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Perustelut kustannustenjakoperusteiden osittaisille muutoksille vuodesta 2020 lähtien 

Kustannustenjakoperusteissa säädetään tarkemmin työntekijän eläkelain 

(TyEL) 183 §:n ja yrittäjän eläkelain (YEL) 142 §:n mukaisten kustannusten 

jakamisesta.  

• TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittely 

• YEL-eläkkeiden kustannustenjako 

• Palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkkeen osien kustannustenjako 

• Työllisyysrahaston osuuden hyvityksen jako 

• Eläketurvakeskuksen kustannusosuuksien selvittely 

 

Kustannustenjakoperusteisiin esitetyt muutokset on valmisteltu kustannusten-

jakoryhmässä, jossa on edustettuina Eläketurvakeskus (ETK), eläkelaitokset ja 

sosiaali- ja terveysministeriö (STM). STM vahvistaa kustannustenjaon perus-

teet ja niissä tarvittavien kertoimien arvot ETK:n esityksestä. 

 

Tämän peruste-esityksen lisäksi ETK on esittänyt 25.10.2019 STM:lle vahvis-

tettavaksi vuoden 2020 kustannusosuuskertoimien arvot. Kerroinesitys täs-

mentää tämän esityksen perusteluja siltä osin, kun kyse on ETK:n kustannus-

osuuksista. 

Eläketurvakeskuksen kustannusosuuksien selvittely 

Lakia Eläketurvakeskuksesta on esitetty muutettavaksi hallituksen esityksessä 

HE 64/2019 vp vuodesta 2020 alkaen. 

• ETK:n kustannusosuudet kohdistettaisiin erikseen julkiselle ja yksityi-

selle eläkealalle palveluosuuksien mukaisessa suhteessa. 

• Sektorikohtaiset kustannusosuudet jaettaisiin kyseisten eläkelaitosten 

vakuutettujen työansioiden mukaisessa suhteessa. Merimieseläkekas-

san (MEK) ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) kustannus-

osuuksissa otettaisiin edelleen huomioon niille kohdistettujen palvelui-

den erityispiirteet. 

• Kustannusosuuksista syntynyt ylite jaettaisiin takautuvasti julkisten ja 

yksityisten eläkealojen mukaisiin osiin. Myöhempinä vuosina ylitteen 

määrää ohjattaisiin kustannusosuuskertoimilla tasolle, joka ylläpitää 

ETK:n riittävän maksuvalmiuden. Ylitteen jakoa julkisten ja yksityis-

ten alojen kesken ohjattaisiin kohti tuleville vuosille arvioituja palvelu-

osuuksien suhteellisia määriä. 

• Kustannusosuuksien laskennasta säädettäisiin tarkemmin kustannus-

tenjakoperusteissa. 

 

Tämä peruste-esitys sisältää edellä mainitut kustannusosuuksien laskennan 

muutokset. Perustemuutokset esitetään tulevan voimaan, mikäli hallituksen 

esityksessä HE 64/2019 vp sisältyvä lakiehdotus Eläketurvakeskuksesta anne-

tun lain 5 §:n muuttamisesta tulee voimaan muuttamattomana 1.1.2020. 

Vuoden 2020 kustannusosuusennakoiden tammi- ja helmikuun erät laskettai-

siin poikkeuksellisesti vuonna 2019 voimassa olevien säännöksien mukaisesti. 
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Maaliskuusta alkaen ennakkoerät laskettaisiin uudelleen siten, että ne vastaisi-

vat vuositasolla lakiesityksen mukaista laskentaa. Näin STM voisi käsitellä 

peruste-esityksen ennen mahdollista lain voimaantuloa ja ETK voisi ryhtyä 

tarvittaviin toimenpiteisiin tammikuun kustannusosuuksien ennakkoeriä var-

ten. 

• Jos kustannusosuuksien laskennan lakimuutos ei tule voimaan 1.1.2020 

alkaen, vuoden 2020 kustannusosuuksien ennakot määräytyisivät koko 

vuodelle tammi- ja helmikuulle määrättyjen erien mukaisesti. 

• Poikkeussäännöksessä määrättäisiin vuoden 2019 ylitteen takautuvan 

laskennan kaavat julkisten ja yksityisten alojen osuuksille. Kaavoissa 

otettaisiin huomioon julkisten eläkelaitosten kustannusosuuksien alen-

nus ja toimitilan myynnistä syntynyt voitto. 

 

ETK myi toimitilansa kesällä 2019. Myynti kasvatti ETK:n käteisvaroja mer-

kittävästi ja syykuussa varoja siirrettiin eläkelaitoksiin ylimääräisellä ennakko-

palautuksella. Ennakkopalautuksesta säädettiin STM:n 15.8.2019 vahvista-

massa kustannustenjakoperusteiden poikkeussäännöksessä. Poikkeussäännök-

sessä olevaan tarkistuserän korkoutukseen esitetään muutosta. 

 

Ennakkopalautuksen erille ei laskettaisi vakuutusmaksukoron mukaista tuotto-

vaatimusta. Nollakorko vastaa paremmin nykyisiä korkomarkkinoita ja suora-

viivaistaisi kirjanpidon käytäntöjä. 

