
Toimittanut
Taria Tuomisto

yk
tyoe

Suomen
ityisen sektorin
l#ikei itriestelmi

$xt

s

aportteja :





YtB*euxi***asxl*&
T*r$m Yasffi*s.*$st$ lxt

Suomen
yksityisen sektorin

tytielakei d,riestelmfr



Hakapaino Oy
Helslnki 1998

!sBN 952-9639-59-7
tssN 1238-5948

'R

ELAKETURVAKESKUS
PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

00065 ELAKETURVAKESKUS
Puh. (09) 1511, Faksi (09) 148 1172

00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN
Tfn (09) 1sl1, Fax (09) 148 1172

FIN-00065 E16keturvakeskus Finland
Tel. +358 91511, Fax +358 9148 1'172



s il d$#ffi tr N & s ktw.tuwffiffi#ffiK*tuffi

Tdssd kirjassa 12 suomalaista asiantuntijaa esittelee suomalaisen tydeld-
kejdrjestelmdn ominaispiirteet. Tieddmme, ettii jokaisella maalla on oma
lakisddteinen eldketurvansa, joka on syntynyt kunkin maan historiallisen,
poliittisen ja taloudellisen kehityksen tuloksena. Tdmd kirja ei kerro tdstd
kehityksestd, vaan kehityksen tuloksena syntyneen eldkejdrjestelmdn ra-
kenteesta. Ndkokulma on eldketekninen. Historiallisesta menneisyydestd
muistuttaa kuitenkin se, ettd kirjan pdivdys on Eldketurvakeskuksen 37-
vuotispdivd. Kirjan on toimittanut tiedottaja Tarja Tuomisto Eldketurvakes-
kuksesta yhdessd kirjoittajien ja kommentoijien kanssa.

Suomalaiset itse, erityisesti asiantuntijat, usein sanovat, ettd suo-
malainen eldkejdrjestelmd on meille maailman paras. Samalla kun kiitdn
kirjan tekijOitd ja kommentoijana toiminutta yhteyspti;illikko Jouko Jan-
husta Varma-Sammosta, toivon, ettd kirja osoittautuu lukijalle informatiivi-
seksi ja siten hyddylliseksi.

Helsingissd 5. pdivdnd lokakuuta 1998.

Markku Hdnninen
Suunnittelujohtaja
Eldketurvakeskus
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Suomessa lakisddteinen eldketurva muodostuu tydeldkkeestd ja kansan-
eldkkeestd. Tyoeldke on mddrdtty prosenttiosuus palkasta, ja sen tarkoi-
tus on suhteuttaa eldkeajan toimeentulo tyossdoloajan tulotasoon. Kan-
saneldke puolestaan turuaa vdhimmdistoimeentulon niille, joilla ei ole oi-
keutta tyoeldkkeeseen, tai joiden tyoeldke jiiai hyvin pieneksi. Tyoeldke
vdhentdd kansaneldkettd niin, ettd tyoeldkkeen saavuttaessa miiiiriityn
rajan, kansaneliikettd ei endd makseta lainkaan. Molempien eldkkeiden
saamisen edellytykset ovat likimain samat.

Tyoeldketurva muodostuu eri tyo- ja palvelussuhteista sekii yrittd-
jdtoiminnasta karttuneiden eldkkeiden kokonaisuudesta. Yksityiselld sek-
torilla tydelzikkeiden hallinto on hajautettu yksityisille eldkelaitoksille. Pa-
kollista, lakisddteistd eldketurvaa voidaan tdydentdd tyonantajan jzirjestzi-
mdllai tai tdysin yksilolliselld, vapaaehtoisella lisdeldketurvalla.

Eldketurvan rakennetta kuvattaessa puhutaan usein eldketurvan pi-
lareista. Eldketurvan ensimmdiselld pilarilla tarkoitetaan silloin tavallisesti
pakollista lakisddteistd eldketurvaa, toisella pilarilla yksittdisen tyonantajan
jairjestdmdd tai tydmarkkinasopimuksiin perustuvaa lisdeldketurvaa ja kol-
mannella pilarilla tdysin yksilollisesti itselle hankittua lisdeldketurvaa. Tdl-
laista jaottelua kdyttden tyoeldke ja kansaneldke yhdessii muodostavat
Suomessa eldketurvan ensimmdisen pilarin. Eldketurvan toinen pilari
muodostuu ldhinnd tyonantajan vapaaehtoisesti j:irjestdmdstd lisdeldke-
turvasta, silld laajoja tyomarkkinasopimuksiin perustuvia lisdeldkejdrjestel-
mid on Suomessa hyvin vdhdn.

Suomessa tyonantajan jdrjestdmd tai tyomarkkinasopimuksiin perus-
tuva lisdeldketurva voi olla ns. rekisteroityii lisdeldketurvaa tai vapaamuo-
toista lisdeldketurvaa. Rekisteroity lisdeldketurva muodostaa kiintedn ko-
konaisuuden lakisddteisen tyoeldketurvan kanssa, ja siihen sovelletaan
osittain ty6ntekijeiin eldkelain mddrdyksid. Mitddn lakisddteistd velvoitetta
tdllaisen turvan jdrjestdmiseen ei ty6nantajalla kuitenkaan ole, ja eliiketur-
van kattavuus ja sisdlto ovat tiettyjen rajojen puitteissa tyonantajan pddtet-
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tdvissd tai tyomarkkinaosapuolten sovittavissa. Sekd toisen ettd kolman-
nen pilarin merkitys on Suomessa vdhdinen muun muassa siksi, ettd la-
kisddteisessd ty6eldkkeessti ei eldkkeen perusteena olevilla tuloilla eikd
maksettavan eliikkeen mddrdlld ole markkamddrdistd yldrajaa.
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TyoelAketurva perustuu moneen eri lakiin. Yksityiselld sektorilla on kuusi
eri palkansaajaryhmid ja yrittrijiri koskevaa tyoeldkelakia. Valtiolla, kunnilla
ja evankelis-luterilaisella kirkolla on omat tyoeldkelakinsa ja erdilld muilla
julkisilla yhteisoillEi omat eldkesddntonsd. Tyontekijdin eldkelaki (TEL) on
erddnlainen runkolaki, jonka periaatteita muut tydeldkelait pddosin seuraa-
vat. TEL on tdrkein laki myos siksi, ettd sen piiriin kuuluu ldhes puolet
Suomen ty6eldkevakuutetuista.

Tyoe kikejeirj este I m d n e ldke-etu udet kattavat van h u ude n, tyokyvytt6-
myyden, ikddntyneen tyontekijdn pitkdaikaisen ty6tt6myyden ja per-
heenhuoltajan kuoleman aiheuttamat sosiaaliset riskitilanteet.

Yksityisen ja julkisen sektorin ty6eldkelait on elAkkeiden mddrdyty-
misen ja saamisen edellytysten osalta koordinoitu keskenddn siten, ettd
eri tyojaksoista ja yrittdjdtoiminnasta koostuva tyoeldke muodostaa yhte-
ndisen kokonaisuuden. Pisimmdlle tdmd koordinointi on toteutettu yksityi-
selld sektorilla, jossa hajautetusta hallintojdrjestelmdstd huolimatta eldke
my6nnetddn ja maksetaan yhdestd eldkelaitoksesta.

Kuviossa 1 nrikyy tyoeldkkeen mddrdytymisen perusajatus. Sen mu-
kaan lopullinen, vakuutetulle maksettava eldke rakentuu eri eldkelakien
piiriin kuuluneista tyosuhteista ja yrittdjdtoiminnasta karttuneista eldkkeis-
td. Kuviossa olevat kirjainyhdistelmdt ovat eldkelakien suomenkielisten
nimien lyhenteitd. Yksityisen ja julkisen sektorin tyoeldkelakien tdydelliset
nimet ovat luvussa 1.5.
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Tyoeldke-etuudet on koordinoitu keskenddn pddasiassa seuraavien
sekti palkansaajien ettd yrittiijien eldkelakeja koskevien periaatteiden mu-
kaisesti:

- Jokainen tyosuhde ja yrittdijditoiminta kartuttaa eldkettd
(ansaintaperiaate).

- Karttunut eldkeoikeus sdilyy, vaikka ty6nantaja vaihtuu tai tyoskentely
piidttyy (koskemattom uusperiaate).

- Tyoeldke on indeksisidonnainen. lndeksitarkistukset perustuvat palkka-
ja hintatason muutoksiin. Tarkistukset tehdddn vuosittain sekii eldkkeen
ansaintavaiheessa ettd elAkeaikana.

- Aika tyokyvyttomyyden alkamisesta eldkeikddn (ns. tuleva aika)
kartuttaa eldkettii, jos ty6kyvyttomyys alkaa tyosuhteen aikana tai
vuoden sisdlld sen pddttymisestd (ns. tAysitehoinen eliike).

- Markkamddrdisid eliikkeen perusteena olevan palkan tai eldkkeen
ylrirajoja ei ole (katottomuus).

Enim miiismddrdinen tydeldke rajataan tietyksi p rosenttiosuudeksi

,g -$



palkasta. Tdmd tehdddn yhteensovittamalla eri jdrjestelmistd tulevat
eldkkeet keskenddn. Tyoelaikkeiden enimmdismddrd on 60 prosenttia
korkeimmasta eldkkeen perusteena olevasta palkasta. Myos lakisdd-
teisen tapaturmavakuutuksen, lakisddteisen liikennevakuutuksen ja
sotilasvammalainsddddnnon mukaiset etuudet otetaan huomioon
eldkkeiden yhteensovituksessa. Ne ovat tyoeldkkeisiin ndhden ensisi-
jaisia, joten tyoeldkettii maksetaan vain siltii osin kuin se on nditd suu-
rempi.

Tyoeldkejdrjestelmd perustettiin ja sitei on vuosien mittaan kehitetty tyo-
markkinaj drjestojen myotiivai kutuksel la.

Ennen lakisddteisen tyoeltikkeen voimaantuloa yksityisen sektorin
palkansaajien eldketurva, merimiehid lukuun ottamatta, perustui tasasuu-
ruisiin ja tuloharkintaisiin kansaneldkkeisiin, tapaturmavakuutuksen anta-
maan turvaan, huoltoapulain velvoituksiin pitkdaikaisen tyontekijdn elatuk-
sesta, vapaaehtoisiin tyonantajan kustantamiin yksilollisiin tai ryhmiikoh-
taisiin henkivakuutuksiin, eldkesddtioissd ja eldkekassoissa jdrjestettyyn
vapaaehtoiseen eldketurvaan ja tyonantajan suoraan maksamiin eldkkei-
siin. Vapaaehtoisten eldkejdrjestelyjen piiriin kuului ennen lakisddteisen
tyoeliikejdrjestelmtin voimaantuloa alle 20 prosenttia palkansaajista, pdd-
asiassa toimihenkiloitA. Teollisuudessa eldkkeiden osuus tyoajalta makse-
tuista palkoista oli hieman yli kaksi prosenttia.

Merimiehet saivat oman tyoeldkelakinsa (MEL) ennen muita palkan-
saajia jo vuonna 1956. Merimiestyon luonteesta johtuen tdmdn eldkelain
sisdlto on osin toisenlainen kuin muiden my6hemmin voimaantulleiden
eldkelakien. Myos eliikkeiden rahoitus on poikkeava.

Yksityisen sektorin tyoelaikejdrjestelmd sai nykymuodossaan alkun-
sa 1.7.1962 voimaan tulleista kahdesta eldkelaista. Tyontekijdin eldke-
laissa (TEL) sAddettiin edellA todetut yleiset koordinointiperiaatteet. Se
koski kuitenkin vain vdhintddn kuusi kuukautta kestdneitd tyosuhteita.
TEL-eldkelakia tdydensi lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekijoiden
eldkelaki (LEL). Samat koordinointiperiaatteet toteutettiin asteittain myds
muissa tyoeldkelaeissa.

Pridosalla valtion ja kuntien palveluksessa olleista oli jo vanhastaan
lakisddteinen eldketurva, mutta 1960-luvulle tultaessa se ei eniiii tdysin
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vastannut yhteiskunnan kehitystd. Julkisen sektorin eldkelakeja uudistet-
tiinkin 1 960-luvulla yksityisen sektorin tyoeldkelakien mukaisesti.

Yrittaijrit tulivat tyoeldkelakien piiriin vuoden 1970 alusta, kun maa-
talousyrittdjien eldkelaki (MYEL) ja yrittdjien eldkelaki (YEL) sdddettiin.

Viimeisin nykyisistd kuudesta yksityisen sektorin tyoeldkelaeista on
taiteilijoiden ja erdiden erityisryhmiin kuuluvien tydntekijdiin eldkelaki
(TaEL), joka koskee laissa erikseen lueteltuja ammatteja sekd alle kuu-
kauden mittaisia TEL-tydsuhteita. Laki tuli voimaan vuonna 1986 ja ly-
hyitd TEL-tyosuhteita koskevat lisdykset siihen tehtiin vuoden 1998 alusta.

Yksityisen sektorin palkansaajien eldketurvaa on laajennettu asteit-
tain siten, ettd ldhes kaikki tyoskentely oikeuttaa tyoeldkkeeseen (ks. luku
2.1.). Alunperin tyoeldikettd alkoi TEL-alojen palkansaajille karttua, kun
ty6suhde oli kestdnyt kuusi kuukautta. Vuonna 1965 tdmd odotusaika ly-
heni neljddn kuukauteen ja vuodesta 1971 alkaen eldkettd on karttunut
yhden kuukauden tyosuhteen perusteella. Vuoden '1998 alusta my6s alle
kuukauden kestdneet TEL-alojen ty6t vakuutetaan TaEL:in mukaisesti.
LEltyoaloilla ja TaEL:in alaisissa tyosuhteissa eldkeoikeuden saaminen
ei perustu tydsuhteen kestoon vaan ansioihin. Yrittdjilld tyoeldke alkaa
karttua neljdn kuukauden yrittdjdtoi m innan jdlkeen.

Suomessa ei palkansaajien eldkejdrjestelmissd ole koskaan sovel-
lettu eldkkeen perusteena olevan palkan yldrajaa tai eldkkeen markka-
mddrdisid ala- tai yldrajoja. Yrittdjien elAkelaissa on tydtuloille sen sijaan
sAddetty katto (463 197 mk vuodessa vuonna '1998), joka on suhteellisen
korkea.

Ttiysi tyoeldke karttuu yksityiselld sektorilla noin 40 vuodessa. Vuo-
den 1975 heindkuuhun asti eldkettd karttui vuodessa yksi prosentti pal-
kasta. Tdyden eldkkeen tavoitetaso oli 42 prosenttia palkasta, koska van-
huuseldkettd voi kartuttaa vain ikiivuosien 23 ja 65 viilillii. Sen jdlkeen
eldkkeen tavoitetaso vuoteen 1993 asti oli 60 prosenttia palkasta ja vuotui-
nen karttumisvauhti 1 ,5 prosenttia palkasta. Vuodesta 1993 alkaen eldk-
keen enimmdistaso on 60 prosenttia palkansaajan omalla vakuutusmak-
suosuudella vdhennetystd palkasta. Karttumisvauhti on pddsddnnon mu-
kaan 1,5 prosenttia vuodessa palkansaajan maksulla vdhennetystd pal-
kasta, mutta pddsddnto6n on tehty muutama poikkeus. Vuodesta 1994 al-
kaen tyossd olevien el6ke karttuu 60 vuoden tdyttdmisvuoden alusta lEihti-
en 2,5 prosenttia vuodessa. Vuodesta 1996 tyokyvyttomyys-, tydttomyys-
ja perhe-eldkkeiden ns. tulevan ajan oikeuden karttumista alennettiin 1,2
prosenttiin ikAvdlilld 50-60 vuotta ja 0,8 prosenttiin ikAviilillA 60-65 vuotta.

Jdrjestelmdn voimaantulovaiheessa eldkkeen prosentuaalista mdd-
rdd korotettiin siten, ettd niin kutsuttuun vdhimmdisprosenttiin perustuva
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eldke oli 29-38 prosenttia palkasta. Nykyisin nditd vdhimmiiisprosentteja
ei ole, koska jdrjestelmd on ollut voimassa niin kauan, ettd kaikilla eldk-
keelle siirtyvilld on ollut mahdollisuus kartuttaa vdhimmtiisprosentteja pa-
rempi tyoeldke.

Vuonna 1962 eldkkeinA maksettiin vain vanhuus- ja tydkyvytt6myys-
eldkkeitd. Sittemmin etuudet ovat monipuolistuneet ja mAdrdltddn tdysin
muuttuneet. Perhe-eldke liitettiin eliike-etuihin vuonna 1967 ja tyottomyys-
eldke sekii osatyokyvyttomyyseldke 1970-luvun alussa. 1980-luvun lopus-
sa otettiin kdyttdon varhennettu vanhuuseldke ja osa-aikaeldke sekd ty6-
kyvyttomyyseldkkeen laajennuksena yksilollinen varhaiseliike. Nditd eldk-
keitd kdsitelliidin yksityiskohtaisesti luvussa 3.

Kuviossa 2 on aikasarja koko lakisdAteisen eldketurvan kehityksestii
vuosina 1960-1997. Kuviosta ilmenee, ettii eldkemenojen osuus brutto-
kansantuotteesta on noussut alle 4 prosentista noin 14 prosenttiin.

15"/"
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1960 196s 1970 197s 1980 1985 1990 1995

Kansanel6ke

Knvio 2. Lakisddteiset eldkemenot prosentteina bruttokansantuotteesta
vuosina 1960-1997.
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Kansaneldkejdrjestelmdn tarkoituksena on vdhimmAiseldkkeen takaami-
nen sellaiselle Suomessa asuvalle eldkkeensaajalle, jonka tyoeldke on
tydskentelyajan lyhyyden tai ansiotason mataluuden vuoksi jridnyt vdhdi-
seksi, taijolla ei ole oikeutta tyoeldkkeeseen lainkaan. Kansaneldkejdrjes-
telmdn hallinto on keskitetty eduskunnan valvonnan alaiseen Kansan-
eliikelaitokseen (Kela).

Jdrjestelmdn etuuksiin kuuluvat kansaneltike sekd leskille ja lapsille
maksettava yleinen perhe-eldke. Kansaneliikkeen lisdnd voidaan maksaa
asumistukea, eldkkeensaajan hoitotukea sekd rintamalisdd ja ylimddrdistd
rintamalisdd niille sotien veteraaneille, joille on mydnnetty rintamasotilas-
tunnus. Myos leskelle maksettavaan perhe-eldkkeeseen voidaan maksaa
asumistukea.

Kansaneldke ja yleinen perhe-eldke kdsittdvdt samat etuuslajit kuin
yksityisen sektorin lakisddteinen ty6eldkejdrjestelmd eli eldkkeen van-
huuden, tyokyvytt6myyden ja tyottomyyden perusteella sekd leskeneldk-
keen ja lapsen eltikkeen. Myos eltikkeiden saamisen edellytykset ovat ty6-
ja kansaneldkejdrjestelmdssd varsin pitkdille yhteneviit. Osatydkyvytto-
myys- ja osa-aikaeldke eivdt kuitenkaan kuulu kansaneldkejdrjestelmdn
etuuksiin, ja yleistdi perhe-eldkettd maksetaan vain alle 65-vuotiaalle les-
kelle, joka ei saa kansaneldkettd.

Vuoteen 1995 saakka kansaneldkkeen pohjaosa maksettiin kaikille
siihen oikeutetuille tyoeldkkeen suuruudesta riippumatta. Vuodesta 1996
ldhtien eldkkeelle siirtyville kansaneldkettd ei endd makseta, jos tyoeldke
ylittAd mddrdtyn rajan. Muutos koskee myos niitd, jotka olivat jo eldkkeelld
muutoksen tullessa voimaan. Jos heilld ty6eldkkeen mddriin vuoksi on ol-
lut oikeus vain kansaneliikkeen pohjaosaan, pienennetddn pohjaosaa vii-
hitellen vuosittain, kunnes sitd ei endd vuonna 2001 makseta.

Nykyisin vield noin 95 prosenttia yksityisen sektorin lakisddteisen
tyOelaikejairjestelmdn vanhuus-, tyokyvyttomyys- tai tydttdmyyseldkkeen
saaj ista saa kansaneldkejdirjestelmdn m ukaista eldkettd. Tu levaisu udessa
tdmd osuus tulee supistumaan. Yksityisen sektorin tyoelaikejairjestelmdn
leskeneliikettd saavista noin 8 prosenttia saa myds kansaneliikejdrjestel-
mdn leskeneldkettd. Lapseneldkkeissd vastaava osuus on 86 prosenttia.
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Kuvio 3 havainnollistaa kansaneldkkeen riippuvuuden tyoeliikkeen
mddrdstd vuonna 1998. Kuvio esittdd sellaisen lapsettoman, yksindisen
eldkkeensaajan tilanteen, joka asuu toisessa eli halvemmassa kuntaryh-
mdssa. Eldkkeensaaja, joka ei saa lainkaan tyoeldkettd tai jonka tyoeldke
on hyvin pieni, saa tdyden kansaneldkkeen. Mikali tydeldke on vdhintiidn
noin 5 000 markkaa kuukaudessa, eldkkeensaajalla ei endd ole oikeutta
kansanelakkeeseen. Kuviosta 3 ilmenee lisdksi kansaneldkejdrjestelmdn
maksaman asumistuen mddrd, kun asumiskustannuksiksi on oletettu
1 200 markkaa kuukaudessa, joka on asumiskustannusten keskimddrd.
Eldkkeensaajalle voidaan lisiiksi maksaa muita edelld lueteltuja lisid. Vuo-
den 1998 tarkat markkamddrdt on esitetty tekstilaatikossa.
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Kansaneldke-etuuksien mddrdt vuonna 1998

; Yksindisen henkil6n kansaneldkkeen tdysi mddrd on asuinkunnasta riip-
I puen 2 481 lai 2 591 markkaa kuukaudessa. Naimisissa olevan henkilon
i eldkkeen tdysi mddrd on asuinkunnasta riippuen 2178lai 2 272 markkaa
i kuukaudessa.

Kansaneliikkeestd viihen netiiiin puolet eldkkeensaajan tyosu hteesee n pe-
rustuvan eldkkeen 249 mk kuukaudessa ylittdvdstd miiiirdstii. Kansanelii-
kettd ei makseta yksindiselle, jonka tyoeldke on asuinkunnasta riippuen yli
5 090 tai 5 311 markkaa kuukaudessa. Naimisissa olevalle eldkettd ei
endii makseta, jos tyoeldke ylittairi 4 484 lai 4 672 markkaa kuukaudessa.

Rintamalisdd maksetaan rintama-alueella sota-aikana sotilaina tai muussa
palveluksessa toimineille. Sen mddrd on 221 markkaa kuukaudessa. Td-
mdn lisdksi pientd eldkettd saavalle rintamalisddn oikeutetulle maksetaan
ylimddrdistd rintamalisdti, jonka suuruus on enimmilleiein 534 markkaa
kuukaudessa

Asumistuki on 85 prosenttia eldkkeensaajan omavastuuosuuden ylittdvistd
hyvAksyttdvistd asumismenoista. Omavastuuosuus riippuu eldkkeensaa-
jan ja hAnen puolisonsa kaikista tuloista. Myos osa mddrdtyn rajan ylittd-
vdstd omaisuuden arvosta luetaan tuloiksi. Omaisuudeksi ei kuitenkaan
lueta omassa kdytossti olevaa asuntoa.

Eldkkeensaajan hoitotuki on avuntarpeen mddrdstd riippuen 278-1 382
markkaa kuukaudessa.

: Leskeneldkkeen tdysi mddrd on enintiidn tdyden kansaneldkkeen suurui-
i nen. ElEikettdi vdhentdvdt muutkin tulot kuin tyoeldke.

Puoliorvolle maksettavan lapseneldkkeen tdysi mddrd on 627 markkaa
kuukaudessa. Tdysorvon eldkkeen tdysi mddrd on kaksinkertainen.

Kaikki kansaneldkejdrjestelmdn etuudet ja tulorajat on sidottu kulut-
tajahintaindeksiin. lndeksitarkistus tehdddn vuosittain yleensd tammikuus-
sa. Esimerkiksi viimeisen 10 vuoden aikana kansaneldkkeiden indeksi on
noussut keskimAdrin 2,8 prosenttia vuodessa. Tyoekikejdrjestelmdn kdyt-



tdmti TEl-indeksi on samana aikana noussut keskimddrin 3,3 prosenttia
vuodessa.

Kerran mddrdttyA kansaneldkejdrjestelmdn etuutta ei tydeliikkeen
indeksitarkistuksen vuoksi lasketa uudelleen, vaan maksettavaa mddrdd
ainoastaan tarkistetaan kansanel6kejArjeste lmdn i ndeksil lii.
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Yksityisen sektorin lakisddteinen tyoeldke on miitirdosa vakuutetun pal-
kasta. Tdmd mdiirdosa on toisaalta suhteessa jtirjestelmdn piiriin kuulu-
van ty6suhdeajan pituuteen ja toisaalta riippuvainen siitd, missd jdrjes-
telmdn kehitysvaiheessa eldke on alkanut eli minkA ajankohdan mddrdyty-
missddntojen mukaan se on laskettu.

Palkansaajavakuutetun kannalta tavoitteellinen eli tdyden tyouran
perusteella mddrdytyvd eldketaso tulee nykyisen lainsdddAnnon perus-
teella kohoamaan vuosituhannen vaihteeseen mennessd noin 60 prosent-
tiin. Tdysi eldke ansaitaan noin 40 vuodessa. Yrittdijistdi 60 prosentin ta-
voite-eldkkeen voivat saada ensi vuosikymmenen lopulla eliikkeelle jiiii-
vdt.

Kuviossa 4 on esitetty yksityisen lakisddteisen tyoeldkejdrjestelmdn
tavoite-eldkkeen (60 prosenttia palkasta) ja nykyisen kansaneldkejdrjes-
telmdn mukaisen eldkkeen muodostama eldkkeensaajan kokonaiseldke.

Vapaaehtoinen tyosuhteeseen tai yrittdijiitoimintaan perustuva listi-
eliike rinnastetaan lakisddteiseen tyoeldkkeeseen kansaneldkejdrjestel-
mAn mukaisen eldkkeen mddrdytymisessti. Ndin ollen kuvio kuvaa myds
sellaisen tyontekijdn tai yrittdijEin eldkettd, jonka eldketaso on saatettu ta-
voitteen mukaiseksi tdllaista vapaaehtoista lisdeldkettd kdyttden.

KansaneldkejArjestelmdn mukaista eldkettd tAydentdd kuviossa
asumistuki, joka on laskettu 1 200 markan kuukausittaisia asumiskustan-
nuksia vastaavasti. Kansaneldke on laskettu olettaen, ettd eldkkeensaaja
on yksiniiinen ja asuu toisessa eli halvemmassa kuntaryhmAssd. Tulevai-
suudessa tdyden tyouran jdlkeinen eldketurva koostuu lAhes yksinomaan
tyoeldkkeistii. Kansaneldkettd voi tulla maksettavaksi, jos tyouraan sisdl-
tyy ty6elAmdn ulkopuolisia jaksoja tai osa-aikatyotA tai palkka on keski-
mddrdistd pienempi.
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Kuyio 4. Yhteensovitettu kokonaiseldke vuonna 1998.

Kuviossa 5 on esitetty yksityisen sektorin lakisddteisen tydeldke-
jdrjestelmdn tavoite-elAkkeen (60 prosenttia palkasta) ja nykyisest6 kan-
saneldkkeestd koostuvan eldkkeen mddrd suhteessa asianomaisen palk-
kaan vuonna 1998. Eldkkeen mddrd on sama kuin edellisessd kuviossa
mutta ilman asumistukea. Eldkkeen ja palkan suhde on esitetty sekd
brutto- ettd nettomdArind.
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Kuvi* 5, Ty6- ja kansaneldkkeen yhteismddrdn osuus palkasta.
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Suomen sosiaaliturvan ja vakuutusmarkkinoiden merkittdvA erityispiirre on
se, ettii yksityiset vakuutuslaitokset hoitavat lakisddteiseen sosiaaliva-
kuutukseen kuuluvaa tyoeldkevakuutusta ja tapaturmavakuutusta. Koska
tyoeldikejairjestelmtin hallinto on hajautettu usealle eldkelaitokselle, hoi-
detaan erditii toimintoja keskitetysti ty6eldkejdrjestelmiin keskuslaitokses-
S?, Eldketurvakeskuksessa. Siellai hoidetaan muun muassa keskus-
rekisterin ylldpito, eldkekustannusten vastuunjako eldkelaitosten kesken,
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lakien soveltamiseen liittyvdt ratkaisut, tilastotoimi sekd ty6eldketurvan
kehittiimiseen liittyvid tehtdvid.

Ylimmdstd valvonnasta ja lainsddd6nnon valmistelusta vastaa sosi-
aali- ja terveysministerio.l Lakisddteisen tyoeldketurvan keskeisiin peri-
aatteisiin kuuluu, ettd kansalaisille turvataan lainsddddnnon mukaiset
etuudet. Koska millddn vakuutusvalvonnalla ei pystytti tdysin varmasti
estdmdAn vakuutuslaitosten maksukyvyttomyyttd selvitystilassa tai kon-
kurssissa, on yksityisten eldkelaitosten hoitamaan lakisddteiseen ty6eld-
kevakuutukseen luotu lakisddtei nen taku ujdrjestelmd vakuutettujen etujen
turvaamiseksi. MikEili jokin laitos ei kykene vastaamaan sitoumuksistaan,
muut laitokset ja viime kddessd vakuutuksenottajat huolehtivat yhteisvas-
tuullisesti siitd, ettd eldkkeet pystytddn maksamaan.

