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Perustelut kustannustenjakoperusteiden muutoksille vuodesta 2012 lähtien 

Kustannustenjakoperusteita soveltaen selvitetään työntekijän eläkelain 
(TyEL), merimieseläkelain (MEL), yrittäjän eläkelain (YEL) ja maatalousyrit-
täjän eläkelain (MYEL) mukaista toimintaa harjoittavien eläkelaitosten keski-
näinen vastuu eläkkeistä ja kuntoutusrahoista. Lisäksi perusteiden mukaan sel-
vitetään viimeisen laitoksen periaatteen mukaisten eläkekulujen jakautuminen 
eläkelaitosten kesken (VILMA-eläkeselvittely). Tässä selvityksessä ovat mu-
kana myös VILMA:an osallistuvat julkisen sektorin eläkelaitokset Valtiokont-
tori (VK), Keva, Kansaneläkelaitos (Kela) ja Kirkon keskusrahasto (KKR). 
 
Perusteiden mukaan selvitetään myös palkattomien aikojen perusteella karttu-
neiden eläkkeiden kustannustenjako eläkelaitosten kesken. Tässä selvityksessä 
ovat mukana edellisten lisäksi Suomen Pankki (SP), Ortodoksisen kirkon pa-
piston eläkekassa (OPEK) ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus.  
 
Perusteiden mukaan jaetaan eläkelaitoksille myös Työttömyysvakuutusrahas-
ton maksu (TVR-maksu). Tässä jaossa ovat mukana edellä mainitut eläkelai-
tokset 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 pal-
velumaksuilla, korvaamiseksi suoritettava maksu. Näiden kustannusten katta-
miseen osallistuvat TyEL- ja YEL-eläkelaitokset, Merimieseläkekassa (MEK), 
Mela, VK, Keva, Kela, KKR, SP ja OPEK.  
 
Kustannustenjakoperusteiden muutoksia on käsitelty kustannustenjakoryhmäs-
sä. 

Perusteiden nimenmuutos 
Vuodesta 2012 lähtien perusteiden nimi on kustannustenjakoperusteet. Aiem-
min nimi oli vastuunjakoperusteet. Perusteiden nimi muutetaan, koska TyEL:n 
183 §:n 2 momentissa ja eräissä muissa yksityisten alojen eläkelakien sään-
nöksissä oleva vastuunjakoperusteet -käsite muutetaan kustannustenjakoperus-
teet -käsitteeksi. 
 
Kustannustenjakoperusteet -käsite kuvaa paremmin sitä, mistä nykyisissä vas-
tuunjakoperusteissa määrätään. Vastuunjaolla on alun perin tarkoitettu yksityi-
sen alojen eläkejärjestelmän yhteisesti kustannettavien eläkekustannusten ja-
kamista yksityisen alojen eläkelaitosten kesken. Vuosien kuluessa vastuunja-
koperusteisiin on kuitenkin lisätty osia, jotka koskevat kustannusten jakamista 
eläkelaitosten välillä; kuten VILMA-eläkeselvittely, TVR-maksun jako ja Elä-
keturvakeskuksen kustannusosuuksien selvittely. Siten nykyisin perusteissa 
määrätään muunkinlaisesta kustannusten jakamisesta kuin eläkekustannusten 
vastuunjaosta. 
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Kirkon keskusrahaston ja Kelan toimihenkilöiden eläkkeiden toimivalta Kevalle 
KKR:n ja Kelan toimihenkilöiden eläkkeisiin liittyvä ratkaisu- ja toimivalta 
siirtyy Kevalle vuoden 2012 alusta lähtien. Tämän takia perusteiden alkuun 
kohtaan Soveltamisala lisätään, että perusteissa KKR:n maksamilla eläkkeillä 
tarkoitetaan eläkkeitä, joiden osalta toimivalta on siirretty KKR:lta Kevalle 
KiEL 5 §:n nojalla ja Kelan maksamilla eläkkeillä tarkoitetaan eläkkeitä, joi-
den osalta toimivalta on siirretty Kelalta Kevalle KelaL 13 §:n nojalla. Perus-
temuutos on tarpeen, jotta kustannustenjaon nykyistä käytäntöä voidaan jat-
kaa. 

Kevan ja Valtiokonttorin välinen korvausliikenne siirretään TyEL-MEL-Vilma-eläkeselvittelyyn 
Keva ja VK ovat vuodesta 1982 lähtien sopineet keskenään kunnallistettujen 
ja valtiollistettujen eläkkeiden korvausliikenteestä. Tämä tarkoittaa, että erik-
seen nimetyissä tapauksissa laitosten henkilökunta on siirtynyt valtion eläke-
turvan piiristä kunnallisen eläketurvan piiriin tai kunnallisen eläketurvan pii-
ristä valtion eläketurvan piiriin erillislain nojalla. Keva ja VK ovat tähän asti 
selvittäneet keskenään näiden eläkkeiden kustannukset. Jatkossa näiden eläk-
keiden kustannukset selvitetään osana TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyä. 
Selvittelyn siirtäminen TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyyn vähentää Kevan 
ja VK:n työmäärää ja lisää ETK:n työmäärää vain vähän. 
 
Kevan ja VK:n välisen korvausliikenteen eläkkeet sisällytetään kustannusten-
jakoperusteen kohdassa 1.1.3 olevaan eläkelaitoksen hyvitykseen ja kohdassa 
1.4.5 olevaan eläkelaitoksen maksuun. Lisäksi perusteen kohtaan Sovelta-
misala lisätään korvausliikenteeseen liittyvät erityislait. Perustemuutos ei vai-
kuta muiden eläkelaitosten kuin Kevan ja VK:n kustannustenjakoeriin. 

TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyn ennakon maksaminen poikkeustilanteissa 
Perusteeseen lisätään, että mikäli Eläketurvakeskus on estynyt poikkeustilan-
teen takia määräämästä TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyn ennakoita perus-
teen määräämässä aikataulussa, ennakot maksetaan samansuuruisina kuin en-
nen poikkeustilannetta. Ennakot määrätään poikkeustilanteen jälkeen siten, et-
tä ennakoissa otetaan huomioon eläkelaitoksen mahdollisesti jo saamat tai 
maksamat ennakkoerät. Poikkeustilanteella tarkoitetaan esimerkiksi laajaa 
sähkökatkoa. 

Aikaisempien vuosien kustannustenjakoihin ilmoitettujen tietojen korjaaminen 
Perusteeseen lisätään jokaisen kustannustenjaon kohdalle, että aiempien vuo-
sien kustannustenjakoon ilmoitettujen tietojen korjaus otetaan huomioon kus-
tannustenjaossa ja lisäksi millä tavalla tietojen korjaus otetaan huomioon ky-
seisessä kustannustenjaossa. Perusteeseen tehtävä lisäys vastaa nykyistä käy-
täntöä. 
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Kustannustenjakoa varten ilmoitettavassa tasausmaksussa huomioon otettavat määrät 
Kohdasta 1.4.1 poistetaan maininta, että tasausmaksun yhteismäärää lasketta-
essa otetaan kertamaksut huomioon. Asia koskee alennettuja eläkeikiä, joita 
voitiin ostaa kertamaksulla TEL-perusturvan puolella. Perustemuutos johtuu 
siitä, että vielä vuoden 2004 TEL-maksua laskettaessa käytettiin alennettuun 
eläkeikään liittyviä kertoimia. Siirtymäkauden vanhentumisaikojen säännösten 
mukaan vuoden 2004 TEL-palkkojen perusteella voidaan tehdä maksuunpano 
31.12.2011 asti. Kertamaksuja ei siis makseta vuodesta 2012 lähtien eikä niitä 
siksi myöskään ilmoiteta kustannustenjakoa varten vuodesta 2012 lähtien.  
 
Lisäksi perusteisiin lisätään, että kustannustenjakoa varten ilmoitettavassa ta-
sausmaksussa otetaan huomioon edellisiin vuosiin kohdistuvat korjaukset. Pe-
rusteeseen tehtävä lisäys vastaa nykyistä käytäntöä. 

Muut muutokset 
Termistöä on päivitetty. Vastuunjakoon liittyvät sanat on tarpeen mukaan kor-
vattu kustannustenjaoksi. Samalla perusteessa on ryhdytty käyttämään kahdes-
ta kustannustenjaosta nimiä TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittely ja YEL-
eläkkeiden kustannustenjako. 
 
Pitkiä otsikoita on lyhennetty selkeyden vuoksi. Pitkissä otsikoissa ollut tieto 
on tarpeen mukaan siirretty otsikoita seuraaviin kappaleisiin. 
 
Perusteisiin korjataan KiEL:n lakiviittaukset niihin kohtiin, joissa vielä viitat-
tiin vanhaan ennen vuotta 2008 voimassa olleeseen KiEL:iin. 
 
Kohtiin 1.1.2.1 ja 1.1.2.2 työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden rahas-
toidun osan laskennasta lisätään, että rahastoitu osa lasketaan eläkkeestä, josta 
on vähennetty ensisijaiset etuudet ja että rahastoitua osaa laskettaessa otetaan 
mukaan eläkkeen TyEL-TEL-LEL-TaEL-MEL-osat. Perusteeseen tehtävä li-
säys vastaa nykyistä käytäntöä.  
 
Perusteeseen lisätään, että kustannustenjaon tarkistuserät maksetaan sentin 
tarkkuudella. Perusteeseen tehtävä lisäys vastaa nykyistä käytäntöä. 
 
Perusteeseen lisätään TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyn, palkattomien ai-
kojen kustannustenjaon ja ETK-kustannusosuuksien selvittelyn kohdalle, että 
viivästyskorkoa ei peritä viivästymisestä, joka johtuu siitä, että ETK on yhdis-
tänyt kyseisen kustannustenjaon ennakkoerän muihin kustannustenjaon eriin. 
Kyseisten kustannustenjakojen ennakkoerät on toimeenpanon helpottamiseksi 
yhdistetty. Esimerkiksi yhden kustannustenjaon osalta ennakkoerä voi olla 
eläkelaitokselle maksettavaa, mutta yhteensä kyseiset ennakkoerät eläkelaitok-
selle saatavaa. Ilman erien yhdistämistä eläkelaitoksen maksettavaa olevien 
erien eräpäivä olisi ennen saatavien erien eräpäivää. Perusteeseen tehtävä lisä-
ys vastaa nykyistä käytäntöä. 
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Perusteen voimaantulosäännös 
Perustetta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2012 toimitettavaan kus-
tannustenjakoon. Perusteessa on muutoksia, jotka edellyttävät lakimuutosten 
vahvistamista. Kyseiset lakimuutokset koskevat KKR:n eläkkeiden toimival-
lan siirtymistä Kevalle sekä vastuunjakoperusteiden nimen muuttamista kus-
tannustenjakoperusteiksi. On mahdollista, että näitä lakimuutoksia eikä sen ta-
kia perusteita ehditä vahvistaa ennen vuoden 2012 ennakoiden laskemista. 
Tällaisen tilanteen varalta kustannustenjakoperusteiden voimaantulosäännök-
seen lisätään, että ennen perusteen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen edellyt-
tämiin toimenpiteisiin. 
 
Selkeyden takia perusteen voimaantulosäännös siirretään perusteen alkuun. 


