta vastaava, vahvistettu tyotulo. Aloittava yrittaja voi saada 25 prosentin

alennuksen ttiydestii vakuutusmaksusta neljZin ensimmdisen yritttijiiwoden aikana. MYEL-

maksu lasketaan liukuvasti vakuutetun henkilokohtaisesta MYEl-tyotulosta. Valtio osallistui

myos omalla osuudellaan yrittiijien ja maatalousyritttijien elakkeiden kustantamiseen. YEL:n

valtion osuus oli 43,3 miljoonaa euroa vuonna 2006 ja MYEL:n 414,9 miljoonaa euroa.

Kuntienpalveluksessa olevienja eriiiden muiden KuEL:n piiriin kuuluvien tyontekijiiryhmi-

en eliikkeitii rahoitetaan myos tyonantajilta ja tyontekij<iilta perityillti eliikemaksuilla. Kokonais-

maksukertymii vuodelta 2006 oli 28,3 prosenttia KuEl-palkkasummasta. Kunnallinen el6ke-

maksu koostuu ty<intekijiin palkkaperusteisen maksun lisiiksi tyonantajan palkka- ja

ellikemenoperusteisesta sekii varhaisel6kemenoperusteisesta maksusta. Keskimii2irdinen

palkkaperusteinen maksu oli2l,7 prosenttia palkoista vuonna2006. Maksu jakaantui siten, ettii

tyonantajan palkkaperusteinen maksu oli 17 ,l yo,alle 53-r,uotiailta tytintekijoiltii maksua perittiin

4,3%o ja53 vuotta t?iytttineiltii 5,4o/opalkoista. Tiimtin lisiiksi Kuntien eltikevakuutuksen jiisen-

yhteisot maksoivat eliikemenoperusteista maksua palkkasummaan suhteutettuna 6,1 o/o pal-

koista ja varhaiseliikemenoperusteista maksua 0,5 o/o palkkasummasta.

Varhaiseltikemenoperusteinen maksu mtiiiriteltiin kuntatydnantajille vuoden 2006 alustaja

se korvasi entiset omavastuumaksut. Varhaiseliikemenoperusteista maksua syntyy tyokpyt-

trimyys- ja tydttomyyseliikkeelle jiiiivistii samoin kuin yksiltillisistii varhaiseliikkeistii ja

kuntoutustuista. Tyontekijiin eltikkeestii aiheutuva maksu jakautuu kolmelle ensimmiiiselle eliike-

vuodelle entisten kertamaksujen sijaan ja se riippuu ty<inantajan koosta. Pienimmiit tyonantajat

maksavat varhaiseliikemenoperusteisen maksun yhteisvastuullisesti palkkasummaan suhteutet-

tuna. Pientydnantajaksi miiZirittely tapahtuu KuEL:n palkkasumman perusteella.

Valtiolla tydnantajien eliikemaksut on jaettu kolmeen eri maksuluokkaan. VEl-tytinantajan

eliikevakuutusmaksu miitirtiytyy eri maksuluokkiin kuuluvien henkilcliden vakuutusmaksujen

keskiarvona. Vuonna 2006 kokonaisvakuutusmaksuprosentit olivat:

24 ELAKETU RVAKES KU KS EN TILASTORAPORTTEJA



Katsaus eliiketurvaan vuonna 2006

yleisessii maksuluokassa 23,63 Yo,

alennettujen eroamis- ja el[keikien maksuluokassa 31,09 % ja
sotilaseltikeoikeutettuj en maksuluokassa 3 5, 78 oZ.