TEL:n piiriin kuuluva tydnantaja voi valita, missd eldkelaitoksessa
tyontekijoiden tydelAkevakuutus jdirjestetdiin. Se voidaan jdrjestdzi jossa-
kin nykyisestd kuudesta eldkevakuutusyhtiostd, joilla on valtioneuvoston
toimilupa lakisddteisen tyoeldkevakuutuksen harjoittamiseen, tai eldkesdd-
tidssd tai eldkekassassa. Suomen liityttyii vuonna 1994 Euroopan talous-
alueeseen ETAan ja vuonna 1995 Euroopan Unioniin lainsddddntod
muutettiin niin, ettd lakisddteistd tyoelEikevakuutusta hoitavat vakuutusyh-
ti6t eivdt voi harjoittaa muuta vakuutustoimintaa.

Eldikesiiiitiot toimivat yleensd yhden yrityksen puitteissa. Eldkekas-
san piiriin kuuluu tavallisesti useita saman alan yrityksiti. Eliikesddtion tai
eldkekassan perustaminen edellyttdd vihintddn 300 vakuutettua. Ela-
kesddtioitd oli vuoden 1997 lopussa toiminnassa 42 ja eldkekassoja 8.
EldkelaitostyypeittAin tarkasteltuna TEL-vakuutetut jakautuivat vuoden
1997 lopussa siten, ettd 83 prosenttia heistd oli vakuutettuna eldkevakuu-
tusyhtiOissd, 14 prosenttia eldkesddtioissd ja 3 prosenttia elikekassoissa.
TEl-rahastoja oli vuoden 1997 loppuun mennessd kertynyt '180 miljardia
markkaa. Niistd 81 prosenttia oli vakuutusyhtiOiden hoidossa, 15 prosent-
tia eldkesddtioissd ja 4 prosenttia eldkekassoissa.

LEL-, TaEL- ja MEl-eldkelakien piiriin kuuluvien palkansaajien sekd
maatalousyrittdjien eldketurva hoidetaan keskitetysti omissa eldkelaitok-
sissaan. YEL-eldkelain piiriin kuuluvat yrittiijiit jdrjest6vdit henkilokohtaisen

1 Katso Luku 7. ElSkejdrjestelmien sidntely, ohjaus ia valvonta

2t



tydeldkkeensd eldkevakuutusyhtiossd (98 prosenttia yrittdjistd) tai eldke-
kassassa (2 prosenttia).

Kuviosta 6 ilmenee ty6eldkejdrjestelmdn hallinto-organisaatio erik-
seen yksityiselld ja julkisella sektorilla. Kuvan jailjessri on luettelo tyoeld-
kelaeista.

Kuten edelld todettiin tyoeldketurvan perustaminen tapahtui tyo-
markkinajdrjestdjen myotdvaikutuksella. Tdstd syystd tydmarkkinaosa-
puolet ovat edustettuina eldkelaitosten ja Eldketurvakeskuksen hallinnos-
sa.

Ty6dtikeiiiriestd rEin organisaatio
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Yksityisen sektorin eldkelait:

TEL
LEL
TaEL

= Tyontekijtiin elikelaki
= Lyhytaikaisissatydsuhteissaolevientydntekijdineldkelaki
= Taiteilijoiden ja erdiden erityisryhmiin kuuluvien

tyontekijdin eltikelaki
= Merimieseldkelaki

= Maatalousyrittdjien eldkelaki
= Yrittdjien eldkelaki

MEL
MYEL
YEL

VEL
KVTEL

Valtion eldkelaki
Kunnallisten viranhaltijain ja ty6ntekijdin eldkelaki
Evankelis-luterilaisen kirkon eldkelaki

Julkisen sektorin eldkelait:

: KiEL

Yksityisen sektorin tydeldkelaitokset toimivat itsendisind vakuutus-
laitoksina. Vakuutusmaksut ja vakuutusehdot ovat kuitenkin yhdenmukai-
set ja sosiaali- ja terveysministerion hyvtiksymiit.

Eldkkeen mydntdd ja maksaa yksityiselld sektorilla se elakelaitos,
jossa henkil6 on viimeksi ollut vakuutettuna (ns. viimeisen laitoksen peri-
aate). Omien rekisteritietojensa tdydennykseksi eldkelaitos saa Eldke-
turvakeskuksesta muut eldkkeen laskemiseen tarvitsemansa tiedot. Re-
kistereissd on viitetiedot myos julkisen sektorin palvelussuhteista. Vuosit-
tain Eldketurvakeskus selvittdd eri elAkelaitosten vastuut maksetuista
eldkkeistd. Ldhivuosina viimeisen laitoksen periaate laajenee koskemaan
myos julkisen sektorin eldkelaitoksia.

Keskitetysti hoidetut rekisterit mahdollistavat vakuutettujen palvelun
myos ennen eldketapahtumaa. Vuosittain noin joka kymmenes vakuutettu
saa automaattisesti tiedot rekistereihin merkityistd tyosuhteistaan ja karttu-
neista eldkkeistddn. Ndin vakuutetut voivat varmistaa, ettd rekisteritiedot
ovat heiddn osaltaan oikein. Lisdksi vakuutettu voi milloin hyvdnsd pyytaa
ndhtdvdkseen rekistereissd olevat hdntd koskevat tiedot.
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Tydnantajat ja vakuutetut palkansaajat kustantavat yhdessd yksityisen
sektorin palkansaajien perusturvan mukaisen tydeliikkeen. Vakuutetut
palkansaajat voivat lisdksi osallistua mahdollisten vapaaehtoisten lisdeldk-
keiden kustannuksiin yhdessd tydnantajien kanssa.

Valtio on mukana maatalous- ja muiden itsendisten yrittEijien tyoeld-
keturvan rahoituksessa ja kustantaa eldkkeet siltd osin kuin vakuu-
tusmaksurahoitus ei riitd.

Merimiesten eldkelain mukaisten eldkkeiden rahoitus eroaa muista
tyoeldkkeistd siind, ettd eldkekustannuksiin osallistuvat yhtd suurella
osuudella sekd tyonantajat, vakuutetut ettd valtio.

Yksityisalojen palkansaajien tydeldkkeet rahoitetaan osittain rahas-
toivalla jdrjestelmdlld. Maksut mridrdiytyvdt laissa sdddettyjen vakuutus-
matemaattisten perusteiden mukaan ja maksu on perusluonteeltaan kol-
lektiivinen jdrjestely, jossa kustannuksia tasataan ty6nantajien vdl i I ld.

Sosiaali- ja terveysministerio vahvistaa maksut vuosittain. Sdddetys-
td maksutasosta voidaan poiketa vain lainmuutoksella, muuttamalla etuuk-
sia tai sallimalla tilapdisesti vajausta eldkevastuissa.

Maksu oli koko 1960-luvun 5 prosentin tasoa, ylitti 10 prosentin ta-
son vuonna 1976 ja 20 prosentin tason vuonna 1995. Tyoekikejdrjestel-
mdn asteittaisen voimaantulon seurauksena maksu nousee hitaasti hyvin
pitkdain.

Tyoeldkejdrjestelmdn rahoitusta kdsitellddn yksityiskohtaisesti lu-
vussa 4 ja rahoitusndkymid luvussa 8.
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Ty6eldkelait kattavat kdytdnnossd kaikki palkansaajat ja itsendiset yrittd-
jait. Yksityisen sektorin tyoelikelakien mukaan vakuutettuja on noin 70
prosenttia maan koko tyovoimasta. Vakuutetuista 80 prosenttia on palkan-
saajia ja 20 prosenttia yrittdijid.
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Yksityisen sektorin lakisddteinen ty6el6keturva kattaa ldhes kaikki ne hen-
kilot, jotka tydskentelevdt tai ovat joskus tyoskennelleet yksityiselli sekto-
rilla. Vuonna 1997 yksityiselld sektorilla tyOskenteli noin 1 690 000 henki-
lod. Heistd vain vdhdinen osa jaii lakistidteisen tyoeldketurvan ulkopuo-
lelle, koska tyoskentelyn kestoa ja ansioita koskevat rajat ovat varsin ma-
talat. Noin 760 000 henkil6ti on kartuttanut eldketurvaa yksityiselld sekto-
rilla, mutta on sen jdlkeen siirtynyt julkiselle sektorille, ulkomaille tai ei
endd muutoin kuulu tydvoimaan. Heiddn ansaitsemansa oikeus tyoeldke-
turvaan siiilyy ns. vapaakirjana.

Tyontekijaiin eldkelain (TEL) mukaan vakuutettuja ovat tydsuhteessa
olevat 14-64-vuotiaat ty6ntekijAt, joiden tyosuhde on yhdenjaksoisesti
kestdnyt vdhintddn kuukauden ja joiden tyoansio on vdhintddn laissa sdd-
detyn mddrdn (1 156,69 markkaa kuukaudessa vuonna 1998). Jos TEL-
alan tyOsuhde jaiti alle kuukauden pituiseksi tai ansiot alle rajamddrdn,
elAketurva ty6suhteesta mddrdytyy TaEL:n mukaan.

Lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien ty6ntekijdiin eldkelaki (LEL)
kattaa maatalous-, metsd-, rakennus- ja satama-aloilla tyoskentelevdt pal-
kansaajat. Ndiden alojen toimihenkilot ovat kuitenkin vakuutettuja TEL:n
mukaisesti. Eldkkeeseen oikeuttavalle vuosiansiolle on LEL:ssa asetettu
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vdhimmdisraja, joka on 3 650 markkaa vuonna 1998. Jos vuosiansio jdd
vdhi m mdismAdrdd pienem mdksi, ei tAltd vuodelta kartu LE L-eliikettdi.

Merimieseltikelain (MEL) mukaan vakuutettuja ovat ulkomaan-
kauppaliikenteessd suomalaisessa kauppa-aluksessa palvelevat merimie-
het. Sen sijaan rannikko- ja sisiivesiliikenteessd palveluksessa olevat me-
rimiehet ovat LEL:n alaisia.

Taiteilijoiden ja erdiden erityisryhmiin kuuluvien tydntekijuiin eldkelain
(TaEL) mukaan vakuutettuja ovat laissa luetellut ammattiryhmiit sekd
edellA mainitut TEl-alojen lyhytaikaiset tyosuhteet. Tyosuhteelta edelly-
tetddn, ettd se on tarkoitettu jatkumaan vuotta lyhyemmdn ajan. Eldkkee-
seen oikeuttaville vuosiansioille on myos TaEL:ssa asetettu vdhim-
mdisraja, joka on 3 650 markkaa vuonna 1998.

Maatalousyrittdjien eldkelain (MYEL) mukaan vakuutettuja ovat
Suomessa asuvat 18-64-vuotiaat maatalousyrittdjdt sekA heiddn viljel-
maillii ty6skentelevdt perheenjdsenensd. Viljelijain tulee harjoittaa maata-
loutta vdhintddn viiden hehtaarin tilalla itse ty6td tehden. Viljelmdn kokoa
mddritettdessd otetaan maatalousmaana huomioon myos sijaintikunnasta
riippuva mddrdosa metsiimaata. MYEL:n piiriin kuulumisen edellytyksid on
lisdksi, ettd yritystoiminta on jatkunut ainakin neljd kuukautta 18 vuoden
idn tdyttdmisen jdlkeen, ja ettd yrittdjdtyotulo on vdhintddn 13 880,28
markkaa vuodessa (vuonna 1998). Maatalousyrittdjien eldkelain piiriin
kuuluvana maatalousyritteijAnri pidetddn myos kalastajaa, joka olematta
tyosuhteessa harjoittaa ammattimaista kalastusta, sekd poronomistajaa,
joka tekee poronhoitotyotd omaan, perheenjdsenensd tai paliskunnan lu-
kuun.

Maatalouden rakennemuutoksen tukemiseksi maksetaan luopumis-
tukea. Luopumistukea voi saada sellainen 55-64-vuotias, joka on ollut
pddtoiminen viljelijd 10 vuoden ajan ennen tilasta luopumista ja joka ei saa
MYEl-elaikettd eikd kansaneldkettd. Pelto voidaan myydd tai vuokrata
muuhun kuin maatalouskdyttddn tai pddtoimiseen viljelyyn nuoremmalle
viljelijrille.

Yritteijien eldkelain (YEL) mukaan vakuutettuja ovat muut Suomessa
asuvat 18-64-vuotiaat itsendiset yritteijait, joiden yritystoiminta jatkuu vd-
hintddn neljd kuukautta 18 vuoden idn tdyttrimisen jdlkeen, ja joiden yrittd-
jdtulo on vdhintddn 2 313,38 markkaa kuukaudessa vuonna 1998.

Seuraavaan asetelmaan on koottu yhteenvetona yksityisen sektorin
ty6eldkelakien mukaan vakuutettujen henkil6iden lukumddrdt vuoden
1997 lopussa.
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Eldkelaki Henkil6itdi

Palkansaajat:
TEL
LEL
MEL
TaEL

1 028 000
78 000
I 000
7 000

Yrittdjdt:
YEL
MYEL

154 000
122 000

Asetelmassa olevien palkansaajien ja yrittdjien eldkelakien tiiydel-
liset nimet ovat luvussa 1.5.

A.A. Wakuu*etut palkansaeiffit im yn$**frii*S

Maan koko ty6voimasta noin 70 prosenttia tyoskentelee yksityisellA sekto-
rilla. Heistd 80 prosenttia on palkansaajiaia20 prosenttia yrittrijiii.

Kuviossa 7 on tiedot yksityisen sektorin tyoeldketurvan piiriin kuulu-
neista palkansaajista, yrittdjistd ja eldkkeensaajista idn ja sukupuolen mu-
kaan jaettuna vuonna 1996.

Naisten osuus on kauttaaltaan jonkin verran pienempi kuin miesten,
mikd johtuu siit6, ettd naiset miehid useammin tyoskentelevdt julkisella
sektorilla ja, ettd naisia on miehid enemmdn tydvoiman ulkopuolella. Suo-
messa naisten osallistuminen tyoelAmddn on kuitenkin yleisempdd kuin
OECD-maissa keskimddrin.

Tarkasteltaessa yksityistdi ja julkista sektoria kokonaisuutena on
55- 64-vuotiaasta vdestostd tydssd endd joka kolmas, kun taas eldkkeelld
on joka toinen. 55 vuotta tdyttdneiden miesten tyohon osallistumisaste on
OECD-maiden alhaisimpia.
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I Yksityrsen sekt. pakoll. eldketurvan piiriin kuuluva tyosuhde tai yrittAjdjakso

W\1 Yksitlisen sektorin tyoelAke

Muu viesto

Kxvis 7, Vdestd ja yksityisen sektorin lakisddteisen tydeldketurvan kattavuus
vuonna 1996.

Yksityiselld sektorilla kolme eniten tyollistavaa toimialaa ovat teolli-
suus, kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta sekd rahoitus, vakuutus ja
liike-eldmdn palvelut. Yli 90 prosenttia ndiden kolmen toimialan ty6llisistd
tyoskentelee yksityiselld sektorilla. Taulukossa 1 ovat toimialoittaiset tiedot
yksityisen sektorin tyollisistd sekd ndiden osuudesta kaikista ty6llisistd
vuonna '1996.
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Y*uuiukk* 1. Yksityisen sektorin ty6lliset toimialoittain vuonna 1996, %.

Toimiala Jakautuminen
toimialoittain, 7o

Osuus toimialan
tyollisistd, %

71Kaikkitoimialat 100

Maa- ja metsdtalous
Teollisuus
Rakentaminen
Kauppa, majoitus-
ja ravitsemistoiminta
Liikenne
Rahoitus-,vaku utus- ja
liike-eliimtin palvelut
Yhteiskunnalliset
ja henki16kohtaiset
palvelut

9
30

7

92
98
84

99
93

79

23

21
10

12

10

Ldrhde: Tilastokeskus

Taulukossa 2 on lukumd6rdtiedot yksityisen sektorin palkansaajista
ammattialan mukaan jaettuna sekd osuudet asianomaisten ammattialojen
kaikista palkansaajista. Taulukossa on my6s tiedot yrittdjistd ammattialan
mukaan jaettuna. Suurin osa yrittdjistd toimii maa- ja metsdtaloudessa tai
kalastusalalla. Tdhdn ammattiryhmddn kuuluu yrittdijistii 36 prosenttia.
Kaikista alalla ty6skentelevist6 henkiloistd yli 70 prosenttia on yritt?ijiii.

Kaikista palkansaajista 66 prosenttia ty6skentelee yksityiselld sekto-
rilla. Ammattialan mukaan luokiteltuna kaupallinen ty6, teollinen, raken-
nus- ja kaivostyo sekd kuljetus- ja liikennety6t ovat ldhes kokonaan yksityi-
selld sektorilla. Terueydenhuolto- ja sosiaalialojen ty6t ovat sitd vastoin
pAdosin julkisella sektorilla.
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Y*aariu$":k* ,*. Yksityisen sektorin palkansaajat ja yrittdjdt ammattialan
mukaan jaettuna vuonna 1996.

Ammattiala

Kaikkiammatit

Teknillinen, tieteell.,
opetus ym. human. ty6
Terveydenhuolto ja
sosiaalialan ty6
Hallinto- ja toimistoty6
Kaupallinen tyd
Maa- ja metsdtaloustyo
Kuljetus- ja liikennetyd
Teollinen, rakennus- ja
kaivostyo
Palveluty6 ym.
Tuntematon

Palkansaajat

lukumddrd
yksityisellEi
sektorilla

1 179 000

1 52 000

45 000
21 1 000

66 000
26 000
86 000

362 000
124 000

8 000

Yrittzijiit

% kaikista
palkan-
saajista

luku-
mddrii

66 302 000

18 000

13 000
42 000
37 000

1 09 000
20 000

4't 000
21 000

1 000

49

17
70
00
63
89

91
59
64

1

Liihde: Tilastokeskus

2"S. ffiilffikkeet ja el;Sk[resrcsealat

Eldkkeensaaja on ty6uransa aikana saattanut olla vakuutettu usean eri
ty6eldkelain mukaan. Alla olevassa kahdessa asetelmassa yksityisen
sektorin eldkkeensaajat on tilastoitu sen eldkelain mukaan, jonka mukaan
he ovat viimeksi olleet vakuutettuja ja jonka perusteella eldke on myonnet-
ty. Poikkeuksen muodostaa Merimieseldkelaki (MEL), jossa ennen
1.1.1991 alkaneet MEl-eldkkeet aina kirjautuvat erillisiksi eldkkeiksi. Per-
he-eldkkeet on tilastoitu edunjdttiijdn tydskentelyn mukaisesti.

Maksussa olevien elikkeiden summa ei ole sama kuin yksityisen
sektorin tyoeldkkeensaajien kokonaismddrd. Tdmd johtuu, paitsi MEL-
tilastoinnista, ennen kaikkea siitA, ettd perhe-elakkeensaaja voi saada
omaa ty6eldkettd ja lisAksi perhe-eldkettd. Omaan ty6uraan perustuvien
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eldkkeiden saajia, maatalouden erityiseldkkeet mukaan lukien, oli yksityi-
sellii sektorilla vuoden 1997 lopussa 870 289 ja eliikkeensaajia yhteensti
962 272, vaikka seuraavassa asetelmassa eldkkeiden yhteismddrd on
1072392.

Maksussa olleet yksityisen sektorin eliikkeet jakautuivat viimeisen ty6eld-
kelain mukaan vuoden 1997 lopussa seuraavasti:

TEL
LEL
MEL
TaEL2
YEL
MYEL3
Yhteensd

594 239
1 53 053

I 275
674

85 871
230 280

1 072 392

Ldhde: Tyoelaikejairjestelmdn tilastollinen vuosikirja 1997 , Osa I ;

Yksityisen sektorin eldkkeensaajat jakautuivat eldkelajin mukaan
vuoden 1997 lopussa seuraavasti:

Vanhuuseldke
Tydkyvyttomyys- ja
tyottomyyseldke
Osa-aikaeldke
Perhe-eldkkeet,
joista lesket
lapset
Yhteensd

590 648

259 965
2797

226 039
205 656

20 383
962 272

Ldhde: Suomen tyoeldkkeensaajat vuonna 1997

2f aEL elEikkeitii on vAhdn, koska tdmd eliikelaki on ollut voimassa vasta
vuoden 1986 alusta.

3 Lisiiksi maksettiin 43 7 44 maatalouden erityiseliikettti.
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Vuoden 1997 lopussa yksityisen sektorin tyoeldkelakien mukaisia
tdysid tyokyvyttomyyseldkkeitd oli maksussa 2OB 907 ja osatyokyvytto-
myyseldkkeitd 9 067. Tdysistd eldkkeistd oli yksil6llisiai varhaiseliik-
keita 4't 194.

Yksityisen sektorin tyoeldkkeen saajien kokonaismddrd oli 77 pro-
senttia Suomen kaikista eliikkeensaajista sekii 86 prosenttia yksityisen ja
julkisen sektorin kaikista tyoeldkkeen saajista. Yksityisen sektorin tyoeltik-
keen saaja yleensd saa myos kansaneldkettd ja, jos tyouraan sisdltyy
tyoskentelyd julkisella sektorilla, my6s julkisen sektorin tyoeldkettd.
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Kaikkien ty6eldkelakien mukaan maksetaan vanhuus-, tyokyvyttomyys-,
tydtt6myys- ja osa-aikaeldkkeitd sekii vakuutetun kuoleman jiilkeen perhe-
eldkkeitd. Maatalousyrittdjille voidaan lisdksi maksaa luopumistukea. Tyo-
eldkettd karttuu pddsddnnOn mukaan 1,5 prosenttia palkasta kultakin
tyossdolovuodelta, ja enimmdiseldke on 60 prosenttia palkasta. Maksussa
olevat eldkkeet on sidottu vuosittain tarkistettavaan TEl-indeksiin, joka
lasketaan erikseen alle 65-vuotiaille ja 65 vuotta tdyttdneille. Kaikki el6ke-
lakeihin sisdltyvdt markkamiSrdiset tulorajat on sidottu alle 65-vuotiaiden
indeksin kehitykseen.

a # '* mr* m$ffikkw$m*$sx$o*H * q#frKtr&S$

Yksityisen sektorin tyoeldke-etuudet ovat vanhuuseldke, varhennettu ja ly-
kdtty vanhuuseldke, osa-aikaeldke, tydttdmyyseldke, tyokyvyttomyyseld-
ke, osaty6kyvyttomyyseldke, kuntoutustuki, leskeneldke ja lapseneldke
sekd maatalousyrittdjilld lisdksi luopumistuki.

Vanhuuseldkettd saa vakuutettu, joka on ttiyttdnyt 65 vuoden van-
huuseldkeidn. TEL:n mukaan edellytetdidin lisdksi, ettd tyosuhde on piiiit-
tynyt. Vuoden 1986 alusta on 60-64-vuotiailla ollut mahdollisuus ottaa
vanhuuseldke varhennettuna. Varhennettu vanhuuseliike on pysyvdisti
alempi kuin normaali vanhuuseldke. Vastaavasti eldkettd voidaan lykatii
yli eldkeidn, jolloin eldkkeeseen maksetaan lykkdyskorotusta.

Osa-aikaeldkkeen voi saada 58-64-vuotias, pitkddn tyossd ollut pal-
kansaaja, joka ei saa omaa eldkettd (eli muuta eldkettd kuin perhe-
eldikettri) ja joka siirtyy kokoaikaty6std osa-aikatyohdn. Osa-aikatyossii
ty6ajan tulee olla vdhintddn 16 ja enintddn 28 tuntia viikossa ja ansioiden
aleneman 30-65 prosenttia kokoaikatyon ansioista. Osa-aikaty6ssd saa-
tavien ansioiden on oltava vdhintddn 1 156,69 markkaa kuukaudessa
vuonna 1998. Osa-aikaeldkkeen ikdrajaa laskettiin 1.7.1998 alkaen ko-
keilumielessd 56 ikdvuoteen. Kokeilu kestdd vuoden 2000 loppuun.
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Tyottomyyseldkettd saa sellainen 60-64-vuotias pitkddn tyottomdnd
ollut, joka on saanut enimmdisajan tyottomyyspdivdrahaa, eli vdhintddn
500:lta pdivdltd. Lisdksi edellytetddn, ettd hakija on ollut ansiotyossd vd-
hintddn 5 vuoden ajan viimeisten 15 vuoden aikana ja ettd eldkkeeseen
voidaan liittdd eldkeikaiain jiiljelld oleva aika eli ns. tuleva aika. Edelleen
edellytetddn, ettd hakijalle ei ole voitu osoittaa sellaista tyotii, jonka vas-
taanottamisesta kieltdytyessdAn hdn olisi menettdnyt oikeutensa tydtto-
myyspdivdrahaan.

Tyokyvyttdmyyseldke myonnetddn alle 65-vuotiaalle vakuutetulle,
jolla on tyokyky;i heikentdvd sairaus, vika tai vamma ja jonka tyokyvytto-
myyden voidaan arvioida jatkuvan yhtdjaksoisesti vdhintddn vuoden ajan.
Lddketieteellisten seikkojen lisdksi otetaan huomioon vakuutetun kyky
hankkia ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla tyolld, johon hdnen
kohtuudella odotetaan kykenevdn, kun otetaan huomioon hdnen koulutuk-
sensa, aikaisempi toimintansa, ikdnsd ja muut niihin verrattavat seikat.
Tyokyvyn ja ansiotason vdhenemisestd riippuen ty6kyvyttomyyseldke
maksetaan joko tdytend tai osaeldkkeend. Tdysi tyOkyvyttomyyseldke
myonnetddn, mikdli tyokyvyn katsotaan vdhentyneen ainakin kolme vii-
desosaa ja osatyokyvyttomyyseltike, jos tyokyvyn katsotaan vAhentyneen
vdhemmdn kuin kolme viidesosaa mutta ainakin kaksi viidesosaa.

Kuntoutustuki on korvannut 1 .1.1996 alkaen entisen mAdrdaikaisen
tyokyvyttomyyseldkkeen. Sen myontdminen edellyttdd, ettii hakija on tyo-
kyvyttomyyseldkkeeseen oikeuttavalla tavalla tyokyvyton, ja ettd hdnelle
on tehty hoito- tai kuntoutussuunnitelma. Tavoitteena on korostaa kun-
touttavien ja tyohon paluuta edistAvien toimien ensisijaisuutta pysyviin
eldkeratkaisuihin ndhden.

Vuoden 1986 alusta ldhtien on tyokyvyttomyyseldkettd maksettu
myos yksil1llisend varhaiseldkkeend. Tdmd. eldke eroaa normaalista tyo-
kyvyttomyyseldkkeestd siind, ettd lisdksi edellytetddn ammatissaolon pit-
kiiaikaisuutta ja lddketieteellisten syiden merkitys tydkyvyttdmyyttd arvi-
oitaessa on pienempi. Yksil6llinen varhaiseldke voidaan myontdd 58
vuotta tiiyttiineille.

Perhe-eldkkeen leskeneldke maksetaan samoilla edellytyksilld nais-
ja miesleskelle. Eldkkeen myontdminen edellyttdd, ettd leski oli avioliitossa
edunjEittEijdn kanssa kuolemantapauksen sattuessa ja ettd avioliitto oli
solmittu ennen edunjdttdjdn 65 vuoden ikdd. Leskeneldkettd voi saada
myos entinen puoliso, jos edunjettaja oli velvollinen maksamaan hdnelle
jatkuvaa elatusapua.

Leski saa eldkkeen, jos hdnelld ja puolisolla on tai on ollut yhteinen
lapsi. Lapsen idlld ei ole vaikutusta leskeneldkeoikeuteen. Jos puolisoilla
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ei ole yhteistd lasta, leskeneliikkeen saaminen edellytttid, ettii leski oli
edunjiittiijEin kuollessa tdiyttdnyt 50 vuotta. Sen lisdksi on edellytyksend,
ettti avioliitto oli solmittu ennen lesken 50 vuoden ikriri ja jatkunut vdhin-
tiidn viisi vuotta. Jos lapseton leski on syntynyt ennen heindkuuta 1950,
sovelletaan edelld mainitun 50 vuoden ikdrajan asemesta 40 vuoden ikd-
rajaa. Lisdksi edellytetdiEin, ettd avioliitto edunjdttdjdn kanssa oli jatkunut
vdhintAdn kolme vuotta.

Leskeneldke ei lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton 50 vuotta
tdytettyddn. Jos leski solmii uuden avioliiton tdtd nuorempana, eldkkeen
maksaminen lopetetaan, mutta leskelle maksetaan kolmen vuoden les-
keneldkettd vastaava kertasumma. Jos uusi avioliitto purkautuu viiden
vuoden kuluessa, eikA leskelld ole oikeutta perhe-eldkkeeseen tdmdn uu-
den avioliiton perusteella, lakkautettua leskeneldkettd ryhdytddn hake-
muksesta maksamaan uudelleen. ElAkkeestd vdhennetddn tiilloin kerta-
suorituksen mddrd.

