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ELÄKETURVAKESKUKSEN REKISTERITIETOJEN KUVAUS TUTKIMUSKÄYTTÖÖN
1 Yleistä ETK:n rekistereistä
Eläketurvakeskus (ETK) hoitaa työeläketurvan toimeenpanoa yhteistyössä
eläkelaitosten kanssa ja ylläpitää eläke- ja ansaintarekisteriä yhdessä Arek
Oy:n ja eläkevakuuttajien kanssa. Työeläkejärjestelmän yhteisiä
ansaintatietoja ylläpidetään Arek Oy:n ansaintarekisterissä vuoden 2007
alusta. Sen tiedot ovat ETK:n ja eläkelaitosten omistamia ja ylläpitämiä;
Arekille on siirretty rekistereihin liittyvä tietojärjestelmäkehitystyö.
(ETK2018a).
2 Eläkerekisteri

Eläkerekisteri sisältää työeläkkeenä maksettavat vanhuus-, työkyvyttömyys-,
osa-aika- ja perhe-eläkkeet sekä työeläkekuntoutuksen. Eläkerekisteri
sisältää sekä yksityisen (yksityiset työeläkeyhtiöt, eläkesäätiöt ja -kassat) että
julkisen sektorin eläkkeet (kunta, valtio ja kirkko). (Kts. rekisteriseloste
ETK2018b).
Eläkerekisteri ei sisällä Kelan myöntämiä kansan- (vanhuus-, työttömyys- ja
työkyvyttömyyseläke), perhe- tai takuueläkkeitä.
Lupahakemuksessa ja tutkimussuunnitelmassa eritellään tutkimuksen
aikajaksolta eläkerekisteristä tarvittavat työeläke- ja kuntoutustiedot:
- eläkesektori ja työeläkelaki, eläkelaji (sisältäen myös perhe-eläkkeet tai
ei)
- eläkkeen alku- ja päättymispäivä
- eläkkeen suuruus euroina (euroa/kk)*
- työkyvyttömyyseläkkeiden syykoodit*.
* Tätä tietoa tarvitsevat tutkimuskysymykset on erityisesti esitettävä
tutkimussuunnitelmassa.

Eläkerekisterin tiedot päivittyvät tutkimuskäyttöön kuukausittain.
Eläkerekisterin edellisen vuoden tiedot (31.12. asti) valmistuvat
tutkimuskäyttöön seuraavan vuoden helmikuussa.
Aineiston rahamäärät on indeksoitu aineiston poimintavuoden tasoon.
Eläkerekisterin tiedot:
TYÖELÄKKEET
Työeläkkeet sisältävät työeläkkeenä maksetut eri eläkelakien mukaiset
vanhuus-, työkyvyttömyyseläkkeet ja muut eläkelajit tutkimuksen aikajaksolta.
Työeläkkeiden tietosisältö on seuraava:

ID
SEKTORI

Henkilötunniste
Työeläkejärjestelmän sektori
E = yksityinen sektori työeläkejärjestelmässä (työeläkevakuutusyhtiöt
ja säätiöt)
J = julkinen sektori työeläkejärjestelmässä (kunta, kirkot, valtio yms.)
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LAKI

Työeläkelaki
Yksityinen sektori:
Z = TyEL = Työntekijän eläkelaki
(TyEL astui voimaan 1.1.2007 ja se korvasi TEL, LEL ja TaEL:in.)
T = TEL = Työntekijän eläkelaki
L = LEL = Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki
F = TaEL =Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin
eläkelaki
Y = YEL = Yrittäjän eläkelaki
M = MYEL = Maatalousyrittäjän eläkelaki
S = MEL = Merimieseläkelaki
Julkinen sektori:
V = VEL ja VaEL = Valtion eläkelaki
K = KuEL ja KVTEL = Kunnallinen eläkelaki
R = KiEL = Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki
B = Suomen Pankin eläkesääntö
H = Kansaneläkelaitoksen eläkesääntö (Kelan toimihenkilöiden
eläkkeet)
A = Ahvenanmaan maakuntahallituksen eläkesääntö
P = Postipankin henkilökunta (31.12.1987 asti, 1.1.1988 siirtyivät TELlakiin, joka on 1.1.2007 alkaen TyEL)

