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Perustelut kustannustenjakoperusteiden muutoksille vuodesta 2017 lähtien 

Kustannustenjakoperusteita soveltaen selvitetään työntekijän eläkelain 
(TyEL), merimieseläkelain (MEL), yrittäjän eläkelain (YEL), maatalousyrittä-
jän eläkelain (MYEL) ja julkisten alojen eläkelain (JuEL) mukaista toimintaa 
harjoittavien eläkelaitosten keskinäinen vastuu eläkkeistä ja kuntoutusrahoista. 
Lisäksi perusteiden mukaan selvitetään viimeisen laitoksen periaatteen mu-
kaisten eläkekulujen jakautuminen eläkelaitosten kesken (VILMA-
eläkeselvittely).  
 
Perusteiden mukaan selvitetään myös palkattomien aikojen perusteella karttu-
neiden eläkkeen osien kustannustenjako eläkelaitosten kesken. Tässä selvityk-
sessä ovat mukana edellisten lisäksi Suomen Pankki (SP), Ortodoksisen kirkon 
papiston 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 valtiolle kuuluvilta osin 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, SP ja OPEK.  
 
Kustannustenjakoperusteiden muutoksia on käsitelty kustannustenjakoryhmäs-
sä, jossa on edustettuina ETK, eläkelaitokset ja sosiaali- ja terveysministeriö. 

Julkisten alojen eläkelaki (JuEL) 
Vuoden 2017 alusta voimaantuleva julkisten alojen eläkelaki vaatii 
muutoksia kustannustenjakoperusteissa käytettävään terminologiaan. 
Jatkossa JuEL:n mukaisia eläkkeitä ovat aiemmin omina erillisinä 
eläkelakeinaan esiintyneet Kevan jäsenyhteisöjen eläkkeet, valtion 
henkilöstön eläkkeet, evankelis-luterilaisen kirkon henkilöstön eläkkeet sekä 
Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkkeet. Vaikka nämä kaikki jatkossa 
sisältyvät JuELiin, pysyvät niiden rahoitukset erillisinä, mutta rahaliikenne 
hoidetaan kootusti Kevan välityksellä vastaavasti kuin tähänkin asti.  
 
Kustannustenjakoperusteissa esiintyneet viittaukset KuEL:in, VaEL:in, 
KiEL:in ja KelaL:in on muutettu viittauksiksi JuEL:in. 

Muutokset TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyyn 
Vuoden 2017 eläkeuudistuksen mukaiset uudet eläkelajit osittainen varhennet-
tu vanhuuseläke ja työuraeläke on lisätty mukaan TyEL-MEL-VILMA-
eläkeselvittelyyn. Osittainen varhennettu vanhuuseläke sisältyy eläkelaitosten 
hyvityksen osaan a

vE ja työuraeläke osaan b
vE .   
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TEL-lisäturvan ja TEL:n mukaisen työnantajavakuutuksen eläkkeet ovat ko-
konaan yhteisesti kustannettavaa, joten eläkelaitosten hyvityksen osasta b

vE on 
poistettu maininta niiden eläkelaitoksen itsensä vastuulla olevista osista. 
 
TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyyn tarvittavan eläkelaitoksen tasausmak-
sun yhteismäärän määritelmää on täsmennetty, siten että selkeästi käy ilmi, et-
tä siirtymämaksu ei sisälly siihen. 
 
Viimeiset työttömyyseläkkeet on myönnetty vuonna 2012, jonka vuoksi kus-
tannustenjakoperusteista on nyt poistettu työttömyyseläkkeitä koskevat koh-
dat.  

Muut muutokset 
Kustannustenjakoperusteiden soveltamisalaa on uudelleen järjestelty ja tiivis-
tetty. 
 
Viittaukset Euroopan yhteisöihin on muutettu viittauksiksi Euroopan unioniin. 

 
Liitteistä on poistettu vanhat rahastoitujen osien määräytymistä koskevat oh-
jeet. Kustannustenjakoperusteisiin jääneet poistettuihin liitteisiin viitanneet 
kohdat on muutettu viittamaan vuoden 2016 kustannustenjakoperusteisiin. 
 
Liitteistä on myös poistettu lomakepohjat, joilla ennakoiden laskemiseksi tar-
vittavat lähtötiedot on annettu. Tiedot toimitetaan nykyisin webropol-kyselyllä 
ja muutoksista sovitaan yhdessä eläkelaitosten kanssa. 

Perusteiden voimaantulosäännös 
Perusteita sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2017 toimitettavaan kus-
tannustenjakoon. 
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