
   
  

    
 
 

Perustelut kustannustenjakoperusteiden muutoksille vuodelle 2015 voimaantulosäännöksessä mai-
nituin ehdoin 

Yrittäjien eläkekassa Oman, selvitystilassa, vakavaraisuus vaatii täydennystä 
eläkekassan ulkopuolelta, jotta vastuun siirto työeläkevakuutusyhtiöön toteu-
tuisi. Kustannustenjakoperusteita muutetaan siten, että eläkekassa saa vakava-
raisuutensa täydentämiseksi tarvitsemansa varat vuotta 2015 koskevan kustan-
nustenjaon kautta. Tämän johdosta esitetään sosiaali- ja terveysministeriön 
4.11.2014 vahvistamiin kustannustenjakoperusteisiin muutoksia vuodelle 
2015. Muutokset koskevat TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyä työntekijän 
eläkelain (TyEL) ja merimieseläkelain (MEL) mukaista toimintaa harjoittavien 
eläkelaitosten osalta. Lisäksi Yrittäjien eläkekassa Oma, selvitystilassa, ei 
osallistu vuotta 2015 koskevaan palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeosien 
kustannustenjakoon, TVR-maksun hyvityksen jakoon eikä ETK:n kustannus-
osuuksien selvittelyyn. 
 
Kustannustenjakoperusteiden muutoksia on käsitelty kustannustenjakoryhmäs-
sä, jossa on edustettuina ETK, eläkelaitokset ja sosiaali- ja terveysministeriö. 

Yrittäjien eläkekassa Oman, selvitystilassa, vakavaraisuuden täydentäminen  
Yrittäjien eläkekassa Oman, selvitystilassa, vakavaraisuuden täydennys teh-
dään siirtämällä eläkekassan lisävakuutusvastuuseen kaksi erää: 

a) eläkekassan tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettava erä 
b) erikseen sovittu erä kustannustenjaon kautta kaikkien muiden TyEL- ja 

MEL-eläkelaitosten tasausvastuista. 
 
Kohdan a) toimenpiteen jälkeen eläkekassan tasausvastuu menee negatiivisek-
si. Negatiivinen tasausvastuu täydennetään nollaan kustannustenjaon kautta 
kaikkien muiden TyEL- ja MEL-eläkelaitosten tasausvastuista. 

Eläkekassan tasausvastuusta lisävakuutusvastuuseen siirrettävä ns. rinnastettava erä 
Yrittäjien eläkekassa Oman, selvitystilassa, tasausvastuusta siirretään lisäva-
kuutusvastuuseen erä, joka tunnetaan nimellä tasausvastuusta toimintapää-
omaan rinnastettava erä. Menettelytapa on Finanssivalvonnan tulkinnan mu-
kainen. 
 
Eläkekassan tasausvastuu menee rinnastettavan erän siirtämisen takia negatii-
viseksi, joten sen tasausvastuu asetetaan nollaksi. Nykyperusteiden mukaan 
eläkekassa saisi nollaan täydentämistä varten tarvitsemansa varat vuotta 2016 
koskevan kustannustenjaon kautta (eläkekassan hyvityssuureessa aE ). Perus-
teita muutetaan siten, että eläkekassa saa varat jo vuotta 2015 koskevan kus-
tannustenjaon kautta. Muutos edesauttaa vastuun siirron toteutusta eikä sillä 
ole varsinaista vaikutusta kustannustenjaon erien määrään. 
 
Eläkekassa kirjaa saatavakseen kustannustenjaosta tasausvastuun nollaamises-
ta aiheutuvan määrän 

T ' T
2015 2015V = -V . Tasausvastuun 

T
2015V  lopullinen arvo tulee 



   
  

    
 
 

olla tiedossa vuoden 2015 kustannustenjakoa selvitettäessä, joten se lasketaan 
kaavalla, jossa käytetään vuoden 2014 aq -kerrointa ja josta on jätetty  

bq -, sq - ja TVRq -kertoimia sisältävät termit pois. Muutoksen merkitys kus-
tannustenjakoon on marginaalinen 

 
Eläkekassan tasausvastuun täydentäminen nollaan otetaan huomioon kustan-
nustenjakoperusteessa seuraavasti: 

• Määrä 
T '
2015V  sisältyy eläkekassan hyvitykseen kustannustenjaosta. 

( ) ( )T´ T´1/2 -1/2a VRM
2014 20152015 2015 2015 1 1E =E -E + 1+b V + 1+b V . 