LAJI

Eläkelaji
0 = täysi työkyvyttömyyseläke (TK-eläke)
0K = kuntoutustuki (TK-eläke)
0R = kunnallinen erotuseläke (TK-eläke)
0Y = yksilöllinen varhaiseläke (YVE)
1 = osa-aikaeläke (OSE)
2 = osatyökyvyttömyyseläke (osa TK)
2K = osakuntoutustuki (osa TK)
2Y = osaTK-eläkkeen suuruinen YVE
A = työuraeläke (TYRE) (1.3.2018 alkaen, TK-eläke)
3 = rintamaveteraanien varhaiseläke (RIVE)
4 = työttömyyseläke (TT-eläke)
5 = vanhuuseläke (VE)
5A = varhennettu vanhuuseläke (VAVE)
52 = osittainen varhennettu vanhuuseläke (OVE25%) (1.2.2017
alkaen)
55 = osittainen varhennettu vanhuuseläke (OVE50%) (1.2.2017
alkaen)
6 = luopumiseläke (LUEL)
6A = luopumiskorvaus (LUKL)
6M = luopumislisä vanhuuseläkkeen rinnalla
7 = MYEL-sukupolvenvaihdoseläke
7A = SpvL:n mukainen sukupolvenvaihdoseläke
7B = luopumistuki
9 = kuntoutusraha, työelämästä tulevalle
9A = kuntoutusraha jo peruseläkettä saavalle
9B = osakuntoutusavustus
9C = osakuntoutusraha
9H = kuntoutusavustus
9K = kuntoutuskorotus
Työeläkejärjestelmästä maksetut perhe-eläkkeet (edunjättäjän, lesken
ja lapsien eläkkeet) eivät ole yleensä mukana poimitussa
tutkimusaineistossa.
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AALK
APVM

PPVM

Eläkkeen alkuperäinen alkamispäivä
Eläkkeen alkamispäivä
Aineiston poiminnassa käytetty eläkkeen alkamispäivä; tietojen
poiminta on tehty tämän muuttujan avulla siten, että eläke on ollut
voimassa tai alkanut tutkimuksen aikajaksolla.
Eläkkeen päättymispäivä

PTMA
LTMA
JKMA

Yksityisen sektorin peruseläke, euroa/kk
Yksityisen sektorin lisäeläke, euroa/kk
Julkisen sektorin kokonaiseläke, euroa/kk
Eläkemäärät ovat eläkkeen alkaessa ja ne ovat indeksoitu
poimintavuoden tasoon.

TKSYY1

Työkyvyttömyyden syy 1
ICD9 tai ICD10 -koodi.
Työkyvyttömyyden syy 2
Kuten edellä.

TKSYY2
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Ansaintarekisteri sisältää tiedot eläkettä kartuttavasta työurasta: työ- ja
yrittäjäjaksot sekä työttömyyteen, koulutukseen ja vanhemmuuteen yms.
liittyvät palkattomat ajat.
Lupahakemuksessa ja tutkimussuunnitelmassa eritellään tutkimusaikajakson
ansaintarekisteristä tarvittavat ansaintajaksot:
- ansaintajaksot : työeläkelaki, alkamis- ja päättymispäivät
- palkattomien aikojen etuudet (aikaisintaan 1.1.2005): etuuslaji, alku- ja
päättymispäivät, etuuspäivien lukumäärä.
Ansaintarekisteriin kirjataan kaikki työeläkelakien mukainen työskentely.
Oikeus työeläkkeeseen syntyy kulloinkin voimassa olevien työeläkelakien
mukaan, joiden voimaantulovuodet vaihtelevat laeittain.
Yksityisen työnantajan velvollisuus on vakuuttaa työntekijän eläkelain (TyEL)
mukaan kaikki 17–67-vuotiaat työntekijänsä, joiden ansiot ylittävät
vakuuttamisvelvollisuuden alarajan. Koska vakuuttamisen alaraja on matala,
eläketurva kattaa käytännössä kaiken ansiotyöskentelyn. (Lisää muista
työeläkelaista ETK2018c).
Ansaintarekisteri sisältää sekä yksityisen sektorin (TyEL, TEL, MEL, LEL,
TaEL, YEL ja MYEL) että julkisen sektorin työeläkelakien (VaEL, KuEL ja
KiEL) mukaisen eläkeoikeuden piirin kuuluvan työskentelyn tai toimimisen
yrittäjänä. Lisäksi mukana on Suomen Pankin ja Kelan toimihenkilöiden
eläkesääntöjen mukainen työskentely sekä Ahvenanmaan
maakuntahallituksen alainen työskentely. (Kts. rekisteriseloste ETK2018b).
Ansaintarekisterin tietoja saadaan tutkimuskäyttöön neljä kertaa vuodessa:
tammi-, huhti-, heinä- ja marraskuussa. Kuluvan vuoden rekisteritiedot ovat
saatavilla kattavasti tutkimuskäyttöön vuoden viiveellä.
Ansaintarekisterin tiedot:
ANSAINTAJAKSOT
Työskentelytiedot sisältävät työ- ja palvelussuhteet ja yrittäjäjaksot, jotka on
työeläkevakuutettu ja rekisteröity tutkimuksen aikajaksolla.
Ansaintajaksojen tietosisältö on seuraava:

