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VASTUUNJAKOPERUSTEET 

(TyEL 173 § – 180 §, TyEL 182 § – 185 §, YEL 142 §, MYEL 137 §, YEA 3 §, MEL 153 § – 154 §, 

MEL 156 § – 159 §, MEL 161 §, VaEL 113 § mom., KuEL 136 §, Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 

13 §, KiEL 6 b §) 

 

PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 

 

Soveltamisala  

Näiden perusteiden mukaisesti selvitetään työntekijän eläkelain (TyEL),  

merimieseläkelain (MEL), yrittäjän eläkelain (YEL) ja maatalousyrittäjän 

eläkelain (MYEL) mukaista toimintaa harjoittavien eläkelaitosten keskinäi-

sen vastuun jakautuminen vuonna v maksetuista, edellä mainittujen lakien 

sekä työntekijäin eläkelain (TEL), lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työn-

tekijäin eläkelain (LEL), taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien 

työntekijäin eläkelain (TaEL), yrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien elä-

kelain, mukaisista eläkkeistä ja kuntoutusrahoista. Näissä perusteissa elä-

kelaitoksella tarkoitetaan edellä mainittuja eläkelaitoksia, jos ei toisin maini-

ta. 

 

Näiden perusteiden mukaisesti hyvitetään edellä mainituille eläkelaitoksille 

niiden maksamat valtion eläkelain (VaEL), kunnallisen eläkelain (KuEL), 

kansaneläkelaitoksesta annetun lain (käytetään perusteessa merkintää Ke-

laL) 13 §:n, evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (KiEL) ja evankelis-

luterilaisen kirkon perhe-eläkelain (KiPEL) mukaiset eläkkeet sekä peritään 

edellä mainituilta eläkelaitoksilta valtiokonttorin (VK), Kuntien eläkevakuu-

tus -nimisen kunnallisen eläkelaitoksen (Keva), kansaneläkelaitoksen (Ke-

la) ja kirkon keskusrahaston (KKR) maksamat TyEL:n, TEL:n, LEL:n, 

TaEL:n, MEL:n, YEL:n, MYEL:n, yrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien 

eläkelain mukaiset eläkkeet. 

 

   Näitä perusteita soveltaen selvitetään myös eläkelaitosten keskinäisen vas-

tuun jakautuminen eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestel-

män ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetussa laissa (EY-

eläkesiirtolaki) tarkoitetuista siirretyistä pääoma-arvoista ja koroista. 
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Näissä perusteissa työkyvyttömyyseläkkeellä tarkoitetaan myös yksilöllisiä 

varhaiseläkkeitä ja kuntoutustukia, jos ei toisin mainita. 

 

Nämä perusteet koskevat myös niiden Eläketurvakeskuksen (ETK) kustan-

nusten korvaamiseksi suoritettavaa maksua, joita ei kateta ETK:n muilla 

tuotoilla.  

 

Näissä perusteissa tarkoitetaan MYEL:n mukaisilla eläkkeillä myös maata-

lousyrittäjien eläkelain perusturvan mukaisia eläkkeitä, jos ei toisin mainita, 

ja YEL:n mukaisilla eläkkeillä myös yrittäjien eläkelain perusturvan mukai-

sia eläkkeitä, jos ei toisin mainita. 

Vastuunjakoperusteiden osa I 

 

Perusteiden osaa I soveltaen selvitetään kustannusten jakautuminen eläke-

laitosten kesken vuonna v maksetuista TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n, 

MEL:n, MYEL:n, VaEL:n, KuEL:n, KelaL 13 §:n, KiEL:n ja KiPEL:n mu-

kaisista eläkkeistä ja kuntoutusrahoista sekä EY-eläkesiirtolaissa tarkoite-

tuista siirretyistä TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n ja MYEL:n mukaan 

karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-arvoista ja koroista sekä selvitetään 

vastuu vuonna v maksetuista YEL:n voimaanpanolain 29 §:ssä tarkoitetun 

lisäeläkevakuutuksen mukaisista eläkkeistä ja EY-eläkesiirtolaissa tarkoite-

tuista siirretyistä YEL:n voimaanpanolain 29 §:ssä tarkoitetun lisäeläkeva-

kuutuksen mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-arvoista ja ko-

roista siltä osin, kuin ne ovat muun kuin eläkettä maksavan eläkelaitoksen 

vastuulla. Perusteiden osaa I soveltaen selvitetään myös vastuu vuonna v 

maksetuista MYEL 11 §:n 1 momentin, sellaisena kuin lainkohta on voi-

massa 31.12.2000, mukaisista eläkkeistä ja EY-eläkesiirtolaissa tarkoite-

tuista siirretyistä, MYEL 11 §:n 1 momentin, sellaisena kuin lainkohta on 

voimassa 31.12.2000, mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-

arvoista ja koroista siltä osin, kuin ne ovat muun kuin eläkettä maksavan 

eläkelaitoksen vastuulla 

 

Lisäksi perusteiden osassa I jaetaan Eläkevakuutusosakeyhtiö Kansan 

(Eläke-Kansa) erityisen selvityspesän omaisuuden realisoinnista saatavat 

varat TyEL-eläkelaitoksille Eläke-Kansan vakuutuskantaa vastaanottanei-
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den eläkelaitosten saamisten kuolettamisesta annetun lain mukaisesti. Pe-

rusteiden osassa I selvitetään myös luottovakuutustoiminnan siirtymisestä 

Eläketurvakeskukselta Vakuutusosakeyhtiö Garantialle (Garantia) johtuvien 

vastuiden kuolettaminen TEL 13 b §:n, sellaisena kuin lainkohta on voi-

massa 31.12.2006,  mukaisesti.  

 

Näitä perusteita sovellettaessa pidetään eläkkeinä myös eläkkeensaajille 

TyEL 62 §:n ja 114 §:n; TEL 4 b §:n 4 momentin ja 19 b §:n 5-7 momentin, 

LEL 13 a §:n, TaEL 11 §:n, sellaisina kuin lainkohdat ovat voimassa 

31.12.2006; MEL 62 §:n ja MEL 111 §:n, MYEL 64 §:n 1 momentin 4) koh-

dan ja MYEL 94 §:n, VaEL 93 §:n  ja VaEL 117 §:n 5 momentin, KuEL:n 96 

§:n ja 115 §:n, KelaL 13 §:n, KiEL:n 1 §:n ja KiPEL:n 3 §:n perusteella mak-

settuja kertasuorituksia. Mainituista suorituksista määrätään hyvitettäviin 

eläkkeisiin luettava osa liitteessä 2 esitettävällä tavalla.  

 

Näitä perusteita sovellettaessa pidetään eläkkeinä myös EY-eläkesiirto-

laissa tarkoitettuja siirrettyjä TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n ja 

MYEL:n, MYEL 11 §:n 1 momentin, sellaisena kuin lainkohta on voimassa 

31.12.2000, sekä YEL:n voimaanpanolain 29 §:ssä tarkoitetun lisäeläkeva-

kuutuksen mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-arvoja ja korkoja. 

Mainituista siirtomääristä määrätään rahastoitu osa ja hyvitettäviin eläkkei-

siin luettava osa liitteessä 3 esitettävällä tavalla.  

 

Vastuunjakoperusteiden osa II 

 

Perusteiden osaa II soveltaen selvitetään vastuun jakautuminen eläkelai-

tosten kesken niistä vuonna v maksetuista YEL:n mukaisista eläkkeistä ja 

muista etuuksista, joista YEL:n mukaista toimintaa harjoittavat eläke-

laitokset ovat yhteisesti vastuussa, sekä EY-eläkesiirtolaissa tarkoitetuista 

siirretyistä YEL:n mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-arvoista 

ja koroista. Samoin perusteiden osaa II soveltaen hyvitetään eläkelaitok-

sille YEL 140 §:ssä tarkoitettu valtion osuus vuodelta v.  

 

Perusteiden osassa II eläkkeinä pidetään myös eläkkeensaajille YEL 59 

§:n ja YEL 99 §:n perusteella maksettuja kertasuorituksia. Mainituista suo-
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rituksista määrätään hyvitettäviin eläkkeisiin luettava osa liitteessä 2 esitet-

tävällä tavalla.  

 

Eläkkeinä pidetään myös EY-eläkesiirtolaissa tarkoitettuja siirrettyjä YEL:n 

mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-arvoja ja korkoja. Mainituis-

ta siirtomääristä määrätään hyvitettäviin eläkkeisiin luettava osa liitteessä 3 

esitettävällä tavalla.  

  

Vastuunjakoperusteiden osa III 

 

Perusteiden osassa III jaetaan palkattomien aikojen perusteella karttunei-

den eläkeosien kustannus TyEL-, MEL- ja YEL-eläkelaitoksille, Melalle, 

VK:lle, Kevalle, KKR:lle, Kelalle, Suomen Pankille (SP), Ortodoksisen kir-

kon papiston eläkekassa (OPEK) -nimiselle ortodoksisesta kirkkokunnasta 

annettuun lakiin perustuvien eläkesäännösten mukaista toimintaa harjoit-

tavalle eläkelaitokselle ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle TyEL 

178 §:n mukaisesti. Palkattomien aikojen perusteella karttuneilla eläkeosil-

la tarkoitetaan TyEL 74 §:n, MEL 80 §:n, YEL 68 §:n, VaEL 62 §:n,  KuEL 

52 §:n ja SP:n eläkesäännön 5 §:n 6 momentin (sekä näihin pykäliin viit-

taavien MYEL:n, KiEL:n, KelaL:n ja OrtKL:n) mukaisten etuuksien perus-

teena olevan työ- tai ansiotulon perusteella karttuneita eläkeosia.  

 

Samoin perusteiden osassa III hyvitetään TyEL- ja MEL-eläkelaitoksille, 

Kevalle, KKR:lle, Kelalle, SP:lle, ja OPEK:lle TyEL 182 §:ssä tarkoitettu 

työttömyysvakuutusrahaston (TVR) vakuutusmaksu (TVR-maksu) vuodelta 

v. 

 

Vastuunjakoperusteiden osa IV 

  
TyEL-, MEL-, YEL- ja MYEL-eläkelaitosten vastuu TyEL 180 §:ssä tarkoite-

tuista Eläketurvakeskuksen kustannuksista, joita ei kateta ETK:n muilla 

tuotoilla, selvitetään soveltaen vastuunjakoperusteiden osaa IV. 
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 EU-säännösten huomioonottaminen vastuunjaossa 
 

Kohdissa 1.1.2.1 ja 1.1.2.2 mainitulla kansallisen lain mukaisesti lasketulla 

eläkkeellä tarkoitetaan eläkettä, joka on laskettu Suomen työeläkelakien 

mukaisesti ottaen huomioon vain Suomen työeläkelakien mukaiset vakuu-

tuskaudet kuitenkin siten, että lisäksi otetaan huomioon EU-säännösten 

sosiaaliturvaa koskevan asetuksen 1408/71 ja sosiaaliturvasopimusten 

säännökset.  

 

MEL:n mukaisten eläkkeiden ja kuntoutusrahojen huomioonottaminen vastuunjaossa 

 

MEL:n mukaiset eläkkeet jaetaan laskennallisesti MEL 153 §:n 3 momentin 

mukaiseen TyEL-eläketurvaa vastaavaan osaan ja sen ylittävään, MEL 

153 §:n 1 momentissa tarkoitettuun osaan, jota kutsutaan MEL-ylitteeksi. 

TyEL-eläketurvaa vastaava MEL:n mukainen eläkeosa, jota seuraavassa 

kutsutaan MEL-eläkkeen vastuunjako-osaksi, on määritelty MEL:n 202 

§:ssä tarkoitetuissa perusteissa (Merimieseläkekassan (MEK) tasauspe-

ruste).  

 

Määrättäessä vastuun jakautuminen TyEL- ja MEL-eläkelaitosten kesken 

MEL:n mukaisista eläkkeistä otetaan huomioon niiden vastuunjako-osat. 

MEL:n mukaiset kuntoutusrahat otetaan kuitenkin huomioon kokonaan. Li-

säksi vastuunjaon yhteydessä selvitetään muiden kuin MEK:n maksamat 

MEL-ylitteet.  

 

Hetkellä 1.1.1991 jatkuvien MEL:n mukaisten eläkkeiden osalta otetaan 

vastuunjakoperusteiden kohtaa 1.1.2 sovellettaessa huomioon seuraavat 

poikkeussäännökset:  

- Jos eläkkeeseen oikeuttavana on otettu huomioon eläkeikään jäljellä 

oleva aika tai sitä vastaava ansio MEL:n mukaan mutta ei TEL:n, LEL:n 

eikä TaEL:n mukaan, otetaan eläkkeen rahastoitua osaa määritel-

täessä huomioon vain MEL:n alaiset työsuhteet. 

- Jos eläkkeeseen oikeuttavana on otettu huomioon eläkeikään jäljellä 

oleva aika tai sitä vastaava ansio TEL:n, LEL:n tai TaEL:n mukaan 
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mutta ei MEL:n mukaan, eläkkeen rahastoitua osaa määriteltäessä ei 

oteta huomioon MEL:n alaisia työsuhteita. 
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VASTUUNJAKOPERUSTEIDEN OSA I 

1 Eläkelaitoksen lopullinen erä VJ
vS  

 

Eläkelaitoksen vuoden v lopullinen erä VJ
vS  per 1.7.v. määräytyy eläkelai-

toksen hyvityksen ja maksun erotuksena  

 

(1)    VJ
v

VJ
v

VJ
v MHS −= , 

 

missä VJ
vH  on eläkelaitoksen kohdan 1.1 mukainen hyvitys ja VJ

vM  on elä-

kelaitoksen kohdan 1.4 mukainen maksu.  

 

1.1. Eläkelaitoksen TyEL 183 §:ssä tarkoitettu hyvitys VJ
vH  ilman TyEL 178 §:ssä ja TyEL 

181-182 §:ssä tarkoitettuja osia 

 

  Hyvitys eläkelaitoksen maksamista TyEL:n ja MEL:n mukaista toimintaa 

harjoittavien eläkelaitosten yhteisellä vastuulla olevista eläkkeistä ja kun-

toutusrahoista sekä muiden yksityisen tai julkisen sektorin eläkelaitosten 

vastuulla olevista eläkkeistä tai eläkeosista per 1.7.v on 

 

(2)  m
v

d
v

b
v

a
v

VJ
v EEEEH +++= ,  

 

missä suureet a
vE , b

vE , d
vE  ja m

vE on määritelty tarkemmin kohdissa 1.1.1-

1.1.4.  

 

1.1.1. Osa a
vE  

 

Eläkelaitoksen hyvityksen osaan  T'
1v

0,5VRM
vv

a
v V(b1))(1EEE −++−=  kuu-

luvat eläkelaitoksen maksamat TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n 

alaisiin työsuhteisiin perustuvat vanhuuseläkkeet ja erityinen saatava 

ETK:lta tapauksissa, joissa eläkelaitoksen tasausvastuu tai -rahasto on 

nolla. Näistä osista vähennetään eläkelaitoksen vastuulla olevat vanhuus-
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eläkkeiden rahastoidut osat. Edellä mainitut osat on tarkemmin määritelty 

kohdissa 1.1.1.1-1.1.1.2.  

 

Suureessa a
vE  ei oteta huomioon eläkelaitoksen maksamia kohdan 7 mu-

kaisia palkattomien aikojen perusteella karttuneita eläkeosia. Näiden elä-

keosien kustannustenjako selvitetään kohdan 7 mukaisesti.  

 

1.1.1.1 Vanhuuseläke 

 

Suureeseen Ev kuuluu eläkelaitoksen maksama, TyEL:n, TEL:n peruselä-

keturvan, LEL:n ja TaEL:n mukainen vanhuuseläke sekä MEL:n mukaisen 

vanhuuseläkkeen vastuunjako-osa kokonaisuudessaan.   

 

Suure VRM
vE  on eläkelaitoksen vastuulla olevien vuonna v maksettujen 

vanhuuseläkkeiden määrä.  

 

Eläkevakuutusyhtiöillä, eläkekassoilla, eläkesäätiöillä ja MEK:lla suure  
 

                                   ,E]  V ) μ 0,5 + μ (  +      

 
 (A)) V -(Q) V +V (-) (e)V + V 1,03( [1,03 = E

EY
v

VA
vx

2
xx

x

VA
v

VA
v

VA
v

V
1-v

VA
1-v

-0,5VRM
v

+∑
 

 

missä vastuut vuodelle v on laskettu per 31.12.v kuitenkin niin, että rahas-

toitujen osien korotusta kertoimella iv ei tehdä ja 

 

V
VA
i        = alkaneiden vanhuuseläkkeiden vastuu hetkellä 31.12.i, 

 

(A)V
VA
v   = alkaneiden vanhuuseläkkeiden vastuu hetkellä 31.12.v ennen 

1.1.v+1 myönnettyjen ja 1.1.v+1 alkavien vanhuuseläkkeiden 

osalta, 

 

(e)V
V

1-v   = niiden työntekijöiden vastaisten vanhuuseläkkeiden vastuu 

hetkellä 31.12.v-1, joiden osalta vastuu vuonna v siirtyy alka-
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neiden vanhuuseläkkeiden vastuuseen (joko termiin V
VA
v  tai 

(Q)V
VA
v ). Mukaan ei kuitenkaan oteta niitä ennen 1.1.v+1 

myönnettyjä vanhuuseläkkeitä, jotka alkavat vasta 1.1.v+1. 

 

(Q)V
VA
v   = vuonna v kuolleiden vanhuuseläkkeensaajien osalta vapautu-

nut alkaneiden vanhuuseläkkeiden vastuun määrä hetkellä 

31.12.v (lasketaan kuten vastuun määrä hetkellä 31.12.v, jos 

kuolinpäivä olisi ollut myöhempi kuin 31.12.v), 

 

V
VA
vx        = termi V

VA
v  vuonna v x-ikäisten osalta. Mukaan ei kuitenkaan 

oteta niitä ennen 1.1.v+1 myönnettyjä vanhuuseläkkeitä, jotka 

alkavat vasta 1.1.v+1. 

 

μx          = vanhuuseläkkeiden vastuun laskennassa käytetty kuolevuus 

 
EY
vE        =  eläkelaitoksen vastuulla olevat Euroopan yhteisöihin makset-

tujen perusturvan mukaisten siirtomäärien vanhuuseläkkeiden 

rahastoitujen osien pääoma-arvot (Liite 3).  

  

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella (Mela) suure VRM
vE  = 0. 

 

1.1.1.2 Osaan a
vE  sisällytettävä saatava Eläketurvakeskukselta 

 

Osaan a
vE  kuuluu seuraavan kaavan mukainen määrä 

 

,V )(b1)+(1 T
1-v

0,5 ′  

 

missä suure T'
1vV − määrätään niille eläkelaitoksille, joilla kohdassa 1.4.2 

määritelty suure T
1vV −  = 0.  
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TyEL-eläkelaitoksilla suure T'
1vV − on TyEL:n 179 §:n 4 momentin mukai-

sissa perusteissa määritelty saatava ETK:lta.  

 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran (Etera) osalta suure T'
1vV −  vuo-

delle 2006 vuoden 2007 vastuunjaon selvittelyä tehtäessä on kuitenkin 

31.12.2006 voimassa olevissa STM:n Eteralle antamissa perusteissa LEL 9 

§:n mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten 

(LEL:n tasausperuste) määritellyn saatavan ETK:lta ja 31.12.2006 voimas-

sa olevissa STM:n Eteralle antamissa perusteissa TaEL 7 §:n 4 momentin 

mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten (TaEL:n 

tasausperuste) määritellyn saatavan ETK:lta summa. 

 

MEK:lla suure T'
1vV − on MEK:n tasausperusteessa määritelty saatava 

ETK:lta. 

 

Melalla suure T'
1vV −  = 0.  

 

1.1.2. Osa b
vE  

 

  Eläkelaitoksen hyvityksen osaan b
vE  kuuluu eläkelaitoksen maksamia 

TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n alaisiin työsuhteisiin perustuvia 

muita kuin vanhuuseläkkeitä ja näiden lakien mukaisia kuntoutusrahoja.  

 

  TyEL:n, TEL:n peruseläketurvan, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaiset työky-

vyttömyyseläkkeet kuuluvat osaan b
vE  siltä osin kuin eläke ylittää myö-

hemmin kohdassa 1.1.2.1 määriteltävän eläkkeen rahastoidun osan. Työt-

tömyyseläkkeet kuuluvat osaan b
vE  siltä osin kuin eläke ylittää myöhem-

min kohdassa 1.1.2.2 määriteltävän eläkkeen rahastoidun osan. MEL:n 

mukaisesta eläkkeestä otetaan huomioon vain sen vastuunjako-osa. 

 

  TyEL:n, TEL:n peruseläketurvan, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaiset perhe-

eläkkeet kuuluvat kokonaan osaan b
vE . MEL:n mukaisesta eläkkeestä ote-

taan tällöin huomioon vain sen vastuunjako-osa. 
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  TyEL:n, TEL:n peruseläketurvan ja LEL:n mukaiset osa-aikaeläkkeet kuu-

luvat kokonaan osaan b
vE . 

 

  TyEL:n voimaanpanolain 32 §:n 5 momentissa tarkoitetut TEL-
lisäeläkkeet ja TEL:n mukaiset työnantajavakuutuksen eläkkeet kuulu-

vat osaan b
vE  siltä osin, kuin eläke ylittää eläkelaitokselle suoritettuja va-

kuutusmaksuja tai laskettavaa eläkevastuuta vastaavan eläkkeen. 

 

  TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaiset kuntoutusrahat kuulu-

vat osaan b
vE  siltä osin kuin kuntoutusraha ylittää myöhemmin kohdassa 

1.1.2.3 määritellyn kuntoutusrahan rahastoidun osan. 

 

Suureessa b
vE  ei oteta huomioon eläkelaitoksen maksamia kohdan 7 mu-

kaisia palkattomien aikojen perusteella karttuneita eläkeosia. Näiden elä-

keosien kustannustenjako selvitetään kohdan 7 mukaisesti. Kuntoutusra-

haan sisältyvät palkattomien aikojen perusteella karttuneet eläkeosat ote-

taan kuitenkin huomioon suureessa b
vE . 

