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Perustelut kustannustenjakoperusteiden muutoksille vuodesta 2014 lähtien voimaantulosäännök-

sessä mainituin poikkeuksin 

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. 

Siirtymämaksun g-kertoimen huomioiminen kustannustenjaoissa 

Siirtymämaksulain 4 §:n mukaan ETK voi esittää siirtymämaksun perusteisiin 

muutoksia, jos TyEL-maksun tasausosaa käytetään rahastojen lisätäydennyk-

siin. Valtion Eläkerahastoon suoritettavan siirtymämaksun ja sen ennakon pe-

rusteessa on edellä mainitut muutokset huomioidaan ns. g-kertoimella. Kus-

tannustenjaon perusteita on tarkennettu siten, että siirtymämaksu huomioidaan 

vuosittain vg - kertoimen tarkkuudella.  

 

Siirtymämaksu on huomioitu eri kustannustenjaoissa ennen muutoksia seuraa-

vasti: 

 TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyssä TyEL-MEL-eläkelaitosten yh-

teisesti kustannettavat vanhuuseläkkeet jaetaan eläkelaitosten kesken 
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lausekkeiden 
T1/2 a
v-111 b V B  suhteessa. Suure B

a
 on eläkelaitoksen 

tasausmaksun yhteismäärä ilman siirtymämaksua. 

TyEL-MEL-eläkelaitosten yhteisesti kustannettavat muut eläkkeet jae-

taan eläkelaitosten kesken palkkasummien S
psm

 suhteessa. Suure 
psm p sS S 0,8 S   

missä S
p
 on eläkelaitoksen palkkasummien yhteismäärä ja S

s
 on siir-

tymämaksun piirissä olevien palkkasumma. 

 Palkattomilta ajoilta karttuneet eläkeosat jaetaan eläkelaitosten kesken 

palkkasummien suhteessa vastaavasti kuin edellisessä kohdassa. Tässä 

selvittelyssä Valtion eläkejärjestelmä on myös mukana jakamassa kus-

tannuksia. Valtion eläkejärjestelmän kustannusosuus määräytyy palk-

kasummasta 
p(valtio) p sS S 0,8 S   

 ETK:ssa selvitettävä TVR- maksu jaetaan eläkelaitoksille vastaavasti 

edellä esitettyjen palkkasummien suhteessa. Valtion eläkejärjestelmä ei 

ole mukana tässä selvittelyssä. 

 ETK:n kustannusosuus jaetaan eläkelaitosten kesken myös palk-

kasummien suhteessa, mutta tässä selvittelyssä edellä esitetyn suureen 

 suhteessa eli siirtymämaksua ei huomioida vähentävän tekijänä 

TyEL-eläkelaitoksissa eikä sitä lisätä Valtion eläkejärjestelmän osuutta 

määrättäessä. ETK:n kustannusosuus katetaan vakuutusmaksuun sisäl-

tyvällä lakisääteisten maksujen osalla. Tämä ei ole mukana siirtymä-

maksussa. 

Siirtymämaksuperusteen g-kertoimen huomioiminen kustannustenjaossa vaatii 

siten muutoksia termiin 
s0,8 S .  

 

Ennen vuotta 2007 selvittelyt tehtiin pääosin maksutulojen suhteessa. Tuolloin 

maksutulo kirjoitettiin muotoon
pP y k S , missä y on yleisen maksutason 

parametri ja k alennettujen eläkeikien parametri. Parametrin k arvo vaihteli 

henkilön eläkeiän mukaan. 

Vuodesta 2007 lähtien alennetun eläkeiän parametri poistui ja samassa kustan-

nusten jakoperustetta muokattiin. Maksutulon sijaan jakoperuste supistui palk-

kasummaksi. Samaan lopputulokseen päästään siirtymämaksua lukuun otta-

matta lähtien tasausmaksutulosta T pP u S  ja olettamalla yksinkertaistus, että 

kaikille parametri u eli keskimääräinen tasausmaksutulo suhteessa palk-

kasumma on sama. Siirtymämaksu on kokonaisuudessaan tasausmaksutuloa ja 

sen osalta palkkasummaa vastaava jakoperuste S' voidaan johtaa lähtien ta-

sausmaksutulosta seuraavasti  
T ss

s
0,8 P g SP g

S' 0,8 1 S
u u u

  

missä P
s
 on siirtymämaksu. Jakoperusteen tarkennus vaatii esitetyn muutoksen 

kustannustenjakoperusteeseen TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyssä, palkat-

tomilta ajoilta karttuneiden eläkeosien kustannustenjaossa sekä TVR-maksun 

hyvityksen jaossa käytettäviin palkkasummiin. 
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Eteran työkyvyttömyysmenon täydennysmäärä 