Lapsen eldkeoikeus ei riipu leskeneldkkeen maksamisesta, eikd lap-
sen tuloilla ole vaikutusta eldkkeen mddrddn. Lapseneldkettd saavat
edunjeitteijrin omat alle 18-vuotiaat lapset. Myos puolison lapset saavat
perhe-eldkkeen isd- tai ditipuolensa jdlkeen, jos he asuivat edunjdttdjdn
kuollessa puolisoiden yhteisessd kodissa. Lapseneldke lakkaa lapsen
tdyttdessd 18 vuotta tai, jos hdnet annetaan ottolapseksi.

Luopumistukea saa 55 vuotta tdytt;inyt maanviljelijd, joka luopuu ti-
lastaan ja lopettaa pysyvdsti maatalouden harjoittamisen. Luopumistuen
voi saada tilan omistaja, hiinen aviopuolisonsa tai leski, jolla on avio-
oikeus tilaan. My6s vuokrapeltoja viljelleelld voi olla oikeus tukeen. Vaimo,
jonka miehelld on oikeus luopumistukeen, voi saada oikeuden luopumistu-
keen 50 vuoden idstd ldhtien, mutta etuuden maksaminen alkaa vasta 55
vuoden idn tdyttdmisestd.

Jos vakuutetun tyoeltikelakien mukainen tydsuhde tai yrittdjdtoiminta
pddttyy ennen eldkkeeseen oikeuttavaa tapahtumaa, sdilyttdd hdn oikeu-
den ansaitsemaansa tyoeldketurvaan vapaakirjana. Vakuutetulla on va-
paakirjaan perustuen oikeus vanhuus- tai tyokyvyttomyyseldkkeeseen tai
hdnen edunsaajillaan perhe-eldkkeeseen. Jos julkisen sektorin tyoeld-
kejdrjestelmdstii maksetaan tdysitehoinen tyottomyyseldke tai yksilollinen
varhaiseldke, tulee my6s yksityisen sektorin vapaakirjaeldke maksetta-
vaksi. Vanhuuseldkeikdi on vapaakirjaeldkkeissd jailjempzind mainituin
poikkeuksin 65 vuotta.

Eri ty6suhteisiin liittyv6 eldketurva voi olla erilainen esimerkiksi eld-
keidltddn. Kun eri vapaakirjat yhdistetddn kokonaistydeldkkeeksi, ne
muunnetaan samalla viimeisen tyosuhteen ehtoja vastaaviksi. Jos esimer-
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kiksi eldkeikdd tdlloin alennetaan, alennetaan vastaavasti vapaakirjan mu-
kaista eldkettd niin, ettti vapaakirjan piidoma-arvo sdilyy. Jos taas eld-
keikdA nostetaan, vapaakirjaeldkettd korotetaan vastaavasti. Sosiaali- ja
terveysministerio on vahvistanut kaikille eldkelaitoksille yhteiset vapaa-
kirjan ehdot ja ne kertoimet, joilla eldke muunnetaan.

Kaikki tyoeldkkeet maksetaan jatkuvina suorituksina. Alle 32,13
markan (vuonna 1998) suuruiset kuukausieldkkeet voidaan kuitenkin
erdissd tapauksissa maksaa kertasuorituksina.

S . ffi . ffi & dx $q *E;,* 6 d * rs m a* e* vr&'+r"*w m-ffi$ $ m e *s

Vanhuus-, tyottomyys-, tiiysi tyokyvyttomyys-, ja yksilollinen varhaiseldke,
kuntoutustuki sekd tdysi perhe-eliike on eliikeprosentin osoittama osa
eldkkeen perusteena olevasta palkasta tai tyotulosta.

Eldkettd karttuu pdAsddnndn mukaan 1,5 prosenttia palkasta kulta-
kin tyossdolovuodelta. Tyoskentely 60 vuoden tiiytttimisvuoden alusta
ldhtien kartuttaa kuitenkin eldkettA 2,5 prosenttia vuodessa. Ennen eldke-
ikdd myonnettyyn tdysitehoiseen tyokyvyttdmyys- tai tyottomyyseldkkee-
seen liittyvdn ns. tulevan ajan osalta karttumisprosentti on idstd riippuvai-
nen siten, ettd 50 vuoden ikddn asti eldkettd karttuu 1,5 prosenttia, 50 ikd-
vuodesta 60 vuoteen 1,2 prosenttia ja 60 ikdvuodesta 65 vuoteen 0,8 pro-
senttia vuodessa eldkepalkasta.

Enimmdiseldke on 60 prosenttia korkeimmasta eliikkeen perusteena
olevasta palkasta. Eldke lasketaan erikseen jokaisesta tyosuhteesta ja
yrittdjdjaksosta ja erilliseltikkeet yhdistetddn yhdeksi eldkkeeksi.

Varhennetun vanhuuseldkkeen mddrd muodostuu eldkkeen alka-
mishetkeen mennessd kertyneiden palvelusaikojen perusteella. Lisdksi
eldkettii alennetaan 0,5 prosentilla kultakin kuukaudelta, jolla eldkkeelle
siirtymisikA alittaa 65 vuotta.

Osa-aikaeliikkeen mddrii on 50 prosenttia kokoaikatyon ja osa-
aikatyon ansioiden erotuksesta, kuitenkin enintddn 75 prosenttia osa-
aikaeldkkeen alkamiseen mennessd karttuneesta vanhuuseldkkeestd.

Osaty6kyvyttomyyseliike on puolet vakuutetun tdydestd ty6kyvytto-
myyseldkkeestd.

Perhe-eliikkeen perusteena on edunjdttdjdn saama vanhuus-, var-
hennettu vanhuus-, tdysi tyokyvyttomyys-, yksilollinen varhaiseliike tai
tydttOmyyseldke. Ellei edunjattaja ollut vielii eldkkeelld tai sai osatyoky-
vyttomyys- tai osa-aikaeliikettii, on perhe-eliikkeen perusteena se eldke,

#b



jonka edunjdttdjd olisi saanut, jos hdn olisi kuolinpdivdnddn tullut tyoky-
vyttomdksi.

Leskeneldke ja lapseneldkkeiden yhteismdiirti miiiirdytyvait edunjdittdjdn
eliikkeestd seu raavasti :

Lasten lukumddrd

ei
lapsia

6112

123 4-
lasta

2/12
, Leskenelike
i edunjittdjdn eldkkeestd 6/12 5rt2 3112

LapsenelAkkeet
yhteensd edun-
jiittiijiin eldkkeestd 4112 7112 9112 10112

Leskeneldkkeelld pyritddn kompensoimaan se tulonmenetys, joka
kuolemantapauksesta leskelle aiheutuu. Puolisoiden tydeldkekertymdn
avulla mddrdtddn leskelle maksettavan eldkkeen lopullinen suuruus. Les-
keneldkkeen suuruuteen vaikuttavat vdhentdviisti eldkesovituksen kautta
lesken omat tyoeldkkeet, jos ne ylitt6ivdrt mddrdtyn markkamddreiisen ra-
jan. Perhe-eldke - leskeneliike ja lapseneldkkeet yhdessd - on enintddn
edunjdttdjdn eldkkeen suuruinen.

Jos vanhuus-, varhennetun vanhuus-, ty6ttomyys-, tyokyvytt6myys-
tai yksilollisen varhaiseliikkeen saaja on syntynyt ennen vuotta 1939
(TEL-, LEL- ja TaEl-eldkkeen saaja) tai ennen vuotta 1947 (YEL- ja
MYEL-eldkkeen saaja) ja hein tai hiinen puolisonsa huoltavat sellaista alle
18-vuotiasta lasta, jolla olisi oikeus perhe-eldkkeeseen, lisdtddn eldk-
keeseen lapsikorotus. Lapsikorotuksen prosenttimddrd on 1-20 prosenttia
lasta kohden eldkkeensaajan syntymdvuodesta riippuen.
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Tyoeliikkeet ja niiden perusteena olevat eldkeoikeudet on sidottu ty6nte-
kijdin eldkelain mukaiseen TEL-indeksiin. Sosiaali- ja terveysministerio
vahvistaa indeksiluvut vuosittain.

Vuodesta '1996 alkaen on kdytdssd kaksi indeksid. tyoikdisten in-
deksi alle 65-vuotiaille ja eldkeikdisten indeksi 65-vuotta tAyttdneille. Mak-
sussa olevat elAkkeet tarkistetaan kunkin vuoden tammikuun alusta in-
deksin nousun suhteessa.

lndeksiluvussa on vuoden 1977 alusta ldhtien otettu huomioon sekd
palkka- ettii hintatasossa tapahtuneet muutokset. Ennen vuotta 1977
TEl-indeksi seurasi palkkojen keskimddrdistd kehitystd. Vuoteen 1995
saakka tyoeldkeindeksi oli yhteniiinen kaikille eliikkeensaajille ja sen mdd-
rdytymisperusteet vastasivat nykyistd tyoikdisten indeksid.

Tyoikdisten indeksissd otetaan huomioon palkka- ja kuluttajahintain-
deksien muutosten keskiarvo eli molempien paino on 0,5. Eldkeikdisten
indeksissd otetaan huomioon hintojen muutokset suuremmalla painolla
kuin palkkojen muutokset. Edellisten paino on 0,8 ja jdlkimmtiisten paino
0,2. Palkka- ja hintatason mittareina kdytetddn Tilastokeskuksen virallisia
indeksisarjoja palkansaajien ansiotason sekd kuluttajahintojen kehityk-
sestd.

Seuraavassa asetelmassa on sosiaali- ja terueysministerion vahvis-
taman TEl-indeksin keskimddrdinen nousu viiden vuoden jaksoissa vuo-
sina 1962-1997 sekA vertailun vuoksi vastaava kuluttajahintojen kohoa-
minen.

Vuosi TEL-indeksin
korotus, 7o

Hintojen keskimdd-
rdinen nousu, 7o

1 962-1 967
1967-1972
1972-1977
1977-1982
1 982-1 987
1987-1992
1 992-1 997

5,90
5,5'1

14,45
9,68
5,63
4,90
1,21

8,73
10,20
16,23
9,79
7,94
6,55
0,8a (yli 65-vuotiaalla)
1,26 (alle 65-vuotiaalla)
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Tyoeldkelaeissa sdddetyt eri markkamAArdt on sidottu TEL-
indeksiin. Eldkettd myonnettdessd korjataan aikaisempien vuosien palkat
TEl-indeksilld eldkkeen my6ntAmisvuoden tasoon. Myos aikaisemmasta
tyostd karttunut tyoeliiketurva eli vapaakirja on sidottu TEL-indeksiin.



Suomalaisen tyoeldkejdrjestelmdn erityispiirre on sen rakentuminen osit-
tain rahastoivaan ja osittain jakojdrjestelmdAn. Myos kustannusten ta-
sausjarjestelmd on jdrjestelmdlle ominainen piirre. Rahastointiperiaate tar-
koittaa, etta osa eldketurvan kustantamiseksi perityistd maksuista rahas-
toidaan vastaisia eldkemenoja vaden. Ndin varaudutaan suurten ikdluok-
kien eldkkeelle siirtymiseen vuoden 2010 paikkeilla. Eri elAkelajien rahas-
toidulla osuudella on osuutensa vakuutusmaksussa.

EU:n henkivakuutusdirektiivit ohjaavat sekd tyoeldkevarojen ettd va-
kuutusyhtioiden sijoitustoimintaa. Kansantalouden kasvulla on keskeinen
merkitys osittain rahastoivassa jarjestelmdssd. Siksi tyoeldkevaroja sijoi-
tetaan tuotantoelamdn kasvua tukeviin kohteisiin, mikd on aiemmin tar-
koittanut yritysten lainoittamista. Rahamarkkinoiden muutosten seurauk-
sena lainarahoituksella ei endd ole suurta kysyntdd. Jdrjestelmdd onkin
pyritty muuttamaan sellaiseksi, ettd tyoeldkevaroja sijoitettaisiin entistd
enemmdn esimerkiksi osakkeisiin.

Vakuutusyhtiolaissa ja tyoelAkelaeissa on sdiidetty ne periaatteet, joita
yksityisen sektorin tyoelaikkeiden vakuutustekniikassa on noudatettava.
Eldkesidtioissd ja -kassoissa noudatetaan soveltuvin osin samoja vakuu-
tusmatemaattisia periaatteita kuin vakuutusyhtioissti. Sosiaali- ja terveys-
ministerio antaa ja vahvistaa lakisddteisen eliiketurvan osalta tarkemmat



sddnnokset lakien soveltamisesta sekd yksityiskohtaiset ohjeet ja perus-
teet.a

Vakuutettujen etujen turvaamisen periaatteen ohella vakuutusyhtio-
lain toinen tdrked periaate on kohtuusperiaate. Kohtuusperiaatteen mu-
kaan vakuutuksesta vaaditun vastikkeen tulee olla kohtuullisessa suh-
teessa vakuutuksen antamiin etuihin. Kohtuusperiaatteen toteuttaminen
on jdrjestettdvissd joustavasti ja vakuutettujen etujen turvaamisen periaa-
tetta vaarantamatta siten, ettd vakuutusmaksut vahvistetaan ldhinnii nii-
den riittAvyyttd silmdlldpitden ja mahdollisesti syntynyt voitto palautetaan
vuosittain vakuutuksenottajille siten, ettd vakuutuksen nettohinta muo-
dostuu kohtuulliseksi.

Vakuutusmaksuille on haettava vuosittain sosiaali- ja terveysminis-
terion ennakkovahvistus. Tdssd suhteessa TEl-vakuutus poikkeaa EU-
direktiivien mukaisesta jdlkikdteisen valvonnan periaatteesta. Vakuu-
tusyhtiot ovat velvolliset laatimaan tilastoja, joiden perusteella maksujen
mddritys voidaan suorittaa, sekd seuraamaan liikkeensd kannattavuutta.

Vakuutusyhtioiden vakavaraisuudesta on huolehdittu useissa eri
mddrdyksissd, jotka liittyvdt varojen sijoittamiseen ja kirjaamiseen, vas-
tuuvelkaan, tilintarkastukseen, vakuutusyhtioiden yhtymiseen, vakuutus-
kannan siirtoon ja vakuutettujen etujen turvaamiseen.

Vakuutusyhtion vakavaraisuutta mitataan toimintapddomalla, johon
luetaan kirjanpidollisen oman pddoman lisdksi yhtion omaisuuden arvos-
tuserot sekd erditd vapaaehtoisia varauksia. Tdtd osaa yhtion varoista
voidaan kdyttaiai sijoitustoiminnan tappioiden peittdmiseen ja sen vdhim-
mdismddrd on mddritelty laissa.

Vakuutettujen etujen turvaamiseen pyritddn silldkin, ettd sosiaali- ja
terveysministerio voi ottaa haltuunsa yhtion hallinnassa olevaa omaisuutta
turvatakseen vakuutettujen saamiset vakuutusyhtidltd, jos saamiset joutu-
vat uhatuiksi esimerkiksi konkurssitilanteessa.

Maieirziyksid uudistettiin viimeksi vakuutuslainsddddnnon EU-lain-
sddddnto6n sopeuttamisen sekd vuoden 1997 alussa eldkelaitosten vaka-
varaisuussddnnoksid ja tyoeldikevakuutusyhti6iden hallintoa koskevien la-
kimuutosten yhteydessd. Muutoksia edellyttivtit tapahtuneet muutokset

4 Tarkemmin luvussa 7. Eliikejdrjestelmien sdiintely, ohjaus ja valvonta



sijoitustoiminnan toimintaympdristossd sekd yleisen korkotason alenemi-
nen.

Toimintapddoman vdhimmdismiiiiriiii korotettiin merkittdvtisti ja se
saatettiin riippuvaksi yhtion sijoitusjakautumasta. Vakavaraisuuden val-
vontamekanismia uudistettiin ja vakavaraisuusmekanismiin lisdttiin riski-
teoreettisiin tarkasteluihin perustuva hdlytysjdrjestelmd. Muutoksen jiil-
keen on tarvittaessa mahdollista puuttua yhtion toimintaan entistd aikai-
semmin ja siten paremmin turvata vakuutettujen edut. Lisdksi siiddettiin
miten eldkeyhtion nettovarallisuus jakautuisi omistajien ja vakuutettujen
kesken seka miten vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustus jdrjeste-
tddn yhtion hallintoelimissd.

Edella mainitut vakavaraisuussddnnokset koskevat pAiisddntoisesti
myos elAkesddtioitd ja eldkekassoja.

TELtyoelAkevakuutusta hoitavat eldkesddtiot ja -kassat poikkeavat
vakuutusyhti6istd muun muassa siind, ettd ne ovat kooltaan pienempiii ja
niiden sijoitustoiminta heijastelee enemmdn yksittdisten tyonantajien tar-
peita.
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Tyonantajat ja tyontekijdt kustantavat yhdessd TEL-perustu rvan mukaiset
eldkkeet. Tyontekijoiden maksuosuus tuli voimaan vuonna 1993, jota en-
nen vakuutusmaksun maksoivat tyonantajat yksin. Maksuun tulevat muu-
tokset jakautuvat puoliksi tyonantajien ja tyontekijoiden kesken.

TEl-perusturva rahoitetaan osittain rahastoivalla jdrjestelmdllii, kuten ylld
todettiin. Eldkejdrjestelmtin voimaantulovaiheessa vakuutusmaksut on
voitu tdlld tekniikalla pitdd kohtuullisina verrattuna kokonaan rahastoivaan
jdrjeste lmddn. Toisaalta maksut ovat su u remmat ku in jakojdrj estel mtissii.

Vakuutusmaksu jakautuu kahteen piidosaan: tasausosaan, joka
kdytetddn jakojdrjestelmdn mukaisen eldkemenon rahoittamiseen, ja va-
kuutusperiaatteen mukaan mddrdytyviin rahastoiviin osiin. Maksuperus-
teet ovat samat eri eldkeyhti6issd.
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Keskimddrdinen TEL-vakuutusmaksu on vuonna 1998 21 ,5 pro-
senttia palkoista. Siitd ty6ntekijoiden osuus on vakio 4,7 prosenttiyksikk6ai
ja tyonantajien osuus on keskimddrin 16,8 prosenttiyksikk6di. Maksu pe-
ritddn tyonantajilta yhtend kokonaisuutena ja tyonantaja pidAtteiA tyonteki-
jdn osuuden palkanmaksun yhteydessd. Eri maksun osia ei jaeta erik-
seen ty6nantajan ja tydntekijdn osuuteen.

Vakuutusmaksu mddrdytyy niin kutsutun pienty6nantajatekniikan
mukaisesti, jos yrityksessd on alle 50 tyontekijdiEi. Nailla tyonantajilla va-
kuutusmaksu on iiistii ja sukupuolesta riippumaton ja vastaa likimddrin
keskimddriiistii maksua. Suurtydnantajilla (yli 50 ty6ntekij;iei) vakuutus-
maksu vaihtelee 14,5-30,7 prosentin vdlillzi vuonna 1998 vakuutetun idstii
ja sukupuolesta riippuen (ks. kuvio 8 luvussa 4.2.8.)

Viimeisten 10 vuoden aikana vakuutusmaksu on noussut keski-
miitirin 0,8 prosenttiyksikkoii vuodessa. Vakuutusmaksun rahastoivien
osien suuruus mddrdytyy rahastointiperiaatteista ja arvioiduista tyokyvyt-
tomyys- ym. frekvensseistd. Vakuutusmaksun tasausosa pyritddn mdd-
rddmddn siten, ettd jakojdrjestelmdn mukainen eldkemeno pystytddn ra-
hoittamaan ja tasausrahaston mAdrd pitdmddn vakaana.
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Maksussa olevaan tyoeldkkeeseen sisdltyy yleensd sekd rahastoitua eli
rahastoista kustannettavaa osaa ettd jakojEirjestelmdn mukaan kustan-
nettavaa osaa.

Rahastoitu osa eldkkeestti on yhden tai useamman eldkelaitoksen -
eliikevakuutusyhtion, eldkesddtion tai eldkekassan - vastuulla sen mu-
kaan, missd eliikelaitoksissa asianomainen tyontekijd on tyossd ollessaan
ollut vakuutettu. Kaikki ne eldkkeenosat, joita ei ole mddritelty suoraan
minkddn tietyn eldkelaitoksen kustannettavaksi, rahoitetaan vakuutus-
maksu n tasausosal la ja tydtt6myysajalta perittdvdlld vaku utusmaksu I la.

Jakojdrjestelmddn kuuluu myos puskuriluonteinen rahasto, jota kut-
sutaan tasausrahastoksi.

Jakojdrjestelmdn mukaisen osan laitokset kustantavat yhteisesti lai-
tosten vdlisen tasausjdrjestelmdn avulla. Eldketurvakeskus selvittdd sitd
varten eldkelaitosten vastuut ja tekee selvityksen niiden vdlisestd rahalii-
kenteestd.
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Kustannukset jakautuvat eldkelaitosten kesken vanhuuseldkkeiden
osalta tasausmaksutulojen ja tasausrahastojen yhteismiiiirdn suhteessa,
ja muiden tasattavien eliikkeiden osalta kokonaismaksutulojen suhteessa.

Samaan tasausjdrjestelmdiin kuuluvat TEL-eldkelaitosten lisdksi
LEL-, TaEL- ja MEL-eldkelaitokset.

TasausjdrjestelmAllti kustannettavien eldkkeiden prosenttiosuudet
eri eldkkeistd sekii koko eldkemenosta vuonna 1997 olivat seuraavat:

Vanhuuseldkkeet
Tyokyvyttomyyseldkkeet
Tyottdmyyseldkkeet
Osa-aikaelAkkeet
Perhe-eldkkeet
Perusturva yhteensd

93%
37 o/"

65%
100 %
100 %
76%

Asetelmasta ilmenee, ettd tyoeliikemenosta runsaat 70 % kustan-
netaan jakojdrjestelmdn mukaisesti. Perhe-eldkkeet ja osa-aikaeldkkeet
kustannetaan tasausosalla kokonaan eli nditd eldkkeitd ei rahastoida edes
osittain. Muiden eldkkeiden osalta rahastoinnista ja tasauksella kustan-
nettavan osan m uodostum isesta kerrotaan tarkem m in jdlj em ptindi.

Tasausosa on keskimdiirin vuonna 1997 noin 12,5 prosenttia pal-
koista. Maksu riippuu tyontekijdn iAstd, sukupuolesta ja tyonantajan
koosta. Tasausmaksulla tasoitetaan muiden maksunosien melko voima-
kasta ikdriippuvuutta siten, ettd myos vanhempien ty6ntekijoiden koko-
naismaksu pysyy kohtuuden rajoissa (ks. kuvio 8 luvussa 4.2.8). Alle 50
ty6ntekijrin tyonantajiin sovellettava, idstd riippumaton vakuutusmaksu
saadaan aikaan nimenomaan tasausmaksun avulla.

&" H" S. W.wrah w u *q** ;$$c#{} n*

Vanhuuseleikkeitii rahastoidaan ja vanhuuseldkemaksua peritddn 23-54-
vuotiaiden vakuutettujen osalta eli rahastointikausi kattaa noin kolme nel-
jdsosaa tdydestd tyourasta. Vuoteen 1996 saakka ko. ikiivdlillii karttuneet
vanhuuseldkkeet rahastoitiin kokonaan lukuun ottamatta indeksikorotuk-
sia. lnflaation ja ansiotason reaalikasvun takia rahastoidun elAkkeen
osuus koko eldkkeestd on jddnyt verraten pieneksi.
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Vuoden 1 997 alusta lukien rahastointijiirjestelmdd muutettiin monilta
osin. Nyt rahastoitava vanhuuseldke on 0,5 prosenttia vakuutetun asian-
omaisen vuoden palkasta eli kolmasosa koko karttuvasta eldkkeestd.
Tarkoitus kuitenkin on, ettd tulevaisuudessa rahastoituihin eldkkeisiin teh-
ddiin korotuksia ni iden reaaliarvon sdi lyttdm iseksi.

Korotuksiin on kdytettdvissd rahastokoron (3 "/") ylittdivti laskupe-
rustekoron tuotto. Laskuperustekorko puolestaan on rahastoille vuosittain
mddrdttdvd minimituottovaatimus. Toistaiseksi ei ole sovittu, kohdistuvatko
korotukset pelkdstddn vanhuuseldkkeisiin vai kaikkiin rahastoituihin eldk-
keisiin.

Rahastoitujen eldkkeiden korotukset lisiitivdt rahastoidun eldkkeen
osuutta kokonaiseldkkeestd ja vdhentdvdt vastaavasti tasausmaksun tar-
vetta jatkossa. Vanhuuseldkkeitzi ei edelleenkddn rahastoida idn 54
vuotta jdlkeen.

Vanhuuseldkerahaston vuotuinen lisiiys ja sitd vastaava vakuutus-
maksu mitoitetaan niin, ettd kyseinen rahamddrd keskimiiiirin riittdd kart-
tuneen eldkkeen (0,5 prosenttia palkasta ilman indeksikorotusta) suurui-
sen eldkkeen maksamiseen 65 vuoden idstd ldhtien vakuutetun kuole-
maan saakka.

Kuolevuuden ohella keskeinen tekijd rahastoinnissa on rahastokor-
ko, joka vuodesta 1997 ldihtien on kiintee 3 "/" oltuaan sitd ennen koko
TEl-jdrjestelmdn voimassaoloalan 5 "/". lkdkohtaiset maksut lasketaan
kdyttden diskonttokorkona rahastokorkoa lisiittynd kuolevuudella ja tdstd
johtuen maksu on nuoremmilla ikdluokilla alhaisempi kuin vanhemmilla.
Esimerkiksi 23-vuotiaan naisen vanhuuseliikemaksu on noin 2,4 prosent-
tia palkasta vuonna 1997, kun S4-vuotiaan maksu on noin 5,6 prosenttia.
Ennen vuoden 1997 alussa toteutettua rahastokoron laskua 5 prosentista
3 prosenttiin vanhuuseldkemaksun ikiiriippuvuus oli vield nykyistA jyr-
kempi, koska koron vaikutus on suurin nuorten maksussa pidemmdstd
korkoutumisajasta johtuen.

Koska naisten kuolevuus on miesten kuolevuutta alempi, ovat
miesten vanhuuseldkemaksut keskimddrin noin 24 prosenttia naisten
maksuja alemmat. Miesten keskimddriiinen maksu on vuonna 1997 noin
2,6 prosenttia ja naisten 3,4 prosenttia, jolloin kaikkien keskimddrdiseksi
maksuksi tulee 2,9 prosenttia.

ldin ja sukupuolen lisdksi kuolevuusperusteessa on otettu huomioon
keskimddrdisen elinidn nouseva suunta, mistd seuraa pienehko vuosittai-
nen maksun korotus.

Vuonna 1997 keskimddrdinen vanhuuseldkemaksu oli 2,9 prosenttia
palkoista eli rahastointiuudistuksen myotd maksu on laskenut noin kol-
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manneksen. Vastaavasti tasausmaksu nousi, koska rahastoituja eldkkeitd
pienennettiin uudistuksen yhteydessii eikii korkotuottoja endd kaiytetd yh-
teisesti kustannettaviin eldkemenoihin.

KAytdnnossd viimeinen eldkelaitos maksaa kaikki rahastoidut van-
huuseldkkeet, myos muissa eldkelaitoksissa vakuutettujen aikaisempien
tyosuhteiden osalta. Tdstd syntyvdt erot eldkelaitoksen todelliseen mak-
suvelvollisuuteen ndhden korjataan tasausjdrjestelman yhteydessii so-
ve ltamalla tdtd varten keh itettyd kol lektiivista me nettelyd.
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Tyokyvyttomyyseldkkeet rahastoidaan vasta eldketapahtuman sattumis-
vuonna. Rahastointi tehdddn vain, jos tyokyvyttomyys alkaa tyosuhteen
kestdessd tai vuoden kuluessa tyosuhteen ptidttymisestd. Tdlloin eldkkee-
seen lasketaan mukaan myos tulevalta ajalta karttuva eldke (selostettu lu-
vussa 3.2.). Muut tyokyvyttomyyseldkkeet eli ns. vapaakirjaeldkkeet kus-
tannetaan kokonaisuudessaan jakojdrjestelmdn mukaisesti.

Rahastoitu eldke vastaa eldkkeen alkumtidrdd, mutta ei tulevia in-
deksitarkistuksia, jotka kustannetaan tasauksesta tai tulevaisuudessa
myos rahastojen korkotuotosta. Rahastoon siirretddn miidrd, joka keski-
mddrin riittdd alkaneen tyokyvyttomyyseldkkeen maksamiseen, kun huo-
mioon otetaan 3 prosentin korko, paranevuus, kuolevuus ja ty6kyvytto-
myys- eldkkeen pddttymisikd, joka pddsddntoisesti on 65 vuotta.

Viimeisen tyosuhteen vakuuttanut eldkelaitos hoitaa tydkyvytto-
myyseldkkeiden rahastoinnin myos yksityisen sektorin kaikkien aikaisem-
pien tyosuhteiden osalta ja vastaa yksin koko rahastoidusta eldkkeestti.

Jos vakuutettu tyontekijai on viimeksi ollut suurty6nantajan palveluk-
sessa, on lopullisena maksajana kyseinen yritys, jolta eldkelaitos perii to-
dellista tyokyvyttomyysmenoa vastaavan korvauksen. Tata omavastuu-
tekniikkaa sovelletaan tdysimddrdisesti yrityksiin, joissa on yli 1 000 tyon-
tekijriri. Yrityksilld, joissa on 50-1 000 tyontekijiid, on osittainen omavas-
tuu tyokyvyttomyyseldkkeistd. Alle 50 tyontekijdn yritysten osalta tyoky-
vyttomyyseldkkeet ovat kokonaan eldkeyhtion vastuulla.

