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LUKIJALLE

Tiissii tilastoraportissa tarkastellaan ty6eliikelakien mukaista toimintaa Suomessa vuonna

2007. Joiltakin osin tarkastelu kattaa koko el2ikejiirjestelmiin.

Raporttiin on koottu keskeisiii tietoja eliikkeensaajista, eliikkeelle siirtyneistti ja

eliikemenosta sekii tyoeliikkeiden rahoituksesta. Yksityiskohtaisempia tilastoja niiistii aiheista

julkaistaan El2iketurvakeskuksen muissa tilastovuosikirjoissa ja -raporteissa.

Vuoden 2007 alussa tuli voimaan uusi tyOntekijtin eliikelaki TyEL. Siinti yhdistettiin

aiemmin voimassa olleet tyontekijoiui koskevat eltikelait TEL, LEL ja TaEL yhdeksi

eliikelaiksi. Eltikelakikohtaisissa tilastoissa on siten ttistti eteenpiiin yksityisellii sektorilla

neljti eliikelakia, tydntekijditA koskevat eltikelait TyEL ja MEL sekii yrittajia koskevat

eliikelait YEL ja MYEL.
Listiksi valtion tycintekijditii koskevat eliikelait yhdistettiin valtion eliikelaiksi VaEL.

Yksityisen sektorin ty<ieliikelaitosten sijoitustoimintaa ja eltikkeiden rahoitustekniikkaa

koskevaa lainsti2idiintoii uudistettiin myds samaan aikaan.

Raportissa esitetyt tilastotiedot perustuvat pii2iasiassa Eliiketurvakeskuksen rekistereihin

sekii El2iketurvakeskuksen ja Kelan yhteistilastotietovarastoon. Ty<ieltikkeiden rahoitukseen

liittyvat tiedot on koottu muun muassa eltikelaitosten toimintakertomuksista.
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Katsaus elaketurvaan !'uonna 2007

1 Elakejiirjestelmd lyhyesti

Suomen lakisiiiiteinen eliikejiirjestelmii koostuu ansiotyohtin perustuvasta tytieliikejtirjes-

telmiistii ja viihimmtiistoimeentuloturvan tarjoavasta, asumiseen perustuvasta kansaneliike-

j2irjestelmiistti. Lakisiiiiteistii eliiketurvaa ovat lisiiksi liikenne- ja tapaturmavakuutuslakien

sekii sotilasvamma- ja sotilastapaturmalakien mukaiset eliikkeet eli SOLITA-eliikkeet.

Tytieliikejiirjestelmii on hallinnoltaan hajautettu. Tydeliikkeitii hoitavat yksityisellii sek-

torilla tyrieliikevakuutusyhticit, el2ikekassat ja eltikesiiiiti<it sekii maatalousyrittajien ja meri-

miesten eliikelaitokset. Julkisella sektorilla on omat el?ikelaitoksensa, joista suurimpia ovat

Kuntien eliikevakuufus ja Valtiokonttori. Eltiketurvakeskus toimii tyoeliikejiirjestelmiin laki-

stiiiteisenti yhteiselimen6. Kansaneliikejiirjestelmiiii hoitaa kansaneliikelaitos (Kela).

Yksityisellti sektorilla yhdistettiin vuoden 2007 alusta palkansaajia koskevat kolme elti-

kelakia, TEL, LEL ja TaEL, yhdeksi eltikelaiksi TyEL (ty<intekijiin eliikelaki). Yrittiijill2i on

omat eltikelait YEL ja MYEL sekti merimiehillti eliikelaki MEL. Yksityiseen sektoriin kuulu-

viksi katsotaan mycis maatalouden luopumisjiirjestelyjti koskevat erityislait LUEL, SPVEL,

LUKI ja LUTUL. Edellii lueteltujen erityislakien mukaan maksetaan edelleen eliikkeita,

mutta uusia eliikkeitti mycinnetiiiin endd vain luopumistukilain (LUTUL) mukaan.

Julkisella sektorilla yhdistettiin vuoden 2007 alusta valtiolla voimassa olleet kaksi el2ike-

lakia VEL ja VPEL yhdeksi laiksi VaEL. Julkiseen sektoriin kuuluvat myos kunnallinen elii-

kelaki KuEL, evankelis-luterilaista ja ortodoksista kirkkoa koskevat eltikelait (KiEL, KiPEL
ja OrtKL), samoin kuin valtion, kuntien ja kirkon vanhojen lakien mukaiset eliikkeet, Kan-

saneliikelaitoksen ja Suomen Pankin toimihenkikiiden el2ikkeet sekiiAhvenanmaan maakun-

nan hallituksen eliikkeet.

Kuvio I Eri tyr)elcikelakien piirissd elciketurvaa ansainneet 31.12.2007

Muut julkiset 25 000

KuEL 490 000

TyEL
1 450 000

VaEL 180 000

MYEL 80 OOO

YEL 185 000

MEL 5 OOO

Yksityisellii sektorilla tyoskentelee vuosittain kolme neljdsosaa tyovoimasta ja julkisella sek-

torilla kolmannes. Vuoden aikana molemmilla sektoreilla ty6skenteleviii on noin 7 prosent-

tia. Yksityisen sektorin vakuutetuista joka seitsemds on yrittiijii.
El2ikej2irjestelmiistti on tarkempi kuvaus Suomen elcikejcirjestelrna -julkaisussa, joka on ilmes-

tynyt viime vuoden kesiikuussa Elciketurvakeskul<sen krisikirjoja -sarjassa numerolla 200715.
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Katsaus eliiketurvaan vuonna 2007

2 Elikeuudistus etenee

Vuoden 2005 tydelakeuudistuksen voimaantulo jatkuu edelleen, sillii eltikkeet mtitiriiytyviit

eliikeuudistusta edelt2iviiltb ajalta ennen uudistusta voimassa olleen lainsii?idiinndn mukaan.

Lisiiksi eltike (ei koske osa-aikaeliikettii) lasketaan kahdella tavalla siifii TEl-ty<isuhteesta,

joka oli alkanut ennen vuotta 2005 ja jatkuu eliikkeelle siirtymiseen asti. El2ikkeistti suurem-

pi my<innettian. Siirtymliaika jatkuu yksityisellZi sektorilla vuoteen 2012 saaV'ka. Vaikka jul-

kisella sektorilla eltikelainsiiiidiintd yhdenmukaistui huomattavasti TEL:n siiiinntisten kanssa,

ei siirtymtiaika ja eltikkeiden laskeminen kahdella tavalla koske julkista sektoria.

Uudistuksen keskeisimpia tavoitteita oli eliikkeellesiirtymisian mytihenttiminen 2-3 wo-
della. Tavoitteen toteutumista seurataan eliikkeellesiirtymisitin odotteen avulla. Odote las-

ketaan eliikkeiden alkavuuksien avulla, ja se on viiesttin iktirakenteesta riippumaton. Vuon-

na 2004 Eliiketurvakeskuksessa tehdyn arvion mukaan eliikkeellesiirtymisian odote nousi-

si 0,7 vuodella vuoteen 2010 mennessti ja 1,2 vuodella vuoteen 2015 mennessti. Viimeisim-

mtit tilastoluvut osoittavat, elld tavoitteessa edettiZin likimain ennakkoarvion mukaisesti. Se-

kti iktitintyneiden tydllisyys ettii el?ikkeelle siirtyminen ovat kehittyneet toivottuun suuntaan.

My<inteisen kehityssuunnan uskotaan jatkuvan, mutta talouden ja tydllisyyden kehitys tulee

tiissii kuitenkin olemaan avainasemassa.

El2ikettti on vuoden 2005 alusta ltihtien karttunut mytis tietyistti palkattomista ajoista. El2i-

kettii karttuu vanhemmuuteen perustuvilta etuusajoilta, kuten tiitiys-, isyys- ja vanhempainra-

hakausilta sekii kotihoidontuen ajalta. El?ikettii karttuu myds ty<itttimyyden, sairauden, kun-

toutuksen ja vuorotteluvapaanajalta sekii erilaisista koulutukseen ja SOLITA-turvaan liitty-
visti korvauksista ja piiivtiraha-ajoista. LisZiksi tietyt tutkintosuoritukset voivat kartuttaa elti-

kettii.
Vuonna 2006 erilaisia palkattomia aikoja rekistertjitiin yhteensii 912 000 henkilolle. Vuo-

den 2005 vastaava luku oli 950 000. Eniten, yli puolet, rekisterdinneistti koski molempina

vuosina tycittdmyysaikaa. Runsas viidennes koski vanhemmuuteen perustuvia etuuksia ja

hiukan viihemmiin sairauteen liittlrviA etuuksia. Tutkinnosta rekistenjitiin palkatonta aikaa

molempina vuosina yli 70 000 henkil<ille.

Vuoden 2007 lopussa oli maksussa liihes 39 000 eliikettii, joissa oli mukana myos palkat-

tomista ajoista karttunut osa. Puolet ndislii, liihes 20 000, oli ty<itt<imyyseliikkeitti. Tydkyvyt
t<imyyseliikkeite oli 9 000 ja vanhuuseliikkeit2i 8 000. Perhe-eliikkeita oli alle 2 000. Palkat-

tomien aikojen perusteella maksettiin vuonna 2007 elakkeitii ltihes 7 miljoonaa euroa.

