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Perustelut kustannustenjakoperusteiden ehdotetuille muutoksille vuodesta 2022 lähtien 

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

Kustannustenjaon päivämäärät 

TyEL 183 §:n mukaan eläkelaitokset toimittavat tarvittavat tiedot ETK:n mää-
räämässä muodossa ja ajassa. TyEL 184 §:n mukaan ETK antaa eläkelaitoksille 
valituskelpoiset päätökset kaikista kustannustenjakoeristä. Voimassa olevissa 
kustannustenjakoperusteessa tästä on määrätty osittain tarkoilla päivämää-
rillä ja osittain ei ollenkaan. 
 
Kustannustenjaon lopulliset selvittelyt tehdään tulevana keväänä ensim-
mäistä kertaa aikaistetussa aikataulussa. STM vahvisti aikataulumuutoksen 
viime vuonna. Aikataulumuutoksen toimeenpanoa on valmisteltu ja kevään 
päivämääriä olisi tarpeen hieman muuttaa sujuvuuden varmistamiseksi. 
 
Eläkelaitosten tietojen toimitusten ja ETK:n esitysten sekä päätösten päivä-
määrärajat esitetään kokonaisuutena kirjattavaksi kustannustenjakoperus-
teen liitteeseen. Kirjauksiin sisältyy täydennyksiä ja tarkistuksia. Perusteeseen 
ehdotetaan myös kirjausta, jonka mukaan päivämääristä voidaan poiketa yh-
dessä sopien. Sopiminen tapahtuisi käytännössä kustannustenjakoryhmässä 
ja vain erityisestä syystä. Kustannustenjaon rahaliikenteen päivämääriin ei 
esitetä muutoksia. 
 

Pääoma-arvokerroinmuutoksesta aiheutuvat poikkeukset  

Työkyvyttömyyseläkevastuiden laskennassa sovellettavat pääoma-arvokertoi-
met on päivitetty TyEL:n 166 §:n mukaisiin yleisperusteisiin. Työeläkeyhtiöt 
ovat hakeneet muutoksia vastuuvelan laskuperusteisiin. Työkyvyttömyyseläk-
keiden vastuun muutos esitetään siirrettäväksi tasausvastuuseen. Tämä ai-
heuttaa poikkeuksia vuoden 2022 laskentakaavoihin.  
 
Kustannustenjakoperusteeseen on lisätty kohta Poikkeussäännös, jossa ker-

rotaan vuonna 2022 sovellettavat kaavat eläkelaitoksen maksulle 𝑀2022
𝑉𝐽  ja 

kertoimelle 𝑞2022
𝑎 . Poikkeussäännös on yhteensopiva laskuperustehakemuk-

sen kanssa. 
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Muut muutokset 

Vuonna 2021 kustannustenjakoperusteen rakenne muuttui ja laskuperustei-
den viittauksen kustannustenjakoperusteeseen olivat virheelliset. Kustannus-
tenjakoperusteen rakenne palautettaisiin samaksi kuin vuoden 2020 perus-
teessa ja näin viittauksia ei tarvitsisi muuttaa laskuperusteisiin. 
 
Lisäksi peruste-esitykseen sisältyy muutamia teknisiä muutoksia ja korjauksia. 
 

Perusteiden voimaantulosäännös 

Perusteita esitetään sovellettavaksi 1.1.2022 alkaen. YEL-selvittelyn aikataulu 
tulisi voimaan, jos vastaava muutos tehdään valtioneuvoston asetukseen 
YEL:n täytäntöönpanosta. STM valmistelee asetusmuutosta. 
 


