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Perustelut kustannustenjakoperusteiden muutoksille vuodesta 2013 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 Keva, Keva 
valtion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, 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), Kevaa valtion eläkejärjestelmän toimeenpanijana 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, Keva, Keva valtion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, Kela, KKR, SP 
ja OPEK.  
 
Kustannustenjakoperusteiden muutoksia on käsitelty kustannustenjakoryhmäs-
sä. 

Valtion eläkeasioiden hoito Kevalle 
Vuoden 2013 alusta Valtiokonttori lakkaa olemasta eläkelaitos ja kaikki valti-
on eläkeasioiden hoitoon tarvittavat toiminnot siirtyvät Kevan hoidettaviksi. 
Tämän vuoksi perusteiden alkuun kohtaan Soveltamisala muutetaan, että pe-
rusteissa Kevan valtion eläkejärjestelmän toimeenpanijana maksamilla eläk-
keillä tarkoitetaan eläkkeitä, joiden osalta toimivalta on siirretty Kevalle VaEL 
143 §:n nojalla. Myös muualla perusteessa on Valtiokonttori korvattu termillä 
”Keva valtion eläkejärjestelmän toimeenpanijana”. Lisäksi maininnat Kevan ja 
VK:n välisistä omistajavaihdostilanteista muutetaan kunnallisen ja valtion elä-
kejärjestelmän välisiksi omistajanvaihdostilanteiksi. Liite 6:sta poistetaan Val-
tiokonttorin lyhenne. Perustemuutokset ovat tarpeen, jotta kustannustenjaon 
nykyistä käytäntöä voidaan jatkaa.  
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TVR-maksun ennakot 

TVR-maksun ennakot muutetaan maksettavaksi jatkossa kaksitoista kertaa 
vuodessa vastaavasti kuin on käytäntönä muissa kustannustenjaoissa. Tällöin 
nämä kustannustenjaon erät voidaan yhdistää muiden yhdistettävien erien 
kanssa ja siirreltävä rahaliikenne yksinkertaistuu. Myös Työttömyysvakuutus-
rahasto maksaa jatkossa ETK:lle ennakot kaksitoista kertaa vuodessa. Muutos 
sopii Työttömyysvakuutusrahastolle.  
 
Perusteisiin täsmennetään, että tarvittaessa ennakoita voidaan tarkentaa ajalle 
1.10–31.12.v. Vastaava käytäntö on käytössä VILMA-eläkeselvittelyn enna-
koissa ja kustannustenjaon aikataulujen yhdenmukaistamiseksi sovitaan myös 
TVR-maksun ennakoiden mahdollisen tarkentamisen ajankohta. 

 
Lisäksi perusteeseen lisätään maininta, että viivästyskorkoa ei peritä, jos se 
johtuu siitä, että ETK on yhdistänyt maksun muihin kustannustenjaon eriin. 
Vastaava teksti on muita kustannustenjakoja koskevissa perusteen osissa. 

ETK-kustannusosuuden tarkistuserän etumerkki 
Perusteiden kohdassa V 15.3 on termit positiivinen ja negatiivinen olleet vää-
rinpäin. Eläkelaitoksen tarkistuserän ollessa positiivinen, on eläkelaitoksen 
maksettava ETK:lle ja jos se on negatiivinen, maksaa ETK eläkelaitokselle. 

Ensisijaisten etuuksien rinnalla tehdystä työstä karttunut eläke (VTJ-karttuma) 
Vuoden 2013 alusta TyEL 92 § muuttuu siten, että jos ensisijaisten etuuksien-
vähennyksen jälkeen eläke on pienempi kuin ensisijaisten etuuksien rinnalla 
tapahtuneen työskentelyn perusteella karttunut eläke (VTJ-karttuma), eläk-
keensaajalle maksetaan VTJ-karttuman suuruinen eläke. Lisätään tämä perus-
teen työkyvyttömyyseläkkeen alkamisajankohtaa vastaavan määrän laskentaa 
käsittelevään kohtaan. 

Muut muutokset 
Kaikkien kustannustenjakojen yhteyteen lisätään maininta siitä, että ne voi-
daan yhdistää muihin kustannustenjaon eriin. Näin on käytännössä jo toimittu 
kaikkien tarkistuserien kohdalla ja myös ennakkoerät on yhdistetty lukuun ot-
tamatta TVR- ja YEL-kustannustenjakoa, joiden aikataulut ovat poikenneet 
muista kustannustenjaoista. 
 
Muutetaan kaikkiin kustannustenjakoihin YEL-kustannustenjakoa lukuun ot-
tamatta, että ETK antaa laitoksille tiedon sijasta jatkossa päätöksen tarkis-
tuserien ja ennakoiden määristä. Tulleiden lakimuutosten mukaisesti vuoden 
2012 kustannustenjaoista alkaen ETK on voinut antaa myös julkisen puolen 
eläkelaitoksille päätökset kustannusosuuksista. Muutetaan kustannustenjako-
peruste tämän mukaiseksi. YEL-kustannustenjaossa on jo näin kirjoitettuna. 
 
Perusteeseen tarkennetaan, että palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeosien 
kustannustenjaossa sekä ETK:n kustannusosuuksien eläkelaitoskohtaista mak-
sua määrättäessä Valtion eläkejärjestelmän palkkasummaan lasketaan VaEL 
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59 §:n lisäksi VaEL 60 §:ssä määritellyt eläkkeen perusteena olevat työansiot. 
Näin on käytännössä jo toimittu. 
 
Perusteen kohtaan V 16 ETK:n osuus TVR-maksusta tarkennetaan selvyyden 
vuoksi, että Kevan maksun suuruus lasketaan prosenttiosuutena Kevan KuEL 
68 § mukaisesta palkkasummasta.    

Perusteen voimaantulosäännös 
Perustetta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2013 toimitettavaan kus-
tannustenjakoon.  
 


