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TIIVISTELMA
Katsauksessa ennustetaan joitakin kohtia yksityisen sektorin eldkelaitosten (TEL,

LEL, MEL, TaEL, YEL ja MYEL) mukaisesta toiminnasta wonna 2004, kuitenkin niin,

ettd elikkeensaaja on luokiteltu sen yksityisen puolen eldkelain mukaan, jonka piirissd

hdn viimeksi oli vakuutettuna. Timd johtuu siit6, efti woden 2004 alusta ns. viimei-
sen laitoksen periaate laajeni koskemaan myds lihes kaikkia julkisen sektorin el6ke-
laitoksia. Jdrjestelmdn ulkopuolelle jEiiviit Suomen Pankki ja Ahvenanmaan maakun-
tahallitus. Tissd katsauksessa yksityiselle puolelle on luettu eldke riippumatta siitd
maksoiko sen yksityinen vai julkinen laitos, jos el6ke sisdltid osia yksityisen puolen

eldkelaeista. Tdmin woden toukokuussa julkisen puolen elSkelaitokset maksoivat
runsaat 1500 kplyksityisen puolen eldkkeiti.

Venattaessa vuoden 2004 lukuja woden 2003 vastaaviin, jilkimmdinen vuosi kir-
joitetaan sulkuihin.

Vuofta 2004 luonnehtii eldkkeiden osalta kaiken kaswn selvi hidastuminen.
Tind vuonna vanhuuselikkeiden lukum6dr6 kasvaa jonkin venan tavallista nope-

ammin, koska edellistd selvisti suurempi ikdluokka taftaa 65 vuotta. Tyokyvytt6-
myyseldkkeiden mddrd voi kdintyd hienoiseen nousuun. Ty6tt6mgxseldkkeiden mdd-
rd viihenee. Osa-aikaelikkeiden lukumddrd kiiiintyi yllittden laskuun edellisten nope-
an kasvun vuosien j6!keen. Perhe-eldkkeiden kasvu on ennustettavan tavanomaista
ja edelleen hidastumassa.

Yksityisen sektorin eldkemeno kasvaa noin 4,7 prosenttia ja se on ollut hitaampaa
vain kolme kertaa aikaisemmin.

Myos indeksitarkistukset olivat tavallista pienem mdt.
Koko lakisddteinen eldkemeno puolestaan kasvaa vain 3,8 prosenttia, mutta sen

osuus bruttokansantuotteesta pys)ry edellisen vuoden tasolla ja ttimii viittaa tuotannon
kasvun piristymiseen, miti olijo pitkiiin odotettukin.
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1 ELAKELAKIEN MUUTOKSISTA

Vuoden 2004 alusta viimeisen eldkelaitoksen periaate on tuli koskemaan myos valti-
on, kuntien, evankelis-luterilaisen kirkon ja Kansaneldkelaitoksen toimihenkil6iden
eldkejdrjestelmiS siten, ettd eldkkeen maksaa yksi ainoa (viimeinen) laitos ja tdstii
aiheutuvat kustannukset laitokset jakavat keskendin.

Tyontekijilld on oikeus vuoden 2004 alusta saada tydkyvytt6myyden estdmiseksi
tai ty6- ja ansiokyvyn parantamiseksi ammatillista kuntoutusta. Edellytyksend on, eftd
ilman ammatillista kuntoutusta sairaus todenndk6isesti johtaa tyokyvyttdmyyteen ja
kuntoutuksen tukeminen on tarkoituksenmukaista. Hakijalla on oikeus saada ennak-
kopddtos siitd, tdyttdiko hdn kuntoutuksen edellytykset. Valituskelpoinen piit6s on
voimassa 9 kuukautta ja siihen voi hakea muutosta valittamalla eldkelautakuntaan.
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2 TvOEIAKKEIDEN LUXUUAANA

Vuoden 2004 lopussa yksityisen puolen elSkelakien TEL-, LEL-, MEL-, TaEL-, YEL- ja

MYEL:n mukaisia el6kkeit6 on maksussa arviolta 1 198 200 (1 184 800). Niisti per-

he-eldkkeiti on noin 230 800 (229 600) ja niitii tulee saamaan 242 000 (241 000) les-

kei ja lasta. lGikkiaan yksityisen sektorin elikkeiden m56ri niiyttiisi kasvavan noin

1,1o/o (1,5 o/o).

Taulukko 1. Elikkeiden lukumddrd31.12.2OO4, viimeisen lain mukaan.