1.1.2.1 Työkyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa 

 

Työkyvyttömyyseläkkeen alkaessa vuonna 2007 tai myöhemmin ja eläke-

tapahtuman ollessa vuonna 2006 tai myöhemmin TyEL:n tai MEL:n mukai-

sen työkyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy seuraavasti: 

 

Työkyvyttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa, jos eläke on tulevan ajan 

eläke ja vastuunjaon tarkasteluaikana vakuutettujen TyEL:n, TEL:n, LEL:n, 

TaEL:n ja MEL:n mukaisten työansioiden yhteismäärä on vähintään 

12 566,70 euroa vuoden 2004 tasossa. Vastuunjaon tarkasteluajalla tarkoi-

tetaan eläketapahtumavuotta edeltänyttä kahta kalenterivuotta. Kun eläke-

tapahtuma on vuonna 2006, vastuunjaon tarkasteluaika on vuosi 2005. 

 

Työkyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa lasketaan eläkkeen alkamisajan-

kohtaa vastaavasta määrästä1, johon ei lueta kuntoutuskorotusta, TyEL 81 

                                                 
1 ajankohta, johon eläkettä laskettaessa kunkin vuoden ansiot tarkistetaan palkkakertoimella 
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§:n tai MEL 87 §:n mukaista kertakorotusta ja palkattomien aikojen perus-

teella karttunutta eläkeosaa.  

 

Kunkin TyEL- tai MEL-eläkelaitoksen, jonka toimintapiiriin vakuutettu kuului 

vastuunjaon tarkasteluaikana, vastuulle kuuluva rahastoitu osa on se osuus 

eläkkeen alkamisajankohtaa vastaavasta määrästä, joka on kyseisessä 

eläkelaitoksessa vakuutettujen TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n tai MEL:n 

mukaisten työansioiden osuus TyEL:n 3 §:ssä tarkoitettujen työeläkelakien, 

TEL:n, LEL:n ja TaEL:n mukaisten vakuutettujen työansioiden, palkattomi-

en etuuksien1 perusteena olevien työ- tai ansiotulojen ja muiden palkatto-

mien etuuksien2 sekä muun aikaisemman eläkesuhteen kuin osa-

aikaeläkkeen perusteena olevien tulevan ajan ansioiden yhteismäärästä 

vastuunjaon tarkasteluaikana. Edellä työansioihin ei lueta osa-aikaeläkkeen 

ansionalenemaa. Samalla tavalla määräytyy osa-aikaeläkkeen jälkeisen 

TyEL:n tai MEL:n mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen kunkin eläkelaitoksen 

vastuulla oleva rahastoitu osa työkyvyttömyyseläkkeen alkaessa vuonna 

2007 tai myöhemmin ja eläketapahtuman ollessa vuonna 2006 tai myö-

hemmin. 

 

Eläkelaitoksen vastuulla olevaa osaa ei kuitenkaan ole, jos työkyvyttö-

myyseläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2007 tai myöhemmin ja TyEL:n 

mukaiset vakuutetut työansiot tilapäisen työnantajan osalta tai muun työn-

antajan saman vakuutuksen osalta alittavat 2 094,45 euroa, tai TEL:n, 

LEL:n, TaEL:n tai MEL:n mukaiset vakuutetut työansiot alittavat 2 094,45 

euroa, vuoden 2004 tasossa vastuunjaon tarkasteluaikana. 

 

Työkyvyttömyyseläkkeen, joka alkaa ennen vuotta 2007, tai joka alkaa 

vuonna 2007 tai sen jälkeen, mutta jonka eläketapahtuma on ennen vuotta 

2006, rahastoitu osa määräytyy liitteen 1 mukaisesti.  

 

                                                 
1 TyEL 74 §:n, MEL 80 §:n, YEL 68 §:n, VaEL 62 §:n, KuEL 52 §:n ja SP:n eläkesäännön 5 §:n 6 momentin 
(sekä näihin pykäliin viittaavien MYEL:n, KiEL:n, KelaL:n ja OrtKL:n) mukaiset etuudet 
 
2 tarkoitetaan TyEL 76 §:n 4 momentin, MEL 82 §:n 4 ja 5 momentin, YEL 70 §:n 5 ja 6 momentin, VaEL 63 §:n 
4 ja 5 momentin, KuEL 53 § 4 momentin ja SP:n eläkesäännön 5 a §:n 2 momentin (sekä näihin pykäliin viittaa-
vien MYEL:n, KiEL:n, KelaL:n ja OrtKL:n) mukaisia etuuksia 
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Jos eläkettä on maksettu vain sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan 

ylittävältä osalta, sairausvakuutuslain mukainen päiväraha vähentää ensisi-

jaisesti eläkkeen rahastoitua osaa. 

 

Jos työkyvyttömyyseläke lasketaan soveltaen EU-säännöksiä, työky-

vyttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy kansallisen lain mukaisesti 

lasketun työkyvyttömyyseläkkeen perusteella. 

 

Jos työkyvyttömyyseläke on päättynyt ja myöhemmin työkyvyttömyyseläke 

myönnetään uudelleen entisin perustein, eläkkeen rahastoitu osa määräy-

tyy alkuperäisen eläkkeen perusteella. 

 

Jos työkyvyttömyyseläkkeeseen tehdään uusi yhteensovitus liikenne- ja ta-

paturmavakuutuslain mukaisten korvausten kanssa (TyEL 92 § 1 mom.), 

eläkkeen rahastoitu osa ei muutu. Jos maksettava eläke on pienempi kuin 

eläkkeen rahastoitu osa, eläke on kokonaan rahastoitua osaa. 

 

Jos työkyvyttömyyseläke muuttuu osatyökyvyttömyyseläkkeestä täydeksi 

työkyvyttömyyseläkkeeksi tai päinvastoin, eläkkeen rahastoitua osaa muu-

tetaan samassa suhteessa kuin ilman kuntoutuskorotusta, TyEL 81 §:n tai 

MEL 87 §:n mukaista kertakorotusta ja palkattomien aikojen perusteella 

karttunutta eläkeosaa laskettu eläke muuttuu edellä mainitun syyn johdos-

ta. 

 

Jos työkyvyttömyyseläke on oikaistu TEL 15 b §:n, LEL 10 b §:n tai TaEL 8 

a §:n perusteella sellaisina kuin ne ovat voimassa 31.12.2006, eläketapah-

tuma on aikaisemmin kuin eläkejärjestelyn oikaisuvuotta edeltäneenä 

vuonna ja eläkepäätös on annettu ennen oikaisuhetkeä, työkyvyttömyys-

eläkkeen rahastoitu osa on entisen lain mukaisesti laskettu eläkkeen rahas-

toitu osa.  

 

Jatkoeläkkeiden ja entisin perustein myönnettävien eläkkeiden, joissa en-

simmäisen eläkkeen eläketapahtuma on ennen vuotta 2007 ja toinen eläke 

alkaa vuotta 2007  tai sen jälkeen, rahastoitu osa määräytyy liitteen 8 mu-

kaisesti. 
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1.1.2.2 Työttömyyseläkkeen rahastoitu osa 

 

Eläkkeen alkaessa vuonna 2007 tai sen jälkeen TyEL:n voimaanpanolain 

tai MEL:n voimaanpanolain mukaisen työttömyyseläkkeen rahastoitu osa 

määräytyy seuraavasti:  

  

Jos työntekijällä on oikeus tulevaan aikaan 31.12.2006 ja 

- jos työntekijällä on TyEL:n tai MEL:n alaista eläkkeeseen oikeutta-

vaa työskentelyä 31.12.2006 jälkeen  

- ja TyEL:n tai MEL:n mukaisesti vakuutetut työansiot ovat 

yhteensä vähintään 20 000 € vuoden 2004 tasossa, työt-

tömyyseläkkeessä ei ole rahastoitua osaa.  

- ja TyEL:n tai MEL:n mukaisesti vakuutetut työansiot ovat 

yhteensä alle 20 000 € vuoden 2004 tasossa, eläkkeen 

rahastoitu osa on eläkkeen alkamisajankohtaa vastaava 

määrä.  

- työntekijällä ei ole TyEL:n tai MEL:n alaista eläkkeeseen oikeutta-

vaa työskentelyä 31.12.2006 jälkeen, työttömyyseläkkeessä on ra-

hastoitua osaa. Työttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy het-

kellä 31.12.2006 voimassa olevien säädösten mukaisesti.  

 

Jos työntekijällä ei ole oikeutta tulevaan aikaan 31.12.2006, eläkkeessä ei 

ole rahastoitua osaa.  

 

Samalla tavalla määräytyy myös osa-aikaeläkkeen jälkeisen työttömyys-

eläkkeen rahastoitu osa, sekä sellaisen työkyvyttömyyseläkkeen, jonka elä-

ketapahtuma on ollut vuonna 2006 tai myöhemmin, jälkeisen työttömyys-

eläkkeen rahastoitu osa.  

 
Vuosien 1996 ja 2000 suojausten piiriin kuuluviin henkilöihin sovelletaan 

kuitenkin vuoden 2004 säännöksiä. Suojauksen piiriin kuuluminen on mää-

ritelty työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voi-

maantulosäännöksen 8 momentissa. 

 

Työttömyyseläkkeen, joka alkaa ennen vuotta 2007, rahastoitu osa mää-

räytyy liitteen 1 mukaisesti. 
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Jos työttömyyseläke lasketaan soveltaen EU-säännöksiä, työttömyyseläk-

keen rahastoitu osa määräytyy kansallisen lain mukaisesti lasketun työttö-

myyseläkkeen perusteella. 

 

Jos työttömyyseläkkeeseen tehdään uusi yhteensovitus liikenne- ja tapa-

turmavakuutuslain mukaisten korvausten kanssa (TyEL 92 § 1 mom.), 

eläkkeen rahastoitu osa ei muutu. Jos maksettava eläke on pienempi kuin 

eläkkeen rahastoitu osa, on eläke kokonaan rahastoitua osaa.  

 

Jos työttömyyseläke on oikaistu TEL 15 b §:n, LEL 10 b §:n tai TaEL 8 a 

§:n perusteella sellaisina kuin ne ovat voimassa 31.12.2006, eläketapah-

tuma on aikaisemmin kuin eläkejärjestelyn oikaisuvuotta edeltäneenä 

vuonna ja eläkepäätös on annettu ennen oikaisuhetkeä, on työttömyys-

eläkkeen rahastoitu osa entisen lain mukaisesti laskettu eläkkeen rahas-

toitu osa. 

 

Jatkoeläkkeiden ja entisin perustein myönnettävien eläkkeiden, joissa en-

simmäisen eläkkeen eläketapahtuma on ennen  vuotta 2007 ja toinen eläke 

alkaa vuonna 2007 tai sen jälkeen, rahastoitu osa määräytyy liitteen 8 mu-

kaisesti. 

 

1.1.2.3 Kuntoutusrahan rahastoitu osa 

 

Kuntoutusrahan alkaessa vuonna 2007 tai sen jälkeen, ja kuntoutustapah-

tuman ollessa vuonna 2006 tai myöhemmin, TyEL:n ja MEL:n mukaisen 

kuntoutusrahan rahastoitu osa on yhtä suuri kuin kuntoutusrahan perus-

teena olevan TyEL:n ja MEL:n mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen rahastoi-

tu osa olisi ollut, jos kuntoutusrahan sijasta olisi myönnetty työkyvyttö-

myyseläke.  

 

Kuntoutusrahan, joka alkaa ennen vuotta 2007 tai kuntoutusrahan, joka al-

kaa vuonna 2007  tai sen jälkeen, mutta jonka kuntoutustapahtuma on en-

nen vuotta 2006, rahastoidun osan määräytyminen on liitteessä 1. 
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Jos kuntoutusrahaan tehdään uusi yhteensovitus liikenne- ja tapaturmava-

kuutuslain mukaisten korvausten kanssa (TyEL 92 § 1 mom.), kuntoutusra-

han rahastoitu osa ei muutu. Jos maksettava kuntoutusraha on pienempi 

kuin sen rahastoitu osa, kuntoutusraha on kokonaan rahastoitua osaa. 

 

1.1.3. Osa d
vE  

 

Osaan d
vE  kuuluvat eläkelaitoksen maksamat eläkkeet, jotka TyEL:n, 

TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n, YEL:n, MYEL:n, VaEL:n, KuEL:n, KelaL 13 

§:n, KiEL:n tai KiPEL:n mukaisesti ovat jonkin toisen määrätyn eläkelaitok-

sen vastattavia eläkkeitä. Eläkelaitos perii nämä eläkkeet ETK:n välityksellä 

siltä eläkelaitokselta, joka näistä eläkkeistä on vastuussa.  

 

Osaan d
vE  ei lueta TyEL:n, TEL:n peruseläketurvan, LEL:n, TaEL:n eikä 

MEL:n mukaisten vanhuuseläkkeiden rahastoituja osia. Vanhuuseläkkeiden 

rahastoitujen osien selvittely tapahtuu suureen VRM
vE  avulla.  Osaan d

vE  ei 

myöskään lueta MEL-eläkkeiden vastuunjako-osien ylittäviä osia. Jos 

TyEL:n, MEL:n tai YEL:n mukaista toimintaa harjoittava eläkelaitos on mak-

sanut MYEL-eläkettä, osaan d
vE  sisällytetään myös se osa myönnetystä 

eläkkeestä, jonka eläkelaitos MYEL 29 §:n perusteella on ollut oikeutettu 

eläkkeestä vähentämään. Suureessa d
vE  ei oteta huomioon eläkelaitoksen 

maksamia kohdan 7 mukaisia palkattomien aikojen perusteella karttuneita 

eläkeosia. Näiden eläkeosien kustannustenjako selvitetään kohdan 7 mu-

kaisesti. 

 

Jos asianomaiset eläkelaitokset ovat ETK:n suostumuksella erikseen sopi-

neet edellä mainituista eläkkeistä aiheutuneiden eläkekulujen selvittämises-

tä, näitä eläkkeitä ei tässä yhteydessä lueta osaan d
vE  kuuluviksi.  

 

1.1.4. Osa m
vE  

 

  Osaan m
vE  kuuluvat muiden kuin MEK:n maksamat MEL-ylitteet. Eläkelai-

tos perii nämä osat ETK:n välityksellä MEK:lta. Jos asianomaiset eläke-
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laitokset ovat ETK:n suostumuksella erikseen sopineet tällaisista eläkkeistä 

aiheutuneiden eläkekulujen selvittämisestä, näitä eläkkeitä ei tässä yhtey-

dessä lueta osaan m
vE  kuuluviksi. 

 

1.2. Eläkevakuutusyhtiö Kansan konkurssin loppuunselvittely  

 

Vuodesta 2005 alkaen Eläke-Kansan selvityspesästä realisoituvat erät tili-

tetään ETK:lle ja hyvitetään TyEL-eläkelaitoksille kohdan 1.4.3 mukaisten 

palkkasummien P
vS  suhteessa. Tilitetyt realisointierät EK

vM otetaan huomi-

oon kohdassa 1.4 määriteltyä kerrointa b
vq  laskettaessa.  

 

1.3. Luottovakuutustoiminta 

 

Vuodesta 2005 alkaen Garantialta palautuva ylite tilitetään ETK:lle ja hyvi-

tetään TyEL-eläkelaitoksille kohdan 1.4.3 mukaisten palkkasummien P
vS  

suhteessa. Palautuvaa ylitettä vastaava määrä LU
vM  otetaan huomioon 

kohdassa 1.4 määriteltyä kerrointa b
vq  laskettaessa.  

 

1.4. Eläkelaitoksen TyEL 183 §:ssä tarkoitettu maksu ilman TyEL 178 §:ssä ja TyEL 

180-181 §:ssä tarkoitettuja osia 

 

Maksu TyEL- ja MEL-eläkelaitosten yhteisellä vastuulla olevista TyEL:n, 

TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaisista eläkkeistä, lukuunottamatta 

kohdassa 7 tarkoitettuja palkattomilta ajoilta karttuneita eläkkeitä, ja kuntou-

tusrahoista sekä kohtien 1.4.5 ja 1.4.6 mukaisista eläkkeistä per 1.7.v on 

( ) ( )( )[ ] .BBBS qBVb11qM3 m
v

d
v

bL
v

p
v

b
v

a
v

T
1v

0,5a
v

VJ
v ++++++= −

  

 

Suureet T
1vV − , a

vB , P
vS , bL

vB , d
vB  ja m

vB  on määritelty kohdissa 1.4.1-1.4.6.  

Kerroin a
vq  määritellään seuraavasti: 
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,
BV(b1))(1

Y(b1))(1ME
q a

v
T

1v
1/2

a
v

5/12Etera
v

a
va

v ∑∑
∑

++

+−−
=

−

−

missä 

 
Etera
vM  =  Eteran TyEL:n mukaisen vakuutuksen erityisperusteissa määritel-

ty suure KPv 
a
vY    = luvussa 3.3 mainittu ETK:lle vuoden v-1 aE -eläkkeiden vastuunja-

on selvittelystä jäänyt ylite tai vajaus. 

(b1)   = luvussa 3.1 määritelty korko. 

 

Suure ∑ a
vE on kohdassa 1.1.1 määriteltyjen suureiden a

vE  summa ja suu-

reet ∑ a
vB ja ∑ −

T
1vV  ovat kohdissa 1.4.1-1.4.2 määriteltyjen suureiden a

vB  

ja  T
1vV − summia. 

Kerroin b
vq  määritellään seuraavasti: 

,
S

BY(b1))(1MMME
q p

v

bL
v

b
v

5/12GLU
v

EK
v

b
vb

v ∑
∑∑ −+−−−−

=
−

 

 
EK
vM  = vuoden v kohdan 1.2 mukaiset Eläke-Kansan erityisestä selvitys-

pesästä realisoituneet erät per 1.7.v 
LU
vM  = vuoden v kohdan 1.3 mukaiset Garantialta palautuneet ylitteet per 

1.7.v 
GM  = perusteissa Vakuutusosakeyhtiö Garantian osakkeiden myynnistä 

saatujen varojen palauttamiseksi kohdassa 5 mainittu lopullisen 

maksun ja ennakkomaksun erotus. Erotus otetaan huomioon vuo-

den v b
vq -kertoimen laskennassa, jos vuodelle v on vahvistettu 

edellämainituissa perusteissa määritelty kerroin e’’. 
b
vY   = luvussa 3.3 mainittu ETK:lle vuoden v-1 bE -eläkkeiden vastuunjaon 

selvittelystä jäänyt ylite tai vajaus, 

Suure∑ b
vE  on kohdassa 1.1.2 määriteltyjen suureiden b

vE  summa ja suu-

re ∑ bL
vB on kohdassa 1.4.4 määriteltyjen suureiden bL

vB  summa ja suure 

∑ p
vS  on kohdassa 1.4.3  määriteltyjen palkkasummien P

vS  yhteismäärä. 
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Määrättäessä ennakoita vuodelle v käytetään kertoimen a
vq  laskennassa ei 

huomioida ylitettä a
vY  ja kertoimen b

vq  sijasta käytetään kerrointa b'
vq : 

.
S

BE
q p

v

bL
v

b
vb'

v ∑
∑∑ −

=  

 

ETK esittää kertoimet a
vq  ja b

vq  STM:n vahvistettaviksi vuoden v+1 syys-

kuun loppuun mennessä. 

 

Määrättäessä kertoimia a
vq  ja b

vq  hyvityksiin ∑ a
vE  ja ∑ b

vE  sisällytetään 

myös VK:n, Kevan, Kelan, KKR:n ja Melan maksamat TyEL:n, TEL:n, 

LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaisten eläkkeiden yhteisesti kustannettavat 

osat. 

 

1.4.1. Eläkelaitoksen tasausmaksun yhteismäärä a
vB  ilman siirtymämaksua 

 

Tasausmaksun yhteismäärä a
vB  määrätään vain TyEL:n ja MEL:n mukai-

sen eläketurvan osalta. Tasausmaksun yhteismäärää a
vB  laskettaessa ote-

taan myös kertamaksut huomioon. 

 

TyEL-eläkelaitoksilla tasausmaksun yhteismäärä a
vB  on eläkelaitoksen 

TyEL:n 179 §:n 4 momentin mukaisissa perusteissa määriteltyjen ta-

sausosien T
vP  yhteismäärä vuodelta v vähennettynä eläkelaitoksen vuodel-

ta v maksamalla siirtymämaksulla.  

 

Edellä mainitulla siirtymämaksulla tarkoitetaan lain siirtymämaksusta 

(1341/1992) muutettaessa valtion virastoja, laitoksia tai liikelaitoksia osake-

yhtiöiksi mukaista maksua. 

 

MEK:lla tasausosasuure a
vB  on MEK:n tasausperusteessa määriteltyjen 

vuosimaksun tasausosien yhteismäärä vuodelta v.  
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Melalla suure a
vB  = 0.  

 

1.4.2. Tasausvastuu T
1vV −  

 

Tasausvastuu T
1vV −  määrätään vain TyEL:n ja MEL:n mukaisen eläketurvan 

osalta.  

 

TyEL-eläkelaitoksen tasausvastuu T
1vV −  on  TyEL:n 179 §:n 4 momentin 

mukaisissa perusteissa määritelty tasausvastuu.  
 

Eteran  osalta suure T
1vV −  on kuitenkin vuodelle 2006 vuoden 2007 vas-

tuunjaon selvittelyä tehtäessä 31.12.2006 voimassa olevassa LEL:n ta-

sausperusteessa määritellyn tasausvastuun ja 31.12.2006 voimassa ole-

vassa TaEL:n tasausperusteessa määritellyn tasausvastuun summa. 

 

MEK:lla tasausvastuu T
1vV − on MEK:n tasausperusteessa määritelty ta-

sausosista muodostunut rahasto.  

 

Melalla suure T
1vV −  = 0.  