3 El6kkeensaajat

3.1 Kaikki eldkkeensaajat ja vdest6

Suomesta eltikettii saavia oli vuoden 2007 lopussa kaikkiaan I 390 000. Niiistti I 287 000, yli
90 prosenttia, sai ty<ielakeftii ja 676 000 eli hiukan alle puolet kansaneliikettii. Samanaikaises-

ti sekti tyri- ettii kansaneltikejtirjestelmtistii eliikettti sai 4l prosenttia kaikista eli 573 000 eltik-

keensaajaa. Pelkktiti ty<ieltikettii saavia oli 714 000, mikii on yli puolet kaikista eliikkeensaa-

jista ja vain kansaneliike oli 103 000 eltikkeensaajalla eli seitsemtillii prosentilla.

S ELAKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA



Katsaus eliiketurvaan vuonna 2007

Taulukko 1 Kaikki ekikkeensaajat elcikejrirjestelmrin, elcikesektorin ja sukupuolen
mukaan

31.12.2007

Miehet Naiset Kaikki

31 12.2006

Kaikki

Muutos
2006-2007

o/

Kaikki elSkkeensaajat
- vain tyoeldke

- vain Kelan eldke

- ty6- ja Kelan eldke

Kaikki tytielSkkeensaajat
- yksityinen sektori

- julkinen sektori

- yksityinen ja julkinen sektori

602 600

368 000

40 900

193 700

561 600

502 1 00

206 400

146 800

787 300

346 000

62 000

379 300

725 300

609 700

364 600

249 000

1 389 800

71 3 900
102 900

573 000

1 286 900
't 111 800

571 000

395 900

1 371 900

686 900

1 03 400
581 600

1 268 500

1 094 400
551 600

377 600

+1,3

+3,9

-0,5

-1,5

+1,5

+1,6

+3,5

+4,8

Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui kaikkiaan I 331 000 el2ikkeensaajaa eli joka neljas Suo-

men vaest6stti sai jotakin eliikettti. Omaa eltikettti sai 24 prosenttia vtiest<istti ja perhe-el2iket-

ta runsaat viisi prosenttia. Eltikkeensaajien vaestdosuus lasketaan suhteuttamalla Suomes-

sa asuvat el2ikkeensaajat Kelan vakuutettuun vaestoon. Kelan vakuuteffu viiestd kattaa ktiy-

tiinn<illisesti katsoen koko maassa asuvan vAeston, mukana ovat myds tilaptiisesti ulkomail-
la asuvat Suomen kansalaiset.

Kuvio 2 Suomessa asuva vriestd ja ekikkeensaajat ikciluokittain 3 I .12.2007

Miehet (2 597 000) Naiset (2704 O00)

f
f
f
f
f
f

50 100 150 200
1 000 henkilo€i

tka

85-
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
4549
40-44
25-39
30-34
25-29
20-14
15-19
10-14

5-9
0-4

200 150 100 50 0 0

Tydelaikettti saavat
(1 257 000)

r y:*5"1il3fil"*' Muu vdest6
(3 e70 000)
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Katsaus elAketurvaan vuonna 2007

Vuoden 2007 lopussa Suomesta maksettiin eliikettti ulkomaille liihes 59 000 henkilcille eli

noin neljii prosenttia kaikista elakkeensaajista asui ulkomailla. Valtaosa ulkomaille makse-

tuista eliikkeistii maksettiin Ruotsiin, liihes 47 000 henkil<ille. Espanjaan eltikkeitti maksettiin

2 600 henkilcille, Saksaan I 700 henkildlle ja Yhdysvaltoihin I 100 henkildlle. Ulkomaille

maksetuista eliikkeistii ltihes puolet, yli 28 000, maksettiin Suomen kansalaisille ja melkein

yhtti paljon eli l?ihes 27 000 Ruotsin kansalaisille'

3.2 Tydeldkkeensaaiat

Tyoeliikkeensaajaksi katsotaan henkilo, joka saa joko omaan tytiuraan perustuvaa eliikettii

(vanhuus-, tyokyvyttcimyys-, tyottrimyys-, maatalouden erityis- tai osa-aikaeltikettii) tai ty6-

eliikejtirjestelmiin mukaista perhe-eliikettii. Kaikkiaan tyciel?ikkeensaajia oli woden 2007

lopussa noin I 287 000. Omaan tyouraan perustuvaa eliikettti sai I 221 000 ja perhe-ellket-

tA 281 000 henkiloii. Samanaikaisesti omaan tyduraan perustuvaa eltikettti ja leskeneliikettii

saavia oli 230 000. Pelkkiiii perhe-eliikettti sai neljii prosenttia kaikista tydeliikkeensaajista eli

50 000 henkil<)ii. Niiistii kolmannes oli lapsia.

Taulukko 2 Omaan tyc)uraan perustuvaa ekikettri saavat elakelaiin, elcikesektorin ja
sukupuolen mukaan

31j22007
Kaikki tydeldkkeensaajat

Miehet Naiset Kaikki
31 .',t2.2006

Kaikki

Muutos
2006-
2007

Eldkelaji Yksityinen
seKori

Julkinen
sektori

Vanhuuseldke

Ty6kyvyttcimyyselii ke

- toistaiseksi myonn.

- kuntoutustuki

- yksilOllinen varh.el.

Tyottomyyseldke

Maatal.erityiseliike

Osa-aikaeldke

Kaikki

760 200

198 100

1 79 900

15 300

2 900

48 500

29 300

16 700

1 032 800

379 700

98 700

88 000

I 500

1 300

25 300

391 200

116 400

107 100

7 900

1 500

23 300

12 100

13 600

546 500

526 400

103 200

92200
I 400

1 800

26 200
17 200
16 400

674 200

917 500

219 600

1 99 200
17 200

3 300

49 500

29 300

30 000

't 220700

901 000

216 600

193 500

17 500

5 800

47 200

30 600

30 600

I 199 900

+1,8

+1 ,4
+3,0

-1,4

42,4
+4,8

-5,8

4,1
+1 ,7

13 400

51 6 300

31 .12.2006

Muutos
2006-2007,Yo

1 014 1oO 496 400 537 000 662 900 1 199 900

+1,8 +4,O +1,8 +1 .7 +1 ,7

Henkilci voi saada samanaikaisesti usean eri eliikelajin mukaista ellikettii yhdeltii tai molemmilta sektoreilta. Tiil-

Itiin henkili on mukana jokaisen saamansa eliikelajin ja eliikesektorin mukaisessa luvussa, mutta Kaikki -luruis-

sa vain kerran. Lul'ut eiviit siten ole yhteenlaskettavissa.

IO ELAKETURVAKESKUKSENTILASTORAPORTTEJA



4 Eldkkeellesiirtyneet
4.1 Kaikki eldkkeelle siirtyneet

Vuonna 2007 eltikkeelle siirtyi yhteensii 70 000 henkiloii, mikii on 3 000 enemmiin kuin

vuonna 2006. Luvuissa ovat mukana seka ryd- ettd kansaneltikkeelle siirfyneet. Tydeliikkeel-

le siirtyi liihes 67 000 ja kansanelZikkeelle runsaat 27 000 henkil<iii. Vuosittain kaikista eliik-

keelle siirtyneistii noin 95 prosenttia siirtyy elSkkeelle tyoel?ikejarjestelmiistii ja viitisen pro-

senttia siir6ry pelkiistii?in kansaneliikejtirjestelmtin el2ikkeelle. Suuri osa pelktisttiiin kansan-

e liikej tirj este lmiin e ltikkeelle si irtyvistii on nuoria tydkyvyttomiti.

4.2 Ty6eliikkeelle siirtyneet

Tydeltikkeelle siirfyneiksi katsotaan suoraan tai osa-aikaeliikkeeltii omaan tyduraan perus-

tuvalle vanhuus-, tyokyvyttomyys-, ty6tt<imyys- tai maatalouden erityiselZikkeelle siirfyneet.

Mukaan ei lasketa muilta eltikkeiltii vanhuuselZikkeelle siirtyneitii, osa-aikaeliikkeelle siirty-

neita eika henkilditti, joilla alkaa perhe-eltike.

Tycieliikkeelle siirtyi vuonna 2007 vajaat 67 000 henkiloii, mikii on 3 000 enemmiin kuin

edellisenti vuonna. Miitirl oli nyt lahes yhtti suuri kuin ensimmiiisenii eliikeuudistuksen jiil-
keisenii wonna, jolloin siirtyneitti oli hiukan yli 67 000. Useana uudistusta edeltavana \non-
na tyoeltikkeelle siirtyneiden lukumtilirii oli selvtisti alle 60 000.

Kavio 3 Vuonna 2007 omaan tyr)uraan perustuvalle elcikkeelle siirtyneet idn ja sukupuo-

len mukaan

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

-34 35-39 4044 4549 50-54 55-s9 60-64 65-
lkii eltikkeen alkaessa

I Miehet W Naiset

Vuonna 2007 tyoelakkeelle siirtyi naisia hiukan enemmdn kuin miehiii. Miehiii eliikkeelle

siirtyneist[ oli 33 100 ja naisia 33 600.

ELAKETURVAKESKUKSENTILASTORAPORTTEJA II
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Katsaus eldketurvaan vuonna 2007

4.3 Eldkkeellesiirtymisikd

Eltikkeellesiirtymisikaa kuvaavina tunnuslukuina kiiytetiiiin liihinnti keskiarvoa, mediaania ja

eltikkeellesiirtymisi2in odotetta. Odote lasketaan sekii 25- ettii 50-ruotiaille. Odotteen avulla

voidaan tarkastella erityisesti ajassa tapahtuvaa muutosta eltikkeellesiirtymisiiiss?i. Muutosta

seurataan liihinnii 25-vuotiaan odotteen avulla, koska sen katsotaan parhaiten kuvaavan koko

tytieltikevakuutettua viiestri2i. EliikkeellesiirtymisikAa ja eltikkeellesiirtymisian odotetta klisi-

telliiiin tarkemmin El2iketurvakeskuksen tilastoraportissa 4/2008: Eltikkeellesiirtymisikci Suo-

men ty d e I rikej cirj e s t e lm ris s ci.