TEL LEL YEL MYEL MEL TAEL YHT.

Vanhuuseldkkeet
Tydkyv.eltikkeet
Tyott.eldkkeet
Perhe-elSkkeet
Osa-aikaeldkkeet
Yhteensd

414 500
127 800
41 400

114 800
17 200

715700

73 900
34 s00

7 300
39 200

290
155 190

'1 780
1 770

840
350

0
4740

695 290
197 080

52410
230 840
a2w

I 198 160

55 750 55 750 4 830
166s0 16650 2010

1 070 1 070 100

24520 24520 1570
4 510 4 510 160

102 500 102 500 I 670

e

Elikkeiden lukumSSrdn suhteellinen kasw 1,1 o/o on tdnd wonna pienempi kuin

kertaakaan aikaisemmin. Nienndisesti tata voi selitt66 siten, yksilolliseen var-
haiselSkkeeseen ja osa-aikaeldkkeeseen oikeutetuista ikdluokista yksi ldhtee pois

eiki korvaudu uudella. Tdstd syysti niiden eldkelajien lukumddrd vdhenee. Myos

ty6ttdmyyseldkkeiden m66rd pienenee, mutta jostain muusta syystS, sill6 v. 1944 syn-

tyneet tulevat ikdnsd puolesta tdhin elikelajiin oikeutetuksija se on selv6sti suurempi
kuin edellinen. Eris selitys on, ettd tyott6myryseldkeldisten ikdjakauma on huomatta-
van vino, siten etti elSkeidn kynnykselld on enemmdn vdked kuin muissa tyott6myys-
eldkelSisten ikdluokissa eli elikkeiti piiiitW enemmdn kuin alkaa.

Osa-aikaelSkkeiden m66rdn vdheneminen on jonkinlainen yll6tp, sillS kahtena

edellisend se vielS kasvoi.
Ty6kyvytt6myyselSkeldisten mddristd on vaikea sanoa mitddn varmaa, sill6 alka-

vien kuntoutustukien ja toistaiseksi myonnettyjen ty6kyuyttomyyselikkeiden m65rd on

likipitden yht6 suuri kuin pddttWien yksil6llisten varhaiselikkeiden. Yksilollisten var-
haiseldkkeiden m66rd on laskenut tasaisesti woden 1995 maksimiarvosta 52 086 kpl

t5m6n vuoden loppuun, arviolta 12 tuhanteen.
Vanhuuselikkeiden lukumddrd kayftaytyy kaikkein si5nntrnmukaisimmin, silld se

noudattaa melko tarkkaan 65 wotta t6yftiivin syntymiiwosiluokan kokoa. Niinpd t?ini
wonna vanhuuselikkeelle siirtyy hieman enemmin kuin viime wonna, silld ikdluokka
vuonna 1939 syntyneet on noin pari tuhatta suurempi kuin edellinen. Varhennettuina
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alkaneiden vanhuuseldkkeiden miiiirti kasvaa edelleen ja niitii on tdmdn woden p66t-

tyessd arviolta 55 000.
Myds perhe-eldkkeiden lukumddrd muuttuu helposti ennustettavalla tavalla: tdt6

nykyii niiden m56rd kasvaa noin 0,7 prosentin vuosivauhtia, kun se vield 1990-luvun
alkupuolella kasvoi yli 3 o/o vuosittain. Tdmd johtuu vdeston siviilisddtyrakenteen muu-
toksesta: naimattomien ja eronneiden midrit kasvavat ja toisaalta leskien ja naimisis-
sa olevien mddrit vdhenevdt. Alle 18-vuotiaiden mddrd on myos tasaisesti vdhentynyt
ja siksi myos lasteneldkkeiden mddr6 pienenee.

O
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MAKS ETTAVAT W6 EIAXXCCT

Yksityisen sektorin tyoetdkkeind maksetaan noin 8 354 milj. euroa (7 978 milj. euroa).

Rekisterdidyn lisdturvan osuus tistd on 188 milj. euroa (186 milj. euroa). ElSkemeno

kasvaa 4,7 o/o (5.6 %). Kasvu on siten selvdsti hitaampaa kuin edellisini vuosina.

Taulukko 2. Maksettavat tyoelikkeet vuonna2004, milj. euroa.