1.4.3. Eläkelaitoksessa vakuutettujen työnansioiden summa p
vS  

 
TyEL-eläkelaitoksilla palkkasumma p

vS  on TyEL:n  179 §:n 4 momentin 

mukaisissa perusteissa määriteltyjen palkkojen vS  summa. Palkkasummaa 

p
vS  laskettaessa otetaan huomioon edellisiin vuosiin kohdistuvat korjaukset. 

Palkkasummaan p
vS  ei sisällytetä eläkelaitoksen vuodelta v maksaman siir-

tymämaksun perusteena olevaa palkkasummaa kerrottuna 80 prosentilla.  

 

MEK:lla suure p
vS  on MEK:n tasausperusteessa määriteltyjen suureiden 

vS  summa. Palkkasummaa p
vS  laskettaessa otetaan huomioon edellisiin 

vuosiin kohdistuvat korjaukset. 
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Melalla suure p
vS  = 0 laskettaessa kohdan 1.4 mukaista maksua. 

 
 

 

1.4.4. Suure bL
vB  

 

Suure bL
vB  määrätään vain TyEL:n voimaanpanolain 32 §:n 5 momentissa 

tarkoitetun TEL:n mukaisen lisäeläkevakuutuksen ja työnantajan eläke-

vakuutuksen osalta ja suureella bL
vB  tarkoitetaan vakuutusmaksujen ta-

sausosien ja rahastoille laskettavan korkotuoton osan yhteismäärää. Suu-

retta bL
vB  laskettaessa otetaan myös kertamaksut huomioon. 

 

TyEL-eläkevakuutusyhtiöillä suure bL
vB  on STM:n eläkevakuutusyhtiöille 

vahvistamissa TEL:n mukaisen lisäeläkevakuutuksen erityisperusteissa ja 

työnantajan eläkevakuutuksen erityisperusteissa määriteltyjen suureiden 
bL
vB  yhteismäärä.  

 

TyEL-eläkekassoilla suure bL
vB  on määritelty STM:n vahvistamissa eläke-

kassan TEL:n mukaisen lisäeläkevakuutuksen laskuperusteissa. 

 

Eläkesäätiöillä suure bL
vB  on määritelty STM:n antamissa Eläkesäätiön 

työntekijäin eläkelain mukaisen lisäeläkevakuutuksen laskuperusteissa. 

 

MEK:lla ja Melalla suure bL
vB  = 0. 

 

1.4.5. Suure d
vB  

 

Suureeseen d
vB  kuuluu eläkelaitoksen itsensä vastattavien niiden kohdassa 

1.1.3 tarkoitettujen eläkkeiden määrä, jotka jokin toinen yksityisen sektorin 

eläkelaitos, VK, Keva, Kela tai KKR on maksanut vuonna v ja joista aiheu-

tuneiden eläkekulujen selvittämisestä asianomaiset eläkelaitokset eivät ole 
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kohdassa 1.1.3 mainitulla tavalla erikseen sopineet. Osaan d
vB  ei kuiten-

kaan lueta TyEL:n, TEL:n peruseläketurvan, LEL:n, TaEL:n eikä MEL:n 

mukaisten vanhuuseläkkeiden rahastoituja osia. Osaan d
vB  ei myöskään 

lueta MEL-ylitteitä. 

 

1.4.6. Suure m
vB  

 

Suureeseen m
vB  kuuluu MEK:n vastattavien niiden kohdassa 1.1.4 tarkoi-

tettujen eläkkeiden määrä, jotka jokin toinen yksityisen sektorin eläkelaitos, 

VK, Keva, Kela tai KKR on maksanut vuonna v ja joista aiheutuneiden elä-

kekulujen selvittämisestä asianomaiset eläkelaitokset eivät ole kohdassa 

1.1.4 mainitulla tavalla erikseen sopineet.  

 

 

2 Eläkelaitoksen vastuunjaon ennakko vuodelle v 

 

Määrättäessä eläkelaitokselle vastuunjaon ennakoita tämän kohdan mukai-

sesti otetaan huomioon VK:n, Kevan, Kelan ja KKR:n Vilra-sopimuksen 

mukaiset ennakot. 

2.1. Vastuunjaon ennakon laskenta 
 

Eläkelaitoksen vastuunjaon ennakko VJ
vK on  

 

(5)       
( )

( ) ( )
,

31.12.v1.10ajaksi,alkuK2Ks(loppu)K

v.30.91.1ajaksi,1Ks
12
9(alku)K

K
VJ
v

VJ
v2

VJ
v

VJ
v1

VJ
vVJ

v
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−−⋅=

−⋅=
=  

 

missä kertoimet s1 ja s2 määritellään jäljempänä kaavojen (9), (10), (11) ja 

(12) yhteydessä. 

 

Kaavassa (5) on 

 

(6) ( ) ( )iii 'VJ'
v

VJ
v

VJ
v MH)(K −= , missä i = 1 tai 2, ja  



       26 (83) 
    
       
 

 

missä suure ( )iVJ
vH  on kaavan (2) mukaan ja suure ( )i'VJ'

vM  kaavan (7) 

mukaan eläkelaitoksen liitteellä 5(a), kun i = 1, arvioimista lähtötiedoista 

laskettu hyvitys vuodelle v ja eläkelaitoksen liitteellä 5(a), kun i = 1,  arvioi-

mista lähtötiedoista laskettu maksu vuodelle v.  

 

  (7)  ( ) ( )( )[ ] bL
v

p
v

b'
v

a
v

T
1v

0,5a
v

VJ'
v BSqBVb11qM ++++= −i  

    ,nBnB m
v

d
v ++  missä i = 1 tai 2, ja  

 

missä suureet T
1vV − , a

vB , p
vS , bL

vB , d
vB  ja m

vB  ovat eläkelaitoksen liitteellä 

5(a) arvioimia, kun i = 1, ja kohtien 1.4.1-1.4.6 mukaisia, kertoimet a
vq  ja 

b'
vq  on laskettu kohdan 1.4 mukaisesti eläkelaitosten liitteellä 5(a), kun i = 

1, arvioimista lähtötiedoista. Suureet ( )2H VJ
v  ja ( )2M VJ'

v  määrätään vas-

taavasti eläkelaitoksen liitteellä 5(b) arvioimista lähtötiedoista.  Kerroin n 

määritellään seuraavasti 

 

(8)   
∑∑
∑∑

+

+
= m

v
d
v

m
v

d
v

BB
EE

n , 

   

missä suureet d
vE  ja m

vE  ovat eläkelaitoksen liitteellä 5(a) tai suuretta 

( )2M VJ'
v  määrättäessä vastaavasti liitteellä 5(b) arvioimia, kohtien 1.1.3 ja 

1.1.4 mukaisia suureita.  

 

Lähtötiedot vastuunjaon ennakoita varten annetaan kaksi kertaa vuodessa 

vastuunjakoperusteen liitteen 5(a) ja liitteen 5(b) mukaisesti. Tarkat päivä-

määrät arvioiden antamiselle määritellään vuosittain siten, että eläkelaitok-

silla on liitteen 5(a) suureiden arviointiin aikaa vähintään kaksi viikkoa ja 

ETK:lla tämän jälkeen aikaa vähintään kaksi viikkoa ennen 30.11.v-1, ja 

eläkelaitoksilla on liitteen 5(b) suureiden arviointiin aikaa vähintään kaksi 

viikkoa ja ETK:lla tämän jälkeen aikaa vähintään kaksi viikkoa ennen 

15.9.v. 
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Ennakko ( )alkuK VJ
v  ajaksi 1.1–30.9.v määrätään sellaiselle edellä tarkoite-

tulle eläkelaitokselle, joka on toiminnassa 1.1.v ja jolle kaavan (6) mukainen 

suure )1(KVJ
v  on itseisarvoltaan vähintään 20 000  euroa.   

 

Jos suure ( )1K VJ
v  on negatiivinen, on kerroin 1s1 = , jolloin eläkelaitoksen 

ennakko ( )alkuK VJ
v  on 

 

(9) ( ) ( ) ( )1K
12
91Ks

12
9alkuK VJ

v
VJ
v1

VJ
v =⋅= , 

 

Jos suure ( )1K VJ
v  on positiivinen, on kerroin v

11 ss = , jolloin eläkelaitoksen  

ennakko ( )alkuK VJ
v  on  

 

(10)       ( ) ( ) ( )1Ks
12
91Ks

12
9alkuK VJ

v
v
1

VJ
v1

VJ
v =⋅= . 

 

Kerroin v
1s  määrätään siten, että eläkelaitosten negatiivisten suureiden 

( )1K VJ
v  yhteenlasketun summan ja suureiden ( )1Ks VJ

v1
v  yhteenlasketun 

summan yhteismäärä on nolla.  

 

Ennakko ( )loppuK VJ
v  ajaksi 1.10–31.12.v määrätään sellaiselle edellä tar-

koitetulle eläkelaitokselle, joka on toiminnassa 1.10.v ja jolle kaavan (6) 

mukainen suure )2(K VJ
v  on itseisarvoltaan vähintään 20 000 euroa. 

 

Jos suure ( )2K VJ
v  on negatiivinen, on kerroin 1s 2 = , jolloin eläkelaitoksen 

ennakko ( )loppuK VJ
v  on 

 

(11) ( ) ( ) ( )alkuK2KloppuK VJ
v

VJ
v

VJ
v −=  

 

 Jos suure ( )2K VJ
v  on positiivinen, on kerroin v

22 ss = , jolloin eläkelaitoksen  

ennakko ( )loppuK VJ
v  on  
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(12)       ( ) ( ) ( )alkuK2KsloppuK VJ
v

VJ
v

v
2

VJ
v −= . 

 

Kerroin v
2s  määrätään vastaavasti kuin kerroin v

1s .  

 

2.2. Vastuunjaon ennakko vastuunsiirtotilanteissa 
 

Eläkelaitoksen vastuun siirtyessä toiseen eläkelaitokseen yhdistetään en-

nakkoa määrättäessä ajaksi 1.1–30.9.v tai ajaksi 1.10–31.12.v soveltuvin 

osin ko. eläkelaitoksia koskevat suureet. Eläkelaitoksen koko vastuun siir-

tyessä toiseen eläkelaitokseen tilivuoden aikana siirretään siirtohetken jäl-

keen erääntyvät vastuunjakoennakot vastaanottavalle eläkelaitokselle. Elä-

kelaitoksen vastuun siirtyessä osittain toiseen eläkelaitokseen tilivuoden ai-

kana ei siirtohetken jälkeen erääntyviä vastuunjakoennakoita siirretä vas-

taanottavalle eläkelaitokselle, ellei VVV:n vahvistamassa sopimuksessa 

vakuutustoiminnan osan luovuttamisesta toisin sovita. 

2.3. Vastuunjaon ennakon maksaminen  

2.3.1. Vastuunjaon ennakon maksaminen ajalla 1.1–30.9.v 
 

ETK antaa eläkelaitoksille tiedon kaavojen (9) ja (10) mukaisten ennakoi-

den suuruudesta 30.11.v-1 mennessä. 

 

Kaavan (9) mukainen ennakko ( )alkuK- VJ
v  on maksettava yhdeksässä yh-

tä suuressa erässä ETK:lle vuoden v tammi-syyskuussa kunkin kalenteri-

kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. 

 

ETK maksaa kaavan (10) mukaisen ennakon ( )alkuK VJ
v  eläkelaitokselle 

yhdeksässä yhtä suuressa erässä vuoden v tammi-syyskuussa kunkin ka-

lenterikuukauden kolmantena pankkipäivänä.  

 

Edellä mainitut maksettavat ennakkoerät pyöristetään lähimpään euroon. 

 

Ennakon viivästyessä on viivästymisajalta maksettava korkoa TyEL 164 §:n 

mukaisen vuotuisen viivästyskoron mukaan. Eläkelaitoksen maksun viiväs-
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tyessä viivästyskorko lasketaan erääntymiskuukauden ensimmäisestä 

pankkipäivästä alkaen. Erityisestä syystä ETK voi luopua viivästyskoron tai 

sen osan perimisestä. 

2.3.2. Vastuunjaon ennakon maksaminen ajalla 1.10–31.12.v 
 

ETK antaa eläkelaitoksille tiedon kaavojen (11) ja (12) mukaisten ennakoi-

den suuruudesta 15.9.v mennessä. 

 

Jos ennakko ( )loppuK VJ
v  on negatiivinen, määrä ( )loppuK- VJ

v  on makset-

tava kolmessa yhtä suuressa erässä ETK:lle vuoden v loka-joulukuussa 

kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. 

 

Jos ennakko ( )loppuK VJ
v  on positiivinen, ETK maksaa eläkelaitokselle 

määrän ( )loppuK VJ
v  kolmessa yhtä suuressa erässä vuoden v loka-

joulukuussa kunkin kalenterikuukauden kolmantena pankkipäivänä.  

 

Edellä mainitut maksettavat ennakkoerät pyöristetään lähimpään euroon. 

 

Ennakon viivästyessä on viivästymisajalta maksettava korkoa TyEL 164 §:n 

mukaisen vuotuisen viivästyskoron mukaan. Eläkelaitoksen maksun viiväs-

tyessä viivästyskorko lasketaan erääntymiskuukauden ensimmäisestä 

pankkipäivästä alkaen. Erityisestä syystä ETK voi luopua viivästyskoron tai 

sen osan perimisestä. 

 

2.4. Vastuunjaon ennakon määrääminen poikkeustapauksissa 

 

Vastuunjaon ennakot voidaan määrätä tämän kohdan mukaisesti seuraa-

vissa tilanteissa: 

 

- jos hetkellä 1.1.v toiminnassa olevalle eläkelaitokselle ei ole voitu mää-

rätä kaavan (9) tai (10) mukaista ennakkoa  

30.11.v-1 mennessä 
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- jos hetkellä 1.10.v toiminnassa olevalle eläkelaitokselle ei ole voitu 

määrätä kaavan (11) tai (12) mukaista ennakkoa  

15.9.v mennessä.  

 

- jos eläkelaitos aloittaa toimintansa 1.1.v jälkeen ja eläkelaitoksen en-

nakolla on oleellinen vaikutus vastuunjakoon 

 

- jos tilivuoden aikana ilmenee, että eläkelaitokselle kohdan 2.1 mukai-

sesti määrätyt ennakot poikkeavat merkittävästi arvioidusta kaavan (2) 

mukaisen hyvityksen ja kaavan (3) mukaisen maksun erotuksesta 

 

- jos tilivuoden aikana ilmenee, että VK:lle, Kevalle, Kelalle tai KKR:lle 

Vilra-sopimuksen mukaisesti määritellyt ennakot poikkeavat merkittä-

västi arvioiduista ennakoista. 

 

Määrättäessä vastuunjaon ennakoita tämän kohdan mukaisesti menetel-

lään seuraavasti: 

 

a) Jos määrättävällä ennakolla ei ole oleellista vaikutusta vastuunjakoon 

ETK:n kannalta, ETK arvioi kyseessä olevalle eläkelaitokselle kaavan 

(9), (10), (11) tai (12) mukaisen ennakon. 

 

b) Jos määrättävällä ennakolla on oleellinen vaikutus vastuunjakoon 

ETK:n kannalta, eläkelaitoksen ja jonkin toisen eläkelaitoksen enna-

koita voidaan muuttaa näiden eläkelaitosten suostumuksella siten, että 

eläkelaitoksille määrättyjen ennakoiden yhteismäärä ei muutu. 

 

c) Jos määrättävällä ennakolla on oleellinen vaikutus vastuunjakoon 

ETK:n tai eläkelaitosten kannalta ja ei voida toimia kohdan b) mukai-

sesti, niin ennakot voidaan määrätä kaikille eläkelaitoksille uudelleen. 

Tällöin eläkelaitokset arvioivat uudelleen lähtötiedot suureiden ( )ivH  ja 

( )i'
vM  , i = 1 tai 2, laskemiseksi. 

 

Vastuunjaon ennakon maksamisessa noudatetaan tällöin soveltuvin osin 

kohdassa 2 annettuja määräyksiä. Ennakoissa otetaan huomioon eläkelai-
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toksen mahdollisesti jo saamat tai maksamat ennakkoerät ja jäljelle jäävä 

osa jaetaan tasan jäljellä oleville maksukuukausille 

2.5. Eläke-Kansan ja luottovakuutuksen ennakkoerät ja niiden maksaminen 

 

Kohtien 1.2 ja 1.3 mukaiset Eläke-Kansan selvityspesästä realisoituvat erät 

ja Garantiasta palautuva luottovakuutuksen ylite jaetaan ennakkoerinä 

TyEL-eläkelaitoksille kohdan 1.4.3 mukaisten palkkasummien suhteessa. 

Vuonna v maksettavien ennakkoerien jakoon käytetään vuoden v vastuun-

jakoennakoita varten perusteiden liitteellä 5(a) tai 5(b) annettua viimeisintä 

arvioitua vuoden v palkkasummaa. 

 

Ennakkoerien maksupäiviä ovat helmi-, touko-, elo- ja marraskuun kolmas 

pankkipäivä. Jos selvityspesän tai Garantian ETK:lle maksama ennakkoerä 

yksin tai yhdessä aikaisemmin jakamatta jääneiden erien kanssa on suu-

rempi kuin 150 000 euroa, jaetaan kaikki jakamattomat ennakkoerät vii-

meistään seuraavana mahdollisena maksupäivänä, kuitenkin aikaisintaan 

kahden kuukauden kuluttua siitä, kun tieto viimeisimmästä ennakkoerästä 

on saapunut ETK:een. Lisäksi edellytetään, että ennakkoerä on maksettu 

ETK:lle viimeistään kaksi pankkipäivää ennen ennakkoerän maksamista 

eläkelaitoksille. ETK antaa TyEL-eläkelaitoksille tiedon ennakkoerän suu-

ruudesta. 

 

Jos ennakkoerä yhdessä aikaisemmin jakamatta jääneiden ennakkoerien 

kanssa on alle 150 000 euroa, ennakkoerä jätetään odottamaan seuraavaa 

mahdollista erää. Jos lopullista vastuunjakoa tehtäessä on jakamattomiksi 

jääneitä ennakkoeriä, huomioidaan nämä tehtäessä vuoden v lopullista 

vastuunjakoa.  

 

TyEL-eläkelaitoksille lasketaan korkoa näille ennakkoerille lopullista vas-

tuunjakoa varten maksukuukauden ensimmäisestä päivästä 30.11.v+1 asti. 



       32 (83) 
    
       
 

3 Eläkelaitoksen tarkistuserä  

3.1. Korko 

Kohdassa 3 esitetyille, perusteiden osan I mukaisille maksuille lasketaan 

jatkuvaa korkoa. Korkokantana käytetään TyEL:n 179 §:n 4 momentissa 

tarkoitettujen perusteiden mukaista perustekorkoa (b1) . 

 

3.2. Tarkistuserän määrä 

 

Tarkistuserä saadaan lopullisen vastuunjakoerän ja maksettujen ennakoi-

den erotuksena  

 

       (13)       
( )

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+−⋅+= ∑

=

+−⋅9

1i

VJ
v360

29i)(630
VJ
v

12
17

VJ
v 9

alkuK
(b1))(1S(b1))(1T  

( )
⎪⎭

⎪
⎬
⎫
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+−∑

=

+−⋅12

10i

VJ
v360

29i)(630

3
loppuK

(b1))(1  

 

Kaavassa esiintyvä suure VJ
vS  on määritelty kohdassa 1 ja suureet 

( )alkuK VJ
v  ja  ( )loppuK VJ

v   kohdassa 2. Lisäksi vuoden v tarkistuserän las-

kennassa lopullisesta erästä vähennetään kohdan 2.5 mukaiset vuonna v 

maksetut ennakkoerät. 

 

Tarkistuserän kaavassa on laskettu lopulliselle erälle korkoa ajalle 1.7.v–

30.11.v+1. Kohdan 2.1 mukaisille ennakoille lasketaan korkoa erääntymis-

kuukauden ensimmäisestä päivästä 30.11.v+1 asti ja kohdan 2.5 mukaisille 

ennakkoerille TyEL-eläkelaitoksille maksukuukauden ensimmäisestä päi-

västä 30.11.v+1 asti. 

 

Jos kohdassa 2.1 määritellyt vastuunjakoennakot muuttuvat kesken vuo-

den, tarkoitetaan kaavassa (13) kuukausikohtaisilla suureella 
( )
9
alkuK VJ

v  tai 

( )
3
loppuK VJ

v  todella maksettua/saatua vastuunjakoennakkoa.  
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3.3. Vastuunjaon selvittely 

 

 ETK saa eläkelaitoksilta tiedot vastuun jakautumisen selvittämistä varten ja 

määrää kunkin eläkelaitoksen osalta kaavan (2) mukaisen hyvityksen, kaa-

van (3) mukaisen maksun ja antaa tiedon kaavan (1) mukaisesta lopullises-

ta erästä eläkelaitoksille 31.10.v+1 mennessä. Lopullisen erän ja maksettu-

jen ennakoiden erotuksena kaavan (13) mukaisesti saadaan tarkistuserän 

määrä. 

 

Jos kaavan (13) mukainen tarkistuserä on negatiivinen, eläkelaitoksen on 

maksettava erä ETK:lle vuoden v+1 marraskuun viimeisenä pankkipäivänä. 
 

Jos kaavan (13) mukainen tarkistuserä on positiivinen, ETK maksaa erän 

eläkelaitokselle vuoden v+1 joulukuun toisena pankkipäivänä. 
 

Viivästyneelle maksulle lasketaan viivästymisen ajalta korkoa TyEL 164 §:n 

mukaisen vuotuisen viivästyskoron mukaan. Eläkelaitoksen maksun viiväs-

tyessä viivästyskorko lasketaan marraskuun viimeisestä pankkipäivästä al-

kaen. Erityisestä syystä ETK voi luopua viivästyskoron tai sen osan perimi-

sestä. 

 

Viivästyskorkoa ei peritä viivästymisestä, joka johtuu siitä, että ETK on yh-

distänyt maksun muihin vastuunjaon eriin. 

