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Perustelut kustannustenjakoperusteiden muutoksille vuodesta 2015 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, jossa on edustettuina ETK, eläkelaitokset ja sosiaali- ja terveysministeriö. 

Kustannustenjaossa käytettävä uusi vakuutusmaksukorko 17b   

Aikaisemmin kustannustenjakoon liittyvien erien sekä vakuutusmaksujen kor-
koutuksessa on käytetty TyEL:n perustekorkoa 1b , joka lasketaan eläkelaitos-
ten vakavaraisuuteen perustuen.  Kustannustenjaon korkoutus on ollut yhtene-
vä TyEL:n mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteiden mukaisen vakuu-
tusmaksujen korkoutuksen kanssa.  
 
TyEL:n mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteita ollaan muuttamassa si-
ten, että perustekoron 1b sijaan vakuutusmaksut korkoutetaan jatkossa markki-
naehtoisesti määräytyvällä uudella vakuutusmaksukorolla 17b . Perustekorko 

1b on poikennut toisinaan huomattavasti markkinakoroista, mikä on koettu on-
gelmaksi. Näistä syistä kustannustenjakoperusteeseen haetaan nyt juoksevien 
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erien eli ennakoiden ja lopullisten erien korkoutukseen markkinaehtoisesti 
määräytyvä vakuutusmaksukorko 17b . Perustekorko 1b säilyy edelleen tasaus-
vastuiden korkouttamisessa. 
 
Vakuutusmaksukorko 17b määräytyy kahdesti vuodessa Garantian noteeraa-
man 12 kuukauden TyEL-viitekoron pohjalta. Korko määrätään kuitenkin aina 
vähintään 2 % tasolle.  

Kustannustenjaossa käytettävä viivästyskorko 
Hallituksen esityksessä eduskunnalle työeläkelakien ja eräiden niihin liittyvien 
lakien muuttamisesta (HE 120/2014) esitetään, että TyEL:iin lisätään pykälään 
184 uusi 2 momentti koskien eläkelaitosten kustannustenjakoerien viivästys-
korkoa. Tähän asti TyEL:ista on puuttunut säännös kustannustenjaossa käytet-
tävästä viivästyskorosta ja myöskään korkolakia ei sovelleta suoraan lakisää-
teiseen eläkevakuutukseen. Muutoksen jälkeen viivästyskorko määräytyy kor-
kolain (633/1982) 4 a pykälän 1 momentin mukaan. Viivästyskorkoa ei kui-
tenkaan peritä viivästymisestä, joka johtuu siitä, että ETK on yhdistänyt eri 
kustannustenjakoeriä. 

Eteran hyvityserien korkoutus 
TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyssä huomioon otettavien Eteran muista 
eläkelaitoksista poikkeavaan kuolevuusperusteeseen liittyvän erän E(VA)

vM  ja 
poikkeavaan työkyvyttömyysliikkeeseen liittyvä erän E(TK)

vM korkoutuksessa 
on aiemmin käytetty perustekorkoa 1b . TyEL:n mukaisen eläkevakuutuksen 
erityisperusteissa runsasvahinkoisien vuosien varalle laskettavan tasoitusmää-
rän korkoutus on muutettu vuoden 2013 perusteista alkaen perustekorosta 1b
rahastokoroksi 0i , mutta muutos on jäänyt huomioimatta aiemmin kustannus-
tenjakoperusteessa. Yhdenmukaisuuden vuoksi muutetaan jatkossa myös kus-
tannustenjakoperusteiden erien E(VA)

vM  ja E(TK)
vM  korkokannaksi rahastokorko 

0i .  

Muut muutokset  
TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyssä on tähän asti huomioitu Eteran poik-
keavaan kuolevuusperusteeseen liittyvä erä E(VA)

vM vasta lopullista kustannus-
tenjakoa laskettaessa. Koska erä on viime vuosina poikennut nollasta, on pe-
rusteltua huomioida se jo ennakoita määrättäessä aq  -kertoimessa ja Eteran 
hyvityserässä.  

Perusteen voimaantulosäännös 
Perustetta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2015 toimitettavaan kus-
tannustenjakoon, lukuun ottamatta TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyä kos-
kevia kohtia 1.1 ja 1.4, joita sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2014 
toimitettavaan kustannustenjakoon. Edellä mainitut kohdat huomioidaan ai-
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kaistetusti siksi, että Eteran hyvityssuureita koskeva korkoutus saadaan korjat-
tua mahdollisimman nopeasti.  
 
Voimaantulosäännössä todetaan myös, että jos vakuutusmaksukorkoa 17b  ei 
ole määrätty, käytetään sen sijaan perustekorkoa 1b .  

 
Kustannustenjaon viivästymiseen ja viivästyskorkoon liittyvät muutokset tule-
vat voimaan vain, jos viivästyskoron lisäyksen käsittävä hallituksen esitys 
eduskunnalle (HE 120/2014) tulee vahvistetuksi esitetyn mukaisena niiltä osin 
kuin se on huomioitu kustannustenjakoperusteeseen tehdyissä muutoksissa. 
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