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MUUTOKSET VUODEN 2011 VASTUUNJAKOPERUSTEISIIN 

 
Eläketurvakeskus (ETK) esittää liitteenä olevat vastuunjakoperusteet sosiaali- 
ja terveysministeriön vahvistettaviksi. 
 
Vastuunjakoperusteita soveltaen selvitetään työntekijän eläkelain (TyEL), me-
rimieseläkelain (MEL), yrittäjän eläkelain (YEL) ja maatalousyrittäjän eläkelain 
(MYEL) mukaista toimintaa harjoittavien eläkelaitosten keskinäinen vastuu 
eläkkeistä ja kuntoutusrahoista. Lisäksi perusteiden mukaan selvitetään vii-
meisen laitoksen periaatteen mukaisten eläkekulujen jakautuminen eläkelai-
tosten kesken (VILMA-eläkeselvittely). Tässä selvityksessä ovat mukana myös 
VILMA:an osallistuvat julkisen sektorin eläkelaitokset Valtiokonttori (VK), Kun-
tien eläkevakuutus (Keva), Kansaneläkelaitos (Kela) ja Kirkon keskusrahasto 
(KKR). 
 
Perusteiden mukaan selvitetään myös palkattomien aikojen perusteella kart-
tuneiden eläkkeiden kustannustenjako eläkelaitosten kesken. Tässä selvityk-
sessä ovat mukana edellisten lisäksi Suomen Pankki (SP), Ortodoksisen kir-
kon papiston eläkekassa (OPEK) ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus. Pe-
rusteiden mukaan jaetaan eläkelaitoksille myös Työttömyysvakuutusrahaston 
maksu (TVR-maksu). Tässä jaossa ovat mukana edellä mainitut eläkelaitokset 
lukuun ottamatta YEL-eläkelaitoksia, Maatalousyrittäjien eläkelaitosta (Mela), 
VK:ta ja Ahvenanmaan maakunnan hallitusta. 
 
Lisäksi perusteiden mukaan selvitetään niiden Eläketurvakeskuksen (ETK) 
kustannusten, joita ei kateta ETK:n muilla tuotoilla ja toimintokohtaisilla palve-
lumaksuilla, korvaamiseksi suoritettava maksu. Näiden kustannusten kattami-
seen osallistuvat TyEL- ja YEL-eläkelaitokset, Merimieseläkekassa (MEK), 
Mela, VK, Keva, Kela, KKR, SP ja OPEK.  
 
Vastuunjakoperusteiden muutoksia on käsitelty kustannustenjakoryhmässä. 
Nyt esitettävät perustemuutokset eivät vaikuta nykyisiin käytäntöihin. 
 
 

Valtiokonttorin eläkkeiden toimivalta Kevalle 
 
VK:n eläkkeisiin liittyvä ratkaisu- ja toimivalta siirtyy Kevalle vuoden 2011 alus-
ta lähtien. Tämän takia perusteiden alkuun kohtaan Soveltamisala lisätään, et-
tä perusteissa Valtiokonttorin maksamilla eläkkeillä tarkoitetaan eläkkeitä, joi-
den osalta toimivalta on siirretty Valtiokonttorilta Kevalle VaEL 143 §:n nojalla. 
Perustemuutos on tarpeen, jotta kustannustenjaon nykyistä käytäntöä voidaan 
jatkaa. 
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Kustannustenjaoista ETK:lle jäävä ylite tai alite vuoden lopun saldon mukaisena 

 
Kustannustenjakojen yhteydessä ETK:lle jää varoja tai velkaa kustannustenja-
koon. Näitä varoja kutsutaan kustannustenjakojen ylitteiksi ja alitteiksi. Ylitteet 
ja alitteet johtuvat pääosin siitä, että kustannukset jaetaan sellaisten kertoimi-
en avulla, jotka on pyöristetty kuuden desimaalin tarkkuuteen. Näiden ns. q-
kertoimien pyöristämisten lisäksi ETK:lle jää eurojen tai senttien verran varoja 
tai velkaa kustannustenjakoon, koska eläkelaitoskohtaiset kustannustenjaon 
selvittelyerät pyöristetään euroiksi ja senteiksi. 
 