 

Vuoden v vastuunjaon yhteydessä ETK:lle jäävä ylite tai vajaus otetaan  

perustekorolla (b1) korkoutettuna huomioon tehtäessä vastuunjakoselvi-

ttelyä vuodelta v+1. 

 

Vuodelta v suoritettavan vastuunjakoselvittelyn yhteydessä tehdään TyEL 

183 §:n 3 momentin tarkoittamissa tapauksissa korjaukset vuoden v-1 vas-

tuunjakoselvittelyyn. ETK maksaa näiden perusteiden mukaan saamistaan 

varoista eläkelaitoksille maksettavat korjauserät ja vastaavasti ETK:lle 

maksettavat korjauserät yhdistetään muihin näiden perusteiden mukaan 

ETK:lle maksettuihin varoihin.
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VASTUUNJAKOPERUSTEIDEN OSA II 

 

4 Eläkelaitoksen lopullinen erä YEL-vastuunjaossa y
vS  

 

Eläkelaitoksen vuoden v lopullinen erä y
vS  per 1.7.v määräytyy eläkelaitok-

sen hyvityksen ja maksun erotuksena 

 

(14) y
v

y
v

y
v MHS −= , 

 

missä y
vH  on eläkelaitoksen kohdan 4.1 mukainen hyvitys ja y

vM  on eläke-

laitoksen kohdan 4.2 mukainen maksu. 

 

4.1. TyEL 183 §:ssä tarkoitettu hyvitys y
vH  ilman TyEL 178 §:ssä tarkoitettuja osia 

 

Eläkelaitoksen hyvitys y
vH  määritellään 

 

(15)  'T
v

5,0
v

y
v

y
v V))r(1(EH −++= ,  

 

missä osaan y
vE  luetaan YEL:n mukaiset eläkkeet ja 'T

vV  on erityinen 

saatava ETK:lta. Osaan y
vE  luetaan myös YEL 113 §:ssä  tarkoitettuun va-

kuutukseen perustuvat eläkkeet ja Kevan, VK:n, KKR:n ja Kelan maksamat 

YEL:n mukaiset eläkkeet. Osaan y
vE  luetaan lisäksi se osa eläkkeestä, jon-

ka eläkelaitos YEL 119 §:ssä  perusteella on vähentänyt eläkkeestä. Osaan 
y
vE  kuuluvat myös YEL:n mukaiset kuntoutusrahat, harkinnanvaraiset 

kuntoutusavustukset ja muut kuntoutuskulut. Suureessa y
vH  ei oteta 

huomioon eläkelaitoksen maksamia kohdan 7 mukaisia palkattomien aiko-

jen perusteella karttuneita eläkeosia. Näiden eläkeosien kustannustenjako 

selvitetään kohdan 7 mukaisesti. Kuntoutusrahaan sisältyvät palkattomien 
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aikojen perusteella karttuneet eläkeosat otetaan kuitenkin huomioon suu-

reessa y
vH . 

 

Jos YEL:n voimaanpanolain 29 §:ssä tarkoitetun lisäeläkevakuutuksen pe-

rusteissa määritelty tasausvastuu T
vV  on pienempi kuin 0, merkitään 

'T
vV = T

vV− . Tällöin 'T
vV on saatavaa ETK:lta. Tämä saatava tarkoittaa 

YEL:n voimaanpanolain 29 §:ssä tarkoitetun lisäeläkevakuutuksen mukais-

ten eläkkeiden niitä osia, joilla eläke ylittää mainituissa perusteissa mää-

ritellyn rahastoidun eläkkeen, siltä osin kuin mainituissa perusteissa tar-

koitettu tasausvastuu ei näiden osien kustantamiseen riitä. Suure vr  on 

määritelty luvussa 6.1. 

4.2. TyEL 183 §:ssä tarkoitettu maksu y
vM  ilman TyEL 178 §:ssä ja TyEL 180 §:ssä 

tarkoitettuja osia 

 

Maksu YEL:n mukaista toimintaa harjoittavien eläkelaitosten yhteisellä vas-

tuulla olevista YEL:n mukaisista eläkkeistä ja muista etuuksista per 1.7.v on 

 

(16) ( )a
v

y
v

y
v

y
v PBqM −= , 

 

missä suureet y
vB  ja a

vP  on määritelty tarkemmin kohdissa 4.2.1 ja 4.2.2 ja  

∑∑
∑
−

= a
v

y
v

y
vy

v PB
H

q , 

 

missä suureet ∑ y
vH , ∑ y

vB  ja ∑ a
vP  ovat kohdissa 4.1, 4.2.1 ja 4.2.2 

määriteltyjen suureiden y
vH , y

vB  ja a
vP  summia. 

 

Mikäli kertoimen y
vq  arvo muodostuisi suuremmaksi kuin yksi, määritellään 

y
vq = 1. Muussa tapauksessa ETK esittää kertoimen y

vq  STM:n vahvistetta-

vaksi vuoden v+1 syyskuun loppuun mennessä. 
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4.2.1. Suure y
vB  

 

YEL 138 §:ssä tarkoitetusta vakuutusmaksuvastuusta käytetään merkintää 
y
vB . 

 

Suure y
vB  määrätään vain eläkelaitoksen YEL:n mukaisen toiminnan osal-

ta. 

 

YEL-eläkelaitoksille suure y
vB  määrätään kaavalla 

 

(17) y
vB  = )HSqP(V)r(1 v

p
v

s
vv1v

1/2
v −−++ −  

 

missä esiintyvät suureet v1v P,V −  ja vH  on määritelty YEL 137 §:ssä tar-

koitetuissa YEL:n laskuperusteissa, rv on määritelty kohdassa 6.1. Suure 

1vV −  on mainituissa perusteissa määritelty vakuutusmaksuvastuu, vP  on 

vuonna v erääntyneet vuoteen v kohdistuneet maksut lisättynä vuonna v 

erääntyneillä aikaisempiin vuosiin kohdistuneilla maksuilla ja maksujen kor-

jauserillä sekä vähennettynä vuonna v poistetuilla vakuutusmaksuilla ja vH  

on teoreettinen hoitokulu sisältäen myös ETK:n kustannusosuuden. Suure 
p
v

s
vSq  on määritelty kohdassa 7.2. p

v
s
vSq  kuvaa kaavassa (17) sitä osuutta, 

joka käytetään YEL:n mukaisesta maksutulosta Pv kohdan 7 mukaisten 
palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustantamiseen. 

 

Muiden eläkelaitosten osalta y
vB  = 0.  

4.2.2. Suure a
vP  

 

YEL 139 §:n 2 momentin  mukaan ei eläkelaitoksen maksua määrättäessä 

oteta vakuutusmaksuvastuussa huomioon niitä maksamatta jääneitä va-

kuutusmaksuja, jotka on jätetty ulosottotoimin perittäviksi tai valvottu kon-

kurssissa. Vakuutusmaksuvastuuta määrättäessä ei myöskään oteta huo-

mioon sellaisia maksamatta olevia vakuutusmaksuja, jotka sisältyvät yrityk-

sen saneerauksesta annetussa laissa tarkoitettuun saneerausohjelmaan 
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tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa tarkoitettuun mak-

suohjelmaan tai sellaiseen vapaaehtoiseen velkajärjestelyyn, joka sisällöl-

tään vastaa mainituissa laeissa säädettyjä periaatteita. Näille va-

kuutusmaksuille käytetään merkintää a
vP . 

 

Suure a
vP  on määritelty YEL-eläkelaitoksille YEL 137 §:ssä tarkoitetuissa 

YEL:n laskuperusteissa.   

 

Muiden eläkelaitosten osalta a
vP  = 0. 

 

4.3. Valtion YEL 140 §:ssä tarkoitettu osuus 

 

YEL 140 §:ssä tarkoitettu valtion osuus vuodelta v on 

 

 (18) ( )[ ] ,PBH a
v

y
v

y
v

+∑ +−  

 

missä ( )∑ +− a
v

y
v

y
v PBH  on eläkelaitoksittain laskettujen suureiden 

a
v

y
v

y
v PBH +−  summa. 

 

Valtion osuus maksetaan eläkelaitoksille kohdan 6.3 mukaisen selvittelyn 

yhteydessä. 

 

5 Eläkelaitoksen YEL-vastuunjaon ennakko vuodelle v 

 

YEL-toimintaa harjoittaville eläkelaitoksille voidaan määrätä vastuunja-

on ennakkoa määrä 

  Y1
vK  ajaksi 1.1.–30.6.v, 

  Y2
vK  ajaksi 1.7.–30.11.v ja 

  Y3
vK  ajaksi 1.12.–31.12.v. 
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Niille eläkelaitoksille, jotka eivät harjoita YEL-toimintaa, voidaan määrätä 

vastuunjaon ennakkoa määrä 

  Y1
vK  ajaksi 1.1.–31.12.v. 

 

Määrättäessä eläkelaitokselle vastuunjaon ennakoita tämän kohdan mukai-

sesti otetaan huomioon VK:n, Kevan, Kelan ja KKR:n Vilra-sopimuksen 

mukaisesti määritellyt ennakot.  

 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=
YS1b
v

YS1a
v

YM1
v

Y1
v

K

taiK

,K

K  

riippuen jäljempänä kappaleessa 5.2.1 esitettävistä ehdoista. Vastaavasti  

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
YS2
v

YM2
vY2

v K

taiK
K  

ja 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=

.K

taiK

,K

K
YM3m
v

YS3
v

YM3
v

Y3
v  

 

5.1. Ennakoiden laskennassa tarvittavat suureet 1
vR , 2

vR  ja 3
vR  

 

Kaikille eläkelaitoksille määritellään suure  

).P - B( r 
I
I

c
c

 - H 
I
I r = R a

2-v
y

2-v
2
vp

2-v

p
v

y
2-v

y
vy

2-v
2-v

v1
v

1
v  

 

YEL-toimintaa harjoittaville eläkelaitoksille määritellään lisäksi suureet 

)P - B( r 
I
I

c
c

  - H 
I
I r = R a

1-v
y

1-v
4
vp

1-v

p
v

y
1-v

y
vy

1-v
1-v

v3
v

2
v  

 

).P - B( r - H 
I
I r = R a

v
y
v

6
v

y
1-v

1-v

v5
v

3
v ′′  

 



       39 (83) 
    
       
 

Kaavoissa vI  on TyEL 98 §:n mukaisen työeläkeindeksin pisteluku vuodel-

le v ja p
vI  on TyEL 96 §:n mukainen palkkakerroin vuodelle v. Kerroin cy

v  

määritellään seuraavasti: 

 

y)m1(y mc a
v

yy k

v
y
v ⋅−+⋅=  .  

 

Kaavoissa yk
v  on YEL 114 § 2 momentin mukainen yrittäjän 53 ikävuoden 

täyttämistä seuraavan kalenterivuoden alusta käytettävä vuoden v maksu-

prosentti ja ya
v  on YEL 114 § 3 momentin mukainen yrittäjän 53 ikävuoden 

täyttämisvuoden loppuun asti käytettävä vuoden v maksuprosentti. Suure 
ym  määritellään yli 53-vuotiaiden arvioituna osuutena työtulosummasta.  

 

ETK määrää suureet ′B y
v  ja ′P a

v  perustuen eläkelaitoksen suureista y
vB  ja 

a
vP  antamiin arvioihin. Eläkelaitos ilmoittaa arvionsa edellä mainituista suu-

reista ETK:lle 20.9.v mennessä. 

 

ETK määrää kertoimen 1
vr  siten, että lauseke ( )∑ −−

y
2v2vv

1
v H/IIr  vastaa 

yhteisesti kustannettavien YEL-eläkkeiden arvioitua määrää vuodelle v, ja 

kertoimen 2
vr  siten, että ∑ 1

vR vastaa valtion arvioitua osuutta vuoden v 

YEL-eläkemenojen kustannuksista. Kertoimet 3
vr  ja 5

vr  määrätään vastaa-

vasti kuin kerroin 1
vr  ottaen myös huomioon niiden eläkelaitosten, jotka ei-

vät harjoita YEL-toimintaa, suureet 1
vR . Samoin kertoimet 4

vr  ja kerroin 6
vr  

määrätään vastaavasti kuin kerroin 2
vr  ottaen myös huomioon niiden eläke-

laitosten, jotka eivät harjoita YEL-toimintaa, suureet 1
vR .  

 

Jos eläkelaitokselle ei ole määritelty suureita y
2-vH , a

2-vP  ja y
2-vB  tai suurei-

ta y
1-vH , a

1-vP  ja y
1-vB  tai jos näyttää ilmeiseltä, että suureet 1

vR , 2
vR  ja 3

vR  

tulisivat poikkeamaan kaavan (15) mukaisen hyvityksen ja kaavan (16) mu-

kaisen maksun erotuksesta, voi ETK eläkelaitoksen suostumuksella ar-

vioida suureet 1
vR , 2

vR  ja 3
vR . 
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5.2. Ennakoiden laskenta 
 

Ennakko määrätään sellaiselle eläkelaitokselle, joka on toiminnassa 1.1.v 

ja jolle suure 1
vR  on itseisarvoltaan vähintään 20 000 euroa. 

 

Näille eläkelaitoksille ennakkoja määrättäessä asetetaan 

 

000 10 <  R 2
1 - R  jos 0, = R 2

1 - R 1
v

2
v

1
v

2
v    

sekä 

 

jos 0, = R 12
1 - R 6

5 - R 1
v

2
v

3
v  

 

 tai0 = R 2
1 - R  a) 1

v
2
v  

700 1 <  R 12
1 - R 6

5 - R   b) 1
v

2
v

3
v  

 

5.2.1. Ennakko ajaksi 1.1.v–30.6.v YEL-toimintaa harjoittaville ja ajaksi 1.1.v–31.12.v ei-YEL-
toimintaa harjoittaville 

 

              Eläkelaitos harjoittaa YEL-toimintaa 

 

Jos suure 1
vR  on negatiivinen, eläkelaitoksen ennakko ajaksi 1.1.v–30.6.v 

on 

 

(19) .R 
2
1 =K 1

v
YM1
v  

 

Kuitenkin siinä erikoistapauksessa, että kaikkien eläkelaitosten, jotka har-

joittavat YEL-toimintaa, suureet 1
vR  ovat negatiivisia, kaavan (19) sijaan 
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sovelletaan kaavaa ),A
2
1-K

2
1 ( 

R
R - =K E1

v
YS1b
v1

v

1
vYM1

v ∑∑
 missä E1

vA  on 

marraskuussa vuonna v-1 vahvistettu valtion osuuden ennakko vuodelle v, 

∑ 1
vR  sisältää suureet 1

vR  vain niiden eläkelaitosten osalta, jotka harjoit-

tavat YEL-toimintaa ja suure KYS1b
v  on määritelty kaavassa (21). 

 

Jos suure 1
vR  on positiivinen, eläkelaitoksen ennakko ajaksi 1.1.v–30.6.v 

on 

 

(20) ,)K
2
1-)K( +A 2

1 ( 
]R[

R = K YS1b
v

YM1
v

E1
v1

v

1
vYS1a

v ∑∑ −
∑ +

 

 

missä E1
vA  on marraskuussa vuonna v-1 vahvistettu valtion osuuden en-

nakko vuodelle v ja missä +∑ ]R[ 1
v sisältää suureet 1

vR  vain niiden eläkelai-

tosten osalta, jotka harjoittavat YEL-toimintaa ja suure KYS1b
v  on määritelty 

kaavassa (21). 

 

Jos ennakon määrä on negatiivinen, eläkelaitoksen on maksettava se 

ETK:lle, ja jos ennakon määrä on positiivinen, ETK maksaa sen eläkelai-

tokselle. 

 

              Eläkelaitos ei harjoita YEL-toimintaa 

 

Eläkelaitoksen ennakko ajaksi 1.1.v–31.12.v on 

 

(21)  R = K 1
v

YS1b
v  

 

Jos ennakon määrä on negatiivinen, on eläkelaitoksen maksettava se 

ETK:lle, ja jos ennakon määrä on positiivinen, ETK maksaa sen eläkelai-

tokselle. 
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5.2.2. Ennakko ajaksi 1.7.–30.11.v YEL-toimintaa harjoittaville eläkelaitoksille 
 

Jos suure 1
v

2
v R

2
1R −  on negatiivinen, eläkelaitoksen ennakko ajaksi 

1.7.v–30.11.v on 

 

(22) ),R 
2
1 - R( 

6
5 = K 1

v
2
v

YM2
v  

 

ottaen kuitenkin huomioon luvussa 5.2.1 esitetty kaavaa (19) koskeva vas-

taava tarkennus kaavaan (22) siinä erikoistapauksessa, että kaikkien eläke-

laitosten, jotka harjoittavat YEL-toimintaa, suureet 1
v

2
v R

2
1R −  ovat negatii-

visia.  

 

Jos suure 1
v

2
v R

2
1R −  on positiivinen, eläkelaitoksen ennakko ajaksi 1.7.v–

30.11.v on 

(23)         ),K
12
5-)K( + )A 2

1 - A( 6
5( 

]R 
2
1 - R[

R 
2
1- R

 = K YS1b
v

YM2
v

E1
v

E2
v

+1
v

2
v

1
v

2
v

YS2
v ∑∑ −

∑
 

 

missä E2
vA  on kesäkuussa vuonna v tarkistettu valtion osuuden ennakko 

vuodelle v. 

 

Jos ennakon määrä on negatiivinen, on eläkelaitoksen maksettava se 

ETK:lle, ja jos ennakon määrä on positiivinen, ETK maksaa sen eläkelai-

tokselle. 

 

5.2.3. Ennakko ajaksi 1.12.–31.12.v YEL-toimintaa harjoittaville eläkelaitoksille 
 

Jos suure 1
v

2
v

3
v R

12
1R

6
5R −−  on negatiivinen, eläkelaitoksen ennakko 

vuoden v joulukuuksi on 
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(24) ,R 
12
1 - R 

6
5 - R = K 1

v
2
v

3
v

YM3
v  

 

ottaen kuitenkin huomioon luvussa 5.2.1 esitetty kaavaa (19) koskeva vas-

taava tarkennus kaavaan (24) siinä erikoistapauksessa, että kaikkien eläke-

laitosten, jotka harjoittavat YEL-toimintaa, suureet 1
v

2
v

3
v R

12
1R

6
5R −−  ovat 

negatiivisia. 

 

Jos suure 1
v

2
v

3
v R

12
1R

6
5R −−  on positiivinen, määritellään eläkelaitokselle 

suure 

,)K
12
1-)K( +A12

1 -A6
5 A(

]R12
1 - R6

5 - R[

R12
1 - R6

5 - R
 = S YS1b

v
YM3
v

E1
v

E2
v

E3
v

+1
v

2
v

3
v

1
v

2
v

3
v

∑∑ −−
∑

 

 

missä E3
vA  on marraskuussa vuonna v tarkistettu valtion osuuden ennakko 

vuodelle v. 

 

Tällöin eläkelaitoksen ennakko vuoden v joulukuulta on 

 

(25) 
⎩
⎨
⎧

<

≥

0Skun  S,= K

0Skun  S,= K
YM3m
v

YS3
v . 

 

Jos ennakon määrä on negatiivinen, on eläkelaitoksen maksettava se 

ETK:lle, ja jos ennakon määrä on positiivinen, ETK maksaa sen eläkelai-

tokselle. 

 

5.3. Vastuunjaon ennakon maksaminen 
 

ETK antaa niille eläkelaitoksille, jotka harjoittavat YEL-toimintaa, tiedon 

kaavojen (19) ja (20) mukaisten ennakoiden suuruudesta 30.11.v-1 men-

nessä, kaavojen (22) ja (23) mukaisten ennakoiden suuruudesta 20.6.v 

mennessä ja kaavojen (24) ja (25) mukaisten ennakoiden suuruudesta 

20.11.v mennessä.  
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ETK antaa niille eläkelaitoksille, jotka eivät harjoita YEL-toimintaa, tiedon 

kaavan (21) mukaisten ennakoiden suuruudesta 30.11.v-1 mennessä. Näil-

le eläkelaitoksille ennakko määrätään kerran vuodessa.  

 

Kaavan (19) mukainen ennakko on maksettava kuudessa yhtä suuressa 

erässä ETK:lle vuoden v kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä pankki-

päivänä ajalla 1.1.v–30.6.v, kaavan (22) mukainen ennakko vastaavasti vii-

dessä yhtä suuressa erässä ajalla 1.7.v–30.11.v ja kaavan (24) tai (25) 

mukainen ennakko vastaavasti vuoden v joulukuulta. 

 

ETK maksaa niille eläkelaitoksille, jotka harjoittavat YEL-toimintaa, kaavan 

(20) mukaiset ennakot kuudessa yhtä suuressa erässä vuoden v kunkin ka-

lenterikuukauden kolmantena pankkipäivänä ajalla 1.1.v–30.6.v, kaavan 

(23) mukaiset ennakot vastaavasti viidessä yhtä suuressa erässä ajalla 

1.7.v–30.11.v ja kaavan (25) mukaiset ennakot vastaavasti vuoden v joulu-

kuulta. Samalla jaetaan eläkelaitoksille YEL 140 §:ssä tarkoitettu valtion 

osuuden ennakko. 

 

Niissä poikkeustapauksissa, että kaavan (19), kaavan (22) tai kaavan (24) 

erikoistapausta sovelletaan ja ennakko on tällöin negatiivinen, eläkelaitok-

sen on maksettava ETK:lle vuoden v kunkin kalenterikuukauden ensimmäi-

senä pankkipäivänä ko. ennakko kuudessa yhtä suuressa erässä ajalla 

1.1.v–30.6.v, vastaavasti viidessä yhtä suuressa erässä ajalla 1.7.v–

30.11.v ja vastaavasti vuoden v joulukuulta. Jos ko. ennakko kuitenkin on 

edellä mainituissa poikkeustapauksissa positiivinen, ETK maksaa eläkelai-

tokselle vuoden v kunkin kalenterikuukauden kolmantena pankkipäivänä 

ko. ennakon kuudessa yhtä suuressa erässä ajalla 1.1.v–30.6.v, vastaa-

vasti viidessä yhtä suuressa erässä ajalla 1.7.v–30.11.v ja vastaavasti vuo-

den v joulukuulta. 

