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Eläketurvakeskuksen (ETK) eläkerekisteritietojen tietosisältö tutkimuskäytössä
Eläkerekisterin työeläkkeet 1989 alkaen
Eläkerekisteri sisältää tietoja työeläkkeistä ja työeläkekuntoutuksesta. Eläkerekisteri sisältää takautuvasti työeläketietoja työeläkelainsäädännön koko
voimassaoloajalta. Työeläkejärjestelmä luotiin 1960-luvulla, jonka jälkeen
työeläkelakien kattavuus on lisääntynyt vuosien myötä. Nykyinen eläkerekisteri otettiin käyttöön vuonna 1989.
Eläkerekisteri sisältää työeläkkeenä maksettavat vanhuus-, työkyvyttömyys-,
osa-aika-, maatalouden erityiseläkkeet ja perhe-eläkkeet sekä työeläkekuntoutuksen. Eläkerekisteri sisältää sekä yksityisen, ts. työeläkeyhtiöiden, eläkesäätiöiden ja -kassojen, että julkisen sektorin työeläkkeet, kuten kunta, valtio ja kirkko.
Eläkerekisteri ei sisällä Kelan myöntämiä kansan- (vanhuus-, työttömyys- ja
työkyvyttömyyseläke), perhe- tai takuueläkkeitä.
Lupahakemuksessa eritellään tarvittava rekisteritietojen aikajakso ja eläkerekisterin työeläke- ja kuntoutustiedot:
-eläkesektori ja työeläkelaki, eläkelaji (yleensä pl. perhe-eläkkeet)
-eläkkeen alku- ja päättymispäivä
-eläkkeen suuruus euroina (bruttoeläke, euroa/kk)*
-työkyvyttömyyseläkkeiden sairauskoodit*.
*Näitä tietoja tarvitsevat tutkimuskysymykset on esiteltävä tutkimussuunnitelmassa.
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Taulukko1. Eläkerekisterin työeläkkeiden muuttujat ja kuvaukset
Muuttuja ja kuvaus

Henkilötunniste (henkilötunnus tai pseudotunniste)
Työeläkejärjestelmän sektori
Yksityinen sektori (työeläkevakuutusyhtiöt ja säätiöt)
Julkinen sektori (kunta, kirkot, valtio, yms.)
Työeläkelaki
työntekijän eläkelaki TyEL
työntekijän eläkelaki TEL
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki LEL
taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaki TaEL
yrittäjän eläkelaki YEL
maatalousyrittäjän eläkelaki MYEL
merimieseläkelaki MEL
JuEL (valtio), entinen valtion eläkelaki VEL/ VaEL
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JuEL (kunta), entinen kunnallinen eläkelaki KuEL/KVTEL
JuEL (kirkko), entinen evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki KiEL
JuEL (Kela), entinen Kansaneläkelaitoksen eläkesääntö/Kelan toimihenkilöiden eläkkeet KelaL
JuEL (SP), 1.1.2021 alkaen, entinen Suomen Pankin eläkesääntö
Ahvenanmaan maakuntahallituksen eläkesääntö
Postipankin henkilökunta 31.12.1987 asti, 1.1.1988 siirtyivät TEL-lakiin ja
1.1.2007 alkaen TyEL:iin
Eläkelaji
täysi työkyvyttömyyseläke
kuntoutustuki
kunnallinen erotuseläke
yksilöllinen varhaiseläke
työuraeläke (TYRE) (1.3.2018 alkaen)
osa-aikaeläke (OSE)
osatyökyvyttömyyseläke
osakuntoutustuki
osa-TK-eläkkeen suuruinen YVE
rintamaveteraanien varhaiseläke (RIVE)
työttömyyseläke (TT)
vanhuuseläke (VE)
varhennettu vanhuuseläke (VAVE)
osittainen varhennettu vanhuuseläke 25% (OVE25%, 1.2.2017 alkaen)
osittainen varhennettu vanhuuseläke 50% (OVE50%, 1.2.2017 alkaen)
luopumiseläke (LUEL)
luopumiskorvaus (LUKL)
luopumislisä vanhuuseläkkeen rinnalla
MYEL-sukupolvenvaihdoseläke
SpvL:n mukainen sukupolvenvaihdoseläke
luopumistuki
perhe-eläkkeen perustana oleva edunjättäjän eläke
perhe-eläke edunsaajalle, vanha lainsäädäntö
kuntoutusraha, työelämästä tulevalle
kuntoutusraha jo peruseläkettä saavalle
osakuntoutusavustus
osakuntoutusraha
kuntoutusavustus
kuntoutuskorotus
Eläkkeen alkuperäinen alkamispäivä
Vanhuuseläkkeissä alkuperäinen alkamispäivä on ennen alkamispäivää, jos
vanhuuseläkettä on edeltänyt työkyvyttömyyseläke.