Vuonna 2007 tyr;eltikejtirjestelmtissii 25-vuotiaalle laskettu el2ikkeellesiirtymisian odote

oli 59,5 vuotta, mikii on sama kuin edellisenti vuonna. Vuodesta 2004 se on noussut 0,4 wo-
della. Vaikka el2ikkeellesiirrymisian odote ei noussutkaan \uonna 2007, se on kuitenkin elii-

keuudistuksen jalkeen kehittynyt etukiiteisarvioiden mukaisesti. Mycis ikiiiintyneiden tyt lli-
syysaste on viime vuosina ollut kasvussa, erifyisesti yli 60-vuotiaiden keskuudessa.

Yksityisellzi sektorilla odote on vuodesta 2004 noussut 0,3 vuodella 59,4 vuodesta 59,7

vuoteen. Julkisella sektorilla muutos on ollut suurempi, odote on noussut tasan vuodella 59

vuodesta 60 vuoteen.

Kuvio 4 Elcikkeellesiirtvmisicin odote ekikesektorin mukaan vuosinq l99A-2007

Odote

60,0

59,5

59,0

58,5

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200s 2006 2007

Vuonna 2007 koko tyrielakejarjestelmiiii koskeva eliikkeellesiirtymisian odote oli miehillii

59,3 vuotta ja naisilla hieman korkeampi eli 59,6 \uotta. Yksityisellti sektorilla vastaavat

luvut olivat miehill2i 59,6 vuotta ja naisilla 59,8 ruotta. Julkisella sektorilla tilanne oli

piiinvastainen, miehillii eliikkeellesiirtymisian odote oli 60,2 vuotta ja naisilla hiukan

alhaisempi eli 59,9 vuotta.

Yksityinen sektori

Julkinen sektori
Kaikki ty6eliikkeelle
siirtyneet
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Katsaus eltiketurvaan wonna 2007

5 El?ikelajikohtaista tarkastelua

Taulukko 3 Tydelcikkeelle vuosina 1996-2007 siirtyneet elcikelajin ja ekikesektorin
mukaan

Vanhuus-
eldke

Ty6kyvyttomyyseltike

Kaikki Yksil6llinen
varh. eldke

Tyotto-
myys-
eliike

Maata-
louden
erityis-
eldke

Kaikki
tyfi-
elikkeelle
siirtyneet

Yksityisen
sektorin
eliike

Julkisen
seKorin
eliike

1 996
't997

1 998

1 999

2000

2001

2002
2003

2004
200s

2006

2007

13 700

14 300

15 000

16 000

17 000

18 800

19 600

19 100

20 900

30 200

27 100

28 100

20 700
19 800
't 9 600

21 900

22800
23 300

25 200
25 900

26 000

25 900

24 400

25 400

3 700

2 900

2 600

2 800

2 600

2700
2700
2 300

1 700
700

200
47

11 100

11 800

13 400

12 800

12 900

14 800

11 500

11 300

10 600

10 100

11 300

12 400

2700
1 600

1 600

2 300

1 500

1 300

1 300

1 000

1 000

1 400

1 200
1 100

43 300

42 000
43 100

46 400

48 300

51 700

51 400

52 500

52 800

62 600

57 200

60 200

21 100

21 800

23 800

25 700
27 000
29 500

30 300

29 900

31 500

35 000

34 400

36 000

Yksityinen
sektori

Julkinen
sektori
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5.1 Vanhuuselike

Ty6eliikejiirjestelmassA vanhuuseliikkeelle on mahdollista siirya joustavasti iktivuosren

63 ja 68 vtilillii. Julkisella sektorilla on edelleen mahdollista siirtya eliikkeelle mycis ns.

henkilokohtaisessa tai ammatillisessa elakeiiisstl ja merimieseliikelain piirissii ns. ansaitussa

eliikeiZissti.

Varhennetulle vanhuuseliikkeelle voi jiiiidii 62-vuotiaana, mutta varhennus pienentiiii

eliikettii pysyvtisti. Vanhuuseltikkeelle siirtymista voi myos lykiitii 68 vuoden iiin ttiyttiimi-
sen jiilkeenkin, jolloin eliikkeeseen lasketaan lykktiyskorotus.

Tyossii jatkamiseen kannustetaan 4,5 prosentin eliikekarttumalla ikiivuosien 63 ja 68 va-

lilla tehdystii ty6stii. Eliikettii karttuu 1,5 prosenttia iktiviililla 18-52 ja 1,9 prosenttia ikii-
v[lill5 53-62.

Vaikka eliikeuudistuksen pitkiin tahtaimen tavoitteena on kannustaa tydssti jatkamiseen,

vanhuuseliikkeelle siirtyneita on viime vuosina ollut selvZisti aikaisempaa enemmdn. En-

nen eliikeuudistusta vanhuuseliikkeelle siirtyi vuosittain noin 20 000 henkil<jii. Vuonna 2005

eliikkeelle siirryneitti olikin enniifysmtiiirii, yli 30 000 henkildii. Tuolloinhan eliikeoikeus tu-

li kenalla kolmelle ikiiluokalle. Seuraavina vuosina miiiirti on hiukan pienempi, vuonna 2006

siirtyneitti oli 27 000 ja vuonna 2007 28 000. Vuonna 2005 eliikkeelle siirtyneiden maaraA
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tasoitti hiukan kahden tuolloin elzikeikiiiin tulleen ikiiluokan poikkeuksellisen pieni koko

(vuosina l94O ja 1942 syntyneet). Melii ei siirtyneiden mtiiiri2i voi selitttiii suurilla ikZiluo-

killa, koska ensimmiiinen ns. suurempi ikiiluokka, vuonna 1945 syntyneet, tayttiia 63 vuot-

ta vasta vuonna 2008.

Vanhuuseliikkeelle siirtyneiden miiiiriin kasvu on kohdistunut luonnollisesti liihinnii 63-

ja 64-vuotiaisiin. Kuitenkin yli 65-vuotiaana eliikkeelle siirtyneiden mti5riissiikin on jo ha-

vaittavissa selvtiii kasvua. Ennen uudistusta yli 65-vuotiaana eliikkeelle siirtyvia oli vuosit-

tain noin 200, vuonna 2006 maira oli jo kaksinkertainen ja vuonna 2007 yli kolminkertai-

nen eli runsaat 700.

Kuvio 5 Vuonna 2007 vanhuusekikkeelle siirtyneet icin ja sukupuolen mukaan
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El?ikeuudistus niikyi myris vanhuuseliikettti saavien kokonaismiiiiriin kasvussa. Vuonna

2005 tyriel6kkeend vanhuuseltikettii saavien miiiirii kasvoi edellisestti vuodesta 25 000:lla ja

vuonna 2006 vielii 27 }}}.lla.Vuonna 2007 kasw oli eniiii alle 17 000, mikti vastaa uudistusta

edeltiineiden vuosien tasoa. Vuoden 2007 lopussa tycieliikkeenii vanhuuseliikettti saavia oli

liihes 920 000.

Vanhuuseltikkeensaajista 43 prosenttia oli miehia ja 57 prosenttia naisia vuonna 2007.

Vanhuuseliikkeelle siirtyneistti miesten osuus oli 49 prosenttia ja naisten 5l prosenttia.
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5.2 Tydkyvytt6myyseldke

Tyokyvyttomyyseltikkeissii tydeliikeuudistus tuli varsinaisesti voimaan vasta vuonna 2006.

Eliike my6nnetdiin uuden lainsiitidtinnrin mukaan, jos eltiketapahtuma eli tydkyvyttomyyden

alkaminen on tapahtunut 1.1.2006 tai sen jiilkeen. Uudistuksen mytitii tyrikyvytt<imyyseltike

voidaan myonttiii l8-62-vuotiaille. Jos henkilo tulee tydkyvyttomtiksi 63 vuotta tZiytettyii2in,

hiine lle my<innettiiin suoraan vanhuuse liike.

Tyoelakejarjestelmiissii tyokyrytt<imyyseliikkeitii myonnettiiessii ptiiisiiiint6nd on, ettii hen-

kilo ei sairauden, vian tai varnman vuoksi kykene tekemiiiin tytitii. Ty<ikylyttdmyyseltike voi-
daan myrintiiti joko toistaiseksi tai miiiiriiaikaisena kuntoutustukena. Eltike voidaan mycin-

tiiti tiiyden tai osaeltikkeen suuruisena. Vielii muutaman vuoden ajan voidaan julkisella sekto-

rilla tietyin edellytyksin my<intiiii eltike myos yksiliillisenii varhaiseltikkeenii.
Yksikillinen varhaiseltike liitettiin eliike-etuihin vuonna 1986, ja viimeiset eliikkeet mak-

setaan wosikymmenen vaihteessa. Eniten yksilollistti varhaiseliikettii saavia oli vuonna 1994,

Itihes 60 000. Siita maara on vuosittain vtihentynyt erityisesti vuosina 1994 ja 2000 toteutet-

tujen iktirajan nostojen seka ryoelakeuudistuksessa vuonna 2005 sovitun etuuden asteittaisen

poistamisen jiilkeen. Vuoden 2007 lopussa yksilollistii varhaiseliikettii saavia oli eniiti runsaat

3 000, ja vuoden aikana yksilolliselle varhaiseliikkeelle siirtyi 47 henkildii.