 

Niille eläkelaitoksille, jotka eivät harjoita YEL-toimintaa, ETK maksaa kaa-

van (21) mukaiset ennakot kahdessatoista yhtä suuressa erässä vuoden v 

kunkin kalenterikuukauden kolmantena pankkipäivänä ajalla 1.1.v–31.12.v. 

Samalla jaetaan eläkelaitoksille YEL 140 §:ssä tarkoitettu valtion osuuden 

ennakko. Siinä poikkeustapauksessa, että kaavan (21) mukainen ennakko 
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on negatiivinen, eläkelaitoksen on maksettava se ETK:lle kahdessatoista 

yhtä suuressa erässä vuoden v kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä 

pankkipäivänä ajalla 1.1.v–31.12.v.  

 

Ennakoiden viivästyessä on viivästymisajalta maksettava korkoa TyEL 164 

§:n mukaisen vuotuisen viivästyskoron mukaan. Eläkelaitoksen maksun vii-

västyessä viivästyskorko lasketaan erääntymiskuukauden ensimmäisestä 

pankkipäivästä alkaen. Erityisestä syystä ETK voi luopua viivästyskoron tai 

sen osan perimisestä. 

 

Eläkelaitoksen vastuun siirtyessä toiseen eläkelaitokseen yhdistetään en-

nakkoa määrättäessä ajaksi 1.1.–30.6.v, 1.7.–30.11.v, 1.12.–31.12.v tai 

1.1.–31.12.v soveltuvin osin ko. eläkelaitoksia koskevat suureet.  

 

Eläkelaitoksen koko vastuun siirtyessä toiseen eläkelaitokseen tilivuoden 

aikana siirretään siirtohetken jälkeen erääntyvät vastuunjakoennakot vas-

taanottavalle eläkelaitokselle. 

 

6 Eläkelaitoksen YEL-vastuunjaon tarkistuserä 
 

6.1. Korko 

Kohdassa 6 esitetyille, perusteiden osan II mukaisille maksuille lasketaan 

jatkuvaa korkoa. Korkokantana käytetään TyEL:n 179 §:n 4 momentissa 

tarkoitettujen perusteiden mukaista perustekorkoa (b1) hetkellä 1.1.v. Kor-

koa merkitään symbolilla rv. 

 

6.2. Tarkistuserän määrä 

 

Tarkistuserä YVJ
vT  saadaan lopullisen vastuunjakoerän ja maksettujen en-

nakoiden erotuksena 
 

(26)   
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

+−⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+−⋅+=

−

=

+

=

+−

∑∑ Y3
v

360
151

v

5

1i

Y2
v360

29*(-i)30

v

j

1i

Y1
v360

29i)*(630

v
y
v

12
17

v
YVJ
v K)r(1

5
K

)r(1
j

K
)r(1S)r(1T  
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missä j = 6, jos eläkelaitos harjoittaa YEL-toimintaa ja j = 12, jos eläkelaitos 

ei harjoita YEL-toimintaa. Kaavassa esiintyvä suure y
vS  on määritelty koh-

dassa 4 ja suureet Y1
vK , Y2

vK  ja Y3
vK  on määritelty kohdassa 5.  

 

Jos kohdassa 5 määritellyt vastuunjakoennakot muuttuvat kesken ennakko-

jakson, tarkoitetaan kaavassa (26) kuukausikohtaisella suureella 
j

K Y1
v , 

5
K Y1

v  tai Y3
vK  todella maksettua/saatua vastuunjakoennakkoa.  

 

Tarkistuserän kaavassa on laskettu lopulliselle erälle korkoa 1.7.v-

30.11.v+1. Ennakoille on laskettu korkoa erääntymiskuukauden ensimmäi-

sestä päivästä 30.11.v+1 asti.  

 

6.3. Vastuunjaon selvittely 

 

ETK saa eläkelaitoksilta tiedot vastuun jakautumisen selvittämistä varten ja 

määrää kunkin eläkelaitoksen osalta edellä kaavan (15) mukaisen hyvi-

tyksen ja kaavan (16) mukaisen maksun sekä antaa tiedon kaavan (14) 

mukaisesta lopullisesta erästä 31.10.v+1 mennessä. 

 

Jos kaavan (26) mukainen tarkistuserä on negatiivinen, eläkelaitoksen on 

maksettava erä ETK:lle vuoden v+1 marraskuun viimeisenä pankkipäivänä. 

 

Jos kaavan (26) mukainen tarkistuserä on positiivinen, ETK maksaa erän 

eläkelaitokselle vuoden v+1 joulukuun toisena pankkipäivänä. 

 

Viivästyneelle maksulle lasketaan viivästymisen ajalta korkoa TyEL 164 §:n 

mukaisen vuotuisen viivästyskoron mukaan. Eläkelaitoksen maksun viiväs-

tyessä viivästyskorko lasketaan marraskuun viimeisestä pankkipäivästä al-

kaen. Erityisestä syystä ETK voi luopua viivästyskoron tai sen osan perimi-

sestä. 

 

Viivästyskorkoa ei peritä viivästymisestä, joka johtuu siitä, että ETK on yh-

distänyt maksun muihin vastuunjaon eriin. 
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Vuodelta v suoritettavan vastuunjaon selvittelyn yhteydessä tehdään TyEL 

183 §:n 3 momentin tarkoittamissa tapauksissa korjaukset vuoden v-1 vas-

tuunjaon selvittelyyn.  
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VASTUUNJAKOPERUSTEIDEN OSA III  

 

7 Eläkelaitoksen lopullinen erä TyEL 178 §:ssä tarkoitetussa palkattomilta ajoilta karttunei-

den eläkeosien kustannustenjaossa ja eläkelaitoksen lopullinen TyEL 182 §:ssä tarkoitetun 

TVR-maksun hyvitys     

 
Eläkelaitoksen vuoden v lopullinen erä s

vS  per 1.7.v määräytyy eläkelaitok-

sen hyvityksen ja maksun erotuksena 

  

(27) TVR(e)
v

s
v

s
v

s
v MMES +−= , 

 

missä s
vE  on kohdan 7.1 mukainen hyvitys, s

vM on kohdan 7.2 mukainen 

maksu ja TVR(e)
vM  on kohdan 7.3 mukainen eläkelaitoskohtainen TVR-

maksun hyvitys. 

 

7.1. Eläkelaitoksen TyEL 183 §:ssä tarkoitettu hyvitys palkattomilta ajoilta karttuneista 
eläkeosista s

vE    

 

Hyvitykseen s
vE  kuuluvat eläkelaitoksen maksamat palkattomien aikojen 

perusteella karttuneet eläkeosat lukuun ottamatta kuntoutusrahan sisältä-

miä palkattomilta ajoilta karttuneita eläkeosia. Palkattomien aikojen perus-

teella karttuneilla eläkeosilla tarkoitetaan TyEL 74 §:n, MEL 80 §:n, YEL 68 

§:n, VaEL 62 §:n, KuEL 52 §:n ja SP:n eläkesäännön 5 §:n 6 momentin 

(sekä näihin pykäliin viittaavien MYEL:n, KiEL:n, KelaL:n ja OrtKL:n) mu-

kaisten etuuksien perusteena olevan työ- tai ansiotulon perusteella karttu-

neita eläkeosia. 
 

7.2. Eläkelaitoksen TyEL 183 §:ssä tarkoitettu maksu palkattomilta ajoilta karttu-

neista eläkeosista s
vM  

 

Maksu s
vM per 1.7.v palkattomien aikojen perusteella karttuneista eläke-

osista on 
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(28) ,SqM p
v

s
v

s
v = missä 

 
p
vS = TyEL-eläkevakuutusyhtiöiden,  eläkesäätiöiden, TyEL-eläkekassojen 

ja MEL:n osalta kohdassa 1.4.3 määritelty suure, YEL-eläkelaitosten osalta 

YEL 137 §:ssä tarkoitetuissa YEL:n laskuperusteissa määritelty suure 

∑ 360
v

v
S

t  ja MYEL:n osalta STM:n vahvistamien maatalousyrittäjien eläke-

lain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen perusteiden mukaisin mer-

kinnöin suure ∑ y
v

v S
t

360
, sekä VK:lle VaEL 59 §:ssä, Kevalle KuEL 68 

§:ssä, KKR:lle KiEL 5 §:ssä, Kelalle KelaL 13 §:ssä, SP:lle eläkesääntö 1a 

§:ssä, OPEK:lle OrtKL 21§:ssä sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituk-

selle Landskapslag LL 1997:4:ssä määritellyt eläkkeen perusteena olevat 

työansiot, joista ei ole vähennetty työntekijän eläkemaksua, yhteensä. 

Palkkasummissa otetaan huomioon edellisiin vuosiin kohdistuvat korjauk-

set lukuunottamatta YEL:iä ja MYEL:iä.   

 
Jos eläkelaitos harjoittaa useamman eri eläkelain mukaista toimintaa, 

maksu määrätään erikseen näiden lakien mukaisesti, ja näiden yhteenlas-

kettu määrä on eläkelaitoksen maksu palkattomilta ajoilta karttuneiden elä-

keosien kustannustenjakoon.  

 

Kerroin s
vq  määritellään seuraavasti: 

 

( )( )
∑

∑ −+−
= p

v

s
v

5/12s
vs

v S
Yb11E

q  , missä 

 

∑ p
vS = eläkelaitoskohtaisten suureiden p

vS  summa,  

∑ s
vE = vastaavasti kohdassa 7.1 määriteltyjen eläkelaitoskohtaisten suu-

reiden s
vE  summa, 

s
vY  = luvussa 9.3 mainittu ETK:lle vuoden v-1 sE -eläkkeiden vastuun-

jaon selvittelystä jäänyt ylite tai vajaus ja 
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(b1) = luvussa 9.1 määritelty korko. 

   

ETK esittää kertoimen s
vq  sekä kohdassa 7.3 määritellyt kertoimet TVR(y)

vq  

ja TVR(j)
vq  STM:n vahvistettavaksi vuoden v+1 syyskuun loppuun mennes-

sä.  

 

7.3. Lopullisen TVR-maksun TVR
vM jako eläkelaitoksille 

 
Vuoden v TVR-maksusta TVR

vM  hyvitetään ensin TVR(j)
vq -kerrointa käyttä-

mällä osuus Kevalle, KKR:lle, Kelalle, SP:lle ja OPEK:lle. Jäljelle jäävästä 

osasta vähennetään ETK:n kustannusosuus kertoimella ev. Loput hyvite-

tään TyEL- ja MEL-eläkelaitoksille käyttämällä TVR(y)
vq -kerrointa. 

 

STM vahvistaa vuoden v lopullisen TVR-maksun TVR
vM vuoden v+1 elokuun 

loppuun mennessä. 

 

Eläkelaitoskohtainen suure TVR(e)
vM  määritellään seuraavasti: 

 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

×

×
=

seläkelaitosektorinyksityisen,Sq

seläkelaitosektorinjulkisen,Sq
M

p
v

TVR(y)
v

p
v

TVR(j)
vTVR(e)

v  

 
 

Kerroin TVR(j)
vq  on määritelty Kevalle, KKR:lle, Kelalle, SP:lle, ja OPEK:lle. 

Kerroin määritellään seuraavasti: 

  

∑
=

TVR

p
v

TVR
vTVR(j)

v S
M

q  , missä 

 
TVR
vM  = vuoden v TVR-maksu  

∑
TVR

p
vS = TyEL- ja MEL-eläkelaitosten, Kevan, KKR:n, Kelan, SP:n, ja 

OPEK:n kohdassa 7.2 määriteltyjen suureiden p
vS  summa 
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Kerroin TVR(y)
vq  on määritelty TyEL- ja MEL-eläkelaitoksille. Kerroin määritel-

lään seuraavasti: 

 

∑
=

TVR(y)

p
v

TVR(y)
vTVR(y)

v S
M

q , missä  

 
TVR(y)
vM  = vuoden v TVR-maksu TVR

vM vähennettynä Kevan, KKR:n, Kelan, 

SP:n, ja OPEK:n saamalla TVR-maksulla ∑×
TVR(j)

p
v

TVR(j)
v Sq sekä ETK:n kus-

tannusosuudella, 

∑
TVR(y)

p
vS = TyEL:n ja MEL:n kohdan 1.4.3 mukaisten suureiden p

vS  summa ja 

∑
TVR(j)

p
vS = Kevan, KKR:n, Kelan, SP:n, ja OPEK:n kohdassa 7.2 määritelty-

jen  suureiden p
vS  summa.  

 

8 Eläkelaitoksen ennakko palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeosien kustannustenjaosta 
s
vK  sekä eläkelaitoksen TVR-maksun ennakko TVR

vK  

 

8.1. Eläkelaitoksen ennakko palkattomilta ajoilta karttuneiden elä-
keosien kustannustenjaosta s

vK  

 

Ennakko määrätään sellaiselle eläkelaitokselle, joka on toiminnassa 1.1.v 

ja jolle kaavan (29) mukainen suure p
v

s
v

s
v Sq-E  on itseisarvoltaan vähintään  

20 000 euroa.   

 

Lähtötiedot palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeosien kustannustenjaon 

ennakoita varten annetaan kerran vuodessa vastuunjaon ennakoiden lähtö-

tietojen yhteydessä vastuunjakoperusteen liitteen 5(a) mukaisesti. Tarkat 

päivämäärät arvioiden antamiselle määritellään vuosittain siten, että eläke-

laitoksilla on aikaa suureiden arviointiin vähintään kaksi viikkoa ja ETK:lla 

tämän jälkeen aikaa vähintään kaksi viikkoa ennen 30.11.v-1. 
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Eläkelaitoksen ennakko vuodelle v palkattomilta ajoilta karttuneiden eläke-

osien kustannustenjaosta s
vK  lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

(29)  ( )p
v

s
v

s
v

ss
v Sq-EsK ⋅= , missä  

∑
∑= p

v

s
vs

v S
E

q  .  

 

Suureet s
vE  ja p

vS  ovat eläkelaitoksen lähtötietoina antamia arvioituja suu-

reita vuodelle v ja kerroin s
vq  on laskettu näiden tietojen perusteella. Ker-

roin ss on määritelty seuraavassa:  

 

  Jos eläkelaitoksen suure p
v

s
v

s
v Sq-E  on negatiivinen, on kerroin 1ss = , jol-

loin eläkelaitoksen ennakko on 

   

  (30) p
v

s
v

s
v

p
v

s
v

s
v

ss
v Sq-E)Sq-E(sK =⋅= , 

   

  eli eläkelaitos maksaa ennakkoa määrän )Sq-(E- p
v

s
v

s
v . 

  

  Jos suure s
vK  on positiivinen, on kerroin s

v
s ss = , jolloin eläkelaitokselle 

maksetaan ennakkoa määrä 

 

  (31)       )Sq-(Es)Sq-E(sK p
v

s
v

s
v

s
v

p
v

s
v

s
v

ss
v =⋅= . 

 

  Kerroin s
vs  määrätään siten, että eläkelaitosten saamien kaavan (30) mu-

kaisten vastuunjaon ennakoiden yhteismäärä on sama kuin eläkelaitosten 

maksamien kaavan (31) mukaisten vastuunjaon ennakoiden yhteismäärä. 

 

8.2. Palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeosien kustannustenjaon ennakon maksaminen 
 

 

ETK antaa eläkelaitoksille tiedon ennakoiden suuruudesta 30.11.v-1 men-

nessä. 
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Kaavan (30) mukainen ennakko )Sq-(E- p
v

s
v

s
v  on maksettava 12 yhtä suu-

ressa erässä ETK:lle vuoden v kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä 

pankkipäivänä. 

 

ETK maksaa  kaavan (31) mukaisen ennakon )Sq-(Es p
v

s
v

s
v

s
v  eläkelaitokselle 

12 yhtä suuressa erässä vuoden v kunkin kalenterikuukauden kolmantena 

pankkipäivänä.  

 

Edellä mainitut suoritettavat ennakkoerät pyöristetään lähimpään euroon. 

 

Ennakon viivästyessä on viivästymisajalta maksettava korkoa TyEL 164 §:n 

mukaisen vuotuisen viivästyskoron mukaan. Eläkelaitoksen maksun viiväs-

tyessä viivästyskorko lasketaan erääntymiskuukauden ensimmäisestä 

pankkipäivästä alkaen. Erityisestä syystä ETK voi luopua viivästyskoron tai 

sen osan perimisestä. 

 

8.3. Eläkelaitoksen TVR-maksun ennakko TVR
vK  

 

Vuoden v TVR-maksu jaetaan ennakkona käyttäen vuodelle v arvioituja 

kertoimia TVR(y)
vq , TVR(j)

vq ,  ja ev.  

 
Vakuutusmaksusuorituksesta jaetaan TyEL- ja MEL-eläkelaitoksille, Keval-

le, KKR:lle, Kelalle, SP:lle, ja OPEK:lle suureen TVR
vK  mukaisesti. 

TVR
vK määritellään seuraavasti: 

 

(32) 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

×

×
=

seläkelaitosektorinyksityisen,Sq

seläkelaitosektorinjulkisen,Sq
K

p
v

TVR(y)
v

p
v

TVR(j)
vTVR

v  

 

Kaavoissa 
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∑
=

TVR

p
v

TVR
vTVR(j)

v S
M

q  ja 

∑
=

TVR(y)

p
v

TVR(y)
vTVR(y)

v S
M

q ,  

 

missä TVR
vM  ja TVR(y)

vM  ovat kohdassa 7.3 määriteltyjen vakuutusmaksu-

suoritusten TVR
vM  ja TVR(y)

vM  vuodelle v arvioidut määrät ja p
vS  on eläkelai-

toksen lähtötietona antama arvioitu kohdan 7.2 mukainen palkkasumma 

vuodelle v.  

 

Jos eläkelaitoksen vastuu on siirtynyt toiseen eläkelaitokseen, yhdistetään 

ennakkoa määrättäessä soveltuvin osin ko. eläkelaitoksia koskevat suu-

reet. 

 

Eläkelaitoksen koko vastuun siirtyessä toiseen tilivuoden aikana siirretään 

siirtohetken jälkeen erääntyvät TVR-maksun ennakot vastaanottavalle elä-

kelaitokselle. 

 

STM antaa päätöksen TVR:n vakuutusmaksun ennakoiden määrästä.  

 

8.4. TVR-maksun ennakon maksaminen  

 
TVR maksaa ennakon neljässä erässä ETK:lle vuoden v helmi-, touko-, 

elo- ja marraskuun 15. päivänä tai, jos tällöin ei ole pankkien aukiolopäivä, 

sitä edeltävänä pankkipäivänä (TVR:n suorituspäivä). 

 

ETK maksaa kaavan (32) mukaisen ennakon TVR
vK  eläkelaitoksille neljässä 

erässä vuoden v helmi-, touko-, elo- ja marraskuun TVR:n suorituspäivää 

seuraavana toisena pankkipäivänä.  

 

ETK antaa eläkelaitoksille tiedon ennakoiden suuruudesta 30.11.v-1 men-

nessä. 
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Ennakoiden viivästyessä viivästymisajalta on maksettava korkoa TYEL 164 

§:n mukaisen vuotuisen viivästyskoron mukaan. Ennakkoa korotettaessa 

viivästyskorko lasketaan TVR:n suorituspäivästä alkaen. Erityisestä syystä 

ETK voi luopua viivästyskoron tai sen osan perimisestä. 

 

Jos tilivuoden aikana ilmenee, että TVR:n vakuutusmaksun ennakoiden 

määrä poikkeaa merkittävästi arvioidusta, voidaan ennakko määrätä uudel-

leen kesken tilivuotta ETK:n ja TVR:n yhteisestä esityksestä STM:n pää-

töksellä. Tällöin ennakot jaetaan uudelleen kaikille eläkelaitoksille. 

 

9 Eläkelaitoksen tarkistuserä palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeosien kustannusten jaos-

ta ja TVR-maksusta 

 

9.1. Korko   
Kohdassa 7 esitetyille, perusteiden osan III mukaisille maksuille lasketaan 

jatkuvaa korkoa. Korkokantana käytetään TyEL:n 179 §:n 4 momentissa 

tarkoitettujen perusteiden mukaista perustekorkoa (b1). 

 

9.2. Tarkistuserän määrä 

 
Tarkistuserä s

vT  saadaan lopullisen vastuunjakoerän ja maksettujen enna-

koiden erotuksena 
   

(33)   

( )( ) ( )( ) ( )( )
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎥
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⎤
⎢
⎣

⎡
+−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+−⋅+= ∑∑

=

+

=

+−

2,5,8,11i

TVR
v360

15i)-*(63012

1i

s
v360

29i)*(630
s
v12

17
s
v 4

K
b11

12
K

b11Sb11T  

   

  Kaavassa (33) esiintyvä suure s
vS  on määritelty kohdassa 7 ja suureet s

vK  

ja TVR
vK  on määritelty kohdissa 8.1 ja 8.3.  
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  Jos kohdassa 8 määritellyt ennakot muuttuvat kesken ennakkojakson, tar-

koitetaan kaavassa (33) kuukausikohtaisella suureella 
12
Ks

v  tai 
4

KTVR
v  todel-

la maksettua/saatua vastuunjakoennakkoa.  

 

Tarkistuserän kaavassa on laskettu lopulliselle erälle korkoa 1.7.v-

30.11.v+1. Ennakoille 
12
Ks

v  on laskettu korkoa eräkuukauden 1. päivästä 

30.11.v+1 saakka ja ennakoille 
4

KTVR
v  on laskettu korkoa TVR:n suoritus-

päivästä 30.11.v+1 saakka. 

 

9.3. Vastuunjaon selvittely 

 

ETK saa eläkelaitoksilta tiedot vastuun jakautumisen selvittämistä varten ja 

määrää kunkin eläkelaitoksen osalta edellä kohdan 7.1 mukaisen hyvi-

tyksen ja kohdan 7.2 mukaisen maksun ja kohdan 7.3 mukaisen TVR-

maksun hyvityksen sekä antaa tiedon kohdan 7 mukaisesta lopullisesta 

erästä 31.10.v+1 mennessä. 

