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Perustelut kustannustenjakoperusteiden muutoksille vuodesta 2016 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, jossa on edustettuina ETK, eläkelaitokset ja sosiaali- ja terveysministeriö. 

YEL-eläkkeiden kustannustenjako  
YEL:n mukaisen eläkevakuutuksen laskuperusteisiin on muutettu, että 
vuoden 2016 alusta lähtien vakuutusmaksujen korkoutus tehdään 
vakuutusmaksukorolla vastaavasti kuin TyEL:n mukaisessa vakuuttamisessa. 
Muutoksen seurauksena valtion osuuden määrään vaikuttavat yhteenlasketut 
vakuutusmaksut sekä avoimet maksut määräytyvät teknisistä syistä 
arviomenettelyllä. Näin korkomuutoksella ei ole vaikutusta valtion osuuden 
määrään. Arviomenettelyn käyttö on väliaikaista. 
 
Kustannustenjakoperusteen YEL-eläkkeiden kustannustenjaon sisältämiin 
korko- sekä muutamien suureiden määritelmiin esitetään selvennyksiä. 
Kyseiset määritelmät kirjoitettaisiin siten, että ne viittaavat YEL:n 
laskuperusteisiin ilman, että niitä enää erikseen määritellään 
kustannustenjakoperusteessa.  
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Eläke-Kansan konkurssipesästä realisoituvat erät 
Eläke-Kansan Erityinen Selvityspesä on lakkautettu Velkojainkokouksessa 
14.6.2012. Kokouksessa sovittiin, että jatkossa Eläke-Kansan konkurssipesä 
ottaa vastatakseen loppusuorituksista ja toimittaa jatkossa kertyneet varat Elä-
keturvakeskukselle edelleen tilitettäväksi eteenpäin eläkelaitoksille TyEL-
MEL-Vilma-eläkeselvittelyn välityksellä. Viittaukset Eläke-Kansan Erityiseen 
Selvityspesään esitetään muutettavan viittauksiksi Eläke-Kansan konkurssi-
pesään.  

Aikaisempien vuosien kustannustenjakojen korjaaminen 
Kaikkien kustannustenjakojen yhteydessä on maininta, että jos eläkelaitos kor-
jaa aiempaa vuotta koskevaa kustannustenjakoa, tulee korjaus ottaa perusteko-
rolla b1 korkoutettuna huomioon tulevassa kustannustenjaossa. Jatkossa kus-
tannustenjaon eriä korkoutetaan vakuutusmaksukorolla perustekoron sijasta. 
Tämän johdosta on korjauksen korkoutuksessa tarpeen käyttää kulloinkin so-
pivaa korkokantaa. Korjauksissa käytettävän korkokannan määräytyminen esi-
tetään poistettavaksi kustannustenjakoperusteista.  Korkoutuksesta ohjeiste-
taan tarkemmin Kustannustenjakoryhmässä hyväksytyssä muistiossa ”Aikai-
sempien vuosien kustannustenjakoihin ilmoitettujen tietojen korjaaminen”. Pe-
riaatteena on, että jos TyEL-MEL-eläkelaitosten tasausvastuiden voidaan aja-
tella olevan korjauksessa toisena osapuolena, tulee korjauksessa käyttää perus-
tekorkoa. YEL-kustannustenjakoon liittyvissä korjauksissa YEL-
perustekorkoa käytetään, jos YEL vakuutusmaksuvastuu on saavana tai mak-
savana osapuolena. Muissa korjauksissa korkona tulee käyttää vakuutusmak-
sukorkoa. 

Perusteen voimaantulosäännös 
Perustetta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2016 toimitettavaan kus-
tannustenjakoon. 
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