Eläkkeen alkamispäivä
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Nykyisen eläkelajin alkamispäivä. Usein eläkerekisteriaineiston poiminnassa
käytetty eläkkeen alkamispäivä siten, että eläke on ollut voimassa esim.
ajalla 1.1.2010-31.12.2016.
Eläkkeen päättymispäivä
Aineiston poiminnassa käytetty eläkkeen päättymispäivä.
-Päättymispäivän puuttuminen merkitsee, että eläke jatkuu ja päättymispäivää ei tiedetä tutkimusaineiston poimintahetkellä.
-Joissakin eläkkeissä on merkitty päättymispäivä tulevaisuuteen, mikäli
eläke on määräaikainen.
Eläkkeen päättymissyy
etuus lakkautettu työnteon alkamisen vuoksi tai etuuden saamisen edellytykset eivät muuten enää täyty (PE: edunjättäjä kuollut ennen 1.7.1990)
määräaikainen etuus päättyy
aikaisempi eläkelaji muuttunut
luopumisetuuden päättäminen vanhuuseläkkeen myöntöön
eläkkeensaaja on kuollut
eläke päättynyt (muu syy)
ulkomainen perhe-eläke on päättynyt lesken/entisen puolison ansiotulojen
muutoksen vuoksi
lesken uusi avioliitto
ottolapseksi antaminen
18 vuoden pääteiän täyttäminen
muun pääteiän kuin 18 vuoden iän täyttäminen
poikkeuksellinen eläkesovitus 2 vuoden määräajaksi
eläke maksettu kertasuorituksena (ETK tekee koneellisesti)
eläke muutettu vanhuuseläkkeeksi ohjelmallisesti (ns. automaattinen
muunto)
päättyminen eläkelaitossiirron takia (vanhat siirrot)
julkisen sektorin eläke muuttunut TEL eläkkeeksi
kansallinen eläke muuttunut EU-eläkkeeksi (vanhat muutokset, tehty koneellisesti)
määräaikainen eläke maksettu kertasuorituksena (koneellisesti)
eläke muutettu vanhuuseläkkeeksi eläkkeen alkamispäivästä
yhdisteltynä rekisteröity VEL-eläke päätetty ja rekisteröity uudelleen rinnakkaisina VEL-eläkkeinä
ennakkopäätöksen tekninen päättyminen vuoden kuluttua päätöksenantopäivästä
VILMA purkautunut
maksaminen keskeytetty määräajaksi
hakija on pyytänyt eläkkeen lakkauttamista
osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen korvausaste muuttuu 25%:sta
50%:ksi
Yksityisen sektorin peruseläke (bruttoeläke euroa/kk)
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Eläkkeen määrä eläkkeen alkaessa (alkamispäivä) indeksoituna viimeisimmän poimitun aineistovuoden tasoon.
Yksityisen sektorin lisäseläke (bruttoeläke euroa/kk)
Eläkkeen määrä lisäeläkkeen alkaessa (alkamispäivä) indeksoituna viimeisimmän poimitun aineistovuoden tasoon.
Julkisen sektorin kokonaiseläke (bruttoeläke euroa/kk)
Eläkkeen määrä eläkkeen alkaessa (alkamispäivä) indeksoituna viimeisimmän poimitun aineistovuoden tasoon.
Työkyvyttömyyden pääasiallinen syy
Työkyvyttömyyseläkkeissä ICD9 tai ICD10 -koodin kolme ensim-mäistä
merkkiä. Vuodesta 1996 alkaen on käytetty ICD10-luokitusta. Ennen 1996
on voitu käyttää joko ICD09- tai ICD10-luokitusta. ICD10-luokituksessa 1.
merkki on kirjain ja ICD9-luokitus on pelkkiä numeroita.
Tieto voi puuttua.
Työkyvyttömyyden sairausryhmä 1
Työkyvyttömyyden pääasiallinen syy luokiteltuna pääryhmiin.
Tieto on luokiteltu ICD9 tai ICD10 -koodeista.