 

Jos kaavan (33) mukainen tarkistuserä s
vT  on negatiivinen, eläkelaitoksen 

on maksettava erä ETK:lle vuoden v+1 marraskuun viimeisenä pankkipäi-

vänä. 
 

Jos kaavan (33) mukainen tarkistuserä s
vT  on positiivinen, ETK maksaa 

erän eläkelaitokselle vuoden v+1 joulukuun toisena pankkipäivänä. 

 

Jos TVR:n vakuutusmaksu on ennakoina jaettua määrää suurempi, TVR 

maksaa tarkistuserän ETK:lle marraskuun viimeisenä pankkipäivänä. Jos 

vakuutusmaksu on ennakkoina jaettua määrää pienempi, ETK maksaa tar-

kistuserän TVR:lle joulukuun toisena pankkipäivänä.  

 

 ETK antaa TVR:lle tiedon tarkistuserän määrästä 31.10.v+1 mennessä. 
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Viivästyneelle maksulle lasketaan viivästymisen ajalta korkoa TyEL 164 §:n 

mukaisen vuotuisen viivästyskoron mukaan. Eläkelaitoksen maksun viiväs-

tyessä viivästyskorko lasketaan marraskuun viimeisestä pankkipäivästä al-

kaen. Erityisestä syystä ETK voi luopua viivästyskoron tai sen osan perimi-

sestä. 

 

Viivästyskorkoa ei peritä viivästymisestä, joka johtuu siitä, että ETK on yh-

distänyt maksun muihin vastuunjaon eriin. 

 

Vuoden v vastuunjaon yhteydessä ETK:lle jäävä ylite tai vajaus otetaan pe-

rustekorolla (b1) korkoutettuna huomioon tehtäessä vastuunjakoselvittelyä 

vuodelta v+1. 

 

Vuodelta v suoritettavan vastuunjaon selvittelyn yhteydessä tehdään TyEL 

183 §:n 3 momentin tarkoittamissa tapauksissa korjaukset vuoden v-1 vas-

tuunjaon selvittelyyn. 
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VASTUUNJAKOPERUSTEIDEN OSA IV 

 
Tässä osassa eläkelaitoksella tarkoitetaan TyEL-, MEL-, YEL- ja MYEL-eläkelaitoksia. 
 

10 Eläkelaitoksen lopullinen erä ETK:n kustannusosuudella korvattavien kustannusten kor-
vaamiseksi suoritettavasta maksusta (ETK-kustannusosuus) 

 
TyEL-, MEL-, YEL- ja MYEL-eläkelaitoksen lopullinen erä ETK:n kustan-

nusosuuden korvaamiseksi suoritettavasta maksusta per 1.7.v on 

 

  (34) P
vv

ETK
v SeS = , 

 

missä  

∑
= p

v

ETK
v

v S
M

e  ja 

 
ETK
vM  = ne TyEL 180 §:ssä määritellyt ETK:n kustannukset, joita ei kateta 

ETK:n muilla tuotoilla 
P
vS = kohdassa 7.2 TyEL-, MEL-, YEL- ja MYEL-eläkelaitoksille määritel-

ty suure. 

  

Kerroin ve  vuodelle v lasketaan vuoden v-1 syksyllä. STM vahvistaa ker-

toimen ve . Kerrointa ve  käytetään laskettaessa ennakoita ja lopullista erää 

vuodelle v. Kerrointa ve  laskettaessa suureet P
vS  ovat eläkelaitosten anta-

mien arvioiden mukaisia. 

 

Jos eläkelaitos harjoittaa useamman eri eläkelain mukaista toimintaa, ETK-

kustannusosuus määrätään kaikkien näiden lakien mukaisesti, ja näiden 

yhteenlaskettu määrä on lopullinen erä ETK:n kustannusosuuden korvaa-

miseksi suoritettavasta maksusta. 

 

 

 



       59 (83) 
    
       
 

11 Eläkelaitoksen ETK-kustannusosuuden ennakkomaksu vuodelle v 
 

11.1. ETK-kustannusosuuden ennakkomaksu 
  

TyEL-, MEL-, YEL- ja MYEL-eläkelaitoksen ennakko ETK
vK  vuodelle v 

ETK:n kustannusosuuden korvaamiseksi suoritettavasta maksusta laske-

taan seuraavalla kaavalla: 

   

  (35)  =ETK
vK p

vvSe , 

 

missä kerroin ve on määritelty kohdassa 10 ja suure P
vS eläkelaitoksen koh-

dan 7.2 mukainen arvioitu suure vuodelle v.  

 

Eläkelaitoksen vastuun siirtyessä toiseen eläkelaitokseen yhdistetään en-

nakkoa määrättäessä seuraavalle vuodelle soveltuvin osin ko. eläkelaitok-

sia koskevat suureet. Eläkelaitoksen koko vastuun siirtyessä toiseen eläke-

laitokseen tilivuoden aikana siirretään siirtohetken jälkeen erääntyvät ETK-

kustannusosuusennakot vastaanottavalle eläkelaitokselle. Eläkelaitoksen 

vastuun siirtyessä osittain toiseen eläkelaitokseen tilivuoden aikana ei siir-

tohetken jälkeen erääntyviä ETK-kustannusosuusennakoita siirretä vas-

taanottavalle eläkelaitokselle, ellei VVV:n vahvistamassa sopimuksessa 

vakuutustoiminnan osan luovuttamisesta toisin sovita. 

 

Eläkelaitoksen aloittaessa lakisääteisen toimintansa ETK arvioi suureen 
ETK
vK  tämän kohdan kaavoja vastaavasti. 

 

11.2. ETK-kustannusosuuden ennakkomaksun maksaminen  
 

ETK antaa TyEL, MEL-, YEL- ja MYEL-eläkelaitoksille tiedon kaavan (35) 

mukaisen ETK-kustannuksen ennakkomaksun suuruudesta 30.11.v-1 men-

nessä. 

 

Kaava (35) mukainen ennakkomaksu on maksettava 12 yhtä suuressa 

erässä ETK:lle vuoden v kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä pankki-

päivänä. 
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Ensimmäinen ennakkomaksu maksetaan siltä kalenterikuukaudelta, jona 

eläkelaitos aloittaa lakisääteisen toimintansa. 

 

Ennakkomaksun viivästyessä on viivästymisajalta maksettava korkoa TyEL 

164 §:n mukaisen vuotuisen viivästyskoron mukaan. Eläkelaitoksen mak-

sun viivästyessä viivästyskorko lasketaan erääntymiskuukauden ensimmäi-

sestä pankkipäivästä alkaen. Erityisestä syystä ETK voi luopua viiväs-

tyskoron tai sen osan perimisestä. 

 

Viivästyskorkoa ei peritä viivästymisestä, joka johtuu siitä, että ETK on yh-

distänyt ennakkoerän vastuunjaon saamiserään. 

 

12 Eläkelaitoksen ETK-kustannusosuuden tarkistuserä 
 

12.1. Korko   
 

Vastuunjakoperusteiden osan IV mukaisille maksuille lasketaan jatkuvaa 

korkoa. Korkokantana käytetään TyEL:n 179 §:n 4 momentissa tarkoitettu-

jen perusteiden mukaista perustekorkoa (b1). 

 

12.2. Tarkistuserän määrä 

 
Tarkistuserä saadaan lopullisen erän ja maksettujen ennakoiden erotukse-

na 

 

  (36) ( )( ) ( )( )
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Tarkistuserän kaavassa on laskettu lopulliselle erälle korkoa ajalle 1.7.v–

30.11.v+1 ja suoritetuille ennakkomaksuille erääntymiskuukauden ensim-

mäisestä päivästä 30.11.v+1 asti. 
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12.3. ETK-kustannusosuuden selvittely 

 
ETK saa eläkelaitoksilta tiedot lopullisen ETK-kustannusosuuden selvittä-

mistä varten ja laskee eläkelaitoksille kohdassa 12.2 määritellyn tarkis-

tuserän. ETK antaa eläkelaitoksille tiedon tarkistuserän määrästä 31.10.v+1 

mennessä. 

 

Jos kaavan (36) mukainen tarkistuserä on negatiivinen, eläkelaitoksen on 

maksettava erä ETK:lle vuoden v+1 marraskuun viimeisenä pankkipäivänä. 

 

Jos kaavan (36) mukainen tarkistuserä on positiivinen, ETK maksaa erän 

eläkelaitokselle vuoden v+1 joulukuun toisena pankkipäivänä. 

 

Viivästyneelle maksulle lasketaan viivästymisen ajalta korkoa TyEL 164 §:n 

mukaisen vuotuisen viivästyskoron mukaan. Eläkelaitoksen maksun viiväs-

tyessä viivästyskorko lasketaan marraskuun viimeisestä pankkipäivästä al-

kaen. Erityisestä syystä ETK voi luopua viivästyskoron tai sen osan perimi-

sestä. 

 

Viivästyskorkoa ei peritä viivästymisestä, joka johtuu siitä, että ETK on yh-

distänyt maksun muihin vastuunjaon eriin. 

 

Vuoden v ETK-kustannusosuusselvittelyn yhteydessä ETK:n kustannuksis-

ta ETK:lle jäävä ylite tai vajaus otetaan huomioon tehtäessä ETK-

kustannusosuusselvittelyä vuodelta v+1. 

 

13 ETK:n osuus TVR-maksusta 
 

ETK-kustannusosuus määrätään myös Työttömyysvakuutusrahaston TyEL 

182 §:n perusteella ETK:lle suoritettavasta TVR-maksusta. Maksun suu-

ruus on 100x ve  prosenttia TVR-maksun perusteena olevasta palkkasum-

masta poislukien Kevan, Kelan, KKR:n, SP:n ja OPEK:n osuus. Kevan, Ke-

lan, KKR:n, SP:n ja OPEK:n osuus TVR-maksusta lasketaan käyttäen suh-

teena näiden eläkelaitosten suureiden P
vS  summan osuutta kaikkien TVR-

maksun jaossa mukana olevien eläkelaitosten suureiden P
vS  summasta. 
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TVR maksaa ennakon ETK:lle neljässä erässä vuoden v helmi-, touko-, 

elo- ja marraskuun 15. päivänä, tai jos tämä ei ole pankkipäivä, sitä edeltä-

vänä päivänä.  

 

Jos ETK:lle maksettava TVR-maksu on ennakkoina jaettua määrää suu-

rempi, TVR maksaa tarkistuserän ETK:lle marraskuun viimeisenä pankki-

päivänä. 

 

Jos ETK:lle maksettava TVR-maksu on ennakkoina jaettua määrää pie-

nempi, ETK maksaa tarkistuserän TVR:lle joulukuun toisena pankkipäivä-

nä. 

 

 VOIMAANTULOSÄÄNNÖS 
 

Tätä perustetta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 toimitetta-

vaan vastuunjakoon.  
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RAHASTOIDUN OSAN MÄÄRÄYTYMINEN ENNEN 1.1.2007 

 

Työkyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa 

 

Työkyvyttömyyseläkkeen alkaessa ennen vuotta 2007 ja eläketapahtuman ollessa 

vuonna 2006 TEL:n peruseläketurvan, LEL:n, TaEL:n tai MEL:n mukaisen työkyvyt-

tömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy seuraavasti: 

 

Työkyvyttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa, jos eläke on tulevan ajan eläke ja 

vastuunjaon tarkasteluaikana vakuutettujen TEL:n, LEL:n, TaEL:n tai MEL:n mukais-

ten vakuutettujen työansioiden yhteismäärä on vähintään 12 566,70 euroa vuoden 

2004 tasossa. Kun eläketapahtuma on vuonna 2006, vastuunjaon tarkasteluaika on 

vuosi 2005. 

 

Työkyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa lasketaan eläkkeen alkamisajankohtaa vas-

taavasta määrästä4, johon ei lueta kuntoutuskorotusta, TEL 7 g:n § tai MEL 12 c §:n, 

sellaisina kuin lainkohdat ovat voimassa 31.12.2006,  mukaista kertakorotusta ja pal-

kattomien aikojen perusteella karttunutta eläkeosaa.  

 

Kunkin TEL-, LEL-, TaEL- tai MEL-eläkelaitoksen, jonka toimintapiiriin vakuutettu kuu-

lui vastuunjaon tarkasteluaikana, vastuulle kuuluva rahastoitu osa on se osuus eläk-

keen alkamisajankohtaa vastaavasta määrästä, joka on kyseisessä eläkelaitoksessa 

vakuutettujen TEL:n, LEL:n, TaEL:n tai MEL:n mukaisten työansioiden osuus TEL:n, 

LEL:n, TaEL:n, MEL:n, YEL:n, MYEL:n, VEL:n, VPEL:n, KuEL:n, KiEL:n, KelaL 13 

§:n, SP:n eläkesäännön ja OrtKL:n mukaisista vakuutettujen työansioiden, palkatto-

mien etuuksien5 perusteena olevien työ- tai ansiotulojen ja muiden palkattomien 

etuuksien6 sekä muun aikaisemman eläkesuhteen kuin osa-aikaeläkkeen perusteena 

olevien tulevan ajan ansioiden yhteismäärästä vastuunjaon tarkasteluaikana. Edellä 

työansioihin ei lueta osa-aikaeläkkeen ansionalenemaa. Samalla tavalla määräytyy 

osa-aikaeläkkeen jälkeisen TEL:n, LEL:n tai MEL:n mukaisen työkyvyttömyyseläk-

                                                 
4 ajankohta, johon eläkettä laskettaessa kunkin vuoden ansiot tarkistetaan palkkakertoimella 
5 TEL 6 a §:n, MEL 11 b §:n, VEL 6 §:n, sellaisina kuin lainkohdat ovat voimassa 31.12.2006, KuEL 52 §:n ja 
SP:n eläkesäännön 5 §:n 6 momentin (sekä näihin pykäliin viittaavien LEL:n, TaEL:n, yrittäjien eläkelain, maata-
lousyrittäjien eläkelain, KiEL:n, KelaL:n ja OrtKL:n) mukaiset etuudet 
6 tarkoitetaan TEL 7 c § 4 momentin, MEL 12 §:n 4 momentin, VEL 5 a § 4 momentin, sellaisina kuin lainkohdat 
ovat voimassa 31.12.2006, KuEL 53 § 4 momentin ja SP:n eläkesäännön 5 a §:n 2 momentin (sekä näihin py-
käliin viittaavien LEL:n, TaEL:n, yrittäjien eläkelain, maatalousyrittäjien eläkelain, KiEL:n, KelaL:n ja OrtKL:n) 
mukaisia etuuksia 
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keen kunkin eläkelaitoksen vastuulla oleva rahastoitu osa työkyvyttömyyseläkkeen 

alkaessa ennen vuotta 2007 ja eläketapahtuman ollessa vuonna 2006. 

 

Seuraavat säännöt koskevat soveltuvin osin myös sellaisia eläkkeitä, jotka alkavat 

vuonna 2007 tai sen jälkeen, mutta joiden eläketapahtuma on ennen vuotta 2006. 

 

Eläketapahtuman ollessa 1.1.2000–31.12.2005 TEL:n, LEL:n, TaEL:n tai MEL:n mu-

kaisen täysitehoisen työkyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa on 80 prosenttia eläk-

keen alkamisajankohtaa vastaavasta määrästä ilman lapsikorotusta ja kuntoutusko-

rotusta muunnettuna TEL 9 §:n, sellaisena kuin lainkohta on voimassa 31. päivänä 

joulukuuta 2004, mukaisella sellaisella indeksillä, jossa palkkatason muutoksen pai-

nokerroin on 0,5 ja hintatason muutoksen painokerroin on 0,5 (TEL-puoliväli-indeksi) 

eläketapahtumaa seuraavan kuukauden alkuun. Työttömyyseläkkeen jatkona myön-

netyissä työkyvyttömyyseläkkeissä eläketapahtuma-ajankohtana pidetään kuitenkin 

TEL 4 c §:n 3 momentin tai MEL 15 e §:n 3 momentin, sellaisina kuin lainkohdat ovat 

voimassa 31.12.2006, mukaista työttömyyseläkkeen eläketapahtumahetkeä. 

 

Vuonna 1966 tai myöhemmin alkaneen TEL:n, LEL:n, TaEL:n, tai MEL:n mukaisen 

täysitehoisen työkyvyttömyyseläkkeen, jossa eläketapahtuma on ennen vuotta 2000, 

rahastoitu osa on eläkkeen alkamisajankohtaa vastaava määrä ilman lapsi- ja kuntou-

tuskorotusta. 

 

- Vuodelta 1982 tai myöhemmin ensimmäisen kerran maksettavan sellaisen 

työkyvyttömyyseläkkeen, jossa eläketapahtuma on ennen vuotta 2000 ja työ-

kyvyttömyyseläke alkaa myöhemmin kuin työkyvyttömyyseläketapahtumaa 

seuraavan kuukauden alusta, rahastoitu osa on kuitenkin eläkkeen alka-

misajankohtaa vastaava määrä ilman lapsikorotusta ja kuntoutuskorotusta 

muunnettuna TEL-puoliväli-indeksillä eläketapahtumaa seuraavan kuukauden 

alkuun. Työttömyyseläkkeen jatkona myönnetyissä työkyvyttömyyseläkkeissä 

eläketapahtuma-ajankohtana pidetään kuitenkin TEL 4 c §:n 3 momentin tai 

MEL 15 e §:n 3 momentin, sellaisina kuin lainkohdat ovat voimassa 

31.12.2006, mukaista työttömäksi joutumispäivää (työttömyyseläkkeen elä-

ketapahtuma-ajankohta). 

 

- Täysitehoisia TEL:n mukaisia työkyvyttömyyseläkkeitä, joissa eläketapahtuma 

on 1.1.1980 - 31.12.1993 välisenä aikana, koskee seuraava poikkeus: Työky-

vyttömyyseläkkeessä ei ole rahastoitua osaa, jos eläketapahtuma on vuonna 
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1980 tai myöhemmin työntekijän 63 vuoden iän täyttämisvuoden jälkeen eikä 

työntekijällä ole ennen eläketapahtumaa sanotun iän täyttämisvuonna tai sen 

jälkeen ollut yhdenjaksoisesti vähintään neljä kuukautta kestänyttä työsuh-

detta tai, jos eläketapahtuma on vuonna 1989 tai myöhemmin, vähintään kuu-

si kuukautta kestänyttä työsuhdetta. 

 

 

Ennen vuotta 1966 alkaneen TEL:n, LEL:n tai MEL:n mukaisen täysitehoisen työky-

vyttömyyseläkkeen rahastoitu osa on eläkkeen alkamisajankohtaa vastaava määrä  

ilman TEL 7 g §:n, sellaisena kuin lainkohta on voimassa 31. päivänä joulukuuta 

2004, tai MEL 15 d §:n, sellaisena kuin lainkohta on voimassa 31. päivänä joulukuuta 

2004, mukaista lapsikorotusta muunnettuna TEL-puoliväli-indeksillä vastaamaan sitä 

myöhäisintä kalenterivuotta, jolta saatu palkka on otettu huomioon eläkettä lasket-

taessa. 

 

Ennen 1.1.1997 myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa on työkyvyttö-

myyseläkkeen rahastoidun osan määrästä muunnoskertoimen avulla saatava määrä. 

Muunnoskerroin on työntekijäin eläkelain (1293/1996), lyhytaikaisissa työsuhteissa 

olevien työntekijäin eläkelain (1294/1996) ja merimieseläkelain (1295/1996) voimaan-

tulosäännöksen mukaisesti määritelty siten, että eläkkeen pääoma-arvo säilyy. 

 

Kun TEL:n, LEL:n tai MEL:n mukaisen täysitehoisen työkyvyttömyyseläkkeen eläke-

tapahtuma on ajalla 1.1.2003 – 31.12.2005, on osa-aikaeläkkeen jälkeen myönnetyn 

työkyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa 80 prosenttia eläkkeen alkamisajankohtaa 

vastaavasta määrästä ilman lapsikorotusta ja kuntoutuskorotusta muunnettuna TEL-

puoliväli-indeksillä eläketapahtumaa seuraavan kuukauden alkuun. 

 
Eläketapahtuman ollessa TEL:n, LEL:n tai MEL:n mukaisessa täysitehoisessa työky-

vyttömyyseläkkeessä ajalla 1.1.2000–31.12.2002 osa-aikaeläkkeen jälkeen toimitaan 

seuraavasti. Työkyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa on 80 prosenttia eläkkeen al-

kamisajankohtaa vastaavasta määrästä muunnettuna TEL-puoliväli-indeksillä eläke-

tapahtumaa seuraavan kuukauden alkuun. Tällöin eläkkeen alkamisajankohtaa vas-

taava määrä on eläke ilman lapsikorotusta, kuntoutuskorotusta ja osa-aikaeläkkeen 

perusteella määräytyvää työkyvyttömyyseläkkeen osaa, johon on liitetty tuleva aika. 

 

Jos 1.4.1998 tai myöhemmin myönnetään osa-aikaeläkkeen jälkeen TEL:n, LEL:n tai 

MEL:n mukainen täysitehoinen työkyvyttömyyseläke, jossa eläketapahtuma on ennen 
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vuotta 2000, toimitaan seuraavasti. Työkyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa on eläk-

keen alkamisajankohtaa vastaava määrä muunnettuna TEL-puoliväli-indeksillä eläke-

tapahtumaa seuraavan kuukauden alkuun. Tällöin eläkkeen alkamisajankohtaa vas-

taava määrä on eläke ilman lapsikorotusta, kuntoutuskorotusta ja osa-aikaeläkkeen 

perusteella määräytyvää työkyvyttömyyseläkkeen osaa, johon on liitetty tuleva aika. 

 

Jos työkyvyttömyyseläkkeeseen tehdään uusi yhteensovitus, eläkkeen rahastoitu osa 

ei muutu. Jos maksettava eläke on pienempi kuin eläkkeen rahastoitu osa, on eläke 

kokonaan rahastoitua osaa. 