Tyokyvyttomyysmaksut mitoitetaan idn mukaan niin, ettii ne liki-
mddrin vastaavat kyseisen ikdryhmdn tyokyvyttomyysriskid ja rahastoon
siirrettdvad rahamddrdd. Maksu nousee melko voimakkaasti idn mukana,
koska tydkyvyttdmyysriski kasvaa. Toisaalta maksu alkaa selvdsti laskea
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liihelldi eliikeikdd, koska ty6kyvyttdmyyseldikkeiden maksamiseen tarvitsee
varautua vain vanhuuseldkkeelle siirtymiseen saakka.

Keskimddrdinen maksu on vuonna 1998 noin 3,4 prosenttia pal-
koista. Yksilollinen varhaiseldke kustannetaan samasta tyokyvyttomyys-
osasta ja likimain samalla periaatteella kuin varsinainen tyokyvyttomyys-
eldke.
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Ty6ttdmyyseldkkeitd rahastoidaan vastaavalla periaatteella kuin tyokyvyt-
tdmyyseldkkeitd. Rahastoitava eltike on kuitenkin vain puolet eldkkeen
alkumddrdstd. Rahastointia ei tehdd, jos viimeinen tyosuhde on kestdnyt
vdhemmdn kuin 5 vuotta. Aikaraja on asetettu, jotta ikddntyneiden tyott6-
mien tyonsaanti ei tarpeettomasti vaikeutuisi. TyOnantajien osittainen
omavastuu alkaa my6s 50 tydntekijdn yrityksistii, mutta saavuttaa tdyden
mddrdn jo 300 tyontekijiin yrityksissd.

Tyottomyyseldkemaksu on vuonna 1998 keskimddrin 0,7 prosenttia
palkoista. Maksu painottuu vanhempiin ikiiluokkiin eli 55 vuotta tdyttdnei-
siin vakuutettuihin. Maksu oli suurimmillaan, noin 0,9 % palkoista lama-
vuonna 1994.

4.1.S, l"fl q]ltokustannus- y*?'*s. ssa"*

Hoitokustannuksia ja maksutappioita varten kerdttdvdt maksut ovat vuon-
na 1998 keskimddrin 1,1 prosenttia palkoista. Maksu pienenee tydnanta-
jan koon kasvaessa.

4.ffi.Y. ffiyw&$rkse*

Vakuutusmaksua alentavana tekijdnd otetaan huomioon vakuutuksenotta-
jille palautettavat hyvitykset, jotka perustuvat vakuutusliikkeen ylijiiaimairin.

Viime vuosina ylijaiAmai?i on muodostunut ldhinnd siitd, ettd sijoituk-
sille on saatu keskimddrin laskuperustekorkoa (tdlld hetkella 5,5 prosent-
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tia) suurempi tuotto. Hyvitykset ovat vuonna 1998 keskimddrin 0,4 pro-
senttia palkoista.

Vakuutuksenottajille annetaan vakuutusmaksuja alentavia hyvityksid
vain vakuutusyhtioissd. Hyvitysten mddrd vaihtelee yhti6itteiin. Myos eld-
kesddtiOissd ja -kassoissa niiiden saamat tuotot, erityisesti sijoitustuotot
alentavat yritysten eldkekustannuksia ja niiden vaikutus ndkyy suoraan
sddtidn kannatusmaksussa tai kassan vakuutusmaksussa. Vaikutus sddti-
oissd ja kassoissa lienee samaa suuruusluokkaa kuin vakuutusyhtioissd.
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Pakollisen TEl-tyoeldkkeen maksutulo oli 29 082 miljoonaa markkaa
vuonna 1997 eli 20,5 prosenttia TEL-alojen 1 42 miliardin palkkasum-
masta,

Maksukomponentit vuonna 1 998 ovat keskimdArin

Vanhuuseldkeosa
Ty6kyvyttomyysosa
Ty6tt6myysosa
Tasausosa
Hallintokustannukset ym
Hyvitykset

2,9 "/"
s,4 %
0,7 %

13,4 "/"
1,1%

-0,4 "/"

Yhteensd 21 ,1 "/o

Vastu uvajauksen kuoletus o,4 "/"

Maksu yhteensd 21,5 %

ElAkesridtididen ja eldkekassojen maksut mEiiirdiytyvdt ldhes samoin
kuin suurty6nantajien vakuutusmaksut.

Kuviossa 9 esitetddn suurtyonantajien (50 tyontekijdd) vakuutus-
maksukomponentit miespuolista tyontekijriii kohti vuonna 1998. Naisten
osalta tulos ei ole olennaisesti erilainen.
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Kqlviu S. TEL-perusturvan keskimiidrdiset vakuutusmaksukomponentit miespuo-
lista tydntekijdd kohti suurtyOnantajilla vuonna 1998.
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LEL- ja TaEL-elAkelakien mukaisissa vakuutuksissa maksuperusteet ovat
periaatteessa samat kuin pientyonantajien TEL-vakuutuksissa.

Vuonna 1998 LEl-vakuutus maksu on 22,2 prosenttia maksetuista
palkoista ja TaEL-vakuutusmaksu vastaavasti 16,0 prosenttia. Maksut ei-
vdt riipu vakuutetun idstd eivdtkd sukupuolesta, eivdt myoskdiin tydnan-
tajan vakuutettujen henkiloiden lukumdArdstd. Maksuihin sisdltyy tyonte-
kijdn osuutta 4,7 % palkasta kuten kaikilla muilla palkansaajilla MEL-aloja
lukuunottamatta.

Merimiesten eldkelain (MEL) mukaisissa vakuutuksissa sekii ty6n-
antajien ettd tyontekijdiden vakuutusmaksu on vakio 9,5 "/" palkoista eli
yhteensd 19 %. Valtio maksaa kolmanneksen eldkemenosta, mikd vastaa
noin 1 0 prosenttia kyseisestd palkkasummasta.
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Yrittdjien eliikelaissa (YEL) vakuutusmaksu seuraa keskimddrdistd
TEL:n maksua ja on 21,1 prosenttia ansiotulosta vuonna 1998. Ero TEL-
maksuun johtuu siitd, ettd yritteijiltai ei ole tarpeen periii vastuuvajausmak-
sua, jota tilapdisesti peritddn TEL:ssd. YEl-maksu ei riipu idstd eikd su-
kupuolesta.

Uusien alle 43-vuotiaiden yrittdjien maksu on kolmen ensimmdisen
vuoden ajan 50 % matalampi.

Yrittdjien ikdrakenteesta johtuen eldkemeno on yleensd ylittdnyt va-
kuutusmaksutulon, jonka vuoksi rahastoja ei ole muodostunut. SiltA osin
kuin vakuutusmaksut eivAt riitd kattamaan eldkemenoja ja hallintokuluja
maksaa menot valtio.

Maatalousyrittdjien eliikelaissa (MYEL) maksuprosentti on vuonna
1998 noin 153 000 markan vuositulojen ylittdvdltd osalta sama kuin muil-
lakin yrittdjilld eli 21,1 prosenttia tyotulosta. Jos tulot ovat alle 97 000
ml</v, on maksuprosentti 10,3 ja tulovAlilld 97 000-153 000 ml</v maksu-
prosentti kasvaa liukuvasti tulojen mukaan. Pienituloisilta maatalousyrit-
tajiha ei ole katsottu voitavan periai taiyttii vakuutusmaksua.

Valtio maksaa maatalousyrittdjien eldkkeiden kustannuksista suu-
rimman osan.

&,&. ffim&x*m*s*cpfi#s*$
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Rahastointi tehdddn TEL:n, LEL:n, MEL:n ja TaEL:n mukaisessa ty6elA-
kevakuutuksessa henkilotasolla ja tydeldkelaitos vastaa eldkkeiden ra-
hastoiduista osista yksin.

Sosiaali- ja terveysministerid vahvistaa kaikki eldketurvan lasku-
perusteet eldkelaitosten hakemuksesta. Ne ovat pakollisessa tyoeldketur-
vassa samat kaikille eldkelaitoksille. NEiitd eldkkeiden rahastoituja osia
varten eliikelaitos laskee vakuutusmatemaattisesti kunkin vakuutetun
osalta erikseen vastuuvelan. Muista eldkkeiden osista eldkelaitokset vas-
taavat yhteisesti ja niiden kustannukset katetaan vuosittain vakuutusmak-
suun sisiiltyvdn tasausosan avulla. Yhteisiin kustannuksiin on kiiytettivis-
sd lisdksi ty6ttomyysajalta perittdvd vakuutusmaksu.
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Vastuuvelkaa laskettaessa otetaan huomioon 3 prosentin rahasto-
korko. Rahastokorko on tekninen korko, jota kiytettiiin laskettaessa pdd-
oma-arvoja, jotka liittyvdt rahaston laskentaan tai maksun laskentaan.

TEL-laskuperustekorko mddrdd elSkeyhtion sijoitustoiminnalle vaa-
dittavan tuoton alarajan ja sitd kdytetddn myos korkoutettaessa vakuu-
tusmaksuja. Vuoden 1998 alussa laskuperustekorko oli 5,5 prosenttia.
Laskuperustekorko seuraa yleisen korkotason kehitystd, sen yldrajana on
eldkelaitoksen sijoituksille saatavissa oleva tuotto.

Laskuperustekoron ja rahastokoron erotus siirrettiin vuoden 1997
rahoitusjdrjestelmdn uudistuksessa kdytettdvdksi rahastojen vahvistami-
seen. Eldkkeiden rahastointiasteen sEiilyttdmiseksi on vdlttdmdtontdi pyrkid
asettamaan laskuperustekorko mahdollisimman korkealle.

Tyoeltikkeiden rahoitusjdrjestelmAn vuoden 1997 alun uudistukses-
sa tavoitteina oli muun muassa saattaa ty6eldkevakuutusyhtiOiden vaka-
varaisuus muuttuneen sijoitusympdriston vaatimalle tasolle sekd parantaa
tulevan rahoituspohjan kehitystii. Tyoeldkerahastojen kehitys pyrittiin sdi-
lyttdmiiiin tulevaisuudessa vdhint6dn samalla tasolla kuin ennen muutok-
sia. Muutoksia on tarkasteltu myos maksujen (luku 4.2.) sekii sijoitustoi-
minnan (luku a.6.) yhteydessd.

Aikaisemmin, vuoteen 1996 saakka laskuperuste- ja rahastokoron
erotus kdytettiin vuosittain rahastoimattomista eldkkeistd aiheutuvien me-
nojen kustantamiseen. Ndin ollen vakuutusmaksu ja laskuperustekorko
olivat riippuvuussuhteessa. Jos laskuperustekorkoa jouduttiin alentamaan
vdhenivdt samalla maksettavien eldkkeiden rahoitukseen kdytettdvissd
olevia korkotuotot, ja vakuutusmaksuja oli korotettava vastaavasti. Kun
korkoerotus siirrettiin kdytettdvdksi rahastojen vahvistamiseen poistui
myos edelld mainittu vakuutusmaksun ja laskuperustekoron vdliton riippu-
vuus. Seuraavan 2-3 vuoden aikana pdAtettiin korkoerotusta kdyttdd poik-
keuksellisesti siihen, ettd vakavaraisuus saadaan nostettua tavoitetasolle.

Vastuuvelan laskennassa kdytettdvd rahastokorko alennettiin aikai-
semmasta 5 prosentista 3 prosentin tasolle.

Korkokannan alentaminen olisi ilman muita toimenpiteitd johtanut
vastuuvelan kasvuun ja vdlitt6mEisti rahastojen noin 70 miljardin markan
tdydennystarpeeseen. Koska tdydennysten rahoittaminen ei tarvittavan
rahamdArdn suuruuden takia ollut mahdollista, suoritettiin muutoksen yh-
teydessd ansaittujen rahastoitujen eldkkeenosien muuntaminen niin, ettd
rahastojen kokonaismddrii muutoksessa sdilyi ennallaan. Muuntaminen
toteutetti i n eldkelaj ikohtaisesti.

Rahastokoron alentamisen seurauksena myos ty6eldkemaksun
rahastoitavat osat olisivat nousseet. Lisdksi maksettavien eliikkeiden
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rahastoidun osan pienentdminen olisi korottanut maksun tasausosaa.
Tiissii tilanteessa pddtettiin rahastoitavan vanhuuseldkkeen vastaista
karttumaa alentaa '1,5 prosentista 0,5 prosenttiin vuodessa niin, ettd viil-
tettiin muutoksen aiheuttamat tyoeldkemaksun nousupaineet ja maksuta-
so voitiin sdiilyttrid ennallaan.

Edelld selostetut tyoelEikkeiden rahoitustekniikan muutokset koske-
vat my6s eldkesddtiditEi ja eldikekassoja.

YEL- ja MYEL-tydeldkkeitd ei nykyisin rahastoida, vaan eldkkeet
kustannetaan jakojdrjestelmdn mukaisesti. Osa kustannuksista peritddn
vakuutetuilta. Valtio huolehtii kustannuksista siltd osin kuin perityt vakuu-
tusmaksut eivdt riitd. Yksityisen sektorin ty6elAkejdrjestelmdn rahaston
mdiirii vuoden 1997 lopussa on esitetty luvussa 9. Tilastotietoja.

S.4"X, ffiakest*$ryxt* v*xkasax**sru$t*jmi**m$m

LakisdAteistd tyoelAketurvaa koskevien eldkkeiden rahastoinnin ja vakuu-
tusmaksujen mddrdytymisen periaatteista sdddetddn tyontekijdin eldke-
laissa.

TEL:n voimaantullessa 1 .7.1962 vanhuuseldkettd rahastoitiin alle
SO-vuotiaiden osalta 1 prosentti vuosipalkasta. Aikaa ennen TEL:n voi-
maantuloa rahastoitiin siltd osin, kuin se oikeutti vanhuuselAkkeeseen.

Vuodesta 1977 lEihtien vanhuuseliikkeitii rahastoitiin 1,5 o/o vuosipal-
kasta. Vuoden 1997 alussa eldkelaitosten vastuu rajattiin 0,5 prosenttiin
eli kolmasosaan edelld mainitusta midrdstd. Rahastoinnin muutos liittyi
samanaikaisesti toteutettuun rahastokoron alentamiseen. Myos laitoksen
vastuulla olevia vanhuuseldkkeitdi muunnettiin vakuutettukohtaisesti niin,
ettei rahastokoron muutos johtaisi rahastojen tdydennystarpeeseen.
Muutoksessa ei puututtu maksettavien tai tulevien eldkkeiden tasoon.

Rahastoituja van huuseldkkeitd vastaavaa vastuuvel kaa laskettaessa
otetaan koron lisdksi huomioon vakuutettujen idn ja sukupuolen mukainen
kuolevuus. Miesten ja naisten vdlistd eroa kuolevuudessa kuvastaa se,
ettd naisen peruste on sama kuin kahdeksan vuotta nuoremman miehen.
Toinen merkittZivii piirre on vakuutettujen keskimddrdisen eliniiin viime
vuosikymmenind jatkunut kasvu. Tiimiin vuoksi vanhuuseldkeliikkeessd
vastuuvelkaa ja maksua laskettaessa peruste on lisdksi jaettu neljddn
luokkaan syntymdvuoden mukaan niin, ettd vanhimmassa syntymdvuosi-
luokassa peruste on matalin ja se kohoaa nuorempiin syntymdvuosiluok-
kiin mentdessd.
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Tyokyvyttomyyseldkkeestdt, jossa eldkkeeseen oikeuttavaksi on lu-
ettu my6s aika tyokyvyttomyyden alkamisesta eldkeikddn, vastaa eldke-
laitos kokonaan eliikkeen alkamisajankohdan mukaisessa tasossa. Vii-
meisen laitoksen periaatteen mukaisesti esimerkiksi TEl-laitos vastaa
tiilloin myos eldkkeen mahdollisista LEL- ja MEl-osista. Jos eliike myon-
netddn pelkdstddn vapaakirjojen perusteella, ei rahastointia tehdd. Tyoky-
vyttomyyseldkkeiden rahastointi riippuu idstA ja alkaneilla elEikkeillii eldk-
keen kestosta m utta ei sukupuolesta. Tyokyvyttomyysl i i kkeen vuotu isessa
tuloksessa esiintyy vaihtelua, mikii vaikeuttaa riskimaksun mitoittamista.

Tyottomyyseldkkeissd eliikelaitoksen vastuu mddrAytyy muutoin
samalla tavalla kuin tyokyvyttomyyseldkkeissd, mutta rahastoitu osa on
TEL:n mukaan puolet eliikkeen alkamisajankohdan mukaisesta mdiirdstd,
jos eldkkeen perusteena ollut tyosuhde on kestAnyt vdhintddn viisi vuotta.
Esiintyvien taiteilijoiden eldkekassan osalta sovelletaan TEL:a, TaEL:n
tyypillisesti lyhyille tydsuhteille rahastoitua osaa ei kuitenkaan muodostu.
Muiden eldkelakien mukaisten tyottdmyyseliikkeiden rahastoitu osa on 30
prosenttia eldkkeen alkumddrAstd. Tyottomyyseldkkeiden rahastointi teh-
dddn samoin kuin vanhuuseliikeliikkeessii.

Muulta kuin rahastoidulta osalta eltikkeet kustannetaan yhteisesti ta-
sausjiirjestelmdn kautta. Tate varten peritddn vakuutusmaksun ta-
sausosaa. Tasattava eldkemeno on noussut voimakkaasti ja se on johta-
nut tasausmaksun korottamiseen lyhyin aikavdlein.

Suomen vakuutuslainsdtiddnnossd vakuutusyhtioi[e edellytetiidn
erillistd varausta vakuutustoiminnan riskien varalle. Tdtii vastuuvelkaan si-
seiltyvdii varausta kutsutaan tasoitusvastuuksi. Tasoitusvastuulla on mer-
kitystd myos yksittdisen yhtion vakavaraisuuden kannalta. Se vdhentdd
tarvetta varautua riskiliikkeen osalta huonoihin vuosiin muulla tavoin, ku-
ten esimerkiksi omien pddomien avulla.

Tasoitusvastuun tehtdvdnii on

toimia puskurina ja olla kdytettdvissd sekd vahvistaa yhtion
maksukykyA runsasvahinkoisina vuosina,

tasoittaa eldkemenojen satunnaista vaihtelua niin, ettd satunnais-
tappiot voidaan peittdd aikaisempien vuosien satu n naisyl ijddm i I ldi,

tasoittaa maksujen dkillistdi korotustarvetta.
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Tasoitusvastuun mddrdd ei kuitenkaan mitoiteta yksittdisen eldke-
laitoksen vastuuvelan edellyttdmien vakuutusmatemaattisten periaatteiden
mukaisesti. Tasoitusvastuuta on kertynyt eri aikoina ldhinnA ty6ky-
vyttomyys- j a aikaisem m i n myos perhe-eldkeliikkeestd.

Jos perityt vakuutusmaksut osoittautuvat riittdmdttomiksi tai yksittdi-
nen eldkelaitos ei pysty vastaamaan velvoitteistaan, ovat eldkelaitokset
TEL:n perusteella yhteisesti tasausjtirjestelmdn kautta vastuussa kustan-
nuksista. Tiitii siitinnostd on sovellettu tyokyvyttomyys- ja kuolevuuspe-
rusteiden osalta. Eldkelaitosten rahastoja jouduttiin tiiydentdmddn yh-
teisvastuullisesti tasausjdrjestelmdn kautta vuonna 1986 yhteensA 2 000
miljoonalla markalla.

Viimeksi vanhuuse16kkeiden rahastoperusteita jouduttiin tarkista-
maan vuoden '1997 alussa. Tarkistus toteutettiin samalla periaatteella ja
samanaikaisesti kuin rahastokoron muutos. Toisin sanoen rahastoituja
eldkkeitd muunnettiin niin, ettd vastuu sdilyi uusilla kertoimilla laskettuna
ennallaan.

S. 4. ,3, V *cs* a.{ *r\rw $ m s'? k*stt*rer i x"x * r'l

Lakisddteisessd perusturvassa ei pddsddntoisesti ole vastuuvajausta ja
vastuuvelka on katettava tdysimddrdisesti (katemddrdyksistd tarkemmin
luvussa 4.6.).

Vuoden 1 996 eldkesdiitiolain muutoksessa lakia yhdenmukaistettiin
vakuutusyhtio- ja vakuutuskassalain kanssa, jolloin eldkevastuu tuli katet-
tavaksi kokonaan tietyn siirtymdajan kuluessa. Aikaisemmin siidtioilld
saattoi pakollisenkin eltiketurvan osalta olla vastuuvajausta enintdiin 30
prosenttia edellyttden, ettd vastuuvajauksen vakuudeksi oli luottovakuu-
tus.

Esimerkkind poikkeuksesta on taloudellisesti huonoina vuosina erilli-
sen lain perusteella viimeksi vuoden 1994 tyoeldikemaksusta annettu niin
sanottu lama-alennus. Alennus 2 prosenttia palkoista merkittiin pakollise-
na vastuuvajauksena vakuutusyhtidn taseeseen ja siihen liitetty takaisin-
maksun aikataulu on 0,4 prosenttia palkoista vuosina 1996-2000.
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Tyoeldkeyhti6n vuosittainen ylijiiiimti mddrdytyy tilinpaiait6ksen yhteydes-
sd. Sijoitustoimintaa kdsittelevdssd luvussa 4.6. tarkastellaan lisdksi kdy-
pien arvojen mukaista tulosta ja sen yhteytt6 kirjanpidolliseen tulokseen.

TEL-vakuutusliikkeessd ylijiirimiia voi
tavoilla:

syntyd ldhinnd seuraavilla

Sijoituksista saatava korkotuotto on laskuperustekorkoa korkeampi

Laskuperusteet tuottavat ylijiidmiiA siten, ettA nettomaksua ei tarvita
kokonaan vastaaviin koruauksiin. Korvauksiin luetaan my6s varauk-
set sattuneita eldketapauksia varten sekd siirto runsasvahinkoisia
vuosia varten tehtdvddn tasoitusvastuuseen.

Vakuutusmaksun hoitokustannusosasta muodostuu sddstod

Vakuutusyhtio voi antaa takuupddomalle tai osakepddomalle koh-
tuullisen koron. Kohtuullisella korolla tarkoitetaan kdytdnnossd laskupe-
rustekorkoa lisdttynA mahdollisesti pienehk6lld riskilisdlld. Takuupddoman
tai osakepddoman omistajille kuuluu ty6eltikeyhtiossd siis vain sijoitettu
pddoma sille hyvitettdvine kohtuullisine korkoineen. Muu osa tyoeldkeyhti-
6n omaisuudesta kuuluu vakuutuskantaan.

Vuoden 1 997 tyoeliikkeiden rahoitusjdrjestelmdn uudistuksen yhtey-
dessd yhti6n vakavaraisuutta vahvistamaan muodostettiin, uusi vastuu-
velan osa ns. osittamaton lisdvakuutusvastuu. Osittamatonta lisdvakuu-
tusvastuuta saa kdyttdd ainakin sijoitustappioihin.

Ylijtrdimdn kdyttodn liittyy sekin, ettd yhti6t tekevdt normaalisti vuo-
sittain varauksen luottotappioita varten. Lisdksi tasoitusvastuulle on ase-
tettu yldraja, jonka jtilkeen mahdollinen ylite luetaan vuotuiseen /ijaai-
mddn.

My6s yhtion vakavaraisuus sddtelee osaltaan sitd, miten paljon yh-
tio voi siirtdd vuosittaisesta ylijddmdstd ositettuun lisdvakuutusvastuuseen.
Jos yhtidn vakavaraisuuden ei katsota olevan riitteivdilki tasolla sen kor-
jaaminen asetetaan etusijalle. Yhti6n vakavaraisuudelle laskettavia riski-
teoreettisia rajoja sekd niiden vaikutusta lisdvakuutusvastuun muodostu-
miseen esitell6dn luvussa sijoitustoiminta (4.6.).

Muilta osin kuin mitd edelld on mainittu, vuotuinen ylijtiaimai siirretddn
ositettuun lisdvakuutusvastuuseen annettavaksi vakuutuksenottajille va-
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kuutusmaksualennuksina. Menettely perustuu vakuutusyhti6lakiin ja asi-
asta on mddrdys yhtioiden yhti6jtirjestyksessd. Ositetusta lisdvakuutusra-
hastosta jaetaan vuosittain hyvityksid normaalien perusteiden mukaan las-
kettaviin vakuutusmaksuihin. Ositettua lisdvakuutusvastuuta ei lueta vaka-
varaisuuteen eikd sitd voi ktiytttiii sijoitustappioihin.

Kaikkien TEl-eldkelaitosten on noudatettava samaa vdhimmdis-
tuottovaatimusta ja samaa laskuperustekorkoa. Kuten edelld todettiin osa
vakuutusyhti6iden ylijddmdstd kdytetEidin vakuutusmaksun alennuksiin.
Eldkesdtiti6illd ja eldkekassoilla tulee vastaavasti osa vuotuisesta ylijaii-
mdstd kdytettdvdksi suoraan eldkelaitoksen kuluihin, mikd vdhentdd ndin
ollen tyonantajan suoritettavaksi tulevia kustannuksia eli kannatusmak-
suja.
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Sijoitustoiminnan kannalta tyoeliikejArjestelmdn osittaisen rahastoinnin pe-
riaatteella on my6s seurannaisvaikutuksia. Rahoitustavasta riippumatta
eldkejdrjestelmdt ovat aina riippuvaisia kansantalouden kunnosta, mutta
suomalaisen tyoel?ikejdrjestelmdn kaltaisessa huomattavalta osin jakojdr-
jestelmddn perustuvassa jdrjestelmdssd riippuvuus on erityisen voimakas.
Ndin siksi, ettd huomattava osa (erdiden arvioiden mukaan 70-75 pro-
senttia) tulevista eldkkeistd ei ole ennalta rahastoitu ja niitdi varten tarvitta-
vat varat on perittdvd tulevaisuuden palkansaajien eldkevakuutusmaksui-
na.

Kertyneilld rahastoilla tuottoineen ei pelkdstddn ole mahdollista ra-
hoittaa tulevaa eldketurvaa. Hyv6t tuotot ovat tietysti omiaan alentamaan
tulevaa maksurasitusta. Tuottoja ehkd olennaisempi merkitys on silld, ettd
rahastointi kasvattaa kansantalouden sd6stdmistd ja luo investointimah-
dollisuuksia. lnvestointien kautta tuotanto kasvaa ja taitd kautta kansanta-
louden mahdollisuudet tulevien eldkkeiden kustantamiseen paranevat.

Ty6eldkevaroja on ohjattu turvaamaan kansantalouden kasvua ra-
hoittamalla yrityksiii turvaavilla vakuuksilla tapahtuvalla lainoituksella. Lai-
nat ovat olleet vaihtuvakorkoisia ja niiden korko on pd6sddnt6isesti seu-
rannut eldkerahastojen kokonaiskorkotuottovaatimusta eli laskuperuste-
korkoa. Tdllainen sijoitustoiminta varmoine vakuuksineen ja rahastojen
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kokonaistuottovaatimusta seuraavine korkoineen on asettanut erittiiin pie-
net vaatimukset yhtioiden vakavaraisuudelle eli toimintapddomalle.

Muutaman viime vuoden aikana TEl-yhti6iden antamien lainojen
kysyntd on pudonnut romahdusmaisesti (ks. kuvio 9).

Pudotuksella on monia syitd, joista tdrkeimmdt ovat oman pddoma-
ehtoisen rahoituksen muuttuminen verotuksellisesti aikaisempaa edulli-
semmaksi, laman seurauksena yrityksille syntynyt pyrkimys parantaa va-
kavaraisuuttaan ja ulkomaisen rahoituksen tulo yhd useamman yrityksen
ulottuville. Oma osansa kehitykseen on ollut my6s takaisinlainauksen hal-
linnollisella korolla, joka ei ole endd ollut toimiva korkoehto rahamarkkinoi-
den muuten vapautuessa.
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Kervio $, Tyoeldkelaitosten sijoituskanta, miljardia markkaa
(Eldkevakuutusyhtiot, LEL, M EK).

Kuviosta ilmenee, ettd muuttuneessa tilanteessa elAkevarat on sijoi-
tettu kasvavassa mdArin Suomen valtion liikkeelle laskemiin joukkovelka-
kirjalainoihin. Syynd tdmdn sijoituskohteen suosioon on ollut ennen kaik-
kea se, ettii yhtioiden alhainen vakavaraisuus huomioon ottaen on ollut
kdytdnnossd mahdotonta sijoittaa muihin kohteisiin.