Kun yksildllisen varhaiseliikkeen poistamisesta tehtiin piiiitcis, varsinaisen tytikyvyttti-
myyseliikkeen (toistaiseksi mydnnetyt ja kuntoutustuet) mydntiimiskriteerej2i muutettiin si-

ten, etti 60 vuotta tiiyttiineen tydkyvyttrimyyselZikeoikeutta arvioitaessa painotetaan erityi-
sesti ty<ikyvytttimyyden ammatillista luonnetta. Ttimiin uskotaan ainakin osittain korvanneen

yksil<illisen varhaiseliikkeen poistumista. Julkisella sektorilla on jo aiemminkin riittanyt, et-

tii henkild on tullut kykenemtittomiiksi tekemtiiin omaa ty6tiiiin.

Tyokyvytt<imyyseliikettii ty<ielakejarlestelmiistii saavia oli vuoden 2007 lopussa kaikkiaan

lahes 220 000. Miiiirii on pysynyt koko 2000-1uvun hyvin tasaisena. Vuonna 2007 tyrikyvyt-
t<imyysel?ikkeelle siirtyi 25 000 henkiltiii eli 1 000 enemmEn kuin edellisend vuonna. Myds

eliikkeelle siirtyneiden maara on vuosittain pysynyt melko tasaisena huolimatta yksilollisel-

le varhaiseliikkeelle siirtyneiden miiiiriin viihenemisestii. Ammatillisen kuntoutuksen lisiiiin-
tyminen saattaa myris vaikuttaa tycikyvyttrimyyselZikkeiden mtitiriiiin. Ammatillisella kuntou-

tuksella pyritZiiin ensisijaisesti vtihentimiiiin tai ainakin myohenttimii2in tyokyvyttomyyseliik-
keelle siirrymistii.

Tyrikyr,yttomyyseliikkeensaajista oli vuonna 2007 miehiii 53 prosenttia ja naisia 47 pro-
senttia. Eltikkeelle siirlyneistii miesten osuus oli 5 I prosenttia ja naisten 49 prosenttia.

TytSkyvytti5 myyse6kkeiden a I kavu u s
Vaikka tydkyvyttrimyyseliikkeelle siirtyneiden lukumiiiirii onkin pysynyt useana vuonna mel-

ko tasaisena, on tyokyvyttomyyseliikkeiden alkavuus eli tyokyvytt<imyyseltikkeelle siirtynei-
den osuus vastaavan iktiisestii ei-eliikkeelld olevasta tydeliikevakuutetusta viiestcistii kuiten-

kin hiukan pienentynyt jo useamman l.uoden ajan. Iktiryhmittain tarkasteltuna alkavuus on

pienentynyt selvimmin vanhimmassa ikZiluokass a eli 6044 vuotiaissa.
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Kuvio 6 Tydlqvyttrimyvsekikkeiden alkavuus tydekikeicirjestelmdssci ikciryhmittriin vuosina

I 996-2007
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Jos ry6kyvyttrimyys on alkanut vuonna 2006 tai my6hemmin, ei tyOkyvytOmyyseliikettii mytinnetii

63 ruotti tlyttiineelle. Vertailtavuuden siiilyttiimiseksi kuviossa ei ole esitetty eliikkeiden alkavuutta

60 64-vuotiaille vuosilta 2006_2007.

Tydkyvytti5mwden swt
Suomessa tyrlkyvyttdmyyselakkeensaajalla on tydkyvytttimyyseliikkeen perusteena tavalli-

simmin jokin mielenterveyden htiirididen sairausp?iiiryhmti2in kuuluva sairaus. Kaikista vuon-

na2007 tyokyvyttomyyselaketta tydeltikkeend saaneista liihes 38 prosentilla eli 82 400 hen-

kil6lla tyokyvyttomyyden taustalla oli mielenterveyden hairi6. 64 300 tyokyvyttomyyseliik-

keensaajalla piiiiasiallinen sairaus kuului tuki- ja liikuntaelinten sairausryhmiiiin. Niimii kak-

si sairausryhmiiii kattavat siis kaksi kolmasosaa ty<ikyvyttomyyseliikkeen perusteena olevis-

ta sairauksista. Vaikka tyokyvyttomyysel2ikettti saavien kokonaismiidri on 1990-luvun lopus-

ta selke2isti viihentynyt, on mielenterveyden hiiirididen perusteella mydnnettyjen tytikyvytto-

myyseliikkeiden mtiiirii lisiiiintynyt tasaisesti. Vuodesta 2000 ltihtien ne ovat olleet yleisin sai-

rausryhmii tyokyvyttomyyseliikettii saavilla. Sitii ennen suurin ryhm2i olivat tuki- ja liikunta-

elinten sairaudetja 1970-luvun loppupuolelle asti verenkiertoelinten sairaudet.

Ty<ikyvyttomyyseliikkeelle siirtyville eliike my<innetliiin kuitenkin edelleen useimmiten

tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella. Vuonna 2007 tyokyvytttimyyseliikkeelle siir-

tyneistii joka kolmannella eli 8 700:lla oli ty<ikyvyttcimyyden piiiiasiallisena syynti jokin tu-

ki- tai liikuntaelinten sairaus. Mielenterveyden hiiirioiden perusteella mydnnettiin eliikkeitti

7 700 eli toiseksi eniten.

Mielenterveyden h2iiriiiihin perustuvat eltikkeet myonnetiiiin yleensii selviisti nuoremmil-

le kuin tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin perustuvat ja siksi niitii maksetaan muita eliikkei-

tii keskimiiiiriiistii kauemmin. Tiistii syystii mielenterveyden h?iirioihin perustuvat elakkeet

ovat enemmistrinii tyokyvyttdmyyseliikkeensaajien kokonaismlidrdssd, vaikka niitA myonne-

tiiiinkin jonkin verran viihemmiin kuin tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin perustuvia eliikkeitZi.
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Vuonna 2007 mielenterveyden hiiiri<iiden perusteella eltikkeelle siirtyneistii alle 50-wotiai-
ta oli 46 prosenttia, kun vastaavan ikiiisten osuus tuki- ja liikuntaelinten sairauksissa oli vain

l8 prosenttia.

Kuvio 7 Tydlryvyttdmyyselcikkeelle vuoden aikana siirtyneet ja vuoden lopussa tydlryvyttd-

myyselcikettri soavat tydlgwyttdmyyden syyn mukaan vuosina 1998-2007, keskeiset

pririryhmcit
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5.3 Ty<itttimyyselake

Ty<iel2ikeuudistuksen yhteydessii piiiitettiin my<is ty<itt<imyyseliikkeen lakkauttamisesta. Sen

voi kuitenkin vielii saada ennen vuotta 1950 syntynyt 60 vuotta ttiyttiinyt pitkiiaikaisesti tyo-

trin, joka on saanut enimmiiisajan ty6ttomyysp2iiv?irahaa. Jos tyrittomyyseltikkeen saamisen

ehdot tiiyttyvat 62 ikiivuoden tiiytttimisen jalkeen, henkikille mycinnetiiiin tyottomyyseliik-

keen s ij aan vanhuuse liike i lman varhennusvdhennystii.

Vuoden 2007 lopussa tycittomyyseliikettti tyoeliikkeena sai 49 500 henkild'd,,2 300 enem-

miin kuin edellisenii vuonna. Tyritt6myyseltikkeensaajien kokonaismiiiirii on 2000-luvun al-

kupuolelta ollut pikkuhiljaa pienenevii, vaikka jo kolmena \uonna on tydttrimyyseliikkeeseen

oikeuttavan i2in, 60 vuotta, saavuttanut ns. suuriin ikiiluokkiin kuuluva syntymiivuosiluokka.

Vuonna 2007 60luotta ttiyttiviit vuonna 1947 syntyneet. Se, ettti tyottomyyseliikkeensaaji-

en kokonaismaara ei viime vuosina ole kuitenkaan kasvanut (r,uoden 2007 pienta kasvua lu-

kuun ottamatta), johtuu osittain myds siitii, ettii uusia ty<itt<imyysel2ikkeitti ei mydnnetii enii2i

6244-tuotiaille. Vaikutusta saattaa olla myris vanhempien ikiiluokkien parantuneella tytil-
lisyystilanteella. Tyottomyyseliikkeen lakkauttaminen alkaa niikyti eliikkeiden lukumtiiiris-

sd vasta vuosikymmenen vaihteessa, kun viimeinen eliikkeeseen oikeutettu ikiiluokka, 1949

syntyneet, on ohittanut 60 vuoden iiin.
Tydttomyyseltikkeelle vuoden 2007 arkana siirtyi 12 400 henkil<ia, I 100 edelliswotta

enemmiin. Myos tyott<imyyseliikkeelle siirfyneiden miitirti on suurista ikiiluokista huolimat-

ta pysynyt verrattain tasaisena. Tyottomyyseliikkeelle siirrytii2in piitiasiassa 60-vuotiaana.

Vuonna 2007 tyrittrimyyseliikkeelle siirtyneistii 83 prosenttia oli 60-vuotiaita.
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Tyottrimyyseliike on hieman yleisempi naisilla kuin miehillii. Vuonna 2007 seka ffotttimyys-
eliikkeensaajista ettii tyritttimyyseliikkeelle siirryneistii 53 prosenttia oli naisia.

