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Perustelut kustannustenjakoperusteiden muutoksille vuodesta 2021 lähtien 

Kustannustenjakoperusteissa on tarkat säännöt TyEL 183 §:n ja YEL 142 §:n 
mukaisten työeläkkeiden kustannustenjaon selvittämistä varten. 
 
Tässä esitetyt kustannustenjakoperusteiden muutokset on valmisteltu kustan-
nustenjakoryhmässä, jossa on edustettuina Eläketurvakeskus (ETK), eläkelai-
tokset ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM). STM vahvistaa kustannusten-
jaon perusteet ja niissä tarvittavien kertoimien arvot ETK:n esityksestä. 
 

Lopullisten selvittelyjen aikataulu 
Lopullisten selvittelyjen aikataulua esitetään aikaistettavaksi siten, että ETK 
tekisi tarvittavat esitykset ja päätökset kertoimista sekä tarkistuseristä vuoden 
v+1 toukokuun loppuun mennessä. Tarkistuserien rahaliikenne hoidettaisiin 
heinäkuun alussa, jolloin STM:llä ja eläkelaitoksilla olisi kesäkuu aikaa tarkis-
taa ETK:n laskelmat ja tehdä tarvittavat toimenpiteet tarkistuseriä varten. 
 
Tarkistuserien selvittely hoidetaan nykyisin vuoden v+1 joulukuun alussa. Esi-
tetty aikaistus olisi jatkossa mahdollista, koska 

• eläkelaitokset kykenevät uuden tulorekisterin myötä toimittamaan 
ETK:lle kaikki tarvittavat tiedot huhtikuun loppuun mennessä. 

• ETK ottaa eläkelaitosten tietojen keruussa käyttöön uuden web-pohjai-
sen sovelluksen, jossa on automaattisemmat tarkastusrutiinit. 

 
Esitetty aikataulumuutos 

• vähentäisi tarkistuserille laskettavan korkoutuksen merkitystä. Erien 
korkokantana käytetään vakuutusmaksukorkoa, joka on viime vuosina 
ollut 2,0 %. 

• aikaistaisi lopullisten tietojen saantia. Esimerkiksi TyEL-MEL-
VILMA -eläkeselvittelyssä laskettavia q-kertoimia tarvitaan eläkelai-
tosten vastuuvelan laskennassa. 

 
Aikataulumuutos koskisi myös Työllisyysrahaston (TR) tarkistuserää. Muutos 
on käyty läpi TR:n kanssa ja esitys sopii heille. 
 

Muut muutokset 
Perusteeseen on tehty tarvittavat muutokset Suomen Pankin henkilökunnan 
eläketurvan ja sen toimeenpanon siirtyessä Kevan hoidettavaksi 1.1.2021 al-
kaen. Suomen Pankin eläketurva on mukana palkattomien aikojen perusteella 
karttuneiden eläkkeen osien kustannustenjaossa, TR-osuuden hyvityksen ja-
ossa ja ETK:n kustannusosuuksien selvittelyssä. Kevan päätöksillä eritellään 
Suomen Pankin rahoitusvastuulla olevat osuudet.  
 
Eläke-Kansasta ja Garantiasta mahdollisesti realisoituvat erät esitetään mak-
settavaksi eläkelaitoksille viimeistään seuraavan TyEL-MEL-VILMA-elä-
keselvittelyn tarkistuserän yhteydessä. Näin varmistettaisiin, että alle 150 000 
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euron erät eivät voi jäädä vuosiksi lepäämään ETK:n tileille odottamaan uusia 
realisoituvia eriä. 
 
Kuntoutusrahan jälkeen entisin perustein myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen 
rahastoidun osan määrittelyyn esitetään täsmennystä. Täsmennys vastaa ny-
kyistä yhteisten tietojärjestelmien mukaista laskentatapaa. 
  
Lisäksi peruste-esitykseen sisältyy muutamia teknisiä muutoksia ja korjauksia. 

Perusteiden voimaantulosäännös 
Perusteita esitetään sovellettavaksi ensimmäisen kerran vuodelta 2021 toimi-
tettavaan kustannustenjakoon. YEL-selvittelyn aikataulumuutos tulisi voimaan 
vain, jos vastaava muutos tehdään valtioneuvoston asetukseen YEL:n täytän-
töönpanosta. 
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