Tartunta- ja loistaudit
Kasvaimet
Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt
Umpieritys- ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt
Hermoston sairaudet
Silmän ja sen apuelinten sairaudet
Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet
Verenkiertoelinten sairaudet
Hengityselinten sairaudet
Ruuansulatuselinten sairaudet
Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset
Muut sairaudet
Tieto puuttuu
Työkyvyttömyyden lisäsairaus
Kuten edellä.
Työkyvyttömyyden sairausryhmä 2
Työkyvyttömyyden lisäsairaus luokiteltuna pääryhmiin.
Koodit kuten edellä.
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-Työeläkejärjestelmästä maksetut perhe-eläkkeet (edunjättäjän, lesken ja lapsien eläkkeet) eivät ole yleensä mukana poimitussa tutkimusaineistossa, jos
niitä ei erikseen pyydetä.
-1.1.2007 astui voimaan Työntekijän eläkelaki TyEL (Z), joka korvaa TEL-, LELja TaEL-eläkelait (T. L ja F).
-1.1.2017 astui voimaan julkisten alojen eläkelaki JuEL, joka kattaa valtion,
kirkon, kunnan ja Kelan henkilöstön eläkelait (V, K, R ja H)
-Erityistä eläkelajien koodeista:
- täysi työkyvyttömyyseläke on A tai 0-alkuinen koodi,
- osa-työkyvyttömyyseläke on 2-alkuinen koodi
- vanhuuseläkkeitä ovat eläkelajit 5, 5A, 52 ja 55
- eläkelaji 8 on perhe-eläkkeen edunjättäjän eläke, joka löytyy rekisteristä
kuolleen henkilön henkilötunnuksella
Eläkerekisterin hylätyt työeläkepäätökset 1989 alkaen
Eläkerekisteri sisältää myös työeläkkeiden ja kuntoutuksen hylätyt päätökset.
Tiedot voidaan poimia päätöksenantopäivän perusteella tietyllä aikajaksolla
esim. 1.1.2010 – 31.12.2020.
Tiedosto sisältää tiedot:
- työeläkepäätöksen päätöksenantopäivä,
- eläkkeen tai kuntoutuksen eläkelaji, eläkesektori ja -laki,
- hylkäyksen syy,
- työkyvyttömyyseläkkeiden sairauskoodit*.
*Tietoja tarvitsevat tutkimuskysymykset on esiteltävä tutkimussuunnitelmassa.
Taulukko2. Hylättyjen työeläkepäätösten muuttujat ja kuvaukset
Tekninen Muuttuja ja kuvaus
nimi
ID
Henkilötunniste (henkilötunnus tai pseudotunniste)
SEKTORI
Työeläkejärjestelmän sektori
E
Yksityinen sektori (työeläkevakuutusyhtiöt ja säätiöt)
J
Julkinen sektori (kunta, kirkot, valtio, yms.)
LAKI
Työeläkelaki
Z
työntekijän eläkelaki TyEL
T
työntekijän eläkelaki TEL
L
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki LEL
F
taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaki TaEL
Y
yrittäjän eläkelaki YEL
M
maatalousyrittäjän eläkelaki MYEL
S
merimieseläkelaki MEL
V
JuEL (valtio), entinen valtion eläkelaki VEL/ VaEL
K
JuEL (kunta), entinen kunnallinen eläkelaki KuEL/KVTEL
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JuEL (kirkko), entinen evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki KiEL
JuEL (Kela), entinen Kansaneläkelaitoksen eläkesääntö/Kelan toimihenkilöiden eläkkeet KelaL
JuEL (SP), 1.1.2021 alkaen, entinen Suomen Pankin eläkesääntö
Ahvenanmaan maakuntahallituksen eläkesääntö
Postipankin henkilökunta 31.12.1987 asti, 1.1.1988 siirtyivät TEL-lakiin ja
1.1.2007 alkaen TyEL:iin
Eläkelaji
täysi työkyvyttömyyseläke
kuntoutustuki
kunnallinen erotuseläke
yksilöllinen varhaiseläke
työuraeläke (TYRE) (1.3.2018 alkaen)
osa-aikaeläke (OSE)
osatyökyvyttömyyseläke
osakuntoutustuki
osa-TK-eläkkeen suuruinen YVE
rintamaveteraanien varhaiseläke (RIVE)
työttömyyseläke (TT)
vanhuuseläke (VE)
varhennettu vanhuuseläke (VAVE)
osittainen varhennettu vanhuuseläke 25% (OVE25%, 1.2.2017 alkaen)
osittainen varhennettu vanhuuseläke 50% (OVE50%, 1.2.2017 alkaen)
luopumiseläke (LUEL)
luopumiskorvaus (LUKL)
luopumislisä vanhuuseläkkeen rinnalla
MYEL-sukupolvenvaihdoseläke
SpvL:n mukainen sukupolvenvaihdoseläke
luopumistuki
perhe-eläke edunjättäjälle
perhe-eläke edunsaajalle, vanha lainsäädäntö
kuntoutusraha, työelämästä tulevalle
kuntoutusraha jo peruseläkettä saavalle
osakuntoutusavustus
osakuntoutusraha
kuntoutusavustus
kuntoutuskorotus
Päätöksenantopäivä
Rekisteriaineiston poiminnassa käytetty päivämäärä siten, että eläkepäätös
on hylätty esim. 1.1.2010 – 31.12.2020.