5.4 Osa-aikael6ke

Osa-aikaelzike voidaan mydntiiii pitkiitin tycissti olleelle 58 vuotta tiiytttineelle, joka ei saa

omaa eliikettti ja joka siirtyy kokoaikaisesta ty<istti osa-aikaiseen tydh6n.

Osa-aikaeltikettii saavia oli vuoden 2007 lopussa vtihiin alle 30 000. Miitirti on viihenty-

nyt jo usean vuoden ajan, vaikka osa-aikaeliikkeelle siirtyminen on jo kolmena viime vuo-

tena vilkastunut iktirajan nostosta aiheutuneen notkahduksen jiilkeen. Osa-aikaeliikeftS saa-

vien kokonaismiitiriin supistuminen johtuu osittain myris siitii, ettti osa-aikaeltikkeeltti siirry-

ti6n vanhuuseltikkeelle aiempaa nuorempana hy<idyntiien joustavaa eliikeiktiii. Osa myos pa-

laa takaisin kokoaikatydh<in.

Vuonna 2007 osa-aikaeltikkeelle siirtyi 6 700 henkiloe, 500 edellisvuotta enemmdn. Vuo-

sittaiseen osa-aikaeltikkeelle siirtyneiden miiiiriiiin ovat vaikuttaneet eniten ikiirajamuutokset.

Kun ikiiraja heiniikuussa 1998 laskettiin 58 vuodesta 56 vuoteen, kii2intyi osa-aikaelakkei-

den suosio selviiiin kasvuun. Eniten, yli 16 000 henkilo?i, siirfyi osa-aikael?ikkeelle kuitenkin

vuonna 2002, jolloin tehtiin piiiitris alaik?irajan palauttamisesta 58 woteen. Kahtena seuraa-

vana vuonna osa-aikaeltikkeelle siirtyneiden ma;dird laski rajusti, mutta kZianffi jtilleen nou-

suun, kun ensimmiiinen uusi ikaluokka tiiytti 58 vuotta.

Kuvio 8 Osa-aikaelcikkeelle vuoden aikona siirtyneet ja vuoden lopussa osa-aikaekikettti

saavat vuosina I 996-2007
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Vuonna 2007 osa-aikaelzikkeensaajista 55 prosenttiaja osa-aikaeliikkeelle siirtyneistii 57 pro-

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

keensaajista oli julkisella sektorilla 70 prosenttia ja osa-aikaeliikkeelle siirtyneistii jopa hie-

man enemmtin. Yksityisellii sektorilla tilanne on piiinvastainen eli miesten osuus on suurempi.
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5.5 Maatalouden erityasel6ke

Maatalouden erityiseliikkeenii voi saada luopumis- tai sukupolvenvaihdoseliikettii, luopumis-

korvausta tai luopumistukea. Vuodesta 1995 liihtien on my6nneffy vain luopumistukia, mutta

muitakin maatalouden erityisel?ikkeitii maksetaan edelleen. Luopumistuen voi saada yksityi-

sell2i sektorilla maatalousyrittajien eltikelain piiriin kuuluva 56 vuotta tiiyttiinyt henkilci, jo-
ka pysyviisti luopuu maa- ja metsiitalouden harjoittamisesta tai poronhoitaja, joka pysyviis-

ti luopuu porotalouden harjoittamisesta. Maatalouden erityiseliikkeet, luopumisellikkeitti lu-

kuun ottamatta, muuttuvat vanhuuseliikkeiksi 65-vuotiaana. Vuodesta 2007 l2ihtien luopu-

mistuen piiZittymisikli on 63 vuotta.

Vuoden 2007 lopussa oli maksussa yhteensii 29 300 maatalouden erityiseltikettii, ntiistii

kaksi kolmasosaa oli luopumiseliikkeitti. Kokonaismtitirti on jo pitktitin ollut vtihenevii. Luo-
pumistuelle siir6.y vuosittain runsaat I 000 maatalousyritt2ijiiii. Luopumistuelle siirtyvissa

miesten osuus on suurempi kuin naisten, 56 prosenttia luopujista oli miehiti vuonna 2007. Sa-

man luoden lopussa maatalouden erityisel2ikettii saaneista miehiti oli kuitenkin vain 4l pro-

senttia. Ttimti selittyy liihinnii naisten pidemmtillti elinitillti, jonka vaikutus niikyy erityises-

ti luopumiseltikkeiden kohdalla. Luopumiseliikkeethiin p?iiittyviit vasta eliikkeensaajan kuol-
lessa. Toisaalta naiset saavat my6s alle 65-wotiaille maksettuja maatalouden erityiseliikkei-
tii pidemptitin, koska he ovat el2ikkeen alkaessa usein miehid nuorempia.

5.6 Perhe-elike

Perhe-el2ike voidaan myonttiti ty<ieltikelakien piiriin kuuluneen henkil<in kuoleman jiilkeen

edunjiittiijiin lapselle, leskelle tai entiselle puolisolle. My<is rekisteroidyn parisuhteen puoli-

so on perhe-eliiketurvan piirissii.

Vuonna 2007 tydelilkelakien mukaista perhe-eliikettii maksettiin 263 000 leskelle ja l8 200

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

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

ta sitten vuosittaista kasvua saattoi olla useampikin tuhat. Vastaavasti lapsenelZikettii saavi-

en miiiirii pienenee joitakin satoja wodessa. Perhe-eliikettii saavia ei katsota eliikkeelle siir-
tyneiksi.

Vuodesta 1990 liihtien mycis mieslesket ovat voineet saada perhe-eliikkeen. Kaikista ty6-

eliikkeenti leskeneliikettii saavista l3 prosenttia eli 35 300 oli miehiti l.uonna 2007.
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6 Keskimddrdinen eldke

Tyoeliikkeensaajan kokonaiseltike muodostuu ty6elZikkeest?i sekii mahdollisesta tyoeliiketu-

loista riippuvasta kansanel?ikkeestii jaltai SOLITA-eltikkeestii.

Kaikkien tyoelzikettii saavien keskimtiiiriiinen kokonaiseliike vuoden 2007 lopussa oli

1 210 euroa kuukaudessa. Tiistii ty<iel2ikkeen osuus oli 1 046 euroa, kansanelSkkeen osuus

l4l euroa ja SOLITA-el?ikkeen osuus 23 euroa.

Kuvio 9 Omaan tyc)uraan perustuvaa elcikettri saavien keskimcirirriinen kokonaiseldke

tydelrikelaeittain 3 I. I 2. 2007
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Kuviossa ei ole mukana maatalouden erityis- eika osa-aikaeliiketta saavia.

Ero miesten ja naisten kokonaisel?ikkeissti on verrattain suuri. Omaan tyouraan perustuvaa

eliikettti saavien miesten keskimtiiir?iinen oma tyoeltike oli ruoden 2007 lopussa I 274 ewoa

ja naisten 804 euroa kuukaudessa. Luvuissa ei ole mukana osa-aika- eikii perhe-eliikkeita.

Miesten saama el?ike on siis 470 euroa suurempi kuin naisten. Tiimti johtuu piiiiosin naisten

lyhyemmistii tyourista sekii keskimiiiirin alhaisemmasta palkkatasosta. Kun eltikkeisiin las-

ketaan mukaan naisten selviisti miehi2i useammin saamaperhe-elake, ero pienenee 351 eu-

roon. Kun tarkasteluun otetaan mukaan viel2i mahdolliset kansaneliikkeet sekii SOLITA-eltik-

keet. on miesten keskimtitiriiinen kokonaiselake | 426 ewoaja naisten I 120 euroa kuukau-

dessa. Miesten kokonaiseliike on kuitenkin viel2i yli 300 euroa suurempi kuin naisten. Suh-

teellinen ero miesten ja naisten elZikkeiden suuruuksien viilillii on pysynyt viime vuosina mel-

ko samansuuruisena.

Kaikista vuoden 2007 lopussa omaan tyduraan perustuvaa eliikettZi saavista 45 prosenttia

oli miehiii ja 55 prosenttia naisia.
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Katsaus eliiketurvaan luonna 2007

Taulukko 4 Omaan tyr)uraan perustuvaa elcikettci saavat ja keskimricirriinen
kokonaiseltike ekikes ektorin i a sukupuol en mukaan 3 1. I 2. 2 007

Lukumddrd

Miehet Naiset Kaikki

Kokonaiselilke €/kk
Miehet Naiset Kaikki

Tyoeldkkeen osuus €/kk
Miehet Naiset Kaikki

Yksityinen
seKori
Julkinen
sektori

Yksityinen
ja julkinen 1)

Kaikki tyti-
elSkkeen
saajat

478 200

189 100

134 300

537 900

313 800

193 900

1 016 100

502 900

328 200

1 357

1 687

1 550

1 034

1 267

1 117

1 186

1 425

1 294

1 204

1 588

1 432

821

1 137

955

1 001

1 306

1 150

532 900 6s7 800 1 190 700 1 426 1 120 1 2s7 1 283 932 1 089

31.12.2006 522900 646 400 't 169 200 1 380 1 083 1216 1233 892 1 045

1) Molemmilta sektoreilta eliikett2i saavat. Luwt sisiiltyviit myris yksityisen ja julkisen sektorin lukuihin.

Taulukon luvuissa ei ole mukana osa-aikaeliikettii saavia.

Keskimiiiiriiiset tyoeliikkeet sisiiltiiviit henkikin omaan tyduraan perustuvat eliikkeet seka rydelekejZirjestelmiin
perhe-eliikkeet. Kokonaiseliike sisiiltiiii tydeliikkeiden lisiiksi mahdolliset kansan- ja SOLITA-eliikkeet.