Kustannusosuuksien kertoimet 

Perusteissa olisi edelleen kaksi kustannusosuuskerrointa, mikäli kustannus-

osuuksien laskennan lakimuutos tulee voimaan. Kerroin 1ev olisi julkisten alo-

jen eläkelaitoksille ja kerroin 2ev yksityisten alojen eläkelaitoksille. Kertoimien 

arvot laskettaisiin jatkossakin edellisen vuoden syksyllä. Laskenta perustuisi 

arvioihin 

• ETK:n kuluista, 

• ETK:n palveluiden kohdentumisesta julkisille ja yksityisille aloille, 

• eläkelaitosten vakuutetuista ansiosummista, 

• Työllisyysrahaston (TR) kustannusosuudesta ja  

• ETK:lle jäävästä ylitteestä. 

 

Arvioitujen tietojen toteumaa seurattaisiin vuosittain ja ylite laskettaisiin lopul-

lisen selvittelyn yhteydessä erikseen julkisten ja yksityisten alojen eläkelaitos-

ten osalta. Tämä varmistaisi, että julkisten ja yksityisten alojen eläkelaitosten 

kustannusosuudet ovat erillään. 

 

ETK:n palveluiden kohdentumista seurattaisiin nykyisellä tavalla. Raportointi 

siitä sisältyisi vuosittaiseen STM:lle lähetettävään kerroinesitykseen. 

 

MEK ja Mela sisältyisivät yksityisten alojen kustannusosuuskertoimen lasken-

taan. Niiden työansioista otettaisiin lähtökohtaisesti huomioon 90 prosenttia, 

koska erityisesti ETK:n valvontapalvelut eivät kohdennu MEK:lle eikä Me-

lalle. Laskennassa käytetyt MEK:n vakuutetut työansiot määräytyisivät jatkos-

sakin MEK:n tasausperusteen mukaisesti. 
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Ennakkoerien muutoksia 

Peruste-esitykseen sisältyy useampia käytännön muutoksia, joiden tarkoituk-

sena olisi yksinkertaistaa kustannustenjaon ennakkoerien laskentaa. Muutok-

silla ei olisi vaikutusta lopullisiin kustannustenjaon määriin. 

 

Kustannustenjaon ennakkoerien selvittelyissä on nykyisin käytössä alarajoja. 

Jos eläkelaitoksen ennakkoerä jää alle alarajan, eläkelaitoksen ennakkoerä nol-

lataan ja se jaetaan muiden eläkelaitosten eriin. Esimerkiksi TyEL-MEL-

VILMA-eläkeselvittelyssä vuositasoinen alaraja on +/- 20 000 euroa. 

 

Ennakoiden määräytymisen rajamäärä on käynyt tarpeettomaksi, koska eri sel-

vittelyiden ennakot yhdistetään kustannustenjaon rahaliikenteessä yhdeksi 

eräksi. Kustannustenjakojen ennakkoerien alarajat esitetään poistettavaksi. 

 

YEL-eläkkeiden kustannustenjaossa STM vahvistaa valtion osuuden ennak-

koerän. ETK toimittaa STM:lle selvityksen ennakkoerän arvioidusta määrästä 

ennen erän vahvistamista. ETK:n arvio perustuu nykyisin eläkelaitoksilta saa-

tuihin tilastoihin ja ETK:n suhdanne-ennusteisiin. 

 

Peruste-esityksessä YEL-eläkkeiden kustannustenjaon ennakkoerien laskentaa 

ja merkintöjä selkeytettäisiin. Ennakoiden laskennasta poistettaisiin tarpeetto-

miksi tulleet kertoimet ja valtion osuuden ennakkoerille määriteltäisiin oma 

suure. 

Muut muutokset 

Työttömyysvakuutusrahaston nimi muuttui Työllisyysrahastoksi 1.1.2019. Pe-

ruste-esityksessä Työttömyysvakuutusrahaston maksu (TVR-maksu) muutet-

taisiin Työllisyysrahaston osuudeksi työeläkekustannuksista (TR-osuus). Li-

säksi TR-osuuden hyvityksen jaon laskentaa ja merkintöjä täsmennettäisiin. 

 

Kustannustenjakoperusteissa on ollut erityissuureita LEL- ja TaEL-aikaisista 

vakuutuskannoista. Erityissuureita ei enää tarvita ja ne esitetään poistettavaksi 

perusteista. 

 

Lisäksi peruste-esitykseen sisältyy muutamia teknisiä muutoksia ja korjauksia. 

Perusteiden voimaantulosäännös 

Perusteita sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2020 toimitettavaan 

kustannustenjakoon. 

 

ETK:n kustannusosuuksien laskenta muuttuisi, mikäli hallituksen esityksessä 

HE 64/2019 vp sisältyvä lakiehdotus Eläketurvakeskuksesta annetun lain 5 §:n 

muuttamisesta tulee voimaan muuttamattomana 1.1.2020. 

 