TEL LEL YEL MYEL MEL TAEL YHTPerusturva
Vanhuuseldkkeet
Tyokry.eldkkeet
Tyott.eldkkeet
Perhe-el6kkeet
OsaaikaelSkkeet

3 640,7
1 169,4

479,7
566,6
126.6

389,4
193,6
66,0

103,0
1,6

433,5
14/',4

8,9
94,6
31,0

434,2
76,9
12,0
76,1

1,7

58,9
23,1

1,6
10,4
1,9

7,7 4 9il,4
6,2 1 613,5
5,3 573,5
0,8 851,5
0.0 162,8 a

Yhteensd 5 983 753.6 712.4 600.8 95.9 20.0 8165.7
Lisiturva
Yhteensi

181,2 0,4
61U,2 Til,O

6,0
718,4

o,4
601,2

0,0
95,9

0,3
20,3

188,3
I354,0

Eldkemenon nykyinen kasvuvauhti on erittiin hidasta verrattuna aikaisempiin wo-
siin. Se on kuitenkin nopeampaa kuin voisi pSStelld pelkiistiidn eldkkeiden indeksitar-
kistuksista ja lukumdirin kasvusta. Vaikka tyotekijdin eldkelait TEL, LEL ja MEL ovat
jo olleet voimassa yli 40 vuotta, jdrjestelm6t eivdt vieldkddn ole ns. tasapainotilassa,
jolloin sekd alkavat, voimassaolevat ettii piiiittWiit elSkkeet olisivat jo ehtineet karftua
tdyteen tavoitetasoonsa. Tilld hetkelH padttyviit elikkeet ovat joitakin harvoja tydky-
vytt6myys- ja tyott6myyseldkkeitd lukuun ottamatta pienempid kuin alkavat elikkeet.
Piiiittyrien vanhuuseldkkeiden osalta tdhdn suuntaan vaikuttaa myos tyoelikkeiden
kahtalainen indeksitarkistusmenettely. Ldhimpdni jonkinlaista tasapainoa on tdll6
hetkelld merimiesten eltikejiirjestelmd ja se on my6s ollut pisimpddn voimassa eli
vuodesta 1956 alkaen.

TaEL-eldkelaki ja yrittiijien eldkelait YEL ja MYEL ovat vieldkin kauempana kuvit-
teellisesta trasapainotilasta kuin edelld mainitut ty6ntekijtiin eldkelait, koska ne ovat
mydhemmin tulleet voimaan.

Erityisesti ty6ttdmyys- ja osa-aikaeldkkeiden lukumdirdn suoranainen vdhenemi-
nen ja edelliswosia matatammat indeksitarkistukset vaikuttavat elikemenon kasvu-
vauhtiin hidastavasti.
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4 elAxrErDEIrt INDEKslrARKlsruKsET
Vuonna 2003 ty6ikdisten TEL-indeksipisteluku on 2151 ja eliikeikiiisten 2028 sekd
vastaavat vuotuiset muutokset ovat 2,28 o/o ja 1,30 o/o. Kansaneldkeindeksin pisteluku

oli 1357 ja vastaava vuosimuutos 0,59 %.
Edellisen kenan elikeikiisille ja kansanelSkkeen saajille tuli matalampi indeksitar-

kistus vuonna 1997 ja ty6ikiiisille v. 2000.
Eri indeksit eldkeikiisille ja ty6ikiisille tulivat ensi kertaa vuonna 1996 ja viimeistd

kertaa ne onrat tdn6 wonna. Yhdeksdn vuoden ajan elikeikiiset ovat kiukutelleet ns.

taitetusta indeksistS. Ensi vuonna siihen saavat osallistua kaikki tyoikdisetkin, joilla

tuolloin on maksussa oleva eldke.
T6mdn vuoden loppuun saakka eldkepalkka tarkistetaan tyoikdisen indeksilli ja

ensi woden alusta pddasiassa ns. palkkakertoimella.

o
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5 VAKUUTUSMAKSUN TASO, MAKSUTULO JA
VASTUUVELl(A

Keskimdiriinen TEL-vakuutusmaksun taso p)4s)ry tind vuonna ennallaan. Samoin

suunnilleen entisind pysWiit myos keskimSdrdiset YEL- ja MYEL-maksut fiotka ovat

Me!6 aMoita vuodetle 2004) sekd tdsmdlleen entisend MEL-vakuutusmaksu. LEL-

vakuutusmaksu nousee vain vihin (0,2 o/o)ja kaikkein eniten muuttuu TaEL:n vakuu-
tusmaksu, jonka mddrdksi Sosiaali- ja tervepministeri6 on vahvistanut 18,6 prosent-

tia.

Taulukko 3. Keskimdirdinen vakuutusmaksu prosentteina palkoista taity6tuloista,
200r2004.