Alle 53-vuotiaiden tyontekijoiden elZikemaksu oli myos valtiolla 4,3 prosenttia ja 53 vuotta tiiyt-
tiineiden 5,4 prosenttia VEL:n alaisista ansioista. Kun otetaan huomioon kaikki valtiolla makse-

tut eltikevakuutusmaksut ja maksajat, kokonaismaksukertymii vastasi vuonna 2006 arviolta
24,10 prosenttia VEl-palkkasummasta. Pientyonantajilla (tyontekijdiden lukumii2irii 50 tai vii-
hemmtin) VEl-eltikemaksu miitiriiytyy suoraan edellii esitettyjen prosenttien perusteella. Suu-

remmilla tyonantajilla eliikemaksuun vaikuttavat myos omat fyokyvyttomyys- ja tyottomyys-

eliikkeet, sit?i enemmdn mita suuremmasta tyonantajasta on kyse.

9.2 El5kevarat ja sijoitustoiminta

Yksityisen sektorin tyrieltikelaitoksissa rahastoidut eliikevarat ovat eliikelaitosten sitoumusten

katteena. El2ikelaitosten vastuut tulevista eliikkeistii yhdessii tarvittavien varmuusrahastojen

kanssa rnuodostavat niiden vakuutusteknisen vastuuvelan. Se koostuu hieman eri tavalla eltike-

laitostyypistii riippuen, mutta vastuiden laskenta on tarkasti sdiideltyti. Vastuuvelan katteena

olevat varat eliikelaitosten on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Yksityisen ja julkisen sekto-

rin eliikevarojen sijoittamista koskevat siiiidokset ovat erilaiset eikii julkisella puolella ole kiiy-
toss?i vakuutusteknistii vastuuvelkaa koskevaa suuretta eikd yksil<itasolla katettavia eliikevastuita.

Tyoelakejarjestelm[n sijoitusvarallisuus on kasvanut tuntuvasti viime vuosina. Sekii yksityisen

ettii julkisen puolen sijoitusomaisuuden kiiypii arvo oli yhteensii noin ll}miljardia euroa vuon-

na2006. Eliikevarat r.uoden 2006 lopussa on esiteffy taulukossa 8.

9.3 Vakavaraisuus ja laskuperustekorko

Tytieliikelaitosten on oltava kyllin vakavaraisia, jotta ne pystyvat vastaamaan sitoumuksistaan.

Yksityisen sektorin tytieltikelaitoksen vakavaraisuutta kuvataan vakavaraisuusasteella, jolla
tarkoitetaan toimintapiiiioman suhdetta vastuuvelkaan. Toimintapiiiioma on se mii2irii, jolla eliike-

laitoksen varat ylitttiviit sen velat ja muut sitoumukset. Toimintapiiiiomalla varaudutaan mycis

sijoitusriskeihin ja sen m56rd vaikuttaa eliikelaitosten mahdollisuuteen antaa vakuutusmaksu-

hyvityksiii asiakkailleen. Ty<ieliikelaitosten vakavaraisuusasteet vahvistuivat vuonna 2006. El?ike-

vakuutusiyhticiiden, eliikestiiitioiden ja -kassojen vakavaraisuusaste oli3l,7 %o,kun se edellise-

nd vuorura oli 29,8 Yo. Eteran vakavaraisuusaste oli 32,3 o/o jaMerimieseliikekassan 38,0 o/o

luonna 2006. Molemmat nousivat noin prosenttiyksikcin verran vuodesta 2005. Yksityisen puolen

ty<ielZikelaitosten vakavaraisuutta koskevat miitirtiykset eiviit koske julkisen puolen eltikelai-
toksia.

Tyoeltikelaitosten keskimiitirtiinen vakavaraisuusaste vaikuttaa myos laskuperustekorkoon,
joka on rrastuuvelan katteena oleville varoille vaadittava sijoitustuottojen vtihimmdistaso.
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Sosiaali- ja terveysministerio vahvistaa koron tyoeltikeyhtioiden esityksen perusteella. Lasku-

perustekoron taso tarkistetaan puolivuosittain tammi- ja heiniikuun alussa. Laskuperustekorko

oli 30.6.2006 saakka 6,0 o/o ja 3l .12.2006 asti 6,5 o/o-
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