 

Jos työkyvyttömyyseläke muuttuu osatyökyvyttömyyseläkkeestä täydeksi työkyvyttö-

myyseläkkeeksi tai päinvastoin, muutetaan eläkkeen rahastoitua osaa samassa suh-

teessa kuin ilman lapsikorotusta ja kuntoutuskorotusta laskettu eläke muuttuu edellä 

mainitun syyn johdosta. 

 

Jatkoeläkkeiden ja entisin perustein myönnettävien eläkkeiden, joissa ensimmäisen 

eläkkeen eläketapahtuma on ennen 1.1.2000 ja toinen eläke alkaa 1.1.2000–

31.12.2005, rahastoitu osa määräytyy liitteen 4 mukaisesti. 

 

Jatkoeläkkeiden ja entisin perustein myönnettävien eläkkeiden, joissa ensimmäisen 

eläkkeen eläketapahtuma on ennen vuotta 2006 ja toinen eläke alkaa vuonna 2006, 

rahastoitu osa määräytyy liitteen 7 mukaisesti. 

 

Työttömyyseläkkeen rahastoitu osa 

 

a. Eläketapahtuman ollessa vuonna 2006 ja eläkkeen alkaessa ennen vuotta 2007 

sellaisen työttömyyseläkkeen, jossa TEL:n peruseläketurvan, LEL:n, TaEL:n ja 

MEL:n mukainen työttömyyseläke ei sisällä tulevan ajan eläkeosaa, mutta jossa 

työttömyyseläkkeen jälkeen maksettavaan vanhuus- tai perhe-eläkkeeseen lisä-

tään tulevan ajan eläkeosa, rahastoitu osa on eläkkeen alkamisajankohtaa vas-

taava määrä. Vastaavalla tavalla määräytyy osa-aikaeläkkeen ja osatyökyvyttö-

myyseläkkeen (jos osatyökyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on ollut vuonna 

2006) jälkeisen työttömyyseläkkeen rahastoitu osa. Vuosien 1996 ja 2000 suoja-

usten piiriin kuuluviin henkilöihin sovelletaan kuitenkin vuoden 2004 säännöksiä. 

Suojauksen piiriin kuuluminen on määritelty työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 8 momentissa. 
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b. Eläketapahtuman ollessa ennen vuotta 2006 sellaisen täysitehoisen työttömyys-

eläkkeen, jossa TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukainen työttömyyseläke ei si-

sällä tulevan ajan eläkeosaa, mutta jossa työttömyyseläkkeen jälkeen maksetta-

vaan vanhuus- tai perhe-eläkkeeseen lisätään tulevan ajan eläkeosa, rahastoitu 

osa on 80 prosenttia eläkkeen alkamisajankohtaa vastaavasta määrästä muun-

nettuna TEL-puoliväli-indeksillä eläketapahtumaa seuraavan kuukauden alkuun. 

 

c. TEL:n, LEL:n tai MEL:n mukaisen täysitehoisen työttömyyseläkkeen eläketapah-

tuman ollessa ajalla 1.8.2002–31.12.2005, on osa-aikaeläkkeen jälkeen myönne-

tyn työttömyyseläkkeen rahastoitu osa 80 prosenttia eläkkeen alkamisajankohtaa 

vastaavasta määrästä muunnettuna TEL-puoliväli-indeksillä eläketapahtumaa 

seuraavan kuukauden alkuun. 

 

d. Sellaisen täysitehoisen työttömyyseläkkeen, jossa TEL:n mukaan työttömyys-

eläkkeeseen sisältyy tulevan ajan eläkeosa 30.6.1989 jälkeen päättyneen, vähin-

tään viisi vuotta kestäneen työsuhteen perusteella, rahastoitu osa on 50 prosent-

tia ilman lapsikorotusta lasketusta eläkkeen alkamisajankohtaa vastaavasta mää-

rästä muunnettuna TEL-puoliväli-indeksillä eläketapahtumaa seuraavan kuukau-

den alkuun. Edellä mainittua viiden vuoden aikarajaa sovellettaessa katsotaan 

työsuhteen jatkuneen yhdenjaksoisena, vaikka työsuhde olisi päätetty TEL 2 §:n 

3-5 momentissa, sellaisena kuin lainkohta on voimassa 31. päivänä joulukuuta 

2004, säädetyllä tavalla.  

 

e. Sellaisen täysitehoisen työttömyyseläkkeen, jossa LEL:n mukaan on eläkkee-

seen oikeuttavana otettu huomioon eläkeikään jäljellä olevaa aikaa vastaava an-

sio ja jonka perusteena olevaa ansiota on 30.6.1989 jälkeen ansaittu vähintään 

LEL 7 §:n 1 momentissa, sellaisena kuin lainkohta on voimassa 31. päivänä jou-

lukuuta 2004, tarkoitettu rajamäärä, rahastoitu osa on 30 prosenttia eläkkeen al-

kamisajankohtaa vastaavasta määrästä ilman lapsikorotusta muunnettuna TEL-

puoliväli-indeksillä eläketapahtumaa seuraavan kuukauden alkuun. 

 

f. Sellaisen täysitehoisen työttömyyseläkkeen, jossa MEL:n mukaan työttömyys-

eläkkeeseen sisältyy tulevan ajan eläkeosa 31.12.1990 jälkeen päättyneen työ-

suhteen perusteella, rahastoitu osa on 30 prosenttia eläkkeen alkamisajankohtaa 

vastaavasta määrästä ilman lapsikorotusta muunnettuna TEL-puoliväli-indeksillä 

eläketapahtumaa seuraavan kuukauden alkuun. 
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g. Sellaisen täysitehoisen työttömyyseläkkeen, jossa TaEL:n mukaan työttömyys-

eläkkeeseen sisältyy eläkeikään jäljellä olevaa aikaa vastaava ansio, rahastoitu 

osa on nolla. 

 

h. 1.4.1998 tai sen jälkeen myönnetyissä osa-aikaeläkkeen jälkeen alkavissa, 

TEL:n, LEL:n tai MEL:n mukaisissa täysitehoisissa työttömyyseläkkeissä, joissa 

eläketapahtuma on ennen 1.8.2002, saadaan työttömyyseläkkeen rahastoitu osa 

ottamalla eläkkeen alkamisajankohtaa vastaavasta määrästä edellä kohtien b., 

d., e., tai f. mukaisen työttömyyseläkkeen mukaiset osuudet ja muuntamalla TEL-

puoliväli-indeksillä eläketapahtumaa seuraavan kuukauden alkuun. Sovellettaes-

sa kohtia b., d., e. tai f. työttömyyseläkkeen osalta eläkkeen alkamisajankohtaa 

vastaava määrä on ilman osa-aikaeläkkeen perusteella määräytyvää työttö-

myyseläkkeen osaa, johon on kohdissa d.-f. liitetty tuleva aika. 

 

Jos työttömyyseläkkeeseen tehdään uusi yhteensovitus, eläkkeen rahastoitu osa ei 

muutu. Jos maksettava eläke on pienempi kuin eläkkeen rahastoitu osa, on eläke ko-

konaan rahastoitua osaa. 

 

Jatkoeläkkeiden ja entisin perustein myönnettävien eläkkeiden, joissa ensimmäisen 

eläkkeen eläketapahtuma on ennen 1.1.2000 ja toinen eläke alkaa 1.1.2000–

31.12.2005, rahastoitu osa määräytyy liitteen 4 mukaisesti. 

 

Jatkoeläkkeiden ja entisin perustein myönnettävien eläkkeiden, joissa ensimmäisen 

eläkkeen eläketapahtuma on ennen vuotta 2006 ja toinen eläke alkaa vuonna 2006, 

rahastoitu osa määräytyy liitteen 7 mukaisesti. 
 
Kuntoutusrahan rahastoitu osa 

 

Jos kuntoutusraha alkaa ennen vuotta 2007 ja kuntoutustapahtuma on vuonna 2006, 

kuntoutusrahan rahastoitu osa on yhtä suuri kuin kuntoutusrahan perusteena olevan 

TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa oli-

si ollut, jos kuntoutusrahan sijasta olisi myönnetty työkyvyttömyyseläke. 

 

Seuraavat säännöt koskevat soveltuvin osin myös sellaisia kuntoutusrahoja, jotka al-

kavat vuonna 2007 tai sen jälkeen, mutta joiden kuntoutustapahtuma on ennen vuotta 

2006. 
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Jos kuntoutustapahtuma on ennen vuotta 2006, on kuntoutusrahan, jossa tuleva aika 

tai sitä vastaava ansio on otettu huomioon kahden tai useamman TEL:n, LEL:n, 

TaEL:n tai MEL:n alaisen työsuhteen perusteella, rahastoitu osa yhtä suuri kuin kun-

toutusrahan myöntäneen eläkelaitoksen vastuulla oleva osa olisi kuntoutusrahan pe-

rusteena olevan työkyvyttömyyseläkkeen rahastoidusta osasta TEL 12 § 2 momentin, 

sellaisena kuin lainkohta on voimassa 31. päivänä joulukuuta 2004, mukaan ollut, jos 

kuntoutusrahan sijasta olisi myönnetty työkyvyttömyyseläke. 

 

Jos kuntoutusrahaan tehdään uusi yhteensovitus, eläkkeen rahastoitu osa ei muutu. 

Jos maksettava kuntoutusraha on pienempi kuin kuntoutusrahan rahastoitu osa, on 

kuntoutusraha kokonaan rahastoitua osaa.  
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KERTASUORITUSTEN JAKAMINEN OSIIN VASTUUNJAKOA VARTEN 

 

 

1. TyEL:n, TEL:n, YEL:n ja MYEL:n peruseläketurvan sekä LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaisten van-

huus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden kertasuoritukset 

 

TyEL:n, TEL:n, YEL:n ja MYEL:n peruseläketurvan sekä LEL:n, TaEL:n ja 

MEL:n mukaisesta eläkkeestä TyEL 114 §:n; TEL 19 b §:n 5-7 momentin, 

LEL 13 a §:n, TaEL 11 §:n, sellaisina kuin lainkohdat ovat voimassa 

31.12.2006; MEL 111 §:n, YEL 99 §:n ja MYEL 94 §:n mukaisesti maksettu 

kertasuoritus jaetaan osiin vastuunjakoa varten seuraavasti. 

 

Vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeestä maksettu kertasuoritus jaetaan elä-

kelaitoksen itsensä kustannettavaan osaan ja vastuunjakoperusteiden koh-

tien 1.1 ja 4.1 mukaisiin hyvitettäviin osiin samassa suhteessa kuin eläke 

jakautuu näihin osiin kertasuorituksen määräytymisajankohtana. Kohtaa 1.1 

koskee tässä seuraava tarkennus: pelkästä vanhuuseläkkeestä maksettu 

kertasuoritus selvitellään kohdan 1.1.1 mukaisesti. Työkyvyttömyyseläk-

keestä ja sen yhteydessä mahdollisesti maksettavasta vastaisesta van-

huuseläkkeestä maksettu kertasuoritus selvitellään kohdan 1.1.2 mukaises-

ti. Jos eläkkeeseen sisältyy lapsikorotus, kertasuoritus jaetaan osiin erik-

seen lapsikorottamattoman eläkkeen ja lapsikorotuksen osalta. Kertasuori-

tuksen määräytymisajankohtana pidetään sitä hetkeä, josta alkaen eläke 

maksetaan kertasuorituksena.  

 

2. Lisäeläkkeiden ja työnantajavakuutuksen eläkkeiden kertasuoritukset 

 

TyEL:n voimaanpanolain 32 §:n 5 momentissa tarkoitetun TEL:n lisäeläke-

vakuutuksen, YEL:n voimaanpanolain 29 §:ssä tarkoitetun lisäeläkevakuu-

tuksen ja MYEL:n 11 §:n 1 momentin, sellaisena kuin lainkohta on voimas-

sa 31.12.2000, mukaisen lisäeläkevakuutuksen osalta ja työnantajavakuu-

tuksen osalta eläkkeen kertasuoritus jaetaan eläkelaitoksen itsensä kustan-

nettavaan osaan, määrätyn toisen eläkelaitoksen kustannettavaan osaan ja 

osaan b
vE  samassa suhteessa kuin kertasuorituksen perusteena oleva elä-

ke kertasuorituksen määräytymisajankohtana. 
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EUROOPAN YHTEISÖIHIN MAKSETTUJEN SIIRTOMÄÄRIEN KÄSITTELY VASTUUNJAOSSA 

 

Eläkelaitos ilmoittaa vuonna v maksamansa siirtomäärät perustekorolla 

(b1) korkoutettuna EY-eläkesiirtolain mukaisissa erityisperusteissa määri-

tellystä eräpäivästä (eräpäivä) hetkeen 1.7.v. Tämä siirtomäärälle laskettu 

perustekorko otetaan huomioon hyvitettävien eläkkeiden osissa a
vE , b

vE  ja 

y
vE . 

 

1. TyEL:n, TEL:n peruseläketurvan ja MYEL:n sekä LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaiset siirtomäärät  

 

TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n ja MYEL:n mukaiset Euroopan yhtei-

söihin maksetut siirtomäärät jaetaan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-

eläkkeeseen käyttäen EY-eläkesiirtolain mukaisissa erityisperusteissa mää-

riteltyjä pääoma-arvokertoimia.  

 

TyEL:n, TEL:n peruseläketurvan, MEL:n vastuunjako-osan sekä LEL:n ja 

TaEL:n  mukaisen vanhuuseläkkeen määrä jaetaan rahastoituun ja yhtei-

sesti kustannettavaan osaan.   

 

Eläkevakuutusyhtiöille, eläkekassoille, eläkesäätiöille ja MEK:lle suuree-

seen  VRM
vE  lisättävä määrä EY

vE  saadaan kertomalla vanhuuseläkkeen ra-

hastoitu osa vastaisen vanhuuseläkkeen pääoma-arvokertoimella. Van-

huuseläkkeen rahastoitu osa ja pääoma-arvo on määritelty vastuunjakope-

rusteiden kohdassa 1.4.1 mainituissa perusteissa. Vanhuuseläkkeen rahas-

toitu osa lasketaan eräpäivänä. Pääoma-arvoa laskettaessa ikänä käyte-

tään työntekijän ikää eräpäivänä kuukauden tarkkuudella.  

 

Euroopan yhteisöihin maksetut TyEL:n, TEL:n peruseläketurvan, MEL:n 

vastuunjako-osan sekä LEL:n ja TaEL:n mukaiset työkyvyttömyys- ja per-

he-eläkkeet ovat kokonaan yhteisesti kustannettavia. 

 

Muutoin siirtomäärät jaetaan osiin kohdan 1.1 mukaan. 
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2. TyEL:n voimaanpanolain 32 §:n 5 momentissa tarkoitetun TEL:n lisäturvan ja työnantajavakuutuk-

sen mukaiset siirtomäärät   

 

TEL:n vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeen lisäturvan mukaiset Euroopan 

yhteisöihin maksetut siirtomäärät jaetaan vanhuus- ja työkyvyttömyyseläk-

keeseen käyttäen EY-eläkesiirtolain mukaisissa erityisperusteissa määritel-

tyjä pääoma-arvokertoimia. 

 

TEL:n lisäperhe-eläkkeen mukainen siirtomäärä on laskettu käyttäen EY-

eläkesiirtolain mukaisissa erityisperusteissa määriteltyjä pääoma-

arvokertoimia. 

 

TEL:n lisäeläkkeen määrä jaetaan rahastoituun ja yhteisesti kustannetta-

vaan osaan.   

 

Vanhuuseläkkeen rahastoitu osa lasketaan kertomalla TEL:n lisäeläkeva-

kuutuksen erityisperusteiden mukainen vanhuuseläkkeen rahastoitu osa 

vastaisen vanhuuseläkkeen pääoma-arvokertoimella. Työkyvyttömyyseläk-

keen rahastoitu osa lasketaan kertomalla TEL:n lisäeläkevakuutuksen eri-

tyisperusteiden mukainen työkyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa vastaisen 

työkyvyttömyyseläkkeen pääoma-arvokertoimella. Perhe-eläkkeen rahas-

toitu osa saadaan kertomalla TEL:n lisäeläkevakuutuksen erityisperustei-

den mukainen perhe-eläkkeen rahastoitu osa vastaisen perhe-eläkkeen 

pääoma-arvokertoimella. Pääoma-arvoa laskettaessa ikänä käytetään työn-

tekijän ikää eräpäivänä kuukauden tarkkuudella.  

 

Siirtomäärät jaetaan osiin kohdan 1.1 mukaan.  

 

3. YEL:n mukaiset siirtomäärät 

 

YEL:n mukaiset Euroopan yhteisöihin maksetut siirtomäärät jaetaan van-

huus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeeseen käyttäen EY-eläkesiirtolain 

mukaisissa erityisperusteissa määriteltyjä pääoma-arvokertoimia.  
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Euroopan yhteisöihin maksetut YEL:n perusturvan mukaiset osat kuuluvat 

kokonaan osaan y
vE . 

 

4. YEL:n voimaanpanolain 29 §:ssä tarkoitetun lisäeläketurvan ja MYEL:n 11 §:n 1 momentin, sellai-

sena kuin lainkohta on voimassa 31.12.2000, mukaisen MYEL:n lisäturvan mukaiset siirtomäärät 

 

YEL:n ja MYEL:n vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeen lisäturvan mukaiset 

Euroopan yhteisöihin maksetut siirtomäärät jaetaan vanhuus- ja työkyvyt-

tömyyseläkkeeseen käyttäen EY-eläkesiirtolain mukaisissa erityisperus-

teissa määriteltyjä pääoma-arvokertoimia. 

 

YEL:n ja MYEL:n lisäperhe-eläkkeen mukainen siirtomäärä on laskettu 

käyttäen EY-eläkesiirtolain mukaisissa erityisperusteissa määriteltyjä pää-

oma-arvokertoimia. 

    

Siirtomäärät jaetaan osiin vastuunjakoperusteiden mukaan.  
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Käytetyt lyhenteet: 
 

ET = eläketapahtuma 
KURA = kuntoutusraha 
KUTU = kuntoutustuki 
OAE = osa-aikaeläke 
OTK = osatyökyvyttömyyseläke 
TK = työkyvyttömyyseläke 
TT = työttömyyseläke 

 
Uusi rahastointi 
 
- työkyvyttömyyseläkkeessä, jos eläketapahtuma on 1.1.2000 tai sen jälkeen 
- työttömyyseläkkeessä, jos työttömyyseläkkeeseen on sovellettu uutta lepäävää tulevaa aikaa koskevaa säännöstä 
 
Huomioitavaa 
 
- Yksilöllinen varhaiseläke ja kuntoutustuki käyttäytyvät vastuunjaossa kuten työkyvyttömyyseläke. 
- Osakuntoutustuki käyttäytyy vastuunjaossa kuten osatyökyvyttömyyseläke 
- Lapsi- ja kuntoutuskorotus ovat yhteisesti kustannettavia, joten ne vähennetään eläkkeen alkumäärästä rahastoitua osaa laskettaessa, vaikka tätä ei 

erikseen taulukossa mainita. 
- Mahdollisesta rahastokoron alennuksesta 1.1.1997 ei tässä taulukossa mainita erikseen. 

 
Oletetaan 
 
- ensimmäisen eläkkeen eläketapahtuma ennen 1.1.2000 
- toinen eläke alkaa 1.1.2000 tai sen jälkeen ja ennen 1.1.2006; kohtia 6 ja 8-10 sovelletaan lisäksi niihin tapauksiin, joissa toinen eläke alkaa 

1.1.2006 jälkeen, mutta eläkkeen eläketapahtuma on ennen 1.1.2006 
 

 



TEL:N MUKAINEN RAHASTOITU OSA VUODEN 2000 MUUTOKSEN SIIRTYMÄKAUDELLA   Liite 4 2(2) 
 
 

* ) Sovittu yleiskirjeessä A 37/99, että vanhan lain mukainen TT, kun OTK->TT. Lain voimaantulosäännös: vanhan lain mukainen TT -> vanha rahastointi. 
 
**) Mikäli TK- tai OTK-eläkkeen eläketapahtuma on 1.1.2003 tai myöhemmin, on TK- ja OTK- eläkkeen alkumäärässä mukana OAE:n ajalta karttunut  eläke ja siihen 
liittyvä tuleva aika.  
 
***) Mikäli TT-eläkkeen eläketapahtuma on 1.8.2002 tai myöhemmin, on TT-eläkkeen alkumäärässä mukana OAE:n ajalta karttunut  eläke ja siihen liittyvä tuleva aika. 

Nro  Uusi ET 
 

Tuleva 
aika 

Rahastointi Rahastoidun osan laskenta 

1 TK -> TK tai 
OTK -> OTK 
(entisin perustein 
tai jatkoeläke) 

On On Vanha Vanhan TK:n tai OTK:n alkuperäinen rahastoitu osa 

2 OTK -> TK 
(laji muuttuu) 

Ei On Vanha OTK:n alkuperäinen rahastoitu osa * 2 

3 TK -> OTK 
(laji muuttuu) 

Ei On Vanha TK:n alkuperäinen rahastoitu osa / 2 

4a TK, OTK -> TT 
(entisin perustein) 

On Ei Uusi TT:n alkumäärä indeksoituna TK:n, tai OTK:n eläketapahtumaa seuraavan kuukauden 
alkuun * 0,8 

4b OTK -> TT 
(laji muuttuu) 

On On * Vanha * - vähintään 5 vuoden työsuhde: TT:n alkumäärä indeksoidaan OTK:n eläketapahtumaa 
seuraavan kuukauden alkuun / 2 

- alle 5 vuoden työsuhde: rahastoitua osaa ei ole 
5 TT -> TK 

(entisin perustein 
tai laji muuttuu) 

On (enti-
sin perus-
tein) 
Ei (laji 
muuttuu) 

On Vanha - vähintään 5 vuoden työsuhde: TT:n alkuperäinen rahastoitu osa * 2 
- alle 5 vuoden työsuhde ennen TT: TK:n alkumäärä indeksoituna TT:n eläketapahtu-

maa seuraavan kuukauden alkuun 
HUOM Siirtymäkauden jälkeen tulevaa aikaa ei ole, kun TT -> TK (TEL 4 c § 3 momentti) 

6 KURA -> TK 
(entisin perustein 
tai laji muuttuu) 

On  On Uusi TK:n alkumäärä indeksoidaan TK:n eläketapahtumaa seuraavan kuukauden alkuun * 0,8  

7 KUTU -> KURA 
(laji muuttuu) 

On On Uusi KURA:n perusteena oleva KUTU indeksoidaan KURA:n eläketapahtumaa seuraavan  
kuukauden alkuun * 0,8 

8 OAE -> OTK **) 
(täysitehoinen 
OTK) 

On On Uusi OTK:n alkumäärä ilman OAE:n ajalta karttunutta eläkettä ja siihen liittyvää tulevaa aikaa 
indeksoidaan OTK:n eläketapahtumaa seuraavan kuukauden alkuun * 0,8.  