7 Indeksiturva

Ty<ielakejarjestelmiissii kiiytetiiiin kolmea eri indeksiii, joita sovelletaan ptitiasiassa maksetta-

vien eliikkeiden ja eliikkeitii miiiirtitttiessti kiiytettiivien tyiistii ja yrittajatoiminnasta saatujen

ansioiden tarkistamiseen. Ty<iel2ikelaeissa sAadettyjli ja eliikelaitosten laskuperusteissa miiii-
ritelryja rahamiiZiriii tarkistetaan myos ansiotasossa ja kuluttajahinnoissa tapahfuneiden vuo-

simuutosten perusteella. Niimii muutokset vaikuttavat eri painoarvolla eri indekseihin.

Taul ukko 5 Kes ke is et inde ks it ekikej rirj es te lmciss ci

Palkka-
kerroin

Muutos Ty6eliike-
indeksi

Muutos Puolivdli-
indeksi

Muutos
Yo

Kansan-
eldke-
indeksi

Muutos
o/o/

2005

2006

2007

1,028
1,063

1,100

2,80

3,40

3,48

2047

2081

2127

0,94

1,66

2,21

2191

2246
2311

1362
1377

1401

0,37

1,10

1,74

1,86

2,s1

2,89
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Katsaus eliiketurvaan vuonna 2007

Palkkakerrointa kiiytetii2in tyriaikaisten ansioiden ja yrittajatulojen indeksoinnissa eliikkeen

alkamisvuoden tasoon. Listiksi sillti tarkistetaan ennen vuotta 2005 karttuneista eltikeoike-

uksista eliikeuudistuksen yhteydessd vuoden 2004 lopussa muodostetut vapaakirjat sekii tie-

tyt tyoeliikelakien mukaiset rahamliiiriit vuosittain. Palkkakenoin miitirtiytyy Tilastokeskuk-

sen laskemien ansiotaso- ja kuluttajahintaindeksin muutosten perusteella. Ansiotasoindeksin

muutoksesta viihennetiiiin kerrointa laskettaessa alle 53-vuotiaiden tydntekij6iden tydellike-

vakuutusmaksuprosentin kasvun osuus. Ansiotason muutoksen vaikutus palkkakertoimeen

on 80 prosenttia ja kuluttajahintojen muutoksen vaikutus 20 prosenttia.

Maksussa olevia elzikkeit?i tarkistetaan kunkin vuoden alussa tytielflkeindeksillii. Sitii

miiiiriittiiessii ansiotason muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintatason muutoksen 80 pro-

senttia. Muuten laskentatapa vastaa palkkakertoimen laskentaperiaatteita.

Ennen vuoden 2005 lainmuutoksia ktiytetty ty6ikiiisen TEl-indeksi eli TEl-puoliviili-
indeksi on voimassa vielii vuoteen2012 saakka. Sitti kiiytetiiiin, jos eltike lasketaan ns. suo-

jasii?innciksistii johtuen ennen vuotta 2005 sovellettavan lainsii?idtinnon mukaan. Puolivtili-in-

deksi miitirtiytyy puoliksi palkkojen ja puoliksi kuluttajahintojen vuosimuutosten perusteella.

Sosiaali- ja terveysministeriti vahvistaa palkkakertoimen ja indeksit vuosittain lokakuun

loppuun mennessii ja niitii sovelletaan seuraavan vuoden alusta. Kansaneliikeindeksi mii.iirli-

tiitin elinkustannusindeksin perusteella. Kansaneliikelaitos vahvistaa seuraavan kalenteriruo-

den kansaneliikeindeksin pisteluvun kunkin vuoden lokakuun loppuun mennessS.

8 Elikemeno

Suomessa maksettiin vuonna 2007 eliikkeita kaikkiaan lahes 19,6 miljardia euroa. Lakisii2iteis-

ten eltikkeiden osuus oli yli 19,3 miljardia euroa ja vapaamuotoisten arviolta runsaat 200 mil-

joonaa euroa. Lakisiiiiteisen eliikemenon suhde bruttokansantuotteeseen oli 10,8 prosenttia.

Taulukko 6 Lakisririteinen kokonaiselcikemeno vuosina 2003-2007, miljoonaa eurca

2003 2004 2005 2006 2007

Yksityinen sektori
- Perusturva

- Lisdturva

Julkinen sektori
Tyiielikkeet yhteensA

Kelan eldkkeet

SOLITA-el6kkeet

Yhteens5

I 138,s
7 952,4

186,1

5 103,7

't3 242,2

2765,9
506,0

16 514,1

8 482,3

I294,7
187,7

s 338,6

13 820,9

2738,0
542,0

17't00,9

I 862,5

8 676,1

'189,2

5 538,3
't4 400,8

2760,9
511 ,0

17 672,7

I339,3
I 147,8

191 ,6

5 794,9

15134,2
2778,8

514,0

18 427,0

I 913,7

I719,0
194,8

6109,6
16 023,3

2 808,7

500,0

19 332,0

Taulukossa on eri eliikejiirjestelmien vastuulla oleva eltikemeno. Palkattomista ajoista syntynyt tyoeliikemeno on

tiissii jaettu sektoreihin elAkkeesta vastaavan sektorin mukaan.

Kelan eliikemeno on saatu Kansaneliikelaitokselta. SOLITA-elakkeet on saatu Kansanel6kelaitoksen keriiiimistii

tiedoista ja ne perustuvat osin arvioihin.
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Katsaus eldketurvaan vuonna 2007

Tycieltikkeitl maksettiin vuorma 2007 kaikkiaan 16 023 miljoonaa euroa, 890 miljoonaa eu-

roa edellisvuotta enemmiin. Eniten kasvoi vanhuuseliikemeno, 805 miljoonalla eurolla. Ty<i-

kyvyttdmyyseliikemeno kasvoi 40 miljoonaa, tyottdmyyseliikemeno 7 miljoonaa ja perhe-

eliikemeno 43 miljoonaa euroa. Osa-aikaeliikemeno laski runsaan miljoonan ja maatalou-

den erityiseliikkein?i maksetut eliikkeet 4 miljoonaa euroa. Niiissii molemmissa eliikelajeissa

myds eltikkeensaaj ien kokonaismti2irii viiheni.

Thulukko 7 Tydeltikemeno yuonna 2007 ekikelajin ja ekikettri kartuttaneen elcikelain
mukaan, miljoonaa euroa

ElEikettti
kartuttanut
elZikelaki

Vanhuus-
eldke

TyOkyvyt-
tcimyys-
elSke

Tyotto-
myys-
elSke

Osa-
aika-
eldke

Maatal.
erityis-
eldke

Perhe-
elSke

Kaikki

TyEL

MEL

YEL
MYEL

Yksityinen
sektori

5 577,1

80,3

436,2

423,5

1 440,3

26,6

100,9

66,7

506,1

3,4

9,5

5,0

94,7

1,3

27,8

2,1 139,6

139,6

805,4

11,8

84,2

65,6

8 423,5

123,5

658,4
702,5

6 517,1 1 634,5 524,0 125,9 967,0 9 908,1

3190,3
2 661,6

VaEL

KuEL

Kuntien
vanhat

KiEL

Muut julk.

Julkinen
sektori

2 550,9

2 008,0

241,7

404,3

61,4

39,7

26,0

57,7

310,2

151,9

38,5

89,3

73,6

0,7

11,0

9,5

1,4

0,5

2,0

12,1

9,7

5,6

51 ,3

113,4

91 ,62,3

4 760,3 667,2 103,0 88,0 /49,6 6108,3

Palkattomat
ajat 1,0 0,5 5,2 0,0 6,8

Koko
tytielSke-
meno 11 278,6 2 302,3 632,2 213,9 139,6 1 456,6 16 023,3

Kuntien vanhat eliikkeet on arvioitu Kuntien eliikevakuutuksessa.

Palkattomilta ajoilta karttunutta eliikkeen osaa ei katsota karttuneen minkiiiin erillisen fydelakelain tai sektorin
mukaan. Tiistii syystii sektorikohtaiset luwt eroavat jonkin verran taulukon 6lulr.rista.
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Katsaus eliiketurvaan wonna 2007

I Tycieliikkeiden rahoitus

Lakistiiiteinen tydeliiketurva rahoitetaan Suomessa piiiiasiassa tyonantajien ja tyontekijoiden

maksamilla tydeltikevakuutusmaksuilla sekii kertyneille eltikevaroille saaduilla tuotoilla. Osa

eliikkeistti kustannetaan my<is valtion maksuosuudella. Kansaneliikkeisiin ktiytetiiiin tydnan-

tajilta perittyjd vakuutusmaksuja ja sen lisiiksi valtion varoja. Lakisii2iteisiii jtirjestelmiii t?iy-

dentiiviin listieltiketurvan kustantavat pti?iasiassa tytinantajat. Tytintekijiit voivat myos hank-

kia itselleen vapaaehtois ia j a yksil<illisiii eltikevakuutuksia.