Yhtididen alhainen vakavaraisuus on ollut ennen kaikkea seurausta
siitd, ettd aikaisemmassa sijoitusilmapiirissd vakavaraisuuden kasvattami-
seen ei ollut lainauksen riskittomyyden johdosta tarvetta. Tdst6 johtuen
yhtioiden sijoitustoiminnastaan saamat ylijaiaimtit on pddasiallisesti vuosien
varrella annettu vakuutuksenottajille vakuutusmaksua alentavina hyvityk-
sini.
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Sijoittamista on arvosteltu siitd, ettd se ei ole pystynyt saamaan ai-
kaan tuottoja, joita perustelluilla vaihtoehtoisilla tavoilla olisi saatu aikaan
(ks. kuvio 10). T6ssd on kuitenkin syytd ottaa huomioon aikaisemmin voi-
massa ollut tilanne, jossa elinkeinoeldmd lainojen muodostaessa valta-
osan eldkevarojen sijoittamisesta kuitenkin maksoi eldkkeiden kustannuk-
set joko TEL-maksun tai lainakorkojen muodossa. Edelleen on huomatta-
va, ettii tyoeldkeyhtiot ovat saaneet sijoituksilleen laskuperustekorkoa pa-
remman tuoton ja tdimi ylitttivd tuotto on, kuten edelld on jo todettu, pa-
lautettu vaku utu kse nottaj i I I e hyvityksi nai.
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Kuvic 10, Laskuperustekoron vertailu osakemarkkinoiden tuottoon. Osake-
tuotoista on esitetty paitsi vuosittainen osingon ja arvonmuutoksen
sisdltdmd tuotto my6s tdmd tuotto viiden ja kymmenen vuoden
li ukuvana keskiarvona.

Kokonaisuutena voidaan sanoa TEL:n syntyneen sddnndsteltyjen
rahamarkkinoiden ja pddoman niukkuuden aikana. Tdlld on ollut huomat-
tavat vaikutukset siihen, millaista sijoitustoimintaa jdrjestelmd on historian-
sa aikana harjoittanut. Sittemmin rahamarkkinat on vapautettu ja toisaalta
p66oman niukkuudesta ei voida endd puhua. Tdmd merkitsee, ettd koko
jdrjestelmdn toimintaperiaatteiden kestdvyyttd tulee tarkastella uudestaan
muuttuneessa maailmassa.
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Tyoeldkevakuutustoiminta on Suomen liittyessd ensin Euroopan talous-
alueeseen ja sittemmin Euroopan unioniin rajattu henkivakuutusdirektiivi-
en soveltamisalueen ulkopuolelle. Tdstd huolimatta tyoeliikevarojen sijoi-
tustoiminnassa, kuten monilla muillakin alueilla, noudatetaan henkivakuu-
tusdirekti iveistd seu raavia periaatteita.

Kdytdnnossd tdmd tarkoittaa sitd, ettd pidosa tyoeldkevarojen sijoi-
tustoimintaa koskevista sddnnoistd pohjautuu henkivakuutusdirektiivien
mukaiseksi muutettuun vakuutusyhtiolakiin sekd sen pohjalta annettuihin
asetuksiin.

Vakuutusyhtiolain mukaan tyoeldkevakuutusyhtion on katettava eld-
kevastuunsa. Vastuun kattamisessa on huolehdittava katteeseen kuuluvi-
en varojen varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta sekd niiden
hajauttamisesta. Lain mukaan katteen on oltava joukkovelkakirjalainoja tai
muita rahamarkkinavdlineitd, velkasitoumuksia, osakkeita tai osuuksia si-
joitusrahastoissa, kiinteistojti tai muita vakuutusyhti6laissa mainittuja
omaisuuserid.

Asetuksessa vastuuvelan kattamisesta mddritellddn, miten suuri osa
vastuuvelasta saadaan kattaa milldkin edelld mainituista omaisuuseristd.
Myos tdillti alueella noudatetaan yleisid kaikkea vakuutustoimintaa koske-
via periaatteita.

Vastuuvelka on katettava ensisijaisesti sen valuutan mddrdisin va-
roin, jossa vakuutusyhtion on tiiytett6vd sitoumuksensa. Kuitenkin enin-
tddn 20 prosenttia tietyssd valuutassa tdytettdvistd sitoumuksista voidaan
kattaa muun valuutan mddriisillA varoilla.

Yksittdisten riskikeskittymien osuuden rajoittaminen tiettyyn osaan
vastuuvelan kokonaismddrdstd noudattaa myds mainitussa asetuksessa
annettuja kaikkea vakuutustoimintaa koskevia rajoja. Sijoitustoiminnassa
on lisdksi otettava huomioon, ettd ilman eri lupaa vakuutusyhti6 ei saa
omistaa osake-enemmistOd tai hallita mdiir6ysvaltaa muuta kuin vakuu-
tustoimintaa harjoittavassa osakeyhti6ssd ellei toimintaa voida pitdd va-
kuutusl i ikkeeseen liittyvdnd.

Tyoeldkevakuutusyhtion hallituksen on laadittava yhtion varojen si-
joitussuunnitelma. Sijoitussuunnitelmassa on otettava huomioon yhtidn
harjoittaman vakuutusliikkeen luonne. Yhtion toimintapddoma, jdlleenva-
kuutus ja muut yhti6n vakavaraisuuteen vaikuttavat seikat on jdrjestettdvd
vakuutetut edut turvaavalla tavalla. Sijoitussuunnitelmaan on liitetttivir yh-
ti6n vakuutusmatemaatikon lausunto siitd, tdyttddk6 sijoitussuunnitelma
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yhtion vastuuvelan luonteen asettamat vaatimukset yhtiOn sijoitustoimin-
nalle.

Ty6eldkevakuutusta harjoittavien eldkesddtioiden ja -kassojen sijoi-
tustoimintaa koskevat sddnn6kset seuraavat nditA koskevista laeista.
Pddsddntoisesti eldkesddtioiden ja -kassojen sijoitustoiminta kuitenkin
noudattaa vakuutusyhtioiden kaytant6a.

4.ffi .3. S*ioitmstsp*m i ]sffi mm r#iln6*tatoih i n tehdy*
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TEL-jdrjestelmdn sijoitustoiminnan ongelmien tultua vuosien mittaan yhd
ilmeisemmiksi vuoden 1995 lopulla sosiaali- ja terveysministeri6 antoi tyo-
markkinajdrjestojen neuvotteluryhmdlle tehtdvdksi selvittdd lakisddteistd
tyoeldkevakuutusta harjoittavien vakuutusyhtididen sijoitustoimintaa. Tydn
edetessd tuli ilmeiseksi, ettd selvitysty6 oli ulotettava koskemaan my6s
eldkkeiden tulevaa rahastointia, rahastolaskennan korkoa, sijoitustuottojen
keiyttori ja ndiden keskindisid riippuvuuksia.

Ryhmdn ty6n tuloksena luotiin keinot tyoeldkevakuutusyhtioiden va-
kavaraisuuden parantamiseksi ja muutettiin takaisinlainaus koroltaan
markkinaehtoiseksi. Parantuneen vakavaraisuuden turuin pyritddn teke-
mddn mahdolliseksi tyoeldkevarojen sijoittaminen entistd suuremmalla ris-
killd mutta samalla my6s paremmalla tuotolla.

Korkomuutos vahvistaa my6s TEL-jeirjestelmdn puutteellista vaka-
varaisuutta. Alkuvaiheessa sovittiin nimittdin siitd, ettd parin vuoden ajan
tuottovaatimuksen ja kolmen prosentin koron erotus siirretddn kasvatta-
maan eldkelaitosten vakavaraisuutta.

TEL-yhtioiden vakavaraisuusmddr6ykset olivat aikaisemmin erittdin
alhaiset. Rajat oli mddritelty yksityisten henkivakuutusyhti6iden rajojen
mukaan ja ne olivat kymmenesosa ndiden yhtididen rajoista. Kdytdnn6ssd
tdmd merkitsi, ettd yhtioiltzi edellytettiin vain noin 0,5 prosentin vakavarai-
suutta suhteessa vastuuvelan mddrddn.

Uudessa vakavaraisuusjdrjestelmdssd on toisaalta asetettu vdhim-
mdisrajat vakavaraisuudelle ja toisaalta mddritelty ns. tavoitevyohyke, jos-
sa yhti6n vakavaraisuuden pitdisi normaalisti olla (ks. kuvio 11). Vakava-
raisuusrajat on miidritelty lisdksi laskettavaksi niin, ettd kiinteiden rajojen
sijasta noudatetaan yhtion sijoitussalkun riskillisyydestd riippuvia rajoja.
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Kdytdnnossd tiimd tarkoittaa sitd, ettii yhtio voi toimia ilman erityis-
tarkkailua kun vakavaraisuus on 4-6 prosenttia vastuuvelasta riippuen si-
joitussalkusta. Vastaavasti toi m intapddoman tavoitevy6hykkeen alaraja on
8-12 prosenttia vastuuvelasta ja sen yldraja on 16-24 prosenttia vastuu-
velasta.

Toim intap.iaomavyohykkeet

16 - 24 0/"

Tavoitevyohyke

8-12"/"

Rajoiletun hyvityssiirron vyOhyke
Vakavaraisu us raja

Kriisivyohyke, toim intapaaom an
ehdoton alataja 2 "/"

 
J

${a.rvi* $ {, Eldkevakuutusyhtioiden toimintapddomarajat vuoden 1997 alusta
ldhtien.

Edelld vakuutusmatemaattisia menetelmid ja rahastointia kdsiteltd-
essii on tarkasteltu ty6eldkeyhtion ylijddmiiai ja voitonjakoa. Kirjanpidos-
saan yhtiot noudattavat menettelyd, jossa varat arvostetaan hankinta-
menoon pohjautuvaan kirjanpitoarvoon ja vain omaisuuden kiiyvtin arvon
putoaminen kirjanpitoarvon alapuolelle pit6d ottaa tilinpddtoksessd eh-
dottomasti huomioon. Yhtioiden tilinpiiiitoksessddn osoittama tulos ja voi-
tonjako perustuvat ndille kirjanpitoarvoille. Tdmd ei ole riittdvd pohja tar-
kasteltaessa yhtioiden vakavaraisuutta. Niinpd vakavaraisuustarkasteluis-
sa perustan muodostaa omaisuuden kdypiin arvoihin perustuva laskenta.
Ndin ollen yhtion sijoittuminen edelld esitetyssA vakavaraisuuskaaviossa
riippuu sen kdypien arvojen perusteella lasketusta vakavaraisuudesta.

Tavoitevyohykkeen alapuolella vakuutusyhtion mahdollisuutta jakaa
ylijEiiimzidnsd vakuutuksenottajille vakuutusmaksuja alentavina hyvityksind
on rajoitettu. Toisaalta tavoitevyohykkeen yldpuolella vakuutusyhtiOllii ei
endd ole mahdollisuutta kasvattaa vakavaraisuuttaan vaan ylijddmdt tulee
jakaa hyvityksinai. Kdytdnnossd tilanne on se, ettd kaikki yhtidt tdyttdvdit
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nyt vakavaraisuuden 4-6 prosentin rajan. Parhaimmillaan yhtiot ovat tiillii
hetkelld juuri ja juuri tavoitevydhykkeen alarajan yldpuolella.

Vakavaraisuuden kasvattaminen johtaa siihen, ettd jdrjestelmidn
osallistuvat tahot tavalla tai toisella rahoittavat vakavaraisuuden kasvun.
Erityisesti hajautetussa jdrjestelmdssd tdmd aiheuttaa huolta siitd, kuka
omistaa vakavaraisuuden muodostavat pddomat. Vuodenvaihteessa
1 996-1997 vahvistettiin tyomarkkinajdrjestojen aiempi sopimus siitd, ettd
tyoeldkeyhtion omistajille tai takuupdiioman haltijoille kuuluu yhtion varalli-
suudesta vain sijoitettu pddoma sille hyvitettyine kohtuullisine tuottoineen.

Ryhmdn tyon pohdinnoissa vahvistui kdsitys siitd, ettd tulevia eldk-
keitd voidaan turvata vain vahvistamalla Suomen kansantalouden toimin-
taa. Tdltd pohjalta ryhmd ei ldhtenyt suosituksiin kansainvdlisen sijoittami-
sen lisddmisestd itseisarvoisena tavoitteena. Ryhmd kuitenkin pddtyi suo-
sittelemaan kansainvdlisen sijoittamisen lisdAmistd silloin, kun se on ha-
jauttamisen kannalta perusteltua ja silloin kun Suomesta ei loydy riittdivdiii
kysyntdA pddomalle.

Myos takaisinlainausoikeutta muutettiin. RyhmEi katsoi, ettd yrityk-
sillii tulee sdilyd oikeus ndiden maksuista kertyneiden rahastojen lainauk-
seen. Edelleen lainauksen tulisi olla ensisijaisesti pitkdaikaisempaa ra-
hoitusta. Olennaiseksi katsottiin myos, ettd lainauksen tuli stiilyEi yritysten
kannalta turvallisena: TEl-yhtion oikeuden irtisanoa laina tuli rajoittua sii-
hen tilanteeseen, jossa lainanottaja laiminlyd kuoletukset tai korot.

Viime vuosien kuluessa oli tullut ilmeiseksi, ettd vapailla rahamarkki-
noilla lainausta ei endA voida harjoittaa hallinnollisella korolla. Tdmdn seu-
rauksena lainauksen korot tullaan jatkossa sitomaan markkinakorkoihin.
Korkotaso miidrdtddn pdivittdin Suomen valtion liikkeelle laskemista jouk-
kovelkakirjalainoista koostuvien viitelainojen koroista (kuvio 1 2).
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Kuvi* tt. Uuden takaisinlainauksen korkotaso lainan keston funktiona
Laina tasalyhenteinen, koron ja lyhennyksen erdpdivA kaksi
keftaa vuodessa, korko suoritetaan jdlkikdteen.

Takaisinlainauksen korosta sovittiin lisAksi, ettd parhailla vakuuksilla
korko on sama kaikissa TEl-yhtioissd. Parhailla vakuuksilla tarkoitetaan
kAytdnnossd tilannetta, jossa lainalla on suoraan tai vAlillisesti valtion ta-
kaus (esimerkiksi pankkitakaus on tdllainen vakuus niin kauan kuin valtio
viimekddessa takaa pankkien sitoumukset). Muilla vakuuksilla vakuutus-
yhtio hinnoittelee luottoriskin ja korot riippuvat vakuutusyhtion riskindke-
myksestd.

Takaisinlainaus paatettiin edelleen muuttaa ptidsddnt6isesti kiin-
tedkorkoiseksi. Erds piirre, joka takaisinlainaukseen tdtd kautta tulee on
se, ettii lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta peritaan korvaus silloin
kun korkotaso on lainan nostohetkestd alentunut.

Tdrked muutos vuodenvaihteessa 1996-1997 oli myos, ettd tyoeld-
kevarojen sijoittamisen itsendisyyteen kiinnitettiin erityistd huomiota. Tyo-
eldkevakuutusyhtiolld on oltava oma sijoitusorganisaatio. Tyoeltikeyhtio ei
saa luovuttaa pddtosvaltaa sijoitustoimintaan liittyvissd asioissa tahoille,
jotka vaarantavat sijoitustoiminnan itsendisyyden. Ty6eldkevakuutusyhtion
toimitusjohtajalta vaaditaan, ettd hAnelld on tydeldkevakuutustoiminnan ja
liikkeenjohdon tuntemuksen lisdksi oltava riittdvd sijoitustoiminnan tunte-
mus. Samoin yhtiOn hallitukselta vaaditaan, ett6 silld on kokonaisuudes-
saan oltava riittdvd sijoitustoiminnan asiantuntemus sen lisiiksi, ettd jokai-
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sella hallituksen jdsenelld on erikseen oltava riittdvd tydeldkevakuutus-
toiminnan tuntemus.

Edelld selostetut muutokset koskevat pdAsddnt6isesti myds eld-
kesddtioiden ja -kassojen sijoitustoimintaa.
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Tyontekijdiden ja yrittdjien lakisddteistd eliiketurvaa voidaan tdydentdd
tyonantajakohtaisella, yrittdjdkohtaisella tai alakohtaiseen sopimukseen
perustuvalla vapaaehtoisella lisdeldketurvalla. Valtaosa vapaaehtoisesta
lisdeldketurvasta on tyonantajakohtaista, silld alakohtaisia lisiieldkejdrjes-
telmid on Suomessa hyvin vdhdn. Tdllaista toiseen pilariin kuuluvaa lisii-
eldketurvaa voidaan jairjestdd ryhmdeldkevakuutuksena tai yksilollisend
eldkevakuutuksena. Yritykset voivat maksaa eldkkeitd myos suoraan yri-
tyksen varoista ilman eldkevakuutusta. Yksityiselld sektorilla noin 20 pro-
senttia tydssd olevista kuuluu toisen pilarin lisdeliiketurvan piiriin.

Lakisddteistd eldketurvaa ja tyonantajan jdrjestdmdii vapaaehtoista
lisdeldketurvaa voidaan tdydentdd vield yksityisilld lisiieldkevakuutuksilla.
Yksityisiai eldkevakuutuksia on noin viidelld prosentilla tydssd olevista.

m.S . &Smpxa*ht*ise*x 3$s**m$;ffikw&wxrwmrx $wm$&s&ss

Vapaaehtoisia lisdeldkkeitd kdytetddn l6hinnd eldkeidn alentamiseen sekd
vanhempien ikdluokkien osalta eldketason nostamiseen tdyden tydelAke-
turvan tasolle. Myds nuoremmilla ikdluokilla saattaa olla lisdturvan tar-
vetta, jos tdyden lakisddteisen eldkkeen edellyttdmdii noin 40 vuoden an-
sainta-aikaa ei ehdi kertyd, esimerkiksi tyouraan tulleiden katkojen takia.

Vapaaehtoisten lisdeldkkeiden merkitys kokonaiseldketurvassa on
vdhdinen muun muassa sen vuoksi, ettd lakisddteisessd tyoeldkejdrjestel-
mdssd ei eldkkeen perusteena olevalla palkalla eikd maksettavan eldk-
keen mddrdlld ole yldrajaa. Erilaisista vapaaehtoisista eldkejdrjestelyistd
maksetut eldkkeet vastaavat yhteensii noin kuutta prosenttia kaikkien la-
kisAdteisten tyoeldkkeiden eldkemenosta.

Vapaamuotoiset ryhmdtydeldkevakuutukset ovat useassa tapauk-
sessa ennen lakisddteisten tydeldkkeiden voimaantuloa kdyttoon otettuja
eldkejdrjestelyjri. Yksil6llisten eldkevakuutusten mdiirii on sen sijaan kas-
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vanut voimakkaasti viime vuosina ja suurin osa niistd (n. 60 %) on yksityi-
sid ns. kolmanteen pilariin kuuluvia vakuutuksia.
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Vapaaehtoinen ryhmdtyoeldkevakuutus voidaan jdrjesteiai eldkesddtiossd,
eldkekassassa tai, joko Suomessa toimiluvan saaneessa vakuutusyh-
tiossd tai muussa EU-maassa toimivassa vakuutusyhtiossd. Yksilollisen
eldkevakuutuksen voi ottaa vain vakuutusyhtiostd. Vakuutusten osalta
ylin valvontavalta on, kuten lakisddteisen eldketurvan osalta, sosiaali- ja
terveysministeriolld.5

Vuonna 1997 vapaaehtoista lisdturvaa on jArjestetty 146 eldkesdd-
tiossd, yhdeksdssd eldkekassassa, 19 Suomessa toimiluvan saaneessa
vakuutusyhti6ssd. Lisdksi kahdella ulkomaisella henkivakuutusyhtidlld on
edustus Suomessa ja 31 ulkomaista henkivakuutusyhtiotA on ilmoittanut
harjoittavansa vakuutustoimintaa Suomessa. Toiminnassa on myos seit-
semdn hautaus- ja eroavustuskassaa.

Vapaaehtoisista ryhmdty6eldkevakuutuksista yli puolet on otettu va-
kuutusyhtiostd, vajaat 40 prosenttia on jdrjestetty eldkesddtiossd ja noin
kuusi prosenttia eldkekassassa.

EldkesdAtioon voi kuulua yhden tyonantajan tai samaan konserniin
kuuluvien ty6nantajien henkilosto. Eldkekassaan voivat kuulua laajemmin
tietyn tyonantajaryhmdn tyontekijdt, esimerkiksi tietyn toimialan yritysten
tyontekijiit. Yhteistd eldkesddtioille ja eldkekassoille on se, ettei niihin hy-
vdksytd nimettyjd henkiloitd, vaan kaikki ne, jotka teiyttAvdt kyseiseen sdd-
tioon tai kassaan kuulumiselle sddtidn tai kassan sddnnoissd asetetut eh-
dot.

Joidenkin elAkesddtioiden ja eldkekassojen toimintapiiriin kuulumi-
nen mddrdytyy samalla tavalla kuin TEL:ssd. Yleistd on kuitenkin, ettd
sdiinnoissd on vapaaehtoisen lisdeldkkeen piiriin pdiisemiselle asetettu

5 Ks. tarkemmin luku 7. Eldkejdrjestelmien sAdntely, ohjaus ja valvonta
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ala- jaltai yldikdraja ja pitempi odotusaika kuin TEL:ssa. Odotusaika voi
vaihdella muutamasta kuukaudesta useampaan vuoteen.

Monella eldkesddtiollii ja eldkekassalla toimintapiiri on suljettu siten,
ettd tietyn pdivAmAdrdn jdlkeen ty6suhteeseen tulleet eivdt endd kuulu li-
sdeldketurvan piiriin.

Vakuutusyhtiossd vakuutettavan vapaaehtoisen lisdeldketurvan pii-
riin kuuluminen riippuu vakuutusyhti6n ja tyonantajan vdlisestti sopimuk-
sesta.

Eldketurvakeskuksen tekemdn haastattelututkimuksen mukaan vuo-
sina 1992-93 TEl-tyontekijoistA noin 220 000 eli noin 20 prosenttia kuului
vapaaehtoiseen ryhmAeldkevakuutukseen.

Vapaaehtoiseen ryhmdeldkevakuutukseen kuuluminen jakautui ikd-

ryhmittdin siten, ettd 50 vuotta tdyttAneistd ldhes 30 prosenttia kuului va-
kuutukseen ja alle SO-vuotiaista melkein 20 prosenttia. Sukupuolen mu-
kaan jakauma oli kaikkien ikdluokkien yli tarkasteltuna tasainen, mutta
vanhemmassa SO-vuotta tdyttdneessd ikdluokassa miehistd noin 31 pro-
senttia kuului ryhmdeldkevakuutuksen piiriin, kun naisten osuus oli 27
prosenttia. Ryhmdieliikevakuutuksen piiriin kuuluneista 90 prosenttia tyos-
kenteli vdhintdtin 50 ty6ntekijirn yrityksessd ja 70 prosenttia toimi teolli-
suuden, rahoitus- ja vakuutustoiminnan tai kaupan aloilla.

Haastattelututkimuksen mukaan vajaalle prosentille TEl-ty6nteki-
joistti vapaamuotoinen lisdeldke oli luvattu eldkesddnndn tms. perusteella.
Lisdksi tydnantajat maksoivat eldkettd suoraan noin yhdelle prosentille
TEL-eldkkeensaaj ista.

Hautaus- ja eroavustuskassoista maksetaan niiden piiriin kuuluville
30 000 henkilolle kertasuoritteisia etuuksia.

Lakisddteistd eldketurvaa tdydentdvid yksilollisid eldkevakuutuksia
oli vuoden 1996 lopussa otettu noin 175 000, joista 170 000 sisdlsi van-
huuseldketurvaa. Niiistd yksityishenkiloiden ottamia ns. kolmanteen pila-
riin kuuluvia oli noin 60 prosenttia.

Vakuutusten mddrd edellisvuoteen verrattuna kasvoi noin 40 000:lla.
Eniten yksityisid eldkevakuutuksia ostivat 45-49-vuotiaat. Seuraavaksi
suurin ryhmd oli 4O-44-vuotiaat. Naiset ja miehet ostivat suurin piirtein
yhtdi paljon yksityisii eldkevakuutuksia.
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Vapaaehtoinen eliikevakuutus voidaan toteuttaa tietyt tydeldkelakien mu-
kaiset ehdot tiiyttiiviilld, El6keturvakeskuksessa rekisterOidyllzi lisdeldk-
keel lA tai tAysi n vapaam uotoisel la tyoeleikejdrjestelytld.

Rekisteroity lisdeldke on samassa asemassa kuin lakisddteinen eld-
keturva esimerkiksi indeksisidonnaisuuden ja eldkkeen koskemattomuu-
den suhteen. Vapaamuotoista eldkevakuutusta eivdt rajoita samat ehdot
kuin rekisteroityd lisdturvaa, mutta vakuutusmaksujen verotuskohteluun
liittyvdt mdiirtiykset yhtendistdrvdt kdytdnnOssd pitkdlti ndiden vakuutusten
sisdltod ja rajoittavat ulkomailta ostettujen vakuutusten mdiirdd. Verotuk-
sesta on kerrottu tarkemmin luvussa 6.

VakuutusyhtiostA otettuun eldkevakuutukseen liittyy vakuutusyhtid-
lain mukaan aina vapaakirjaoikeus. Eldkesddtioissd ja eldkekassoissa li-
sdetuihin ei automaattisesti liity vapaakirjaoikeutta ellei kyseessti ole re-
kisteroity lisdturva. Jos lisdturvaan liittyy vapaakirjaoikeus on oikeudesta
oltava mddrdykset eldkesddtioiden ja eldkekassojen sddnnoissd. Vapaa-
kirjaoikeuteen on tdlloin usein liitetty esimerkiksi tyosuhteen kestoa koske-
via lisdehtoja.

Rekisteroityyn lisdeldkkeeseen sovelletaan osittain tyontekijdn eld-
kelain mddrdyksid ja Eldketurvakeskus on antanut mddrdmuodot ja normit
rekisteroimiskelpoisuudelle. Muilta osin vakuutusten sisdlto mddritellddn
eldkesddtioiden ja eldkekassojen sddnnoissd sekd vakuutusyhtioiden va-
kuutussopimuksissa.

Rekisterdity liseielaikejdrjestely voi sisdltiiii joko vanhuus-, tyokyvyttd-
myys- ja tydttdmyyseldkkeen tai perhe-eldkkeen tai molemmat yhdessii.
Oikeus eldkkeeseen mtiiirtiytyy samoin kuin pakollisessa eldketurvassa.
Rekisteroity lisdeldketurva on mAdritelty siten, ettA tavoiteprosentti on
enintddn 66 prosenttia ja se saavutetaan 25-40 vuodessa. Tavoitetta las-
kettaessa otetaan huomioon samasta tyostd kafttuva lakisddteinen eldke.

Lisdeldke yhteensovitetaan muiden tyoelAkkeiden kanssa ja sellais-
ten eliikkeiden kanssa, joita ty6nantaja on ilmoittanut otettavaksi huomi-
oon. Yhteensovitus tehdddn siten, ettei kokonaiseldketurva ylitti mdidrdttydi
prosenttimddrdd (enintddn 60-66 prosenttia korkeimmasta palkansaajan
maksulla vdhennetystd palkasta).

Vapaamuotoiset eldkevakuutukset ovat jokseenkin vapaasti muo-
toiltavissa, eikd ndilldi vakuutuksilla tarvitse olla yhteyttd lakisddteiseen
eldkejdrjestelyyn. Yleensd ryhmdeldkejdrjestelyistd maksetaan vanhuus-,
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ty6kyvyttomyys- ja perhe-eldkkeitd sekii hautausavustuksia ja koko-
naiseldke mdiiirdytyy lakisddteisen eliikkeen kanssa tiettynd tavoitepro-
senttina palkasta. Yksilolliset lisrieleikejdrjestelyt koskevat usein pelkds-
tdiin vanhuuseldkkeitd ja ndilld vakuutuksilla halutaan ennen kaikkea
alentaa eldkeikdd. Vapaamuotoisten lisdeldkevakuutusten sisdlto mddri-
tellddn eldkesddti6iden ja eliikekassojen sddnn6issd sekd vakuu-
tusyhti6iden vakuutussopimuksissa.

Eldketurvakeskuksen tekemdn haastattelututkimuksen mukaan vuo-
sina 1992-1993 vapaamuotoisiin ryhmdtydeldkevakuutuksiin kuuluvista
40 prosentilla kokonaiseldkkeen tavoitetaso oli 60 prosenttia ja 30 pro-
sentilla 66 prosenttia. Yhdeks6lld kymmenestA ansainta-aika oli 25-30
vuotta. 40 prosentilla eldkeikd oli alennettu. Heistd kaksi kolmasosaa oli
naisia. Yleisin alennettu eldkeikd oli 63 vuotta (45 %) ja sitd seuraava 60
vuotta (37 %). Alin eldikeikd oli 50 vuotta.

Yksilollisten el6kevakuutusten mahdollisesta tavoitemddrdstd tai
prosentista ei ole tietoa ja piiiisddnt6isesti ne mdiirdytynevdt maksujen
perusteella.

Yksityisvakuutusten keskimd6rdinen vuosimaksu vuonna 1996 oli
noin 12 000 markkaa ja yksityishenkiloille myydyistd vakuutuksista 95 pro-
sentilla eliikeikdi oli alennettu ja alin eldkeikd oli 58 vuotta. Kahdella kol-
masosalla eldkeikd oli 58 vuotta ja eldkkeen kesto 5-10 vuotta, ts. lakisdd-
teiseen eldkeikddn asti. Vakuutusmaksujen verovdhennyskelpoisuuden
alin elAkeikd on 58 vuotta. Ndin alhaisen eldkeiAn suosio johtunee osittain
siitd, ettd eliikeikiidi on myohemmin helppo korottaa, mutta vaikea alentaa.

m.ffi. Wmpmmmfu*mEs*ce *$sffimffffikw*acmren rfik*$*sxm

Vapaaehtoisen ryhmAtyoeldkevakuutuksen vakuutusmaksu voidaan jakaa
tyonantajan ja tyontekijdn kesken. Rekisteroidyn lisiiturvan osalta tyonte-
kijdn maksuosuus ei saa ylittrid puolta koko kustannuksesta eikd se
yleensd vapaamuotoisen ryhmdeldkevakuutuksen osaltakaan ylitdi. Taval-
lisinta lienee, ettd tyonantaja yksin kustantaa lisdturvan. Eldkesddti6ssd
tdmd on sddnto eli sddtiossd lisdturvan koko kustannus kuuluu tydnanta-
jalle. Yksilollinen eldkevakuutus voi olla joko vakuutetun itsensti tai hdnen
ty6nantajansa kustantama.

