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Perustelut valtion eläkerahastoon suoritettavan siirtymämaksun perusteiden muutoksille vuodesta 
2015 lähtien ja perusteissa esiintyvälle kertoimelle g2014 
 
 

Laki siirtymämaksusta muutettaessa valtion virastoja, laitoksia tai liikelaitoksia 
osakeyhtiöiksi (1341/1992) annettiin 18.12.1992 ja se tuli voimaan 1.1.1993. 
Siirtymämaksun tarkoitus on tulouttaa valtiolle osa valtion eläkejärjestelmästä 
TyEL:iin siirtyvien henkilöiden tulevista vakuutusmaksuista, kattamaan siirty-
vän henkilöstön valtiolle aiheuttamia eläkekustannuksia. 
 
 

1 Valtion Eläkerahastoon suoritettavan siirtymämaksun ja sen ennakon perusteet 
   

Aikaisemmin siirtymämaksuun liittyvien juoksevien erien eli ennakoiden ja lo-
pullisen siirtymämaksun korkoutuksessa on käytetty TyEL:n 179 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitettujen perusteiden mukaista perustekorkoa 1b , joka lasketaan 
eläkelaitosten vakavaraisuuteen perustuen.  Käytetty korko on ollut yhtenevä 
kustannustenjakoperusteissa käytetyn koron kanssa.  
 
Kustannustenjakoperusteiden korkoutus muuttuu vuodesta 2015 alkaen siten, 
että perustekoron sijaan kustannustenjaon juoksevat erät eli ennakot ja lopulli-
nen siirtymämaksu korkoutetaan jatkossa markkinaehtoisesti määräytyvällä 
uudella vakuutusmaksukorolla 17b , kuitenkin siten, että jos TyEL:n 179 §:n 4 
momentissa tarkoitettujen perusteiden mukaista vakuutusmaksukorkoa 17b  ei 
ole määrätty, käytetään sille arvona samojen perusteiden mukaista perustekor-
koa 1b . Jotta yhtenevyys kustannustenjakoperusteen kanssa käytettävän koron 
kannalta säilyisi, tulee muutos tehdä myös siirtymämaksuperusteeseen. 
 
TyEL:iin on lisätty 184§:än uusi 2 momentti koskien eläkelaitosten kustannus-
tenjakoerien viivästyskorkoa. Tähän asti TyEL:ista on puuttunut säännös kus-
tannustenjaossa käytettävästä viivästyskorosta. Muutoksen jälkeen viivästys-
korko määräytyy korkolain (633/1982) 4 a pykälän 1 momentin mukaan. Siir-
tymämaksuperusteen sisältämät viittaukset TyEL:iin koskien viivästyskorkoa 
on nyt korjattu, vastaavasti kuin kustannustenjakoperusteessa, viittaamaan tä-
hän uuteen momenttiin.  

 
 

2 Siirtymämaksun g-kerroin 
 
Siirtymämaksulain 3 §:n mukaan siirtymämaksun määräksi asetetaan 10 vuo-
den ajaksi 80 % siirtyneistä henkilöistä syntyvästä tasausmaksutulosta, kun 
siirtyneitä henkilöitä on yli 200. Siirtymämaksulain 4 §:n mukaan Eläketurva-
keskus voi esittää siirtymämaksun perusteisiin muutoksia, jos TyEL-maksun 
tasausosaa käytetään rahastojen lisätäydennyksiin. Valtion Eläkerahastoon suo-
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ritettavan siirtymämaksun ja sen ennakon perusteessa edellä mainitut muutok-
set huomioidaan ns. g-kertoimella 
 
Edellisen vuoden esityksen mukaisesti g-kertoimen arvossa tulee huomioida 
iv2- ja iv3-korotukset sekä niihin rinnastettavat muut rahastotäydennykset sel-
laisina, kun ne ovat keskimäärin järjestelmässä. Iv2- ja iv3-korotukset katetaan 
vakuutusmaksun tasausosista kerätyillä varoilla, joten näihin rahastotäyden-
nyksiin käytettäviä varoja ei voida enää sisällyttää siirtymämaksuun. 
 
Iv2-korotukset määräytyvät työmarkkinajärjestöjen kesken tehtävien sopimus-
ten mukaan. Vuodelle 2014 ei ole sovittu iv2-korotusta. 
 
Iv3-korotukset määräytyvät summasta, joka syntyy 53 vuotta täyttäneiden 
työntekijöiden vakuutusmaksun korotetusta osasta. Vuonna 2014 iv3-
korotukset olivat noin 0,3 prosenttia palkkasummasta ja vastaava taso on odo-
tettavissa myös tuleville vuosille.  
 
 
 

 