ID
SEKTORI

LAKI

Henkilötunniste
Työeläkejärjestelmän sektori (CHAR 1)
E = yksityinen sektori työeläkejärjestelmässä (työeläkevakuutusyhtiöt
ja säätiöt)
J = julkinen sektori työeläkejärjestelmässä (kunta, kirkot, valtio yms.)
Työeläkelaki
Yksityinen sektori:
1 = TyEL vuosi-ilmoituksena
2 = TyEL kuukausitilityksenä, sopimustyönantaja
3 = TyEL kuukausitilityksenä, ei sopimustyönantaja
(TyEL Työntekijän eläkelaki astui voimaan 1.1.2007 ja se korvaa TEL,
LEL ja TaEL:in.)
T = TEL = Työntekijän eläkelaki
L = LEL = Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki
F = TaEL =Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin
eläkelaki
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Y = YEL = Yrittäjän eläkelaki
M = MYEL = Maatalousyrittäjän eläkelaki
S = MEL = Merimieseläkelaki
Julkinen sektori:
V = VEL ja VaEL = Valtion eläkelaki
K = KuEL ja KVTEL = Kunnallinen eläkelaki
G = Kunnallinen eläkelaki : Omaishoitajat ja luottamushenkilöt
R = KiEL = Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki
B = Suomen Pankin eläkesääntö
H = Kansaneläkelaitoksen eläkesääntö (Kelan toimihenkilöiden
eläkkeet)
A = Ahvenanmaan maakuntahallituksen eläkesääntö
ALKUPVM
Alkamispäivä
Tietojen poiminta tiedostoon on tehty tämän muuttujan avulla siten,
että ansaintajakso on ollut voimassa tai alkanut tutkimuksen
aikajaksolla.
LOPPUPVM Päättymispäivä

PALKATTOMIEN AIKOJEN ETUUDET
Palkattomien aikojen etuuslajien tiedot ovat saatavilla 1.1.2005 alkaen.
Palkattomien aikojen tietosisältö on seuraava:

ID
Henkilötunniste
ETUUSLAJI Palkattoman etuuden etuuslaji
100=Äitiysraha
101=Erityisäitiysraha
102=Isyysraha
103=Vanhempainraha
104=Osittainen vanhempainraha
105=Sairauspäivärahan aikainen vanhempainraha
110=Kotihoidon tuki
120=Sairauspäiväraha
121=Osittainen sairauspäiväraha
125=Erityishoitoraha
130=Kelan kuntoutusraha
131=Kelan osakuntoutusraha (1.10.2015alkaen)
140=Ammatillinen perustutkinto (vain tutkintopäivä)
141=Alempi korkeakoulututkinto (vain tutkintopäivä)
142=Ammattikorkeakoulututkinto (vain tutkintopäivä)
143=Ylempi korkeakoulututkinto (vain tutkintopäivä)
150=Työttömyysturvan peruspäiväraha
151=Työmarkkinatuki
155=Julkisen työvoimapalvelun koulutustuki
156=Kelan työttömyysturvan koulutuspäiväraha
200=Ansioon suhteutettu vuorottelukorvaus
210= Ansioon suhteutettu työttömyyspäiväraha
211=Ansioon suhteutettu koulutuspäiväraha
212=Julkisen työvoimapalvelun koulutustuki palkansaajille
220=Ansioon suhteutettu päiväraha YEL/MYEL vakuutetuille
221=Koulutuspäiväraha YEL/MYEL vakuutetuille
222=Julkisen työvoimapalvelun koulutustuki YEL/MYEL vakuutetuille
300=Tapaturmavakuutuksen päiväraha
301=Liikennevakuutuksen ansionmenetyskorvaus
302=Sotilastapaturmavakuutuksen päiväraha
303=Tapaturmavakuutuksen kuntoutuksen päiväraha ja eläke
304=Liikennevakuutuksen kuntoutuksen ansionmenetyskorvaus
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305=Sotilastapaturmavakuutuksen kuntoutuksen päiväraha ja eläke
306=Tapaturmavakuutuksen kuntoutusraha (1.1.2016 alkaen, korvaa
303:sen)
400=Työeläkelakien mukainen kuntoutusraha
401=Työeläkelakien mukainen osakuntoutusraha
402=Työeläkelakien mukainen kuntoutusavustus
403=Työeläkelakien mukainen osakuntoutusavustus
500=Aikuiskoulutustuki palkansaajalle
501=Aikuiskoulutustuki peruspäivärahan YEL/MYEL-vakuutetuille
Palkaton jakso katkaistaan yleensä vuodenvaihteeseen. Poikkeus on
esim. tutkinnot, jotka ovat yhtäjaksoisia. Tutkinnossa päivien lkm voi
olla yli 360 pv.
Tutkinnot (koodit 140-143) on kirjattu tutkinnon suoritusvuodelle.
Opiskelu löytyy ansaintarekisteristä vain, jos se on johtanut tutkintoon.
Tutkintoon käytetty päivien lukumäärä on laskennallinen, ja se ei
vastaa henkilöltä tutkinnon suorittamiseen kulunutta aikaa. Sitäkään ei
tiedetä onko tutkintoon käytetty tutkintovuotta edeltäviä vuosia.
Sairauspäivärahat (koodit 120) ovat mukana vain ajalta, jona ne ovat
työntekijälle palkattomia (kokonaan tai osittain). Työnantajalle
maksettua aikaa ei ilmoiteta tähän rekisteriin lainkaan.
Työttömyysjaksoista ilmoitetaan ne päivät, joilta on maksettu
henkilölle etuutta, milloin alettu maksamaan ja milloin päättynyt. Tuolta
jaksolta ei aina kerry etuuspäiviä kaikilta kalenteripäiviltä, vaan
etuuspäivien lkm voi olla pienempi kuin kalenteripäivien määrä.
Omavastuuaikaa ja karenssipäiviä ei ole mukana työttömyysjaksossa.

Lähteet

KOHDEVUOSI

Etuuslajin kohdistumisvuosi

ALKAMISPVM
PAATTYMISPVM

Alkamispäivä
Päättymispäivä

ETUUSPVMLKM

Etuuspäivien lukumäärä

Eläketurvakeskus (ETK2018a) ETK työeläkejärjestelmän osana. (luettu
22.10.2018)
https://www.etk.fi/elakejarjestelmat/elakejarjestelman-hallinto-javalvonta/elakejarjestelman-toimijat/elaketurvakeskuksen-rooli/
Eläketurvakeskus (ETK2018b) Henkilörekistereiden tietosuojaselosteet.
(luettu 22.10.2018)
https://www.etk.fi/tyoelakepalvelut/rekisterit-ja-tietosuoja/tietosuojaselosteet/
Eläketurvakeskus (ETK2018c) Työeläkevakuutus kattaa kaiken
ansiotyöskentelyn. (luettu 22.10.2018)
https://www.etk.fi/elakejarjestelmat/elaketurva/elaketurvan-kattavuus-javakuuttaminen/