Tyoel?ikkeiden rahoitusperiaatteita on selostettu tarkemmin Eltiketurvakeskuksen julkai-

stssa Suomen ekikejdrjestelmc) (Ekiketurvakeskul<sen kcisikirioja 2007:5)

Thulukko 8 Vakuutusmal<sut ja elcikevarat vuonna 2007 ekikelaeittain

Maksukertymd

% tyotulosta

Maksuosuus %-yksikko6

alle 53v vtih. 53v

Vakuutus-

maksutulo

milj. € 1)

Eldkevarat
31.12.2007

milj. € 1)

TyEL

MEL

YEL

MYEL

Yksityinen sektori

VaEL

KuEL

KiEL

4,3

1'1.0

5,4

11,0

21,1

22,0

19,6

10,7

2)zo,B

2t20,B

2)21,9

2\21,9

I 484

56

656

140

10 335

1 575

3 572
't43

82 521

719

129

26

83 39s

'12 050

25 874
792

24,8

28,4

3'l ,5

5,4

5,4

5,4

4,3

4,3

4,3

I ) Lurut ovat osittain ennakkotietoja.
2) Alentamaton maksu.

9.1 Yksityisaloien tyiieldkevakuutusmaksut

Vuoden 2007 alusta yksityisen puolen palkansaajien tyoeliikelait merimieseliikelakia lukuun

ottamatta yhdistettiin ty6ntekijiin el2ikelaiksi. TyEl-vakuutusmaksu lasketaan entisen TEL-

maksun tapaar tiettyinii prosenttisosuutena tytintekijtin tyoansioista. Maksusta osan mak-

saa tyonantaja ja osan tyrintekija. Tyrintekijiin maksuosuus riippuu vakuutetun iiistti. Alle

53-vuotiaiden tyrintekij<iiden maksuprosentti on matalampi kuin 53 vuotta tiiyttiineiden, jot-

ka rahoittavat itse osan paremmasta elZikekarttumastaan.

Tyrinantajan tyoeliikemaksun mii5riiytymistapa vaihtelee osittain eliikevakuutusyhtitis-

sa, elakesiiiiti6ssii ja eliikekassassa. Periaatteena on kuitenkin eliikelaitostyypistii riippumat-

ta vakuutusmaksun mitoittaminen siten, ettd se riittaa el2ikevaroille saatavien sijoitustuotto-

jen kanssa kunkin vuoden rahastoitavan eliikevastuun ja jakojarjestelmiin mukaisen eliike-

menon kattamiseen sekti hoito- ja muihin kuluihin samoin kuin mahdollisiin vakuutusmak-

sutappioihin.
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Katsaus el?iketurvaan vuonna 2007

TyEl-maksun taso mtitiriittitin vuosittain tytieliikevakuutusyhtiriiden ja Eltiketurvakeskuksen

tuottamien tilastotietojen ja laskelmien perusteella Tydel2ikevakuuttajat TELAn
asettamassa laskuperustejaoksessa yhteisty<issti tyrimarkkinoiden keskusjtirjestcijen eltike-

neuvotteluryhmiin kanssa. Keskim2i2iriiistti maksutasoa vastaavan TyEl-maksun perusteen

vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriri. Arvioitu keskimtiiirtiinen maksu oli 21,6 prosenttia

palkoista vuonna 2007. Maksutasoa alensi kuitenkin tyokyvyttdmyysel[kemaksuista

kertyneen ylijiiiimiin palauttaminen osalle tyonantajista. Tiimiin tilapiiisen alennuksen

suuruus oli G-0,6 prosenttiyksikkoii yrityksen koosta riippuen. Lisiiksi Eltiketurvakeskuksen

omistamien, Vakuutusosakeyhtid Garantian osakkeiden myynnistti saatujen varojen

palauttaminen tyrinantajille merkitsi 0,06 prosenttiyksikon alennusta eliikemaksutasoon.

Keskimti?irtiinen TyEl-maksuprosentti, joka sis?ilsi my<is ty<intekij<iiden maksuosuuden, oli
21,1. Alle 53-vuotiailla tyontekijdiden osuus oli 4,3 prosenttia ja 53 vuotta tayttaneilla 5,4

prosenttia palkoista.

TyEl-maksussa on eri osat rahastoitavia vanhuus-, tydkyvytt<imyys- ja tyottdmyysellik-

keitii varten sekd tasausosa el2ikelaitosten yhteisesti kustannettaviin tasauseldkemenoihin.

Eltikelaitosten maksutappiot ja hoitokulut katetaan mycis vakuutusmaksuilla. Lakisii2iteisel-

l5 maksun osalla katetaan Eliiketurvakeskuksen, Tyiieltikelakiasian muutoksenhakulautakun-

nan j a Vakuutusvalvontaviraston toiminnasta aiheutuvia kuluja.

Merimieseliikelain mukaan vakuutettujen tyoeliikkeet rahoitetaan tyrinantajien ja ty<inte-

kij<iiden maksamilla vakuutusmaksuilla sekii valtion suorituksilla. MEl-vakuutusmaksu siii-
lyi vuonna 2007 jo kolmatta kertaa pertikktiin samalla tasolla ja se oli 22 prosenttia palkois-

ta. Lain mukaan tyonantaja ja tyontekijii maksavat kumpikin samansuuruista vakuutusmak-

sua, joka oli tarkasteluvuonna 1l prosenttia vakuutusmaksun perusteena olevista ansioista.

Alle 53-vuotiailla ja sitii vanhemmilla tycintekijoillii on MEl-aloilla yhtii suuri, iiistti riippu-
maton tyontekij2in eltikemaksuprosentti. Merimiesel2ikekassan valtion osuuden maara oli vii-
me vuonna 40,3 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveysministerion vahvistama, TyEl-maksusta riippuva YEl-maksuprosentti
ja MYEl-perusprosentti olivat alle 53-vuotiailla 20,8 ja yli S2-vuotiailla 2l,9.YiffAjiin tyri-

eltikemaksun perusteena on hdnen tyopanostaan vastaava, vahvistettu tydtulo. Aloittava yrif
tiijti voi kuitenkin saada 25 prosentin alennuksen vakuutusmaksuunsa neljiin ensimmdisen

yrittiijtiwoden aikana. Yrittajien \nonna 2007 maksamien tyoeltikemaksujen arvioitiin ol-
leen keskim aain I 9,6 pro senttia tycitulo i sta.

Maatalousyrittajan MYEL-maksu lasketaan liukuvasti htinen henkil<ikohtaisesta MYEL-
tyotulostaan. Keskimii2iriiinen maatalousyrittiijien MYEl-maksuprosentti oli arviolta 10,7.

Se oli huomattavasti vahvistettua perusprosenttia matalampi, koska pientii tyrituloa ja alem-

paa vakuutusmaksua suorittavien maatalousyritttijien lukumtitirii on korkea. Valtio osallistui
yrittajien ja maatalousyrittiijien el2ikkeiden kustannuksiin suorittamalla sen osuuden, johon

edellii mainitut vakuutusmaksut eivtit riitttineet. YEL:n valtion osuus oli ennakkotietojen mu-

kaan37,7 miljoonaa euroa vuonna2007 ja MYEL:n 432,4 miljoonaa euroa.
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Katsaus elaketurvaan wonna 2007

9.2 Julkisalojen tyiieldkemaksut

Kuntien palveluksessa olevien ja eriiiden muiden KuEL:n piiriin kuuluvien tydntekijtiryhmi-

en eliikkeitii rahoitetaan pii2iasiassa tydnantajien ja tytlntekijtiiden maksamilla eltikemaksuil-

la. Kuntatycinantzjat maksoivat palkkaperusteista maksua 16,5 prosenttia KuEL:n mukaan

eliikettii kartuttavista palkoista vuonna 2007. Alle S3-vuotiailta kuntaty<intekijtiilta palkka-

perusteista maksua perittiin 4,3 prosenttia ja 53 vuotta tiiyttiineiltii 5,4 prosenttia palkoista.

Keskimiiiiriiinen palkkaperusteinen maksu oli 2l,l prosenttia palkoista. Edellisten listiksi osa

tyrinantajista maksoi eltikemenoperusteista eltikemaksua sekii varhaiseliikkeiden perusteella

mtitirtiytyviiii varhaiseliikemenoperusteista maksua. Kokonaismaksukertymii vuodelta 2007

oli 28,4 prosenttia KuEl-palkkasummasta.

Eliikemenoperusteista maksua tyonantajat maksoivat ennen vuotta 2005 palveluksessa ol-

leille ty<intekij<title vuoden 2007 aikana maksetuista eltikkeistii. Peritty maksu oli noin 3l
prosenttia arvioidusta el2ikemenosta. Palkkasummuutn suhteutettuna se oli 6,5 prosenttia. El2i-

kemenoperusteinen maksu ei riipu tiimiinhetkisistii palkoista eikA woden 2005 jiilkeisestii

tycistti synny lainkaan ttitti maksua.

Ty6nantaja maksaa varhaisel?ikemenoperusteista maksua, kun sen ty<intekijflt jiiiiv2it en-

simmiiistii kertaa tyrikyvyttdmyys- tai tyrittdmyyselZikkeelle, yksiltilliselle varhaiseliikkeel-

le tai kuntoutustuelle. Maksulla pyritiiiin edisttimtiiin tydntekijdiden tyossii pysymistii ja siir-

tiimtitin eltikkeelte lAhtdA mydhemmtiksi. Tyonantajat, joiden palkkasumma oli alle 1,65 mil-

joonaa euroa vuonn a 2007 maksoivat maksun yhteisvastuullisesti ja sita suuremmat tytinan-

tajat oman henkil<istdn varhaiseliikkeiden perusteella. Varhaiseltikemenoperusteisen eliike-

maksun kokonaismiiiiriiksi vuodelle 2007 arvioitiin noin 3,7 prosenttia koko eltikemenosta ja

0,8 prosenttia palkkasummasta.