Eldketurvakeskuksessa rekisterdidyn, vapaaehtoisen lisdeldketurvan
vakuutusmaksutekniikka perustuu osittain samoihin periaatteisiin kuin la-



kisddteisen eldketurvan, mutta eroavuuksiakin on. Olennaisin periaatteel-
linen ero on, ettd lisdturvan rahastointiaste on lakisddteistii korkeampi.

Lakisddteisestd eldketurvasta poiketen perhe-eldkkeet rahastoidaan,
vanhuuseldkkeiden rahastointi jatkuu eldkeikddn saakka ja lisdksi sekd
perhe-eliikkeet ettd tyokyvyttomyyseldkkeet rahastoidaan jo aktiiviaikana.

lndeksikorotuksia ja tyottomyyseldkkeitd ei sen sijaan rahastoida,
vaan ne kustannetaan yhteisesti. Yhteisesti kustannettavien eldkkeenosi-
en rahoittamista varten maksuun sisdltyy tasausosa ja myos osa rahasto-
jen tuotosta kdytetddn ndiden eldkkeenosien rahoittamiseen. Rekiste-
roidyn lisdturvan yhteisesti kustannettavat eldkkeenosat rahoitetaan sa-
masta poolista kuin pakolliset eldkkeet.

Kdytdnnossii rekisterdityd lisiiturvaa kompensoidaan lakisAdteisen
eldketurvan puolelta, mikd johtuu 1970-luvun korkean inflaation aiheutta-
mista indeksikorotuksista. Rahastokorkoa alennettiin vuoden 1998 alussa
rekisteroidyn lisdturvan rahoitusjdrjestelmdssd vastaavalla tavalla kuin la-
kisddteisessd eldketurvassa tehtiin vuoden 1997 alussa.

Jos vapaamuotoinen eliiketurva on jdrjestetty eldkesddtiossd tai
kassassa on vakuutusten rahoitusperusteille saatava sosiaali- ja terveys-
ministerion ennakkovahvistus. Perusteet ovat usein rekisterdidyn lisdtur-
van tapaisia, mutta vapaamuotoisella puolella eldkkeitd ei voida kustantaa
samasta poolista kuin pakolliset eliikkeet.

Vapaamuotoisissa vakuutuksissa voidaan vapaasti pddttdd eldkkei-
den indeksisidonnaisuudesta. Tavallisimmin kiiytetddn TEL-indeksid,
mutta jossain mddrin eldkkeitd korotetaan muillakin, esimerkiksi rahas-
tojen tuoton mukaan mtitirdytyvilld indekseillti. Etuja korotetaan kuitenkin
vain rahastojen tuoton sallimissa rajoissa. Mikali ndille eldkkeille halutaan
parempi indeksiturva, joudutaan perimddn lisdvakuutusmaksua.

Eldkekassoissa ja -sddtioissd on mahdollista, ajassa eteenpdin,
muuttaa maksuja tai vakuutuksen tarjoamia etuja. Maksujen ja etujen
muuttamista koskevan mahdollisuuden osalta eldkesidtiot ja -kassat poik-
keavat vakuutusyhtiOstd, silld vakuutusyhti6 voi vapautua sitoumuksistaan
sopimatta siitd toisen osapuolen kanssa vain tekemdlld konkurssin. Tois-
taiseksi eldkesddtion vapaamuotoisen lis6eldketuruan eldkevastuuta ei
tarvitse kattaa kokonaisuudessaan vaan eldkesddtiolld voi olla vastuuva-
jausta. Lisdeldkesddtio voi eltikekassoista ja vakuutusyhtidistti poiketen
jatkaa toimintaansa, vaikka sen varat eivdt vastaisikaan eldkevastuun
mddrdii.

Lisdeldkesddti6 on vakuutusteknisesti tiiysin rahastoidun jdrjestel-
mdn ja jakojdrjestelmdn vdlimuoto. Lisdeldikesiiditioiden kattamisvelvolli-
suutta on kuitenkin 1990-luvun alun laman seurauksena nostettu ja vuo-
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teen 201 0 mennessti on lisdeldkesddtididen katettava kokonaisuudessaan
eldkevastuunsa.

Vakuutusyhtidssd vakuutusten rahoitusperusteisiin ei taruita ennak-
kovahvistusmenettelyd. Vanhemmissa vakuutuksissa luvataan pddsAdn-
t6isesti tiettyii etuuden tasoa ja rahoitusperusteet vastaavat pitkalti saa-
tididen ja kassojen perusteita. Uudemmissa ja erityisesti yksilollisissd
vakuutuksissa ei yleensd luvata mitddn etuustasoa, vaan eldke miiiirtiytyy
suoraan maksujen perusteella. Vakuutukset tarkistetaan joko suoraan ra-
hastoista kertyneen tuoton perusteella ilman vdhimmdistuottovaatimusta
tai vaihtoehtoisesti vdhintddn tiettya vdhimmdiskorkoa vastaavalla tuo-
tolla.
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SekA lakisddteiset ettd vapaaehtoiset eldkkeet ovat pddsddntoisesti eldk-
keensaajan veronalaista tuloa. Ty6nantaja voi vdhentAd verotuksessaan
maksamansa eldkevakuutusmaksut. Vakuutettu voi vdhentdd lakisddtei-
sen maksun kokonaan ja vapaaehtoiset maksut erdin rajoituksin. Eliike-
laitokset ovat tuloverovelvollisia kuten muut yhtiot.
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Tuloveroa maksetaan sekd valtiolle, kunnille ettd seurakunnille. Henkil6i-
den valtion tulovero on progressiivinen. Kdytossii on kuusi tuloluokkaa:
valtionverotuksen alaraja vuonna 1998 on 46 000 mk ja ylimmdn tuloluo-
kan alaraja 306 000 mk. Valtionverotuksessa korkein marginaalivero on
38 %. Muut tuloverot ovat suhteellisia. Keskimddrdinen kunnallisveropro-
sentti vuonna 1998 on 17,54. Henkilot maksavat veroja seurakunnalle ai-
noastaan, jos he kuuluvat evankelis-luterilaiseen tai ortodoksiseen kirk-
koon. KeskimdArdinen evankelis-luterilaisen kirkon kirkollisveroprosentti
on 1 ,3 vuonna 1998.

Lisdksi henkilot maksavat veroluonteisia maksuja: sairausvakuutus-
maksu on 1,5 % 80 000 markan tuloon asti ja sen ylittdvdltii osalta 1,95 "/".
Eldketulosta sairausvakuutusmaksu on 2,7 prosenttiyksikkod korkeampi.
Palkansaajan ty6eldkevakuutusmaksu on vuonna 1998 4,7 %. Palkan-
saaja on lisdksi velvollinen maksamaan 1,4 7" tyottdmyysvakuutus-
maksua, joka kuten lakisddteinen tyoeldkemaksukin on vdhennyskelpoi-
nen verotuksessa.

Pdiiomatuloista maksetaan 28 % tuloveroa. Yhteisojen tuloveropro-
sentti on myos 28 vuonna 1998, ja se jakautuu valtiolle, kunnalle ja seura-
kunnalle maksettaviin osiin. Lisdksi tyonantajat maksavat kansaneldke- ja
sairausvakuutusmaksuja. Yksityiset tyonantajat maksavat kansaneltike-
maksua 2,40, 4,OO tai 4,90 % (keskiarvo 3,25'/") riippuen poistojen ja
palkkasumman miiiiriistd. Sairausvakuutusmaksua yksityiset tyonantajat
maksavat 1,60 o/" (kaikkien tyonantajien keskiarvo 1,75 %). Tyott6myys-
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vakuutusmaksua yritykset maksavat keskimdAri n 2,8 "/". Keskimddrdinen
tyoeldkevakuutusmaksu yksityiselld sektorilla on 16,8 7o vuonna 1998.

Varal I isuusveroa maksetaan ainoastaan valtiolle. Hen ki lot maksavat
varallisuusveroa 1 100 000 markan ylitttivdltri osalta 0,9 "/". Yritykset mak-
savat 1 prosentin suhteellista varallisuusveroa. Varallisuusveron merkitys
Suomen verotusjdrjestelmAssd on hyvin pieni.

Liikevaihdon perusteella maksetaan 22 7o suuruista arvonlisdveroa
valtiolle. Vahinkovakuutusyhtioilld arvonlisdveroa vastaa vakuutusmaksu-
vero. Henki- ja eldkevakuutuksista ei kuitenkaan perit6 vakuutusmaksu-
veroa.

Ki i nteist6veroa maksavat kiinteistojen ja tonttien om istajat kiinteistdn
sijaintikunnalle. Kiinteistoveron mddrd vaihtelee kunnittain 0,1 ja 0,8 pro-
sentin vdlilldi kiinteiston kdytt6tarkoituksesta riippuen.

Bruttoveroaste Suomessa vuonna 1997 oli aruiolta 48,3 o/" BKT:sta
(sisdiltfiEi vdlilliset ja vdlitt6mdt verot sekd lakisddteiset sosiaalivakuutus-
maksut). Nettoveroaste (nettotulonsiirrot yksityiseltd sektorilta julkiselle) oli
23,2 o/o.

&,X. Wakuuxtu*s- ja *la&kmtr**twm&mwx qrers*&.$ffi

Kotimaisia vakuutusosakeyhtiOitd verotetaan kuten muitakin osakeyhtiOitd.
Ne maksavat 28 prosentin tuloveroa. Samalla tavoin verotetaan myos eld-
kesiiiitioitd ja -kassoja.

Eldkevakuutusyhti6t ovat vapautettuja varallisuusverosta. Vaikka
eldkesddtiot ja -kassat ovat varallisuusverovelvollisia, eivdt ne kuitenkaan
kiiytdnndssA maksa varallisuusveroa, koska niiden varallisuus ei yleensd
ylitA vastuuvelkaa. Ne, kuten kaikki muut kiinteistojd omistavat, joutuvat
kuitenkin maksamaan omistamistaan kiinteistoistd kiinteistoveroa kunnille.

6. ffi , H leikevmkuxmx&essxmffi ksux$* m e#ffi ree*"x s

Tydnantajat voivat vdhentdd sekd valtion- ettd kunnallisverotuksessa ve-
rotettavasta tulostaan tydntekijdistddn maksamansa eldkevakuutusmak-
sut. Samoin itsendiset yrittaijtit voivat vdhentdii omat ja puolisonsa laki-
sAdteiset eldkevakuutusmaksut sekd valtion- ettA ku nnallisve rotuksessa.
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Vakuutetut voivat niin ikddn vdhentdA omat lakisiiiiteiset vakuutus-
maksunsa kokonaisuudessaan. Vapaaehtoisten eldkevakuutusmaksujen
vdhennysoikeus riippuu eldkkeen alkamisiiistd sekd kokonaiseliiketurvan
tasosta. Vapaaehtoiset eldkevakuutusmaksut ovat kokonaan vdhennys-
kelpoisia 50 000 markan rajaan asti, jos eldke alkaa aikaisintaan 58-
vuotiaana ja kokonaiseldketurva ei ylitd 66 % palkasta. Jos kokonaiseliike
on kuukaudessa enintddn 5 000 markan suuruinen, voi edelld mainittu 66
prosentin raja ylittyd ja vdhennysoikeus pysyy silti tAytend. Jos vakuutus-
maksut ovat enintiiiin 15 000 markkaa vuodessa ja 10 % ansiotulosta,
ovat ne myos vdhennyskelpoisia samoin kuin edelld ilman kokonaiseld-
ketu rvan se lvittdm istti.

Jos edelld mainitut edellytykset eivdt taiyty tai selvitystd kokonaiselii-
keturvan tasosta ei ole esitetty verottajalle, voi vapaaehtoisia vakuutus-
maksuja viihentAd vain 60 prosenttisesti enintdtin 30 000 markkaa vuo-
dessa.

Vdhennysoikeus ei koske kertamaksullisia eldkkeitd. Mydskddn ul-
komailla olevista vakuutuslaitoksista otettujen vapaaehtoisten eldkeva-
kuutusten maksut eivdt ole vdhennyskelpoisia. Jos ulkomaisella vakuu-
tuslaitoksella on kiinted toimipaikka Suomessa, ovat ndille maksetut eld-
kemaksut kuitenkin vdhennyskelpoisia.

S.4. ffi**kkw$d*st wer#*efis

Suomessa ovat veronalaista tuloa eldkkeensaajan rahana tai rahanarvoi-
sena etuutena saamat tulot joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Ve-
ronalaista tuloa ovat siten sekd lakisddteiset ty6- ja kansaneldke ettd
tyonantajan jdrjestdmdt vapaaehtoiset ja yksi16lliset el6kkeet.

Sosiaaliturvaetuuksien verotus toimii siten, ettii eldkkeet ovat ve-
ronalaista tuloa silloin, kun niitd maksetaan eldkkeensaajille, ja vakuutus-
maksut ovat viihennyskelpoisia ansiotuloja verotettaessa. Sosiaaliavus-
tusluonteiset etuudet ja kulukowaukset ovat verovapaita etuuksia.

Veronalaista tuloa eivdt ole erAAt kansaneldkkeen lisdnd maksetta-
vat lisdt, kuten lapsikorotukset ja puolisolisdt (ei myonnetA endd uusiin
eldkkeisiin). Rintamaveteraaneille maksetut rintamalisiit ovat niin ikddn ve-
rovapaata tuloa samoin kuin muut yleisen rintamasotilaseldkejdrjestelmdn
edut. Eldkkeensaajien asumistuki korvaa asumismenoja ja on ndin ollen
verovapaa. Eldkkeensaajien hoitotuki, joka on kolmiportainen ja tarkoitettu
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toisten avusta riippuvaisille eliikkeensaajille, on myos verovapaa samoin
kuin perhe-eliikelain mukaan leskille maksettava koulutustuki.

Vaikka eldkkeet ovat pddsdiintoisesti verotettavaa tuloa, ei kdytAn-
nossd pelkdstddn kansaneldkkeen suuruisesta tulosta mene veroa. Tdmd
verottomuus on turvattu ns. eldketulovdhennysten avulla sekd valtion- ettti
kunnallisverotuksessa. Valtionverotuksessa verotettavan eldketulon ala-
raja on vuonna 1998 noin 50 000 markkaa vuodessa valtion eldketulovd-
hennyksen ja 46 000 markan yleisen valtionverotuksen alarajan vuoksi.
Kunnallisverotuksessa verotuksen alaraja riippuu siitd, onko eldkkeen-
saaja naimisissa vai ei. Yksindisilld kunnallisverotuksen alarala on kaikille
myonnettAvdn perusvdhennyksen ja eldketulovdhennyksen vuoksi vuonna
1998 noin 39 000 markkaa ja naimisissa olevilla noin 33 800 markkaa
vuodessa.

Eldketulovdhennysten ansiosta eldkkeensaajan verotus on kevyem-
pdd kuin palkansaajien verotus samalla tulotasolla alhaisemmissa tulo-
luokissa. Koska eldketulovdhennys poistuu tulojen kasvaessa, muuttuu
tdmd ero toisensuuntaiseksi, kun kuukausitulot ylittdveit noin 6 000 mark-
kaa, silld eldkkeensaajat maksavat lisdksi eldketulostaan 2,7 prosenttiyk-
sikkoZi korkeampaa sairausvakuutusmaksua kuin palkansaajat vuonna
1998. Oheinen kuvio esittdd eron eldkkeensaajan ja palkansaajan netto-
tuloissa verotuksen ja muiden pakollisten maksujen jdlkeen.
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Palkansaaja voi vdhentAd verotuksessaan tulonhankkimiskustan-
nukset (vdhintAein 1 800 mk), tyomarkkinajdrjestojen jdsenmaksut ja tyo-
eldke- ja tyottomyysvakuutusmaksut sekd asunto- ja opintolainojen korot.
Lisdksi pienituloisella palkansaajalla on kunnallisverotuksessa tulojen
noustessa pienenevd ansiotulovdhennys (enintiitin 5 500 mk) sekd perus-
vdhennys (enintddn I 800 mk). Ekikkeensaajalla on eliiketulovdhennykset
sekd kunnallis- ettd valtionverotuksessa sekd kunnallisverotuksessa lisdk-
si vield perusvahennys kuten palkansaajalla.
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Suomessa lakisddteisen tyoeliikejiirjestelmdn sisdllostd sdddetddn laissa.
Jtirjestelmdn ehdoista on pitkdlti sovittu tulopoliittisten neuvottelujen yh-
teydessd. Siten sdAdosvalmisteluun ovat osallistuneet myos keskeisid
palkansaaj ia ja tyonantaj ia edustavat tydmarkki najdrjestot.

Sosiaali- ja terveysministerion antamat lakiin perustuvat pddt6kset
sekd mddrdykset velvoittavat ja ohjaavat vakuutuslaitoksia ja niiden toi-
mintaa. Ministeridn etukdteen vahvistamat, vakuutustoimintaa koskevat
laskuperusteet ja muut perusteet pyrkivdt varmistamaan lakisdtiteistd tyo-
eldkevakuuttamista harjoittavien eldkelaitosten toiminnan turvaavuusnti-
k6kohdat.

3. S . WmkaxaN*s:s€*t**w€wms ffiffirs,xs*a*mi*ere $m
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Suomessa vakuutusyhtion voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen hen-
kilo tai oikeushenki16. Vdhintddn puolella perustajista on oltava asuinpaik-
ka tai, jos perustajana on oikeushenkilo, kotipaikka Euroopan talousalu-
eella, jollei sosiaali- ja terveysministerio my6nnd tdstd poikkeusta.
Oikeushenkilolla on kotipaikka Euroopan talousalueella, kun se on perus-
tettu Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsiiiiddnndn mukaan
ja kun silld on sddntomiidrdinen kotipaikka, keskushallinto tai pddtoimi-
paikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Vakuutusyhtio voi olla yhteis6muodoltaan joko vakuutusosakeyhtio
tai keskindinen vakuutusyhtio. Vakuutusyhtio voi olla myos osakeyhtiolais-
sa tarkoitettu julkinen vakuutusyhtio.
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Suomen Euroopan talousalueeseen liittymissopimuksesta seurasi,
ettii vapaamuotoinen eldkevakuutusliike eriytettiin lakisdiiteisestd ty6eld-
kevakuutustoiminnasta vuonna 1994 siirtiimiillii se henkivakuutusyhtidi-
den hoidettavaksi.

Lakisddteistd tyoeldkevaku utusli i kettd harjoittavalla ty6eldkevakuu-
tusyhtiolld tulee olla valtioneuvoston mydntdmd toimilupa. Tdllainen va-
kuutusyhtid ei voi harjoittaa muuta vakuutustoimintaa kuin tyontekijdin eld-
kelain tai tyontekijdin eleikelain ja yrittdjien eldkelain mukaista toimintaa ja
siihen liittyvdd jAlleenvakuutusta.

Ulkomainen yhteiso tai luonnollinen henkild voi perustaa Suomessa
tydeliikevakuutusyhtiOn, mutta tdllaista yhtiotd koskevat samat toimiala- ja
toimiluparajoitukset kuin suomalaistenkin perustajien perustamia tyoelii-
kevakuutusyhti6td.

Tyoeldkevakuutusyhtioltd vaadittava peruspiidoma on vdhintddn 30
miljoonaa markkaa.

Valtioneuvosto voi liittdd antamaansa toimilupaan ehtoja, jotka ovat
tarpeen vakuutuksenottajien ja vakuutettujen etujen turuaamiseksi, yhti6n
vakaan toiminnan varmistamiseksi sekA tydeldkevakuutustoiminnan ter-
veen kehityksen edistdmiseksi.

Vakuutusyhtion yhtiojdrjestykselle ja sen muutoksille on saatava so-
siaali- ja terueysministeri6n vahvistus.

Tyoeldkevakuutusyhti6n hallintoneuvoston ja hallituksen kaikkien jd-
senten lukumddrdstii on enemmist6n oltava henkiloitA, jotka eivdt ole sa-
man luotto- tai rahoituslaitoksen tai vakuutusyhti6n taikka niiden kanssa
samaan konserniin kuuluvan yhtion palveluksessa taikka niiden hallinto-
neuvoston tai hallituksen jdsenid. Toisaalta tyoeldkevakuutusyhtiOn halli-
tuksen tai hallintoneuvoston jdsen ei saa olla toisen tyoeldkevakuutusyhti-
6n hallintoneuvoston tai hallituksen jdsen.

Ty6eldkevakuutusyhtion toimitusjohtaja tai hdnen sijaisensa ei saa
olla luotto- tai rahoituslaitoksen tai toisen tyOeldkevakuutusyhtidn tai muun
vakuutusyhtion taikka sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtion hal-
lituksen tai hallintoneuvoston jdsen tai jonkin edelld mainitun yhteison ti-
lintarkastajana.

Voimassaolevan lain mukaan ty6eldkevakuutusyhtiolle kuuluvat ra-
havarat ja muut varat on pidettdvd erillddn tyoeldkevakuutusyhtion kanssa
samaan konserniin kuuluvan yhtiOn tai muun yhteisdn tai sddtidn varoista.
Lisdksi tyoeldkevakuutusyhti6n varainhallinta ja maksuliikenne on jairjes-
tettdvd siten, ettA varoja ei kdytetd tydeldkevakuutusyhti6n tai muun yhtei-
son tai sddtiOn varainhallinnan jdrjestdmiseen tai maksuliikenteen hoitami-
seen. Kun tyoeldkevakuutusyhtion sijoitustoiminnan lisAksi tulee olla itse-
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niiistd ja muista tahoista riippumatonta, ei tyoeldkevakuutusyhtion tilin-
pdidtostd voida sisdllyttridi toisen vakuutusyhtion tai muun yhteison tai sdd-
tion konsernitilinpddtokseen.

Sosiaali- ja terveysministerio valvoo, ettd vakuutusyhtio noudattaa
toiminnassaan lakia, toimilupaansa, yhtiojiirjestystddn tai sosiaali- ja ter-
veysministerion lain nojalla antamia m6drdyksid. Lisdksi ministeriO valvoo,
ettii yhti6 toiminnassaan kdyttdd hyvAn vakuutustavan mukaisia menette-
lytapoja eikd vakuutusyhtiOn toiminnassa ilmene vddrinkdytoksid. Havai-
tessaan tdssA suhteessa puutteita ministerio voi antaa yhtiolle huomau-
tuksen, kehottaa yhtidtii korjaamaan asian mddrdajassa tai kieltdd yhtiotd
jatkamasta virheellistd menettelydtin.

Ministeri6lld on oikeus myds kieltiid yhtiOkokouksen, hallintoneuvos-
ton tai hallituksen asiaa koskevan pddtoksen toimeenpano tai ryhtyii toi-
menpiteisiin oikaisun aikaansaamiseksi. Kehotuksen tai kiellon tehosteek-
si ministeriO voi asettaa uhkasakon. Lisdksi ministeri6 voi, mikdli kieltoa
tai kehotusta ei noudateta, kieltdEi vakuutusyhtiotd antamasta uusia va-
kuutuksia, kunnes asia on korjattu.:.-Adrimmdisend toimenpiteenA ministerio tai, jos vakuutusyhtio on
ty6eldkevakuutusyhti6, valtioneuvosto voi rajoittaa vakuutusyhtion toimilu-
paa tai peruuttaa sen. Viimeksi mainittua keinoa voidaan ktiyttiiA myos
silloin kun tyoeldkevakuutusyhtio ei ole kyennyt sille asetetussa mddrd-
ajassa suorittamaan erityisissd taloudellisen aseman tervehdyttdmis-
suunnitelmassa tai lyhyen aikavdlin rahoitussuunnitelmassa esitettyjd toi-
menpiteitd.

Etenkin lakisddteisessd eldkevakuutuksessa on tdrkedd, ettd tyoeld-
kevakuutusyhtio kykenee pitkdaikaisissa vakuutussuhteissaan huolehti-
maan vakuutussitoumustensa tdyttdmisestd. Tdstdi syystd lain sddnn6ksil-
ld ja ministerion antamilla md6rdyksillti ja ohjeilla pyritddn varmistamaan
tyoeldkevakuutusyhtion sijoitusten varmuus, tuotto ja realisoitavuus sekii
niiden monipuolisuus ja riittAvd hajauttaminen. Turvaavuusvaatimus pyri-
tAdn osaltaan varmistamaan myos siten, ettti ministerio vahvistaa etukd-
teen tyoeldkevakuutusyhtion vakuutusmaksuperusteet ja vastuuvelan las-
kuperusteet.

Sosiaali- ja terveysministeri6n valvontaedellytysten toteuttamiseksi
vakuutusyhtio on velvollinen toimittamaan ministeri6lle vuosittain tilinpdd-
tostietonsa sekA muutkin ministerion valvonnan kannalta tarpeellisiksi kat-
sotut selvitykset. Ministeriolld on oikeus tarkastaa vakuutusyhti6n ja sen
tytiiryhteison liikettA ja muuta toimintaa. Ministeri6lld on oikeus suorittaa
tarkastuksia vakuutusyhtion tiloissa sekd osallistua niihin kokouksiin, jois-

vs



sa paatOsvaltaa vakuutusyhtioasioissa kdytetddn, ei kuitenkaan pddtok-
sentekoon.

Tyoeldkevakuutusyhtioiden vakavaraisuutta koskevat sddnn6kset
uudistettiin vuoden vaihteessa 1996/1997 siten, ettd tyoeldkevakuutusyh-
ti6n vakavaraisuusvaatimuksia korotettiin ja koko vakavaraisuusmekanis-
mi uudistettiin. Uudistetun valvontamekanismin avulla on mahdollista en-
tistd aikaisemmin puuttua yhtion toimintaan ja paremmin turvata vakuute-
tut edut.

Uudistuksessa eldkkeiden rahoitusta muutettiin siten, ettd vastuu-
velan laskennassa kdytettdvAd korkoa on mahdollista alentaa ilman olen-
naista vakuutusmaksun korotustarvetta, samalla kun katkaistiin sijoitusten
tuottotason ja vakuutusmaksutason vdliton riippuvuus toisistaan. Uudistus
mahdollistaa tyoeldkevakuutusyhtioiden sijoitustoiminnan suuntaamisen
enenevdssd mddrin markkinaehtoisempaan suuntaan ja ndin helpottaa
osaltaan sijoitusten tuotto- ja hajauttam isvaati m uksen toteuttam ista.
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Eldkekassalla voi vakuutuskassalain mukaan olla yksi tai useampi perus-
taja. Perustajan tulee olla Suomen tai Euroopan talousalueeseen kuulu-
van muun valtion kansalainen taikka yhteiso tai sddtio, jonka kotipaikka on
Suomessa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa muussa valtiossa.
Henkildyhtio (avoin yhtio, kommandiittiyhti6) voi olla perustajana tietyin
edellytyksin. Sosiaali- ja terveysministerion luvalla voi muukin henkil6,
yhteiso tai sddti6 olla perustajana.

Eldkekassan tarkoituksena on myontdd eldkkeitd kassan jdsenille ja
muille kassassa vakuutettuina oleville. Eldkekassan toimintapiirin voivat
muodostaa esimerkiksi yhden tai useamman tyonantajan ty6ntekijdt tai
samaan konserniin kuuluvien tyonantajien tyontekijdt. Kassankokoukses-
sa ptiiitosvaltaa kassan asioissa kdiyttdiviit kassan jdsenet (ty6ntekijeit) ja
osakkaat (tyonantajat). ElEikekassan vdhimmdisjdsenmddrd on 100-300
ri ippuen harjoitettavasta toi m i nnasta ja myon nettiivistd eldkkeistd.

Eldkekassatoiminnan harjoittaminen edellyttiid, ettd kassan sddn-
noille ja niiden muutoksille haetaan sosiaali- ja terveysministerion vahvis-
tus ja kassa ilmoitetaan rekisteroittivdksi sdddetyssd ajassa vakuutuskas-
sarekisteriin. Sddntojen ja niiden muutoksen vahvistamisen ehdoksi mi-
nisterio voi asettaa riittdvdn takuupddoman tai pohjarahaston hankkimi-
sen.



Eldkekassan sddntojen mukaisista sitoumuksista aiheutuva vastuu
kirjataan vastuuvelaksi, joka eldkekassan on katettava. Vastuuvelan muo-
dostavat vakuutusmaksuvastuu ja korvausvastuu. Vakuutusmaksuvastuu
vastaa voimassa olevissa sitoumuksissa tarkoitetuista tulevista vakuutus-
tapahtumista johtuvien suoritusten ja ndistd sitoumuksista aiheutuvien
m u iden menojen pddoma-arvoa vdhennettynd tu levien vakuutusmaksujen
pddoma-arvolla.