Eteran muista eläkelaitoksista poikkeavaan työkyvyttömyysmenoon liittyvä 

TyEL VpL 5 §:n mukainen Eteran työkyvyttömyysmenon täydennysmäärä tai 

saman lain 32 §:n mukainen yhteisesti kustannettavien etuuksien kustantami-

seen siirrettävä määrä lasketaan ensimmäistä kertaa vuonna 2014 ja tämä tulee 

huomioida TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyssä Eteralle laskettavassa hyvi-

tyksen ja maksun määrässä. Lisäksi ko. eläkeselvittelyn hyvityksessä ja mak-

sussa jo aiemmin huomioidun Eteran poikkeavasta kuolevuusperusteesta joh-

tuvan suureen notaatiota muutetaan yhtenäiseksi uuden suureen kanssa. 

YEL-lisäeläketurvan rahoittaminen 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle rekisteröidyn TEL-lisäeläkejärjestelmän 

lakkauttamiseksi ja eräiksi muiksi lisäeläkettä koskeviksi muutoksiksi (HE 

162/2013 vp) esitetään, että vuodesta 2014 lähtien YEL-lisäeläkkeiden kustan-

taminen tapahtuisi kokonaan YEL-eläketurvan tasausjärjestelmän kautta. 

YEL-eläkkeiden kustannustenjaossa tämä tulee huomioida muuttamalla eläke-

laitoksen hyvityksen kaava sisältämään muutos.  

Muut muutokset 

TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyssä eläkelaitoksen hyvitykseen sisältyy 

myös MEL:n mukaiset osa-aikaeläkkeet, vaikka hyvityssuureiden määrittelys-

sä on maininta tästä puuttunut. Käytännössä näin on kuitenkin toimittu.  

 

ETK:n kustannusosuuksien selvittelyyn liittyvän palkkasumman määreestä on 

poistettu maininta Ahvenanmaan maakunnan hallituksesta, koska se ei ole 

mukana ko. selvittelyssä. Lisäksi kuvausta ETK:n osuudesta TVR-maksusta 

on selkeytetty. Itse määrittely ei kuitenkaan ole muuttunut. 

Perusteen voimaantulosäännös 

Perustetta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2014 toimitettavaan kus-

tannustenjakoon, lukuun ottamatta TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyn, pal-

kattomien aikojen kustannustenjaon, TVR-maksun hyvityksen ja ETK:n kus-

tannusosuuksien selvittelyyn liittyviä lopullisen maksun laskentaa koskevia 

kohtia 1.4, 7.2, 10 ja 16, joita sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2013 

toimitettavaan kustannustenjakoon. Lopullisen maksun laskentaa koskevat 

kohdat huomioidaan aikaistetusti siksi, että siirtymämaksu tulee huomioiduksi 

paremmalla tarkkuudella mahdollisimman nopeasti. Koska kerroin E(TK)

vM  

määritellään ensimmäisen kerran vasta vuodelle 2014, annetaan sille vuoden 

2013 osalta arvoksi 0. 

 

Lisäksi kohdan II.4.1 sisältämät YEL-lisäeläketurvan rahoittamisen liittyvät 

muutokset tulevat voimaan vain, jos rahoituksen muutoksen käsittävä hallituk-

sen esitys eduskunnalle (HE 162/2013 vp) tulee vahvistetuksi esitetyn mukai-

sena niiltä osin kuin se on huomioitu kustannustenjakoperusteeseen tehdyissä 

muutoksissa. 
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Perusteeseen on myös lisätty poikkeussäännös koskien TyEL-MEL-VILMA-

eläkeselvittelyn, palkattomien aikojen kustannustenjaon ja TVR-maksun hyvi-

tyksen jaon ennakoiden laskentaa koskevia kohtia 2.1, 8 ja 11.1. Poikkeus-

säännöksen mukaan laskettaessa ennakoita vuodelle 2014 käytetään kertoimel-

le g2014 arvoa 0.  Näin toimitaan siksi, että g-kertoimen lisäämisen vaatimiin 

järjestelmämuutoksiin on riittävästi aikaa.  

 

 