Valtiolla el?ikemaksut miiiirtiytyviit prosentteina maksetusta VaEl-palkkasummasta. EH-

kemaksuprosentit ovat virasto-, laitos- tai yhteisokohtaisia. Tydnantajan maksu perustuu osit-

tain tariffimaksuun ja osittain sen omiin eliiketapauksiin tytintekijoiden lukumtiiiriistti riippuen.

Maksussa on erikseen vanhuus-, tyokyvytttimyys-, ty<itt<imyys- ja perhe-el2ikeosat seka hoito-

kuluosa. Tyrinantajien VaEl-eliikemaksut on jaettu kolmeen eri maksuluokkaan, joista maksu

mtiiiriitiiiin eri luokkiin kuuluvien henkil<iiden eliikemaksujen painotettuna keskiarvona. Vuon-

na2007 tariffin mukaiset vakuutusmaksuprosentit ilman hoitokustannusosaa (0,42 %) olivat:

. yleisessiimaksuluokassa23,64o/o,

. alennettujen eroamis- ja eltikeikien maksuluokassa 31,41 %o ja

. sotilaseltikeoikeutettujen maksuluokassa 35,28yo'

palkansaajan eliikemaksua maksavat kaikki tydntekijat VaEl-ansioistaan, alle 53-vuotiaat

viihemmiin kuin sitZi vanhemmat. Maksuprosentit olivat muiden alojen tapaan 4,3 ja 5,4. Kun

otetaan huomioon kaikki valtiolla maksetut eliikevakuutusmaksut ja maksajat, kokonaismak-

sukertymti'vastasi vuonna2007 kaikkiaan 24,8 prosenttia VaEl-palkkasummasta'

Kirkon tyonantajien elzikemaksut vaihtelivat vtilill?i 26,37 o/o - 26,95 % tycintekijciiden lu-

kumiiiirtistii riippuen. Edellisen listiksi tydnantajat maksoivat ty<ikyvyttomyysel2ikkeistii ai-

heutuvat omavastuuosuudet. Tyontekijriiden eliikemaksut ovat kirkon elakejarjestelmiissii sa-

mat kuin muilla julkisilla aloilla eli vuonna 2007 maksuprosentti oli 4,3 alle 53-r'uotiailla ja

5,4 sita vanhemmilla. Kokonaismaksukerlymti oli 3 1,5 prosenttia KiEl-palkoista.
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Katsaus eliiketurvaan vuonna 2007

1 0 Ty6eliikevarat ja sijoitustoiminta

Ty<iel?ikevaroille saadut sijoitustuotot vaikuttavat vakuutusmaksujen tasoon pitkalH aikavti-

lillii. Vuoden 2007 lopussa yksityisen ja julkisen sektorin eltikevakuuttajien yhteenlaskettu

sijoituskanta oli 122,4 miljardia euroa. Poikkeuksellisen hyvti sijoitustuottojen kehitys alkoi

kuitenkin hidastua viime vuoden lopussa osakekurssien heikentyneen suunnan seurauksena.

Siita huolimatta sijoituskannan kasvu oli 6,9 prosenttia r.uoden 2007 aikana. Yksityisen sek-

torin tycieliikelaitosten sijoitusvarallisuus oli 83,9 miljardia euroa, josta ty<ieliikevakuutusyh-

tididen osuus oli liihes 90 prosenttia.

Yksityisen sektorin ty<iel2ikelaitosten rahastoimilla varoilla katetaan vastuuvelkaa, joka

synfyy eltikekohtaisesti rahastoiduista vakuutusmaksuista. Vastuuvelka lasketaan kullekin
elZikelaitokselle vakuutusmatemaattisin periaattein sosiaali- ja terveysministeridn vahvista-

mien perusteiden mukaan. Siihen sisiiltyy sekii maksussa olevia ettli tulevia eltikkeitii varten

varattuja eriti ja niihin liittyviti varmuusrahastoja. Vastuuvelan mddra oli woden 2007 lopus-

sa noin 80 miljoonaa euroa.

Vastuuvelan katteena olevien varojen sijoittamisesta on tarkat sti2idcikset ja tytielitkelaitos-

ten sijoitustoiminnan tavoitteena on ollut rahastoihin liittyvii turvaavuus ja tuottavuus. Vuon-
na2007 tiirkeimmiit sijoituskohteet olivat osakkeet ja osakerahastot, joihin oli sijoitettuna lti-

hes puolet varallisuudesta. Joukkovelkakirjojen ja valtion velkakirjojen osuus oli runsas kol-
mannes kaikista sijoituksista. Taulukossa 9 on esitetty sektoreittain tyoeliikevarojen jakautu-

minen eri sijoituslajeihin woden2007 lopussa. Sijoitustoiminnasta aiheutuviin riskeihin elii-
kelaitokset varautuvat toimintaptiiiomillaan eli vastuuvelan ylittiiviillii varallisuudellaan.

Julkisella sektorilla kollektiivisella rahastoinnilla varaudutaan piiiiasiassa eltikemenojen

kasvuun ja vakuutusmaksun tason vakauttamiseen. Eltikevarallisuus on kertitty ltihinnti var-

muusrahastoiksi, ei yksilokohtaisten eliikevastuiden katteeksi. Tiilltiin myos sijoittamistoi-

minta on voinut olla yksityistii puolta vapaampaa. Esimerkiksi osakkeiden suhteellinen osuus

sijoituskannasta oli julkisalojen eltikevakuuttajilla liihes kaksinkertainen yksityiseen puoleen

verrattuna 2000-luvun alussa. Tarkastelul,uoteen mennessd erot ovat tasoittuneet erityisesti
yksityisalojen sijoitusstiiinnosten uudistamisen seurauksena.

Thulukko 9 Tydelcikevarojen sijoitusrakenne vuonna 2007

Yksityinen
sektori, %

Julkinen
sektori, %

Molemmat
sektorit, %

Osakkeet ja osakerahastot
Kiinteist6sijoitukset

Joukkovelkakirjat ja vvk:t

Lainat

Rahamarkkinasijoitukset

Yhteensd

45,2

10,5

35,3

4,2

4,8
't 00

49,2

6,1

36,4

1,4

6,9

100

46,4

9,'l

35,7

3,3

5,5

100

Liihde: www.tela.fi

ELAKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA 27



Katsaus eliiketurvaan vuonna 2007

Vuoden 2007 alusta yksityisten alojen eliikelaitosten sijoittamista koskevaa lainsii?idiinttiii ja

eliikkeiden rahoitustekniikkaa uudistettiin siten, effE eltikelaitokset saattoivat lisiitti osakkei-

den osuutta sijoitusjakaumassaan. Samalla niiden oli kuitenkin kasvatettava riskinkantoky-

kyZiiin eliikevaroille tavoiteltavien korkeampien sijoitustuottojen aiheuttamien epiivarmuus-

tekij6iden takia. Eltikelaitosten vakavaraisuuteen liittyviti vaatimuksia nostettiin ja niiden oli

aloitettava uuden rahastointitekniikan mukainen vastuuvelan tiiydentiiminen asetetun rahas-

toonsiirtovelvoitteen pohj alta.

Rahastoonsiirtovelvoite mtiiirtiytyy TyEl-eltikelaitosten ja Merimieseltikekassan keski-

miiiiriiisen vakavaraisuuden ja toteutuneiden osaketuottojen perusteella. Se koostuu kolmen

prosentin rahastokorosta ja rahastoitaviin vanhuuselakkeisiin liitfyvasfii tiiydennyskertoi-

mesta sekii osakesijoitusten tuotoista riippuvasta osaketuottokertoimesta. Jos eliikelaitok-

sen sijoitukset tuottavat yli rahastoonsiirtovelvoitteen, erotus siirretii2in kyseisen el5kelaitok-

sen toimintapiiiiomaa vahvistamaan ja mahdollisiin asiakashyvityksiin. Ptiinvastaisessa tilan-

teessa puretaan el2ikelaitoksen toimintapii2iomaa.

TyEL- ja MEL -elzikelaitosten keskimiitirtiisestZi vakavaraisuudesta riippuu mytis kahdes-

ti vuodessa m?itirtittiivti perustekorko, jota kiiytettiiin muun muassa edellii mainittujen eliike-

laitosten vastuuvelkoihin sistiltyvien varmuusrahastojen (tasausvastuu ja tasoitusvastuu) kor-

kouttamiseen sekti vakuutusmaksujen ja El5keturvakeskuksen hoitaman, eliikelaitosten vti-

listen eliikekustarurusten selvittelyyn liittyvien erien korkouttamiseen.

Vuonna 2007 eltikevastuun tiiydennyskerroin oli kestikuun loppuun asti2,46 ja sen jtilkeen

2,96. Perustekorko oli 5,5 prosenttia l.l.-30.6. ja 1.7 . alkaen 6 prosenttia.

Osaketuottokertoimen laskennassa kiiytetiitin eltikelaitosten Eliiketurvakeskukselle toimit-

tamia tietoja toteutuneista osaketuotoista. Kerroin lasketaan neljiinnesvuosittain ja koko ka-

lenterivuoden osaketuottokerroin mii?iriitiiiin seuraavan vuoden alussa eri kvartaalien keski-

miiiirziisistii osaketuotoista. Vuonna 2007 osaketuottokertoimen arvo oli 0,0177, mikii on elii-

kelaitosten osakesijoituksille laskettu painotettu keskimti2iriiinen vuosituotto prosentteina vii-

hennettynti yhdellti prosenttiyksikdll6.
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