Lakisddteistd eldkevakuutusta harjoittavan eldkekassan osalta va-
kuutusmaksuvastuuna pidetdiin myos vakavaraisuuden ylldpitoon tarkoi-
tettua lisdvakuutusvastuuta. Muuta kuin ainoastaan lakisddteistd eldkeva-
kuutusta harjoittavan eldkekassan vakuutusmaksuvastuuna pidetddn
myos sellaista ministerion mddrAdmdt ehdot teiyttaivziti vakuutettujen
etuuksien tuleviin korotuksiin tarkoitettua vastuuta, jota perusteiden mu-
kaan ei saa kdyttdd muun kuin sellaisen tappion peittdmiseen, joka on
syntynyt vastuuvelan laskuperusteiden muuttamisesta.

Korvausvastuu vastaa sattuneiden vakuutustapahtumien johdosta
suoritettavia, maksamatta olevia korvaus- ja muita mddrid sekd runsasva-
hinkoisten vuosien varalta vastuuopillisesti laskettavaa tasoitusmiidrdd.

Eldkekassan on vakuutustoiminnassa noudatettava sosiaali- ja ter-
veysministerion vahvistamia vastuuvelan laskentaperusteita. Ne on laa-
dittava silmdlld pitden erityisesti vakuutettujen etuuksien turvaamista. Eld-
kekassalla on oltava vararahasto, jota kartutetaan lain tarkoittamalla ta-
val la ti I i n pddtOksen oso ittamasta yl ij tidmdstdi.

Eldkekassan tulee vuosittain toimittaa ministeriOlle tilinpiidtos, tilin-
tarkastajien lausunto ja kassankokouksen poytzikirja. Lisdksi kassan on
annettava ministeriolle muitakin tietoja, jotka ovat tarpeen valvontaa var-
ten, mm. rahoituslaskelma, laskelma vakuutusmaksuvastuun ja korvaus-
vastu un mddristd, kateluettelo ja arvostuserolaskel ma.

Ministeri6n edustajalla on oikeus milloin tahansa tarkastaa eldke-
kassan toimintaa ja olla ldsnd niissd kokouksissa, joissa piidttdmisvaltaa
kassan asioissa kdytetddn, ottaa osaa keskusteluun ja saada poytdkirjaan
merkityksi aiheelliseksi katsomansa huomautukset. Eldkekassan vakuu-
tusmatemaatikon on suoritettava eldkekassan tilasta vakuutustekninen
tutkimus vdhintiidn joka toinen vuosi.

Jollei eldkekassa noudata lakia, sddntojaiein tai vakuutusta varten
vahvistettuja perusteita tai sosiaali- ja terveysministerion vakuutuskassa-
lain nojalla antamia mddrdyksid tai jolleivdt kassan toiminnan perusteet
endd ole lain mukaiset, ministeri6n tulee kehottaa eldkekassaa korjaa-
maan asia mddrdajassa, joka ilman pakottavia syitd ei saa olla kuutta
kuukautta pitempi. Ministeridlld on oikeus kieltdri kassankokouksen, hal-
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lintoneuvoston tai hallituksen edelld mainittua asiaa koskevan pddtoksen
toimeenpano.

Kehotuksen tai kiellon tehosteeksi ministerid voi asettaa uhkasakon.
Jollei kehotusta tai kieltoa noudateta, ministerio voi mddrdtd kassan toi-
minnan osittain lopetettavaksi tai kassan purettavaksi.
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Eldkesddtio on yhden tai useamman tyonantajan perustama sddtio, jonka
tarkoituksena on eldkkeiden ja niihin verrattavien muiden etuuksien
mydntdminen sddtion toimintapiiriin kuuluville henkiloille ja ndiden edun-
saajille. Toimintapiiriin kuuluvilla henkiloilld tarkoitetaan niitd henkil6itd,
jotka ovat eldkesddti6ssd vakuutettuina. Eldkesddtion siidnnoissd olevan
mddrdyksen perusteella toimintapiiriin voi kuulua myos tiettyjri muita hen-
kit6ita.

Eldkesddti6 voi myontdd sekd vapaaehtoisia lisdeldkkeitd ja muita
etuuksia (A-eldkesddtiot ja -osastot) ettd lakisddteisid eldkkeitd ja muita
etuuksia (B-eldkesdatiot ja -osastot), tai molempia (AB-eldkesddtio). Eld-
kesAdtiotoiminnan harjoittaminen edellyttdd, ettd eldkesddtion sdiinnoille
ja niiden muutoksille haetaan sosiaali- ja terueysministerion vahvistus, ja
lisdksi sddti6 ilmoitetaan sdddetyssd ajassa rekisteroitdvdksi eldkesdii-
tiorekisteriin.

Eldkesddtion on sijoitettava varansa turvaavasti ja tuloa tuottavasti
sekd eldkesddtion maksuvalmiutta silmdlld pitden. Eliikestiiitiolld on oike-
us vakuutta vastaan antaa varojaan velaksi tyonantajalle, jonka on suori-
tettava tAstd ja myos muulla perusteella syntyneestd velastaan eldkesdd-
tiolle vdhintddn saman suuruinen korko, jota kdytetddn eldkevastuun las-
kemisessa.

Eldkesddtion taseeseen on merkittdvd eldkesddtion sddntojen mu-
kaisista sitoumuksista aiheutuva eldkevastuu.

ElAkevastuu lasketaan sosiaali- ja terveysministerion mddrdysten
mukaisesti ennen tilinpddtoshetked alkaneista eldkkeistd ja muista etuuk-
sista, eldkesddtidn toimintapiiriin kuuluvien henkildiden vastaisista eldk-
keistd ja muista etuuksista siltd osin kuin eldkkeen tai muun etuuden on
katsottava karttuneen tilinpriaitoshetkeen mennessd sekd eliikesddtion
toimintapiiriin kuuluneiden henki16iden vastaisista eldkkeistd ja muista
etuuksista, tyontekijdin eldkelain mukaisen toiminnan edellyttdmdn vaka-
varaisuuden ylldpitoon tarkoitetusta lisdvakuutusvastuusta sekd vapaa-
ehtoisten lisdeldkkeiden ja muiden etuuksien tulevista korotuksista aiheu-
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tuvasta vastuusta. Elleivdt sddtion varat riitd eldkevastuun ja muiden vas-
tuiden kattamiseen, erotus on merkittdvd vastuuvajauksena taseeseen.

Vapaaehtoisia lisdeldkkeitd myontdvdn eldkesddti6n (A- ja AB-
eldkesddtiot) on katettava kokonaisuudessaan vapaaehtoisista lisdeldk-
keistd ja muista etuuksista aiheutuva eldkevastuunsa, kuitenkin siten, etta
kattamiselle on voimassa siirtymdaika vuoden 2010 loppuun. Vapaaehtoi-
sista lisdetuuksista aiheutuvan eldkevastuun katteesta on 75 prosenttia
oltava sellaisia varoja ja sitoumuksia, jotka hyvdksytdidin tyontekijein eld-
kelain mukaisesta toiminnasta aiheutuvan eldkevastuun katteeseen. Kat-
teeseen hyvaiksyttrivistd varoista on sdddetty erikseen asetuksella.

Sosiaal i- ja terveysm iniste rio voi myontdd miiiiriiajaksi poi kkeuksen
vapaaehtoisista lisdetuuksista aiheutuvasta tdydestd kattamisvaatimuk-
sesta, milloin lain voimaantulon jdlkeen rekisteroitdviin eldkesddtion
sddntojen mukaan ennen sddtion perustamista suoritettu palvelusaika
otetaan huomioon elAkettd mddrdttdessd.

Eldkesddtion on vuosittain toimitettava ministeriolle eldkesddtion ti-
linpdiitos, tilintarkastajien lausunto ja tilastokertomus toiminnastaan. Li-
sdksi eldkesddtion on ministeri6n mddrddmdssd kohtuullisessa ajassa an-
nettava sille toiminnastaan muitakin laissa sdddettyd valvontaa varten tar-
peellisia tietoja.

Sosiaali- ja terveysministeriolld on oikeus milloin tahansa tarkastaa
eldkesddtion toimintaa ja osallistua niihin kokouksiin, joissa piidtosvaltaa
sddtidn asioissa kdytetddn, ei kuitenkaan pddt6ksentekoon. Ministerio voi
myos mddrdtd erityisen tarkastuksen toim itettavaksi. EldkesdEttion vakuu-
tusmatemaatikon on suoritettava eldkesddtion tilasta vakuutustekninen
tutkimus vdhintddn joka toinen vuosi.

Sosiaali- ja terveysministeri6 valvoo eldkesddtioiden toimintaa. Jollei
eldkesddtio noudata lakia, sddntojaidn tai sosiaali- ja terveysministeri6n
eldkesddtiolain nojalla antamia mddrdyksid, ministerion on kehotettava
eldkesddti6td korjaamaan asia mdArdajassa. Ministeridlld on oikeus kiel-
tdd hallituksen tai muun hallintoelimen edelld mainittua asiaa koskevan
pdiitoksen toimeenpano. Kiellon tai kehotuksen tehosteeksi ministerio voi
asettaa uhkasakon. Jollei kieltoa tai kehotusta noudateta, ministerio voi
mdiiriitii eldkesddtion toiminnan osittain lopetettavaksitai eldkesddtion pu-
rettavaksi.

Kun sosiaali- ja terveysministerio katsoo eldkesddtion joutuneen tai
olevan joutumassa sellaiseen tilaan, ettA eliikesddtid on purettava, minis-
teri6 voi kielttid eldkesddtidtd luovuttamasta tai panttaamasta sddtion hal-
linnassa olevaa omaisuutta.
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Ulkomainen vakuutusyhtio, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousaluee-
seen (ulkomainen ETA-vakuutusyhtio) ja ulkomainen vakuutusyhtio, jonka
kotivaltio ei kuulu Euroopan talousalueeseen (kolmannen maan vakuutus-
yhti6) eivdt voi harjoittaa Suomessa ty6ntekijdiin eldkelaissa tai yrittdjien
eldkelaissa tarkoitettua lakisddteistd eldkevakuutusliiketta. Tata elAkeva-
kuutusliikettd voi harjoittaa yksinomaan tyoeldkevakuutusyhtidistd anne-
tussa laissa tarkoitettu suomalainen vakuutusyhtio.

Ulkomainen ETA-vakuutusyhtio, voi harjoittaa Suomessa vakuutus-
liikettd joko sijoittautumisoikeuden tai vakuutuspalvelujen vapaan tarjon-
nan oikeuden perusteella. Ulkomaisen ETA-vakuutusyhtion ei tarvitse ha-
kea Suomessa erillistd toimilupaa, vaan yhtion kotivaltion valvontaviran-
omaisen antama toimilupa riittdti myos Suomessa harjoitettavaa toimintaa
varten. Ulkomaisen ETA-vakuutusyhtion valvonta ei kuulu sosiaali- ja ter-
veysministeriolle, vaan yhti6n kotimaan vakuutusvalvontaviranomaiselle.

Kolmannen maan vakuutusyhtio ei saa harjoittaa vakuutusliikettd
Suomessa ilman sosiaali- ja terveysministerion antamaa toimilupaa. Suo-
messa tapahtuvaa liiketoimintaansa varten kolmannen maan vakuutusyh-
tion on perustettava Suomeen edustusto, jota johtaa sosiaali- ja terueys-
ministerion hyvdksymd pdtiasiamies. Pddasiamiehend voi toimia myos
suomalainen vakuutusyhtio.

Ulkomaisella, vapaaehtoista eldkevakuutusta harjoittavalla kolman-
nen maan vakuutusyhtiolld on oltava Suomessa varoja vdhintddn 14 mil-
joonaa markkaa. Ministerio voi yhtion hakemuksesta liikkeen laajuuden ja
laadun huomioon ottaen hyvdksydi tdtd pienemmdnkin perusptidoman,
jonka tulee kuitenkin olla vdhintddn puolet sdddetystd mddrdstA.

Ulkomaisen kolmannen maan vakuutusyhtion on Suomessa harjoit-
tamansa ensivakuutusliikkeen osalta laskettava vastuuvelka, joka muo-
dostuu vakuutusmaksuvastuusta ja korvausvastuusta. Vastuuvelka on
katettava samalla tavoin kuin suomalaistenkin vakuutusyhti6iden.

Ulkomaisen kolmannen maan vakuutusyhtion on vuosittain laaditta-
va kertomus toiminnastaan ja tilastaan Suomessa sekd selostus vastuu-
velan laskemisesta ja tutkimus vakuutusliikkeestddn. Tiimiin lisiiksi sosi-
aali- ja terveysministeriolld on oikeus tarkastaa ulkomaisen kolmannen
maan vakuutusyhtion ja sen sivuyhtion liikettd ja muuta toimintaa.

Ulkomaisen vakuutusyhti6n on suomalaisen vakuutusyhtiOn tavoin
noudatettava Suomessa harjoittamassaan vakuutustoiminnassa hyvtizi
vakuutustapaa.
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Jos kolmannen maan vakuutusyhtio ei noudata lakia, toimilupaansa,
yhtiojdrjestystddn tai sdAnt6jddn, vakuutusta varten vahvistettuja perus-
teita taikka ulkomaisten vakuutusyhtioiden toiminnasta Suomessa annetun
lain nojalla annettuja sddnndksid tai mddrdyksid, sosiaali- ja terveysmi-
nisterio voi antaa ulkomaiselle vakuutusyhtiOlle huomautuksen, kehottaa
yhtidtri korjaamaan asian mdiirdajassa tai kieltEiii yhtiotd jatkamasta mi-
nisterion virheellisendi pitdimdd menettelyii. Kieltoa tai kehotusta voidaan
tehostaa uhkasakolla. Jollei kehotusta tai kieltoa noudateta, ministerio voi
kieltdei yhtiotai antamasta uusia vakuutuksia, kunnes asia on korjattu.
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Lakisdiiteisen eldketurvan sisdltd mddritellddn asianomaisissa eldkelaeis-
sa, joten eldketurvan sistillossA ei ole eliikelaitoskohtaisia eroja. Eldketur-
van ehtojen ja perusteiden tulee lisdksi olla sosiaali- ja terveysministerion
vahvistamat.

Perusteissa mddrdtddn vakuutusmaksujen ja vastuuvelan laskemi-
sesta, vapaakirjasta ja takaisinostosta, vakuutusmaksun laiminlyonnin
seuraamuksista sekd vakuutuksenottajan oikeuksista, kun vakuutus lak-
kaa muun syyn kuin takaisinoston vuoksi ennen sovittua aikaa tai vakuu-
tusyhtid muuten vapautuu vastuustaan.

Vakuutusmaksujen ja vastuuvelan laskemista koskevat perusteet on
laadittava kiinnittden huomiota erityisesti vakuutettujen etujen turvaami-
seen eli sen varmistamiseen, ettEi yhti6 kykenee selviytymddn vastaisista
eliikesuorituksistaan (turvaavuusperiaate). Muita perusteita laadittaessa
taas on kiinnitettdvd huomiota erityisesti perusteiden kohtuullisuuteen
(kohtuullisuusperiaate).

Vakuutusmaksuperusteissa voidaan ottaa huomioon vakuutettuihin
liittyvdt, vakuutusyhtion vastuuseen vaikuttavat seikat kuten esimerkiksi
miesten ja naisten keskimddriiisen elinidn ero.

Yhtiokohtaisesti vahvistettavissa perusteissa ei ilman erityistd syytd
saa olla eroavuutta, joka on omiaan vaikeuttamaan eliikelaitosten tyoelEi-
kelakien mukaisten yhteisten asiain hoitamista. Vakuutuksen hintaan liitty-
v6t yhtiokohtaiset erot tulevat esille lisiietujen suuruudessa: kertyneet yli-
jeirimeit palautetaan vaku utuksenottaj i I le lisdvaku utusrahaston kautta.

Suu rten ty6nantaj ien tyokyvytt6myys- ja tydttomyyseldkkeiden osalta
kdytetddn lisdksi omavastuutekniikkaa, jolloin ndiden yritysten vakuutus-
maksu perustuu yrityksen omiin toteutuneisiin tyokyvyttomyys- ja tyott6-
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myyselakekustannuksiin ja on siltd osin riippumaton valitusta vakuutusyh-
tiostd tai siitd, onko eldketurva jdrjestetty eldkesddtiossd tai elAkekassas-
sa (ks. luku 4.2.4.).

Eliikevakuutusyhtioiden osalta ehdot ja perusteet vahvistetaan erik-
seen. Eleikesdtitioiden ja -kassojen myontdmien eldkkeiden ja muiden
etuuksien laatu, saamisen edellytykset sekii etujen suuruus tai mddrdyty-
misperusteet on puolestaan mainittava eliikelaitoksen sddnn6issii, joille
on siis saatava sosiaali- ja terveysministerion vahvistus.

Kotimaisen vakuutusyhtion my6ntdmien vapaaehtoisten eldkeva-
kuutusten ehtojen sisdltod ei ole sdddelty.

Ulkomaisen kolmannen maan vakuutuslaitoksen on liitettiivd toimi-
lupahakemukseensa toimintasuunnitelma, jossa tulee olla muun muassa
selvitys vakuutusluokista, joihin kuuluvaa toimintaa yhti6 aikoo harjoittaa
sekd selvitys vastuuvelan laskemisessa noudatettavista perusteista. Li-
sdksi ulkomaiseen kolmannen maan yhtiodn sovelletaan, mitti vakuutus-
yhtiolaissa on sdddetty laskuperusteista.

Eldkesddtidn ja -kassan mahdollisesti myontdmdt vapaaehtoiset li-
siiedut kdyvdt lakisddteisten, pakollisten etujen tapaan ilmi vahvistetuista
sddnnoistd.
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Ty6ekikejarjestelmdn asteittaisen voimaantulon seurauksena eldkekus-
tannukset nousevat pitkddn ja saavuttavat yli 30 prosentin tason vuonna
2030. 1990-luvun laman seurauksena jdrjestelmddn on tehty elikekustan-
nusten nousua hillitsevid muutoksia. Elaikejdrjestelmdn suurin tulevaisuu-
denkysymys on, miten sopeutua vdeston ikddntymiseen etenkin, jos ty6t-
tomyys ja varhaiseldkkeiden suosio uudistuksista huolimatta jatkuvat.

Ty6eldkejrirjestelmd vaikuttaa kansantalouteen sekd etuuksien ettd
niiden rahoituksen kautta. Eldkemaksut ovat osa tyovoimakustannusta ja
vaikuttavat yritysten kilpailukykyyn. Eldkerahastojen sijoittamisen toivo-
taan lisddvdn kotimaista tyollisyyttii ja palkkasummaa, jolloin eldkekustan-
nusten suhteellinen osuus kansantaloudessa kevenee.

S.'1, Y.p*Sefr *l$kwkn*stffi n mL*stsm kaswla

Yksityisen sektorin lakisddteiset tyoeldkekustannukset olivat 33 miljardia
markkaa vuonna 1997. Tdmd oli 43 prosenttia koko maan eldkekustan-
nuksista, 56 prosenttia kaikista ty6eldkekustannuksista, 19 prosenttia
tyOtuloista ja 5,3 prosenttia BKT:std. Koko maan eldkekustannuksilla tar-
koitetaan tdssd yksityisen sektorin lakisddteisid ty6eldkekustannuksia, jul-
kisen sektorin tyoeldkekustannuksia, sotilasvamma-, liikennevakuutus-
sekd tapaturmavakuutuslain mukaisia eldkekustannuksia, maatalouden
luopumisjdrjestelmien eldkekustannuksia sekd kansaneldkekustannuksia.

Tydelaikejrirjestel mdn asteittaisen voi maantu lon seu rauksena eldke-
kustannukset nousevat hyvin pitkiidin. Kustannusten nousua ovat nopeut-
taneet 1970- ja 1980-lukujen eldketason parannukset ja uudet etuuslajit.
Toisaalta 1990-luvun uudistukset hillitsevdt tulevien eldkekustannusten
kasvua. Yksityisen sektorin eldkekustannusten taso tulee arvion mukaan
puolitoistakertaistumaan nykyisestd ja ylittEid 30 prosentin tason vuonna
2030.
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Vaikka julkisen sektorin eltike-edut on yhtendistetty yksityisen sekto-
rin etujen kanssa, pysyy julkisen sektorin6 eldkemeno suhteessa palk-
kasummaan pitkddn yksityistd sektoria korkeampana. Toisaalta eldke-
menoprosentti nousee hitaammin kuin yksityiselld sektorilla.

Kun kansaneldke lisdksi muuttui takuueldkkeeksi, joka myonnetiidn
vain jos tyoeldkettd ei ole tai se on pieni, eldkekustannukset yhteensii
palkkasummaan suhteutettuna nousevat endd runsaat kuusi prosenttiyk-
sikkoEi vuoteen 2030 mennessd. Nousu on keskimddrin alle 0,2 prosent-
tiyksikkodi vuodessa. Voimaantulovaiheesta johtuen kasvu on voimak-
kainta yksityiselld sektorilla.

Taulukkoon 3 on koottu nykyiseen lainsddddntoon perustuva laskel-
ma eldketurvan kustannuskehityksestd vuoteen 2030 saakka.

t',** J *,*kik* .l} " Lakisdditeiset eldkkeet prosenttina palkoista vuosina
1996, 2010 ja 2030.

Eliikejiirjestelmdi

Tyoeldkkeet

Yksityinen sektori

Julkinen sektori

Tapaturma- yms. eldkkeet

Kansaneldkkeet

; Kaikki eldkkeet

1 996

21 ,6 "/o

19,1 "/"

27,5 "/"

1 ,3 "/"

7,6%

30,5 "/o

2010

27 "/o

24 "/"

36 "h

1%

4%

32 "/"

2030

34%

32 "/"

38%

1%

3%

37%

6 Julkisen sektorin korkeaan elAkemenoprosenttiin vaikuttavat mvos 1990-luvulla
tehdvt valtion eldkelaitosten vhtioittdmiset. Yhtioittdmiseen asti karttunut eldke-
vasttu sdiilw iulkisella sektoiilla, kun vhtiOittiimisen iAlkeen elAkekarttuma ja palk-
kasu m m a la'sketaan ku u luvaksi yksity4sel le sekto rilld.
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Taulukossa on kunkin eldkejdrjestelmdn eldkemenoa verrattu saman
jdrjestelmdn piiriin kuuluvaan palkkasummaan. Tuottavuuden keskimiiii-
rdiseksi reaalikasvuvauhdiksi on valittu 2 prosenttia vuodessa. Se on 5-
vuotisjaksoina tarkasteltuna hitain tuottavuuden kasvu vuoden 1960 jal-
keen. Ansiotason reaalikasvuvauhdiksi on myos oletettu kaksi prosenttia
vuodessa. Tyollisten mdiirdn on oletettu kasvavan noin kymmenen pro-
senttia vuoteen 2010, jonka jdlkeen miidrd alenee melkein kahdeksalla
prosentilla vuoteen 2030 mennessd. Julkisen sektorin henkilopiirin on
kuitenkin oletettu supistuvan koko tarkastelujakson aikana yhteensd parilla
prosentilla.

Katsaus eldkekustannusten tason kehitykseen 1960-luvulta ldhtien
ja laskelma tulevaisuuden kehityksestii on koottu kuvioon 14. Eldkekus-
tannusten tason jyrkemp6ain kasvuun '1980-luvun taitteessa ja 1990-luvun
alussa vaikutti tydtt6myyden voimakas kasvu, koska se pienensi eldke-
kustannusten pohjana olevaa palkkasummaa.

Prosenttia palkoista

1 960 1 970 1 980 I 990 2000 2010
V uosi

2020 2030

&{rcw$* '$4" Eldikekustannusten tason kehitys vuoteen 2040
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1960- ja 1970-luvulla kaikki kdytettiivissd olevat resurssit kdytettiin eldke-
jdrjestelmdn rakenteen kehittdmiseen. Tdrkein uudistus tehtiin vuonna
1975, kun tyoeldkkeen karttumisprosentti muuttui koko jdrjestelmiin voi-
massaoloajalta 1 prosentista '1,5 prosenttiin ja tavoitetaso 42 prosentista
60 prosenttiin.

1 980-luvulla parannettiin piitiasiassa eldke-etuja. Uudistukset johtui-
vat pitkdlti olosuhteista tyomarkkinoilla ja eldkeidn alentamispaineista.
Tydttomyyseldkkeen alaikdrajaa alennettiin kuusi kertaa; 60 vuodesta as-
teittain 55 vuoteen. Elaikejdrjestelmdn kannalta niiilld tilapEtisilld alennuk-
silla on ollut haitallisia vaikutuksia eldkeikdodotuksiin, koska 55 vuoden
ikdii on yleisesti alettu pitdd mahdollisena eldkkeellesiirtymisikdnd.

Tilannetta selkeytettiin ottamalla kdiyttoon joustavat eldkeikdijdirjes-
telyt 1980-luvun lopulla, jolloin pddtettiin, ettd pddpaino varhaiseldkkeitd
myonnettdessd on kiinnitettdvd yksilon sairauteen ja ikddntymiseen, ei
tyomarkkinaolosuhteisiin. Samalla kun uudet etuuslajit yksilollinen var-
haiseltike, varhennettu vanhuuseldke ja osa-aikaeltike otettiin kdyttoon
sovittiin, ettd tyottomyyseldkkeen saamisen alaikAraja asteittain nousee 60
vuoteen ja ettd ty6ttomyyden hoito kuuluu ensisijaisesti tyovoimapolitiik-
kaan.

1980-luvun lopussa tietyilld ikdluokilla oli oikeus sekd yksilolliseen
varhaiseldkkeeseen ettd tydttomyyseldkkeeseen ennen 60 vuoden ik66.
Tdmd n;ikyy tilastoissa ennAtysmdisind eldkkeelle siirtyneiden lukumddri-
nd.

'1 990-luvun taitteessa keskimddrdinen eldkkeellesiirtymisikd oli vain
noin 58 vuotta ja koko sosiaalipolitiikan tavoitteeksi asetettiin sellaisten
toimenpiteiden kehittdminen, joilla edistetdiiin tydkyvyn sdilymistd ja tyos-
sdkdynnin jatkamista. 1990-luvun taitteessa peldttiin my6s uhkaavaa ty6-
voimapulaa ja toimenpiteet olivat sen mukaisia. Tavoitteeseen pyrittiin se-
kd keppi- ettd porkkanamenetelmaillzi ja toimenpiteilld oli sekd eldkemenoa
lisddvd ettii vdhentdvd vaikutus.

1990-luvun lama, suurtyott6myys ja epiiilyt kansantalouden pitkdn
aikavdlin kestokyvystii aiheuttivat sen, ettd jdrjestelmdtin tehtiin eldkekus-
tannusten hillitsemiseksi sekd lyhyelki ettd pitkAllai aikavdlilld uusia, ldihin-
nd eliikekustannuksia sddstdvid muutoksia.

1990-luvulla tehdyn kahden suuren eldkeuudistuksen tdrkeimpid
muutoksia oli tydntekijdn eldkemaksun kdyttoonotto ja sen vdhentdminen
bruttopalkasta eldkepalkkaa ja indeksiperustetta mddrdttdessd sekd uu-
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distus, jossa julkisen sektorin eldke-etuudet yhteniiistettiin yksityisen sek-
torin etujen kanssa.

Julkisen sektorin eldkeikd nostettiin 63 vuodesta 65 vuoteen, vuotui-
nen eldkekarttuma alennettiin 2,2 prosentista 1,5 prosenttiin ja ekikkeiden
maksimitasoa alennettiin 66 prosentista 60 prosenttiin. Eldkekustannusten
sddstod tavoiteltiin myos indeksimuutoksessa ja eldkepalkan laskennan
uudistuksessa. 65 vuotta tdyttdneiden indeksitarkistuksessa kuluttajahin-
tojen painoa lisdttiin ja eldkepalkan laskennassa otetaan huomioon tyo-
suhteen enintiidn kymmenen viimeistd vuotta aikaisemman neljdn vuoden
sijasta. Lisdksi kaikille aikaisemmin myonnetty kansaneldkkeen pohjaosa
poistettiin ja kansaneltike muuttui takuueldkkeeksi, joka myonnetiiiin vain
jos tyoeltikettd ei ole tai se on pieni.

Tyossdkdynnin jatkamista kannustavia toimenpiteitd olivat ikdiinty-
neiden korotettu eldkekarttuma, tydkyvyttomyys-, tyottomyys- ja perhe-
eldkkeiden alennettu tulevan ajan karttuma, kuntoutusta kannustavat toi-
menpiteet, yksilollisen varhaiseldkkeen ikdrajan nostaminen ja osa-
aikaeldkkeen ikdrajan alentaminen.

1990-luvun alussa tyoeldkekustannusten suhteessa palkkasum-
maan arvioitiin kasvavan vuoteen 2030 mennessii 41 prosenttiin, kun kas-
vun uudistusten jdlkeen arvioidaan hidastuneen niin, ettd suhdeluku on
noin 33 prosentin tasoa vuonna 2030.

m..X. ffi ss$xee*€msrx$&kgnus$isre

Tyoeldkemaksu muodostaa merkittdvdn osan tyonantajien vdlillisistd kus-
tannuksista. Koska tyonantajien tyoeldkemaksua ei 1990-luvun laman ai-
kana ollut mahdollista nostaa sdddetylle tasolle, oli ryhdyttiivd erillistoi-
menpiteisiin, joilla maksutason nousua hillittiin.

Tyonantajien maksuosuus muuttui oleellisesti vuonna 1993, kun
otettiin kdyttoon palkansaajan eldkemaksu, joka kasvaessaan vaimentaa
tyonantajien maksun nousua. 1990-luvulla toteutetuilla uudistuksilla on ar-
vioitu saavutettavan sekd lyhyellai ettii pitkdlld aikavdlilld tasapaino eldke-
etujen ja -maksujen vdlilld. Tdmd edellyttdd kuitenkin vakuutusmaksujen
maltillisten korotusten jatkamista.