TEL LEL MEL TAEL YEL MYEL TE*
a

2000
2001
2002
2003
2004

21,5
21,1
21,1
21,4
21,4

22,2
21,8
21,8
22,2
22,4

20,o
20,4
20,o
21,O
21,0

17,0
17,0
17,3
17,8
18,6

19,1
18,7
19,2
20,1
20,1

10,4
10,4
10,5
10,7
10,7

4,7
4,5
4,4
4,6
4,6

TE * on palkansaajan tyoel6kemaksu, joka s$saltyy TEL-, LEL- ja TaEl+naksuun.

Alentamaton YEL- ja MYEL-maksu on 21,4 o/o tydtulosta, toisin sanoen se on yhtd

suuri kuin keskimSSrdinen TEL-maksu. MEL-vakuutusmaksu jakautuu tasan laivanva-

rustajan merimiesten kesken ja on siis 10,5 molemmille.
Vakuutusmaksutulo (sisdltiiti lisdturvan) on kuluvana vuonna arviolta 9,0 miljardia

euroa ja se kasvaisi vain noin 3,6 prosenttia. Ty6llisten mdird ei tdnd vuonna ole juuri

kasvanut (pikemminkin piinvastoin) ja koska vakuutusmaksutaso on kdytinn6ssd
ennallaan, maksutulon kasvu on seurausta ldhes yksinomaan ansiotiason noususta ja
yrittdj i I lti tyotu lon vuotu isesta TE L-indeksita rkistuksesta.

Ty6eldkelaitosten vastuuvelka woden 2004 lopussa on noin 58,55 miljardia euroa
ja se on noin 7-kertainen venattuna vuotuiseen elSkemenoon.

Laskuperustekorko oli alkuvuoden 4,5 % ja nousi timdn woden heindkuun alusta
5 prosenttiin.
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6 I(AIKKI MAKSETTAVAT LAKISAATEISET
eIAxxEET

Lakisddteisind eldkkeind maksetaan vuonna 2004 kaikkiaan noin 17,12 miljardia eu-
roa (16,50 miljardia euroa).

Taulukko 4. Lakis6dteinen el5kemeno vuosina200T2004, milj. euroa.

2003 2004

Yksityisen sektori n tyoeltikkeet 7 978 8 354

Julkisen sektorin tydel5kkeet 5 107 5 384

Sotilasvamma-, liikennevakuutus- ja tapaturma-
vakuutuslain mukaiset elSkkeet sekd maatalouden
erityiseldkkeet 649 645

Kansaneldkkeet 2766 2739

Yhteensd
Osuus BKT:stii, %

16500 17 122
11,5 11,5

o

Julkisen sektorin eldkkeet koostunrat valtion, kuntien, kirkon, Suomen Pankin, Ah-
venanmaan maakuntahallituksen ja Kansanelikelaitoksen toimihenkilOeliikkeistii.

Kokonaiseldkemeno kasvaa vain 3,8 7o, siis hitaammin kuin kolmena edellisend
vuotena. Kansantalous on lopultakin antanut jonkinlaisia piristymisen merkkejd ja tuo-
tannon kaswodotukset ovatkin tdnd vuonna edellisti korkeammalla. Kokonaiseldke-
menon osuus markkinahintaisesta bruttokansantuotteesta ndyttdisi sdilyvin ennal-
laan, joten tuotannon kasw ja elikemenon kasvu kulkevat tind vuonna kerrankin
samaan tahtiin.

Vain ansiosidonnaisten tyoeldkkeiden (yksityiset ja julkiset) vanhuus- ja perhe-
eldkkeet ovat tdll6 hetkelld selkeisti kasvavia jiirjestelmiii; muut joko vdhenevdt tai
heilahtelevat satunnaisesti.

Sotilasvamma-, liikenne- ja tapaturmavakuutuslain mukaisten ty6kWyttomyys- ja
huoltoeldkkeiden lukumdiri sekd maatalouden erityiseliikkeet ovat pitkiilld tihtdimel-
ld vdhenevid, joten ndiden lakien mukaan maksettava eldkemenokin tulee laskemaan.

KansanelSkkeiden indeksitarkistus oli niin pieni, 0,59 %, ettd kansaneldkkeiden lu-
kum5drdn vdheneminen aiheuttaa tdndkin vuonna kansaeldkemenon nimellisen pie-
nenemisen. Niinpti kansanelikkeiden osuus koko eldkemenosta t6nd vuonna on alle
kuudesosa.
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