9 OAE -> TK **) 
(täysitehoinen TK) 

On On Uusi TK:n alkumäärä ilman OAE:n ajalta karttunutta eläkettä ja siihen liittyvää tulevaa aikaa 
indeksoidaan TK:n  eläketapahtumaa seuraavan kuukauden alkuun * 0,8.  

10 OAE -> TT ***) 
(täysitehoinen TT) 

On Ei Uusi TT:n alkumäärä ilman OAE:n ajalta karttunutta eläkettä indeksoidaan TT:n eläketapahtu-
maa seuraavan kuukauden alkuun * 0,8. 



      Liite 5(a)  

Eläketurvakeskuksesta annetut arviot (Huom. Eläkelaitoksen ennakoissa käytettävät kertoimet mää-
räytyvät eläkelaitosten arvioimien lähtötietojen perusteella): 
  
qa

v = c ja qb
v = e 

qa
v+1 = f, qb

v+1 = g ja qb’
v+1 = h 

qs
v+1 = i, qTVR(j)

v+1= j, qTVR(y)
v+1 = k, 

 
*) TyEL:n, MEL:n, MYEL:n, OrtKL:n, SP:n tai Ahvenanmaan maakuntahallituksen palkka-
/työtulosumma Sp

 
 
VEL-, KuEL-, KiEL- ja KelaL-eläkelaitokset ilmoittavat vastaavat tiedot ennakoita varten Vilra-
sopimuksen liitteellä 1. 

 
LOMAKE VUODEN v+1 VASTUUNJAON ENNAKOIDEN MÄÄRÄÄMISEKSI 
 (Eläkelaitokset ilmoittavat tiedot viimeistään x.11.v) 
 
Laitosnumero  
 
Eläkelaitos 
 
ARVIO VUONNA v+1 ELÄKELAITOKSELLE HYVITETTÄVISTÄ ELÄKKEISTÄ  per 1.7.v+1: 
 
1. Vanhuuseläkkeet (E)   

                             (EVRM)  

                             (Ea)  

2. Tk-, tt-, pe-, oa- ja lisäeläkkeet ym. (Eb)  

3. Toisen eläkelaitoksen vastattavat eläkkeet (Ed)  

4. Merimieseläkekassan vastattavat MEL-ylitteet (Em) 

5. Palkattomista ajoista karttunut eläkemeno (Es) 

 
ARVIO VUODEN v+1 ELÄKELAITOKSEN MAKSUSUUREISTA TASAUKSEEN per 1.7.v+1  
(kohta 1 ilmoitetaan kuitenkin per 31.12.v): 
 
1. Tasausvastuu/-rahasto per 31.12.v (VT)    

2. Vakuutusmaksujen tasausosat (Ba)   

3. Palkka-/työtulosumma (Sp)*)   

4. YEL-työtulosumma (Sp)   

5. TEL-lisäeläkevakuutuksesta ja työnantajavakuutuksesta (BbL)  

6. Eläkelaitoksen vastattavat muut eläkkeet (Bd)  

7. Merimieseläkekassan vastattavat MEL-ylitteet (Bm)  

 
 
Päiväys 
 
 
Eläkelaitoksen tai vakuutusmatemaatikon allekirjoitus
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Eläketurvakeskuksesta annetut arviot (Huom. Eläkelaitoksen ennakoissa käytettävät kertoimet mää-
räytyvät eläkelaitosten arvioimien lähtötietojen perusteella): 
  
 
qa

v-1 = c ja qb
v-1 = e 

qa
v = f ja qb’

v = h 
 
*)TyEL:n, MEL:n, MYEL:n, OrtKL:n, SP:n tai Ahvenanmaan maakuntahallituksen palkka-
/työtulosumma Sp. Jos eläkelaitos harjoittaa sekä TyEL:n että YEL:n mukaista toimintaa, tässä anne-
taan TyEL:n mukainen palkkasumma. 
 
VEL-, KuEL-, KiEL- ja KelaL-eläkelaitokset ilmoittavat vastaavat tiedot ennakoita varten Vilra-
sopimuksen liitteellä 2. 
 
 

LOMAKE VUODEN v VASTUUNJAON ENNAKOIDEN TARKENTAMISEKSI 
 (Eläkelaitokset ilmoittavat tiedot viimeistään x.8.v) 
 
 
Laitosnumero  
 
Eläkelaitos 
 
 
ARVIO VUONNA v ELÄKELAITOKSELLE HYVITETTÄVISTÄ ELÄKKEISTÄ  per 1.7.v: 
 
1. Vanhuuseläkkeet (E)  

                             (EVRM)  

                             (Ea)  

2. Tk-, tt-, pe-, oa- ja lisäeläkkeet ym. (Eb)  

3. Toisen eläkelaitoksen vastattavat eläkkeet (Ed)  

4. Merimieseläkekassan vastattavat MEL-ylitteet (Em) 

 
ARVIO VUODEN v ELÄKELAITOKSEN MAKSUSUUREISTA TASAUKSEEN per 1.7.v  
(kohta 1 ilmoitetaan kuitenkin per 31.12.v-1): 
 
1. Tasausvastuu/-rahasto per 31.12.v-1 (VT)  

2. Vakuutusmaksujen tasausosat (Ba) 

3. Palkka-/työtulosumma (Sp)*)  

4. TEL-lisäeläkevakuutuksesta ja työnantajavakuutuksesta (BbL) 

5. Eläkelaitoksen vastattavat muut eläkkeet (Bd) 

6. Merimieseläkekassan vastattavat MEL-ylitteet (Bm) 

 
 
Päiväys 
 
 
Eläkelaitoksen tai vakuutusmatemaatikon allekirjoitus 
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LYHENTEITÄ: 
 
 
KelaL  Kansaneläkelaitoksesta annettu laki 
KiEL  Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki 
KiPEL Evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelaki 
KuEL  Kunnallinen eläkelaki 
LEL  Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki 
MEL  Merimieseläkelaki 
MYEL Maatalousyrittäjän eläkelaki 
OrtKL Ortodoksisesta kirkkokunnasta annettu laki 
TaEL  Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaki 
TEL   Työntekijäin eläkelaki 
TyEL  Työntekijän eläkelaki 
VaEL  Valtion eläkelaki 
YEL Yrittäjän eläkelaki 
 
 
ETK  Eläketurvakeskus 
Kela  Kansaneläkelaitos 
Keva  Kuntien eläkevakuutus 
KKR  Kirkon keskusrahasto 
MEK  Merimieseläkekassa 
Mela  Maatalousyrittäjien eläkelaitos 
OPEK Ortodoksisen kirkon papiston eläkekassa –niminen Ortodoksisesta kirkkokunnasta annettuun 

lakiin perustuvien eläkesäännösten mukaista toimintaa harjoittava eläkelaitos 
SP  Suomen Pankki 
STM  Sosiaali- ja terveysministeriö 
TVR  Työttömyysvakuutusrahasto 
VK  Valtiokonttori 
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TEL:N MUKAINEN RAHASTOITU OSA VUODEN 2006 MUUTOKSEN SIIRTYMÄKAUDELLA  
 
Käytetyt lyhenteet: 

ET  = eläketapahtuma 
KURA  = kuntoutusraha 
KUTU  = kuntoutustuki 
OAE  = osa-aikaeläke 
OTK  = osatyökyvyttömyyseläke 
TK  = työkyvyttömyyseläke 
TT  = työttömyyseläke 
 

Entisin perustein = Uusi eläketapahtuma on alle kahden vuoden kuluttua edellisen eläkkeen päätty-
misestä tai työntekijä tulee uudelleen työkyvyttömäksi saman sairauden, vian tai vamman vuoksi.  
Jatkoeläke = suoraan edellisen eläkkeen jatkona myönnetty eläke 
Laji muuttuu = kuten jatkoeläke, mutta eläkelaji muuttuu 

 
Rahastointi työkyvyttömyyseläkkeissä ja työttömyyseläkkeissä 
- Jos työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2006, rahastoitu osa on eläkkeen alka-

misajankohtaa vastaava määrä jaettuna vastuunjaon tarkasteluajan eläkelaitoksille perusteiden liit-
teen 1 mukaisesti. Rahastoidaan 63 ikävuoteen asti. (=uusi) 

- Jos työttömyyseläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2006 ja eläke alkaa ennen 1.1.2007, rahastoitu 
osa on eläkkeen alkamisajankohtaa vastaava määrä. Rahastoidaan 63 ikävuoteen asti. (=uusi) 

- Jos eläketapahtuma on ajalla 1.1.2000 - 31.12.2005, rahastoitu osa on 80 % eläkkeen alkamisajan-
kohtaa vastaavasta määrästä, joka on indeksoitu eläketapahtumaa seuraavan kuukauden alkuun. 
Rahastoidaan 65 ikävuoteen asti. (=vanha) 

- Jos eläketapahtuma on ennen 1.1.2000, rahastoitu osa määräytyy perusteiden liitteen 1 mukaisesti 
 
Huomioitavaa 

- Yksilöllinen varhaiseläke ja kuntoutustuki käyttäytyvät vastuunjaossa kuten työkyvyttömyyseläke. 
Vuoden 2004 alusta lukien yksilöllinen varhaiseläke voidaan myöntää ainoastaan vuonna 1943 tai si-
tä aikaisemmin syntyneelle. 

- Osakuntoutustuki käyttäytyy vastuunjaossa kuten osatyökyvyttömyyseläke 
- Kuntoutus- ja kertakorotus (TEL 7 g § tai MEL 12 c §, sellaisina kuin lainkohdat ovat voimassa 

31.12.2006) ovat yhteisesti kustannettavia, joten ne vähennetään eläkkeen alkamisajankohtaa vas-
taavasta määrästä rahastoitua osaa laskettaessa, vaikka tätä ei erikseen taulukossa mainita. 

- Mahdollisesta rahastokoron alennuksesta 1.1.1997 ei tässä taulukossa mainita erikseen. 
 

Oletetaan työkyvyttömyyseläkkeissä ja työttömyyseläkkeissä 

- ensimmäisen eläkkeen eläketapahtuma ennen vuotta 2006 
- toinen eläke alkaa vuonna 2006 (kohdissa 7, 9 ja 10 edellytetään lisäksi, että toisen eläkkeen eläke-

tapahtuma on vuonna 2006. Jos eläkkeen eläketapahtuma on ennen vuotta 2006, eläkkeen rahastoi-
tu osa määräytyy perusteiden liitteen 4 tai liitteen 1 mukaisesti riippuen toisen eläkkeen eläketapah-
tumapäivästä) 
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TEL:N MUKAINEN RAHASTOITU OSA VUODEN 2006 MUUTOKSEN SIIRTYMÄKAUDELLA 
 
Nro  Uusi ET 

 
Rahas-
tointi 

Rahastoitu osa 

1 TK → TK 
OTK → OTK 
(entisin perustein tai 
jatkoeläke) 
 

On 
(entisin 
perustein) 
 
Ei 
(jatko-
eläke) 

Vanha 
 
 
 
Vanha 

Vanhan TK:n tai OTK:n alkuperäinen rahastoi-
tu osa 

2 OTK → TK 
(laji muuttuu) 
 

Ei Vanha OTK:n alkuperäistä rahastoitua osaa muute-
taan samassa suhteessa kuin eläkkeen määrä 
muuttuu 
 

3 TK → OTK 
(laji muuttuu) 
 

Ei Vanha TK:n alkuperäistä rahastoitua osaa muutetaan 
samassa suhteessa kuin eläkkeen määrä 
muuttuu 
 

4 TK, OTK → TT  
(entisin perustein tai 
laji muuttuu) 

On Vanha TT:n alkumäärä indeksoidaan OTK:n tai TK:n 
eläketapahtumaa seuraavan kuukauden al-
kuun x 80 %  
 
HUOM. Eläkkeeseen ja sen rahastoituun 
osaan ei tule tulevan ajan eläkkeen osaa, jollei 
henkilö kuulu vuonna 1996 tai 2000 suojattu-
jen piiriin. 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

TT → TK 
(entisin perustein tai 
laji muuttuu) 
 

On (entisin 
perustein) 
 
On 
(laji muut-
tuu) 

Vanha 
 
 
Vanha 

TT:n alkuperäinen rahastoitu osa 
 
 
TT:n alkuperäinen rahastoitu osa 
 
 
 
HUOM. Tulevan ajan eläkeosa lisätään eläk-
keeseen työkyvyttömyyseläkkeen muuttuessa 
vanhuuseläkkeeksi. 
 

6 KURA → KURA 
(entisin perustein tai 
jatko) 

On Vanha KURA:n alkuperäinen rahastoitu osa. 
 
 

7 KURA → OTK, TK 
(entisin perustein tai 
laji muuttuu) 
 

On  Uusi OTK:n tai TK:n alkamisajankohtaa vastaava 
määrä jaettuna vastuunjaon tarkasteluajan 
eläkelaitoksille 
 

8 KUTU → KURA 
(entisin perustein tai 
laji muuttuu) 
 

On Vanha KURA:n alkamisajankohdan KUTU:a vastaava 
määrä indeksoidaan KURA:n kuntoutustapah-
tumaa seuraavan kuukauden alkuun x 80 %   

9  OAE → TK, OTK 
 

On Uusi TK:n tai OTK:n alkamisajankohtaa vastaava 
määrä jaettuna vastuunjaon tarkasteluajan 
eläkelaitoksille 
 

10 OAE → TT 
 

On Uusi TT:n alkamisajankohtaa vastaava määrä   
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RAHASTOIDUT OSAT VUODEN 2007 MUUTOKSEN SIIRTYMÄKAUDELLA  
 
Käytetyt lyhenteet: 

ET  = eläketapahtuma 
KURA  = kuntoutusraha 
KUTU  = kuntoutustuki 
OAE  = osa-aikaeläke 
OTK  = osatyökyvyttömyyseläke 
TK  = työkyvyttömyyseläke 
TT  = työttömyyseläke 
 

Entisin perustein = Uusi eläketapahtuma on alle kahden vuoden kuluttua edellisen eläkkeen päätty-
misestä tai työntekijä tulee uudelleen työkyvyttömäksi saman sairauden, vian tai vamman vuoksi.  
Jatkoeläke = suoraan edellisen eläkkeen jatkona myönnetty eläke 
Laji muuttuu = kuten jatkoeläke, mutta eläkelaji muuttuu 

 
Rahastointi työkyvyttömyyseläkkeissä ja työttömyyseläkkeissä 
- Jos työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on 1.1.2007 tai sen jälkeen, rahastoitu osa on eläkkeen 

alkamisajankohtaa vastaava määrä jaettuna vastuunjaon tarkasteluajan eläkelaitoksille kohdan 
1.1.2.1 mukaisesti, ja otetaan huomioon 2 094,45 € raja. Rahastoidaan 63 ikävuoteen asti. (=uusi) 

- Jos työttömyyseläke alkaa 1.1.2007 tai sen jälkeen, rahastoitu osa määritellään kohdan 1.1.2.2 mu-
kaisesti. Rahastoidaan 63 ikävuoteen asti. (=uusi) 

- Jos työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2006, rahastoitu osa on eläkkeen alka-
misajankohtaa vastaava määrä jaettuna vastuunjaon tarkasteluajan eläkelaitoksille. Rahastoidaan 63 
ikävuoteen asti. (=alkuperäinen) 

- Jos eläketapahtuma on ajalla 1.1.2000-31.12.2005, rahastoitu osa on 80 % eläkkeen alkamisajan-
kohtaa vastaavasta määrästä, joka on indeksoitu eläketapahtumaa seuraavan kuukauden alkuun. 
Rahastoidaan 65 ikävuoteen asti. (=alkuperäinen) 

- Jos eläketapahtuma on ennen 1.1.2000, rahastoitu osa määräytyy perusteiden liitteen 1 mukaisesti 
(=alkuperäinen) 

 
Huomioitavaa 

- Yksilöllinen varhaiseläke ja kuntoutustuki käyttäytyvät vastuunjaossa kuten työkyvyttömyyseläke. 
Vuoden 2004 alusta lukien yksilöllinen varhaiseläke voidaan myöntää ainoastaan vuonna 1943 tai si-
tä aikaisemmin syntyneelle. 

- Osakuntoutustuki käyttäytyy vastuunjaossa kuten osatyökyvyttömyyseläke 
- Kuntoutus- ja kertakorotus (TyEL 81 § tai MEL 87 §) ovat yhteisesti kustannettavia, joten ne vähen-

netään eläkkeen alkamisajankohtaa vastaavasta määrästä rahastoitua osaa laskettaessa, vaikka tä-
tä ei erikseen taulukossa mainita. 

- Mahdollisesta rahastokoron alennuksesta 1.1.1997 ei tässä taulukossa mainita erikseen. 
 

Oletetaan työkyvyttömyyseläkkeissä ja työttömyyseläkkeissä 

- ensimmäisen eläkkeen eläketapahtuma ennen vuotta 2007 (työkyvyttömyyseläkkeet) tai ensimmäi-
nen eläke alkaa ennen vuotta 2007 (työttömyyseläkkeet) 

- toinen eläke alkaa vuonna 2007 tai sen jälkeen (kohdissa 7 ja 9 edellytetään lisäksi, että työkyvyttö-
myyseläkkeissä toisen eläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2007 tai sen jälkeen. Jos eläkkeen elä-
ketapahtuma on ennen vuotta 2007, eläkkeen rahastoitu osa määräytyy perusteiden kohdan 1.1.2.1 
tai liitteen 1 mukaisesti riippuen toisen eläkkeen eläketapahtumapäivästä ) 
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RAHASTOIDUT OSAT VUODEN 2007 MUUTOKSEN SIIRTYMÄKAUDELLA 
 
Nro  Uusi ET 

 
Rahas-
tointi 

Rahastoitu osa 

1 TK → TK 
OTK → OTK 
(entisin perustein tai 
jatkoeläke) 
 

On 
(entisin 
perustein) 
 
Ei 
(jatko-
eläke) 

Alku-
peräi-
nen  
 
Alku-
peräi-
nen  

Vanhan TK:n tai OTK:n alkuperäinen rahastoi-
tu osa 

2 OTK → TK 
(laji muuttuu) 
 

Ei Alku-
peräi-
nen  

OTK:n alkuperäistä rahastoitua osaa muute-
taan samassa suhteessa kuin eläkkeen määrä 
muuttuu 
 

3 TK → OTK 
(laji muuttuu) 
 

Ei Alkupe-
räinen  

TK:n alkuperäistä rahastoitua osaa muutetaan 
samassa suhteessa kuin eläkkeen määrä 
muuttuu 
 

4 TK, OTK → TT  
(entisin perustein tai 
laji muuttuu) 

On Alku-
peräi-
nen  

Jos TK myönnetty 2004 säännöin: TT:n alku-
määrä indeksoidaan OTK:n tai TK:n eläketa-
pahtumaa seuraavan kuukauden alkuun x 
80%. 
 
Jos TK myönnetty 2005 säännöin: TT:n rahas-
toitu osa lasketaan kohdassa 1.1.2.2 määritel-
lyin säännöin. 
 
HUOM. Eläkkeeseen ja sen rahastoituun 
osaan ei tule tulevan ajan eläkkeen osaa, jollei 
henkilö kuulu vuonna 1996 tai 2000 suojattu-
jen piiriin. 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

TT → TK 
(entisin perustein tai 
laji muuttuu) 
 

On (entisin 
perustein) 
 
On 
(laji muut-
tuu) 

Alkupe-
räinen  
 
 
Alkupe-
räinen  

TT:n alkuperäinen rahastoitu osa 
 
 
TT:n alkuperäinen rahastoitu osa 
 
 
 
HUOM. Tulevan ajan eläkeosa lisätään eläk-
keeseen työkyvyttömyyseläkkeen muuttuessa 
vanhuuseläkkeeksi. 
 

6 KURA → KURA 
(entisin perustein tai 
jatko) 

On Alkupe-
räinen  

KURA:n alkuperäinen rahastoitu osa. 
 
 

7 KURA → OTK, TK 
(entisin perustein tai 
laji muuttuu) 
 

On  Uusi OTK:n tai TK:n alkamisajankohtaa vastaava 
määrä jaettuna vastuunjaon tarkasteluajan 
eläkelaitoksille; 2 094,45 € raja huomioidaan 
   
 
 

8 KUTU → KURA 
(entisin perustein tai 
laji muuttuu) 
 

On Alkupe-
räinen 
 

Jos KUTU myönnetty 2004 säännöin: KURA:n 
alkamisajankohdan KUTU:a vastaava määrä 
indeksoidaan KURA:n kuntoutustapahtumaa 
seuraavan kuukauden alkuun x 80 %.   
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Jos KUTU myönnetty 2005 säännöin: KURA:n 
alkamisajankohdan KUTU:a vastaava määrä 
jaettuna vastuunjaon tarkasteluajan eläkelai-
toksille 
 

9  OAE → TK, OTK 
 

On Uusi TK:n tai OTK:n alkamisajankohtaa vastaava 
määrä, 2 094,45 € raja huomioidaan 
 

10 OAE → TT 
 

On Uusi TT:n rahastoitu osa kohdassa 1.1.2.2 määri-
tellyin säännöin.  
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