Tyoeldkevakuutuksen suurin tulevaisuudenkysymys on, miten eldke-
jdrjestelmd sopeutuu vdeston ikddntymiseen. Suomen ikdrakenne on vuo-
situhannen vaihteeseen saakka teollisuusmaiden edullisimpia. Vuoden
2010 jdlkeen eldkeikdisten mddrii kasvaa Suomessa kuitenkin nopeam-
min kuin useimmissa muissa teollisuusmaissa.
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Kehitys asettaa lakisddteisten eldkejdrjestelmien rahoitukselle vaka-
van haasteen. Vdeston vanhenemisesta johtuvaan maksun nousuun on
yksityiselld sektorilla varauduttu mahdollisuudella pienentdd sitd tyoeldke-
maksun osaa, jolla kartutetaan rahastoja. Julkisella puolella rahastointi
aloitettiin vasta vuosina 1988-90 ja on arvioitu, ettii rahastoituja varoja
alettaisiin kdyttiiai ensi vuosikymmenen aikana tyoeldkkeiden kustanta-
miseen.

Vdeston ikddntymisen ongelma korostuu, jos tyottomyys ja var-
haiseldkkeiden suosio jatkuvat uudistuksista huolimatta yhtd suurina kuin
1990-luvun alkupuolella. Lisdksi on mm. nuorten tyottomyyden vdhentiimi-
seksi useaan otteeseen ehdotettu ikddntyneiden tyossii olevien siirtdmistd
eldkkeelle.

Tdmdntapaiset toimenpiteet lisddvdt varhaista eldkkeellesiirtymistd,
rikkovat 1990-luvun uudistuksilla aikaansaatua tasapainoa tyoeldke-etujen
ja -maksujen vdlilld ja johtavat siihen, ettd tyottomyysturvan ongelmia rat-
kaistaan eldkejArjestelmdd kdyttden. Kuitenkin tyoeldketurvan pohjana on
pitkdaikainen, sukupolvien yli rakentuva ajattelu. Tyoeldketurvan uskotta-
vuudelle ja kesttivyydelle on olennaista, ettd sopimuksia ja pddtoksid ei
muuteta lyhytndkoisten, eldketurvajdrjestelmdlle vieraiden poliittisten ta-
voitteiden vuoksi.

Eliikekustannusten kasvuun vaikuttaa myos yksityisten alojen tyo-
eldketurvan voimaantulon jatkuminen ensi vuosituhannen puolelle. Tule-
vaan talouskehitykseen liittyvdt epdvarmuustekijet ovat kasvaneet ja kor-
kotaso laskenut.

1990-luvun uudistukset jatkuivat vuonna 1997, jolloin yksityisalojen
palkansaajien tyoeldkejdrjestelmien rahoitustekniikkaa uudistettiin. Uudis-
tuksen tavoitteena pitkdlld aikavdlilld on vdhentdd tyoeldkemaksun nou-
sutarpeita ja heilahteluja. Uudistuksen seurauksena inflaatio ja laskupe-
rustekoron muutos ei endd vdlittomdsti vaikuta maksutasoon. Lisdksi ra-
hastoj en reaal iarvon sdiilyvyyttd ja tuottoedel lytyksid paran netti i n.

Yksityisen sektorin vakuutusmaksutulo oli noin 34 miljardia markkaa
vuonna 1997 eli yhtd suuri kuin tyoeldkemeno. Tyotuloista tdmti on 20 ja
BKT:std 5,5 prosenttia. Vuoden 1997 yksityisen sektorin tyoelAkerahas-
toissa oli rekisteroity lisrieldiketurva mukaan luettuna 200 miljardia mark-
kaa. Tiimd on 80 prosenttia koko maan lakisiidteisen eldketurvan rahas-
toista.

Yksityisen sektorin osuus tyoeldkerahastoista on viimeisten 5 vuo-
den aikana pienentynyt noin 10 prosenttiyksikkod julkisen sektorin ryhdyt-
tyd keriiiimddn tyoeldkerahastoja '1990-luvun vaihteessa ja osuus piene-
nee tdstii syystd jonkin verran tulevaisuudessakin.



Tyoeldkemaksulaskelmat esitetddn yleensd vain TEL:n osalta. Yli
puolet kaikista vakuutetuista ja 90 prosenttia yksityisen sektorin palkan-
saajista kuuluu TEL:n piiriin. TEL muodostaa erddnlaisen runkolain, jonka
periaatteita muut eldkelait periaatteessa seuraavat.

Vastaavasti TEL-maksulla on mdiirdiivii asema ja julkisessa keskus-
telussa tyoeldkemaksulla tarkoitetaan yleensd TEL-maksua. TEL-maksun
ja -menon, yksityisen sektorin palkansaajien ty6eldkerahastojen kehitys
1960-luvulta sekd laskelma tulevaisuuden kehityksestd vuoteen 2040 on
koottu kuvioon 15.

TEL-eldkemeno ja -maksu
prosenltia palkoisla
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Keskimddrdinen TEl-maksu vuonna 1998 on 21,5 prosenttia ja yk-
sityisen sektorin palkansaajien tyoeldkelakien mukaiset rahastot yli 130
prosenttia palkoista. Nykyisten trendikehitysten jatkuessa ja voimassa ole-
vaa lainsdtiddntoti noudattaen TEl-maksutaso vuonna 2030 on noin 29
prosenttia ja yksityisen sektorin palkansaajien tyoeldkelakien mukaiset
rahastot melkein kaksinkertaiset palkkasummaan ndhden.

Arviossa oletetaan, ettd vuosittainen ansiotason reaalikasvu on kak-
si prosenttia, inflaatio on 2,5 prosenttia vuodessa 1a tyoeldkelaitosten
reaalinen laskuperustekorko on kolme prosenttia. Maksu on kuitenkin
yleensd esitetty niin, ettd vdeston ikiirakenteen vanhenemisesta johtuvaa
maksun nousua tasoitetaan 2010-luvulta alkaen pienentiimiilld sitd tydeld-
kemaksun osaa, jolla kartutetaan rahastoja. Tdlloin maksu nousee noin 27
prosenttiin vuonna 2030 ja rahastot noin 170 prosenttiin palkoista. Keski-
mddrdinen maksun nousu on tdlloin vain noin 0,15 prosenttiyksikkdd vuo-
dessa, kokonaiskasvu kuusi prosenttiyksikkod, jolloin sekd tyonantajien
ettd palkansaajien maksun nousu yhteensii on noin kolme prosenttiyksik-
koa.

Arviossa syntyvyyden on oletettu pysyvdn nykyiselld vdeston uusiu-
tumistasoa pienemmAlld tasolla. Se tarkoittaa laskelmissa, ettd uusi suku-
polvi aina on edellistd pienempi. Tdstd johtuen nk. suurten ikdluokkien
poistuminen ei vaikuta kovin merkittdvdsti maksutasoon ja samalla maksu-
rasitus jdd pysyvdsti korkeammalle tasolle kuin, jos syntyvyys olisi vdeston
uusiutumistasolla.

Jos syntyvyys nousisi ensi vuosisadan alusta ldhtien viieston uusiu-
tumistasolle voitaisiin maksutaso vakioida vuodesta 2015 ldhtien noin 25
prosentin tasolle. Vastaavasti eldkkeelle siirtymisen myohentyminen kol-
mella vuodella johtaisi tulevaisuudessa noin 4-5 prosenttiyksikk6ti alhai-
sempaan maksutasoon, mutta toisaalta keskimddrdinen elinidn kasvu kol-
mella vuodella johtaisi 4-5 prosenttiyksikk6d korkeampaan maksutasoon.

Demograafisten epdvarmuustekijoiden lisdksi tuleva keskim6drdinen
talouskasvu saattaa myos poiketa oletetusta. Jos ansiotason vuosittainen
reaalikasvuvauhti olisi kahden prosentin sijasta 0,5 tai 3,5 prosenttia,
maksu olisi 2-3 prosenttiyksikkod korkeampi tai matalampivuonna 2030.

ffi .m. Yyffim$;ffi km*ax rqsffi $x ffi s{sffffHffi
kmxemmxx**f;qlLsd*sss

Tyoelaikejrirjestelmd vaikuttaa muiden sosiaalietuuksien tavoin kansanta-
louteen sekd etuuksien ettd niiden rahoituksen kautta. Etuudet vaikuttavat
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tyovoiman tarjontaan, kulutukseen ja tulonjakoon. Rahoituksella on myos
vaikutusta tulonjakoon sen ohella, ettd valittu rahoitusjdrjestelmii vaikuttaa
kansantalouden sddstdmiseen ja investointeihin.

Yksityisen sektorin tyoeldkkeet ja niiden rahoitus olivat vuonna 1996
molemmat 5,7 prosenttia markkinahintaisesta bruttokansantuotteesta.
Kaikkiaan Suomen eltikemenot olivat 13,5 prosenttia bruttokansantuot-
teesta. Kotitalouksien tuloista on eldketuloja kaikkiaan noin 20 prosenttia.

Suomen yksityisen sektorin ty6eldkejdrjestelmdn voimaantulovaihe
on jatkunut jo 35 vuotta ja kestdd vield toiset 35 vuotta, ennen kuin eldke-
jdrjestelmd on tdysimddrdisesti voimassa eli kaikkien eldkkeelld olevien
koko tyoskentely on tapahtunut eldkelakien piirissd vuoden 1962 jdlkeen.

Hidas voimaantulo on olennaisesti helpottanut kansantalouden so-
peutumista ndin mittavaan tulonsiirtojdrjestelmAdn. Toisaalta se merkitsee
eldkekustannuksiin kdytettdvdn tulo-osuuden jatkuvaa vaikkakin hidasta
kasvua.

Ty6markkinajdrj estojen keskeinen osal I istum inen eldketuruan hal I i n-
toon on kuitenkin helpottanut eldkekustannuksiin sopeutumista. Hyvd esi-
merkki tdstd yhteisymmdrryksestd on se, ettd Suomessa 1990-luvun alus-
sa koetun enndtyksellisen syvdn talouslamankin olosuhteissa on kyetty
sopimaan eldkkeiden rahoittamisesta ja niiden sopeuttamisesta supistu-
vaan tulopohjaan.

Lakisddteinen kollektiivinen eldketurva vapauttaa yksilon omakoh-
taisesta eldkesddstdmisestd, mutta pakottaa samalla tyonantajan otta-
maan eldkevakuutuksen. Eldkemaksut ovat osa tyovoimakustannusta ja
vaikuttavat yritysten kilpailukykyyn.

Suomen tyoeltikejeirjestelmd on osittain rahastoiva, joten voimaan-
tulovaiheessa kaikkia maksuja ei ole tarvittu eldkkeiden maksamiseen.
Periaatteena on ollut, ettd se osa vakuutusmaksusta, jota ei kdytetd eldk-
keiden maksamiseen, palautetaan lainoina takaisin niiden yksityisten yri-
tysten kdytt6on, joilta se on perittykin. Tdlld takaisinlainauksella on lisdtty
yritysten investointimahdollisuuksia, mutta toisaalta se on kasvattanut yri-
tysten velkaantumista.

Suomen kansantalouden avautuminen kansainvdliselle kilpailulle ja
rahoitusmarkkinoiden muutokset ovat muuttaneet myds tyoeleikejdrjestel-
mdn toimintaympdrist6d. Yritysten rahoitusaseman vahvistaminen ja kor-
kotason madaltuminen ovat muuttaneet tydeldkelaitosten lainauksen ai-
kaisempaa markkinaehtoisemmaksi. Samalla automaattisen takaisinlaina-
uksen merkitys on vdhentynyt ja eldkerahastojen sijoitusten rakenne on
muuttunut.
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Yksityisen sektorin eldkejdrjestelmii on palkansaajien eliiketurvan
rahoituksen puolesta omavarainen, valtiosta riippumaton. Poikkeuksen
muodostaa vain merimiesten eliikelaki, jonka rahoitukseen myos valtio on
perinteisesti osallistunut.

Eldkemaksujen suuri osuus tyovoimakustannuksista on kuitenkin
tehnyt vuosittain vahvistettavasta ty6eldkemaksusta talouspoliittisesti kes-
keisen parametrin ja valtiovallan kiinnostus myos yksityisen sektorin eld-
keturvan etuuksiin ja kustannuksiin on vuosi vuodelta kasvanut. Yksityisen
tyoekikejrirjestelmdn lakisddteisyys on my6s vaikuttanut siihen, ettd se it-
senaisyydestiidn huolimatta on kansantalouden tilinpidossa luettu osaksi
julkista sektoria.

Samalla kun eldkemenojen mddrd ja vakuutusmaksuista kertyneiden
rahastojen mddrd ovat kasvaneet, kiinnostus pakollisen tyoeldketurvan
kansantaloudelliseen merkitykseen on koko ajan lisddntynyt. Ty6eld-
kesddstdmisen osuus koko kansantalouden nettosddstdmisestd on 1970-
luvun lopulta ldhtien vaihdellut 20-30 prosentin vdililldi. Osuus on erittdin
mittava siitd huolimatta, ettA rahastointi on ollut suhteellisen vdhdistd.

Kun tyoeldkemaksujen avulla on ainakin periaatteessa mahdollisuus
vaikuttaa talouspolitiikan suuntaan, on hyvin todenndkoistii, ettd myos tu-
levaisuudessa tyoeldketurvan rahoitusta pyritddn valtiovallan taholta
kdyttdmddn talouspoliittisena vdlineenii.

Tyoeldkkeiden pysyvii rahastointi on perusteltua, koska eltike-edut
vdhentiivdt kotitalouksien sddstdmistarvetta. Ldhivuosina tyoeldkera-
hastointi olisi perusteltua sdilyttdd vdhintddn nykyisellii tasollaan myos sen
vuoksi, ettd vdestdn ikdrakenne muuttuu jyrkdsti vuoden 2010 jdlkeen, kun
toisen maailmansodan jdlkeen syntyneet suuret ikiluokat jAeivait eldkkeel-
le. Rahastojen tuoton avulla on mahdollista keventdd kasvavaa eldkerasi-
tusta.

Eldkejdrjestelmdn ndkokulmasta olisi myos toivottavaa, ettd rahas-
tojen sijoitukset lisdisivdt kotimaista tyollisyyttti ja palkkasummaa, jolloin
eldkekustannusten suhteellinen osuus kansantaloudessa kevenisi. Tdmdn
varmistaminen kansainvdlistyvdssd taloudessa on kuitenkin vaikeaa ja
eldkesijoitusten tuotolle tullaan asettamaan aikaisempaa korkeammat
vaatimukset.

Ldhivuosina eldkelaitosten vakavaraisuuden vahvistamisella pyri-
tddn osakesijoitusten osuuden kasvattamiseen. Eldkelaitosten rooli kan-
santaloudessa tulee siten muuttumaan entistd aktiivisemmaksi sijoitusten
rakenteen muuttuessa lainanannosta osakeomistukseen.
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Suomen vdkiluku 31.12.1997 oli 5 147 349

Vtestd ikiiryhmittiin vuosina 1997 - 2030 prosentteina

lkiiryhmd 1997 2000 2010 2020 2030

o-14
15 - 64
65-

18,7
66,7
14,6

100,0

18,1

67,0
14,9

100,0

16,3
66,5
17,1

100,0

15,9
61,5
22,5

100,0

15,5
58,8
25,7

100,0Kaikki

Vdest6n kasvu 7o

edellisestA vuodesta 0,3 0,2 0,1 0,0 -o,2

Vdestdn kasvuprosentti ajalla 1997-2030 on 1,99 7o

Ldhde: Tilastokeskus
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15-74 -vuotias viestri toiminnan mukaan vuonna 1997*

Tyolliset 56,2 %

Muut2,2'h
Kotitaloustydti
lekevdl2,7"h

Tyokyvyttomdit
5,6%

Elikeldiset
14,7%

. ennakkotieto
Ldhde: Tilastokeskus

Opiskelijat
9,1%Tyottomdit

9,57"
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Kansantulo vuosina 1987 ja 1997"

1987

54,1 %

1 997-

47,4 %

'. Palkar :
:

I Tvonantaiien sosiaali- :

- vakuutusmaksut

12,6"/"
Omaisuus-.ia
yritta,atulot, netto

12,3% Valilliset verot
miinus tukF
palkkiot

322 088 milj.mk 509 388 milj.mk

Veroaste vuonna 1997*

Milj. mk % BKT:sta

Kaikkiverot 1)

Valtion verot
- tulo- ja varallisuusvero
- arvonlisdvero
Kuntien verot
Sosiaalitu rvarahastot
Euroopan unioni

292 126
'150 362
50 200
51 451
65 437
75 387

940

47,3
24,3

9,7
8,9

10,6
12,2
o,2

1) OECD:n verotilaston mukaan, kertyneet verot

* ennakkotieto
Ldhde: Tilastokeskus

'14,2%

19,40/o

14,7"/"

25,3%
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Bruttokansantuote ja sosiaalimenot vuosina 1 988-1 997

Bruttokansantuote
kiiyvin v.97
hinnoin hinnoin
milj. mk milj. mk

Sosiaalimenot
kiiyvin v.97
hinnoin hinnoin
milj. mk milj. mk

Muutos Muutos
Sosiaali-
menoV
BKT
o//o

ol/o

1988

1 989

1 990

1 991

1 992

1 993

1 994

1 995

1 996

1 997.

547 710

578 755

578 830

537 931

518 831

512 731

536 055

563 175

583 395

618 042

4,9

5,7

0,0

-7,1

-3,6

-1,2

4,5

5,1

3,6

5,9

1 05 669

1 16 051

131 s17

149 225

1 63 921

170 771

176 887

179 829

1 85 385

187 900

1 35 436

139 518

149 1 16

162 426

174 005

177 547

181 901

1 83 063

1 87 639

1 87 900

24,3

23,8

25,5

30,4
34,4

35,4

34,6

32,7

32,1

30,4

434

486

515

490

476

482

510

549

576

6't8

341

998

430

868

778

397

992
863

922

042

3,8

3,0

6,9

8,9

7,1

2,O

2,5

0,6

2,5

0,1

Sosiaalimenoien rahoitus vuonna 1 997* prosentteina

Kunnat Tydnantajat Vakuutetut Rahastojen Yhteensd
tuotot

Valtio

26,4 17,0

* ennakkotieto
Ldhde: Sosiaali- ja terveysministerio

36,5 13,1 7,0 100,0
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Sosiaalimenot pddryhmiiliin vuonna 1 997* prosentteina

Sairaus ja terveys
Toimintarajoitteisu us
Vanhuus
Leskija muut omaiset
Perheet ja lapset
Tydtt6myys
Asuminen
Muut
Hallinto
Yhteensd

21 ,5
14,4
29,2

3,9
12,1
12,6

1,2
2,3
2,9

1 0

" ennakkotieto
Ldhde: Sosiaali- ja terveysministerio

Tyolliset ja tydtt<imdt vuosina 1986 - 1997

1 986
1 987
1 988
1 989
1 990
1 991
1 992
1 993
1 994
1 995
1996 1)
1997 "

2 431
2 423
2 431
2 470
2 467
2340
2174
2 041
2 068
2 068
2 127
2'170

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

Tydlliset Ty6ttomdt Ty6ttomyysaste
o//o

5,4
5,1

4,5
3,5
3,4
7,6

13,1
17,9
18,4
17,2
15,8
14,5

138 000
130 000
116000
89 000
88 000

193 000
328 000
444 000
456 000
430 000
400 000
367 000

1) Vuodesta 1996 uudistetun tyovoimatutkimuksen mukaan.

* ennakkotieto
Ldhde: Tilastokeskus
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Ty6elikevakuutetut vuonna 1 997* elikelain mukaan

VEL & KiEL
240 000 & 18 000

TEL 1 300 000

KVTEL 5OO OOO

Julkinen sektori

TaEL & MEL
10 000 & 10 000

Yksityinen sektori
MYEL 130 OOO

YEL 170 000

LEL .140 000

Luvut kuvaavat vuoden aikana tyosuhteessa olleita. Henkilo voi
kuulua samanaikaisesti usean eri tyoeldkelain piiriin.

Koko vieston ja eldkkeensaajien ikirakenne 31.12.1997.

Miehet tka

8G

7U74

6&64

5G54

4044

3G34

Naiset

1G

4

200 150 100 50 0 0 50 100 150

1 000 henkiloa

Suomessa asuvat
eHkkeensaajat

[-__l Muu viesto

* ennakkotieto
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Suomessa asuvien omaa eldketti saavien v6estoosuudet

Kaikki 1)

Lukumddrd Vdest6-
osuus 7"

55 - 64 vuotiaat
Lukumddrd Vdest6-

osuus 7"

1 987
1 989
1 991

1 993
1 99s
1 997*

1 044 300
1 071 100
1 091 000
't 114 400
1 134 000
1 140 200

26,6
27,1
27,3
27,6
27,8
27,7

288 700
290 700
285 800
288 700
282 800
272700

55,6
56,8
56,1
56,2
55,1
51,8

1) Yli 16-vuotiaat eldkkeensaajat

Kaikki elikkeensaajat eldkejtirjestelmdn mukaan 31.1 2.1 997*

Kaikki

Tydeldikkeensaajat
Yksityinen sektori
Julkinen sektori
Vain tyoeldke

1 119 500
962 300
409 600
1 35 600

Kelan eldkkeensaajat
Vain Kelan elike

1 108 700
124 800

Kaikki eldkkeensaajat 1 244 200

* ennakkotieto

tss



Kaikki efdkkeensaajat elikelajin mukaan 31 .12.1997*

Elakkeensaajia yhteensa 1 244 2OO

Lapsenelake
29 300

Leskenelake
243 400

Maatal. erityis-
elakkeet 43 800

Vanhuuseldke
836 700

Osa-aikaeldke
6 900

Tyottomyyseliike
44 900

Yksilollinen
varhaiseldke
50 200

Varsinainen
tyokyvyttomyys-
elake 246 300

Henkilo voi samanaikaisesti saada usean eri eldkelajin mukaista eldkettd

&S&qdA,-Smffi#IJ tU;)Lc:

Lakisddteinen kokonaiselikemeno elakelain mukaan vuonna 1997 *

77.4 mtd. mk

Kelan eldkkeet
17,9 mrd. mk Yksityinen sektori

34,1 mrd. mk

Muut elakkeet
1,1 mrd. mk

Liikennevak.-,
tapaturmavak.-, ja
sot.vammaeldk.
2.9 mrd. mk

TEL
LEL
YEL
MYEL
TaEL
MEL
SPVEL
LUKL
LUTULKuntien elakkeet

8.7 mrd. mk

Valtion elakkeet
12,7 mrd. mk

* ennakkotieto
NE.Sffi



Kokonaise! Skemenon osu us bruttokansantuotteesta
vuosina 1962-1997*

16

14

12

10

8

6

4

2

0
62€396566-67€8-€9-7G71-72-7t74-7r76-77-78-79€G€1-S2-$-e-85-86€7-B€9-90-91-92-93-94-95-96-97

m ]jilyl"^ f ::[[* l--l rr,,ruur ,,] xeta

Kokonaiseldkemeno vuosina 1 990-1 997.

Kokonaiseldkemenot

milj.mk
Osuus sosiaali-
menoista 7o

1 990
1 991
1 992
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997*

56 900
62700
67 610
70 030
72240
74 900
78 100
78 800

43,3
42,0
41 ,2
41,0
41,O
41,7
42,1
42,1

" ennakkotieto
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Vakuutetut, eld kkeensaajat:

Vakuutettuien lukumiiiiri vuosien 1962-1 997 lopussa

1 000 henkiloA
18m

16@

l4m

r2m

rm0

m

6m

m

2m

o
{2-63-6465-66€7-6849-70-71-72-7:J.74-75-76-77-78-79-80-81 -82-83-84{5-86-87-88-89-90-91 -92-9}94-95-96-97

I rel I LeL l--.l ver MYEL

Vakuutetut elikelain mukaan vuoden 1997 lopussa

Tyoeldkelait
TEL LEL

YrittdidelSkelait
YEL MYEL

Yhteensi
TaEL MEL

1997 1 028000 78000 8000 7000 154000 122000 't 370000

tos



Eldkkeelli olleet elikelajin mukaan vuosina 1988-1997

1 000 henkiloa

900

800

700

600

500

400

300

200

100

Muut 1)

Tydttomyyselake
Yksi16llinen varhais-
elAke
Ty6kyvyttomyyselake

Varhennettu vanhuus-
eldke

Vanhuuseldke

1) Osa-aikaeldke, rintamaveteraanien varhaiseldke ja maatalouden erityiselik-
keet

Vuoden 1997 lopussa omaan ty<iuraan perustuvalla elikkeelli
olleet elikelain mukaan

Laki Kaikki Alle 65-vuotiaat

TEL
LEL
YEL
MYEL, SPVEL, LUKL, LUTUL, LUEL
MEL
TaEL
Kaikki

490 800
111 500
64 100

199 100
4 300

600
870 300

178 800
45 800
19800
41 900

3 000
300

289 600



Elikkeelle siirtyneet iin mukaan vuosina 1988-1997

'1 000 henkiloa

50

40

30

20

10

1988 -89 -90 -91 -92 -93 -94 -95 -96 -97

lkaryhme

65

60-64

55-59

54

Yrittdldeldkelait Yhteensd
YEL MYEL

ffi $*{kwmm$$6} ffir{&ks{itt **:

Eldkemenot milj. mk vuonna 1997 eldkelain mukaan

Tyoeldkelait
TEL LEL TaEL MEL

1997 24 148 3 386 14 403 2 893 2733 34 122.

" sisiiltiid maatalouden erityiselAkkeitd 546 miljoonaa markkaa

,$*ffi



Eldkemeno vuonna 1997 eldkelajin mukaan

Osa-aika ja sukupolven-
vaihdoselAke, luopum is-
korvaus ja -tuki
0,6 mrd. mk

34.1 mrd. mk

Perhe-eldke
4,1 mrd. mk

Ty0ttomyys-
eldke 2,1 mrd. mk

Vanhuuseldke
18,1 mrd.mk

Tyokyvyttomyys-
eldke 9,3 mrd. mk

Maksutulo (ml.!isdturva) prosentteina palkoista 1 962-1 997

P rose nttia
palkoista
25

20

; 15

0

5

0
-62-63-64-65-66-67-6a-69-70-7 1-72-7 3-7 4-7 5-76-77 -7 A-7g-al-8 1 -82-83-84-85-86-87-88-89-90-9 1 -92-93-94-95-96-97

Maksutulo mmk (m!.lisiturva) eldkelain mukaan 1997

Tyoeldkelait
TEL LEL

Yrittdjdeldlkelait
YEL MYEL

Yhteensd
TaEL MEL

: 1997 28214 1 921 105 267 2311 754 33572

s#s



Rahaston suhde eldkemenoon ja palkkasummaan 1971-1997

1971 -73 -75 77 -79 -81 -83 -85 -87 -89 -91 -93 -95 -97

--- Rahasto/Eliikemeno 
- 

Rahasto/Palkka

Rahastot milj. mk ja % palkkasummasta vuonna 1997

12

10

I

6

4

2

0

Tyoeldkelait
TEL LEL

mk Y" mk
TaEL MEL

"/" mk % mk Y"

Yrittdjdel6kelait Yhteensi
YEL MYEL
mkY"mk%mk%

1997 180 236 105 17 419 10 395 0,2 2029 1,2 934 0,5 129 0,1 200 079 116

€so



Sijoitustoiminta:

Tyoe ltikel a itosten si joituska nta vuosi na 1 992-1 997 prosentte i n a
(yksityinen sektori/kaikki jisenlaitokset)

100

BO

40

20

1992 1993 1994 1995 1996. 1997.

l-'l rEl-takaisrnrainat J-l siloitusraina, fl fftlll1,1J,"'" f] ff[,H,8,31"**"",
f Osakkeet ja vaihtovelkakirjat ! Joukkovelkatir;at l-l Markkinarahasi.ioitukset

. Sisdltdd valuuttamddrdisid sijoituksia.

60

0

9.9 10.4 10.1 10.9 11.6

16.1
8.3

11.9
9.0

't*{



Hallinto:

Elikelaitosten Iukumdiri vuosina 1 962-1 997

TEL LEL

Saetiot Kassat Tyoeld-
kekas-
sa

TaEL

Esiin.-
tait.eldke
kassa

MEL YEL MYEL

Vak.- Maatal.-
yht., elti- yritt. eld-
kekassat kelaitos

Kai kki

Vak
yht.

Meri-
mieseld-
kekassa

1962
1 967
1972
1977

1 982
1 987
1 992
1996
1 997

9
o

8

I
8

7

7

7

b

16

147

126

107

88
78

54
43
42

3

10

13

12

12

12

11

8

8

4

4
4
1

1

13

13

13

12

12
't1

10

1

1

1

33
171

153

130
't11

101

77

62
60

1

1

1

1

1

1

Eldkelaitosten hoitokulut milj. mkiao/o maksetuista elakkeista vuonna 1997

Ty6eldkelait
TEL LEL TaEL MEL

mkY"mk%mk%mk

Yrittiijdeliikelait
YEL MYEL

YhteensS

% mk o/" mk Y" mk o/o

1997 785 2,3 90 0,3 9 0,0 16 0,1 139 0,4 103 0,3 1142 3,4

Ldhde: Sosiaali- ja terveysministeri6
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