Laskettaessa q-kertoimia aiemman käytännön mukaan otettiin laskennassa 
huomioon sellainen ylite tai alite, joka oli johtunut ainoastaan edellisen vuoden 
q-kertoimien pyöristämisestä kuuteen desimaaliin. Tämä laskennallinen ylite 
tai alite poikkesi vuosittain varsinaisen rahaliikenteen ylitteestä tai alitteesta, 
koska eläkelaitoskohtaiset selvittelyerät pyöristetään euroiksi ja senteiksi. Käy-
täntöä on jo muutettu vuoden 2009 kustannustenjaon selvittelyistä lähtien. Ny-
kyisin q-kertoimia laskettaessa ETK:lle jäävänä ylitteenä tai alitteena otetaan 
huomioon kustannustenjakojen tilien vuoden lopun tosiasiallinen saldo. Tämän 
vuoksi perusteeseen tarkennetaan, että ylitteet ja alitteet määräytyvät vuoden 
lopun tilanteen mukaan. 
 
Lisäksi perusteen osan II kohtaa 4.3 ja osan V kohtaa 15.3 tarkennetaan ylit-
teen ja alitteen osalta. 
 
 

Muut muutokset 
Perusteisiin tehdään muutokset, jotka johtuvat Kuntien eläkevakuutuksen ni-
men muuttumisesta Kevaksi. Lisäksi Finanssivalvonnan nimi on päivitetty nii-
hin perusteen kohtiin, joissa se vielä oli VVV. 
 
Nykyisin Etera on ilmoittanut Eteran TyEL:n mukaisen vakuutuksen erityispe-
rusteissa määritellyn kuolevuuserän vastuunjakoa varten hetken 1.7.v tasos-
sa. Jatkossa määrä ilmoitettaisiin hetken 31.12.v tasossa, kuten se on Eteran 
erityisperusteissa. Vastuunjakoperusteisiin tarkennetaan tarvittaviin kohtiin ky-
seisen määrän diskonttaus hetken 31.12.v tasosta tasoon 1.7.v. 
 
Nykyisin yhtiöillä ei ole enää erikseen TEL-L- ja työnantajavakuutuksen lasku-
perusteita vaan ne on yhdistetty. Tästä yhdistämisestä johtuvat muutokset 
päivitetään vastuunjakoperusteen suureiden määritelmiin. 
 
Perusteen osan II kohtaan 5.3 lisätään sieltä puuttunut maininta, että YEL-
vastuunjaon ennakkoerät pyöristetään lähimpään euroon. Näin on käytännös-
sä jo toimittu. Vastaava teksti on muita kustannustenjakoja koskevissa perus-
teen osissa. 
 
Jos eläkelaitokset eivät ole ilmoittaneet tietoja kustannustenjakoa varten, ETK 
arvioi tiedot eläkelaitoksen puolesta. Kaikkien muiden kustannustenjakojen yh-
teydessä, paitsi ETK-kustannusosuuksien selvittelyssä, on perusteessa mai-
ninta, että seuraavan vuoden kustannustenjaon yhteydessä eläkelaitokset voi-
vat korjata aikaisemman vuoden arviotiedot. Tämä maininta lisätään myös 
ETK-kustannusosuusselvittelyn yhteyteen. 
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Korjaus perusteen liitteen 3 ensimmäiseen kappaleeseen: Eläkelaitosluette-
lossa Keva oli kahdesti, Kela puuttui. 
 
 

Perusteen voimaantulosäännös 
 
Perustetta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2011 toimitettavaan kus-
tannustenjakoon. On mahdollista, että perusteita ei ehditä vahvistaa ennen 
vuoden 2011 ennakoiden laskemista. Tällöin ongelmana olisi Valtiokonttorin ja 
Kevan ennakoiden laskenta. Tällaisen tilanteen varalta vastuunjakoperustei-
den voimaantulosäännökseen lisätään, että ennen perusteen voimaantuloa 
voidaan ryhtyä sen edellyttämiin toimenpiteisiin. 
 
 
 
 
ELÄKETURVAKESKUS 
 
 
 
 
Christina Lindell Jaakko Aho 
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Korjaus vastuunjakoperusteisiin vuodelle 2011 

Työntekijän eläkelain 183 § 2 momentin perusteella Eläketurvakeskus esittää 
sosiaali- ja terveysministeriön vahvistettavaksi korjauksen vuoden 2011 vas-
tuunjakoperusteiden kaavaan (18). Korjattu kaava on 
 
(18) �∑�H�� � B�� 	 P��� � 1 	 r���� � ⁄ Y���� ,

Perustelut 
Vuoden 2011 vastuunjakoperusteissa YEL-eläkkeiden kustannustenjaon kaa-
vassa (18) ylite/alite Y�� korkoutetaan virheellisesti TyEL:n perustekorolla b�.
YEL-eläkkeiden kustannustenjaossa ylite/alite Y�� pitää korkouttaa YEL:n pe-
rustekorolla r�.

Eläketurvakeskus 
 

Christina Lindell  Jaakko Aho 
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