• Koska eläkekassan tasausvastuun 
T
2015V  laskennassa käytetään vuoden 

2014 aq -kerrointa ja muita q-kertoimia koskevat termit poistetaan ta-
sausvastuun laskentakaavasta, lasketaan eläkekassan maksu kustannus-
tenjakoon käyttäen vuoden 2014 aq -kerrointa: 

TVJ a 1/2 a bL d m
20142015 2014 1 2015 2015 2015 2015M = q (1+b ) V  + B + B  + B  + B 

  
. Lisäksi 

eläkekassalle psm
2015S = 0, joten Yrittäjien eläkekassa Oma, selvitystilassa, 

ei osallistu palkattomien aikojen kustannustenjakoon, TVR-maksun ja-
koon eikä ETK-kustannusosuuksien selvittelyyn. Palkkasumman nol-
laamisella vältetään sen mahdolliseen myöhempään korjaamiseen liit-
tyvät ongelmat laskennassa käytettävien q-kertoimien suhteen. Nolla-
uksen vaikutus kustannustenjakoon on vähäinen. 

 
Kustannukset eläkekassan tasausvastuun nollaan ”täydentämisestä” jaetaan 
TyEL-MEL-eläkeselvittelyssä TyEL- ja MEL-eläkelaitoksille näiden tasaus-
vastuiden ja tasausmaksutulojen suhteessa kertoimen a

2015q  välityksellä. 

Eläkelaitosten kesken sovittu, ns. katettava erä 
Eläkelaitokset ovat TyEL 181 §:n ja TyEL 185 §:n perusteella sopineet, että 
tasausvastuista siirretään eläkekassalle erä, joka yhdessä ns. rinnastettavan 
erän kanssa mahdollistaisi eläkekassan vastuun siirron toiselle toimijalle siten, 
että yhteisvastuu toteutuu. Eläkekassan vakavaraisuus sovitaan täydennettä-
väksi STM:n vahvistaman siirtyvän vakavaraisuuspääoman mukaiselle tasolle. 
TELA toimittaa kopion eläkelaitosten allekirjoittamasta sopimuksesta 
STM:ään. 
 
Eläkelaitosten kesken sovittua erää kutsutaan katettavaksi eräksi.  Katettava 
erä on tarkemmin määritelty Yrittäjien eläkekassa Oman, selvitystilassa, 
TyEL:n mukaisen eläketurvan laskuperusteisiin haetussa muutoksessa. TyEL- 
ja MEL-eläkelaitokset kustantavat katettavan erän yhteisesti vakuuttamiensa 
palkkasummien suhteessa. 
 
Katettavan erän kustantaminen vaatii muutoksia vuoden 2015 kustannustenja-
koperusteisiin. Erä lisätään kertoimen b

2015q  kaavaan: 
 



   
  

    
 
 

( ) ( ) ( )-1/2 1/2 -1/2b E(TK) EK LU Oma b bL
2015 0 2015 2015 2015 17 2015 17 2015 2015b

2015 psm
2015

E 1 i M M M + 1 b M 1 b Y B
q = ,

S

-- + - - + - + -∑ ∑
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missä Oma

2015M  on katettava erä vastuunlaskentahetken tasossa.  
 
Kustannustenjakoperusteissa hyvitykseen osaan VJ

2015H  lisätään Oma
2015H , joka on 

Yrittäjien eläkekassa Omalle, selvitystilassa, yhtä suuri kuin ( ) 1/2 Oma
17 20151 b M-+  

ja kaikille muille eläkelaitoksille nolla: 
 

VJ a b d m Etera Oma
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015H  = E  + E  + E  + E  + H  + H . 

 
Lisäksi kustannustenjakoperusteisiin lisätään, että ETK määrää erästä Oma

2015H  
eläkekassan saatavaksi ennakon, joka kerätään ylimääräisenä ennakkoeränä 
TyEL- ja MEL-eläkelaitoksilta vuoden 2015 ennakoiden määräämistä varten 
ilmoitettujen palkkasummien suhteessa 29.12.2015. Ennakkoerä maksetaan 
eläkekassan vastuun vastaanottavalle eläkelaitokselle vastuunsiirtohetkellä 
31.12.2015 eläkekassan ja sen vastuun vastaanottavan eläkelaitoksen kesken 
tehdyn sopimuksen mukaisesti. 
 
Eläkekassa arvioi määrän Oma

2015M . Määrä arvioidaan siten, että eläkekassalle jää 
varoja vastuunsiirtohetken jälkeen toiminnan loppuun saattamiseksi.  Eläke-
kassa palauttaa yli jääneet varat kustannustenjakoon vuotta 2015 koskevan 
kustannustenjaon lopullisessa selvittelyssä TyEL-MEL-VILMA-
eläkeselvittelyn tarkistuserän kautta marraskuussa 2016. 
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