Hylkäyksen syy
ei ole läpikäynyt tarkoituksenmukaista kuntoutusta
ei vakuutettua, eläkkeeseen oikeuttava aikaa
ei EU-tarkistusta
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hakemusta ei ole käsitelty
hakija ei vastannut kyselyihin
odotusaika ei ole täyttynyt
takuueläkettä ei myönnetä alle 65-vuotiaalle
työskentelyä alle 12kk, ei eläkeoikeutta
ei rahastoeläkeoikeutta
työkyky ei ole alentunut riittävästi eikä ole läpikäynyt tarkoituksenmukaista
kuntoutusta
ei tulevan ajan oikeutta
ei riittävän pitkää työuraa
ei oikeutta vanhuuseläkkeeseen eläketukilain perusteella
vakuutusaikoja ei ole voitu vahvistaa; ei riittävää selvitystä
työkyvyttömyys alle vuoden kestävä
eläkeikä ei ole vielä täyttynyt
ei eläkkeeseen oikeuttavaa työskentelyä tai muut juridiset edellytykset eivät
täyty
jatkohakemus hylätty, ei riittävän työkyvytön
ei riittävän työkyvytön
hylätty muusta syystä
ei lopettanut tai vähentänyt riittävästi ansiotyötä
ei oikeutta POSA-korotukseen
hylätty rajoitussäännön soveltamisen takia
tapaturma- tai liikennevakuutusyhtiö kuntouttaa
hakemus osaeläkkeen muuttamisesta täydeksi hylätty
ei ole työkyvyttömyyden uhkaa
kuntoutus ei ole tarkoituksenmukaista
kuntoutuksen tulevan ajan työansioedellytys ei täyty
työskentely ei ole ollut kuluneisuutta ja rasittuneisuutta aiheuttavaa
Eläkelaitoksen rooli päätöksen annossa
pääasiallinen laitos
seurannaislaitos
VILMA-vapaakirjalaitos
VILMA-laitos
Tyhjä, kun roolilla ei ole merkitystä tai siitä ei ole tietoa
Työkyvyttömyyden pääasiallinen syy
Työkyvyttömyyseläkkeissä ICD9 tai ICD10 -koodin kolme ensimmäistä merkkiä. Vuodesta 1996 alkaen on käytetty ICD10-luokitusta. Ennen 1996 on
voitu käyttää joko ICD09- tai ICD10-luokitusta. ICD10-luokituksessa 1.
merkki on kirjain ja ICD9-luokitus on pelkkiä numeroita.
Tieto voi puuttua.
Työkyvyttömyyden sairausryhmä 1
Työkyvyttömyyden pääasiallinen syy luokiteltuna pääryhmiin.
Tieto on luokiteltu ICD9 tai ICD10 -koodeista.
Tartunta- ja loistaudit
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Kasvaimet
Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt
Umpieritys- ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt
Hermoston sairaudet
Silmän ja sen apuelinten sairaudet
Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet
Verenkiertoelinten sairaudet
Hengityselinten sairaudet
Ruuansulatuselinten sairaudet
Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet
Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset
Muut sairaudet
Tieto puuttuu
Työkyvyttömyyden lisäsairaus
Kuten edellä.
Työkyvyttömyyden sairausryhmä 2
Työkyvyttömyyden lisäsairaus luokiteltuna pääryhmiin.
Koodit kuten edellä.

Lähteet
-

ETK työeläkejärjestelmän osana (etk.fi)
Henkilörekisterien tietosuojaselosteet (etk.fi)
Työeläkevakuutus kattaa kaiken ansiotyöskentelyn (etk.fi)
Työeläkelakien voimaantulovuodet (etk.fi)

