
Liite 3 1(3) 
 

SU/Hanna Mäkinen 15.11.2013  
 

Perustelut valtion eläkerahastoon suoritettavan siirtymämaksun perusteiden muutoksille vuodesta 
2013 lähtien ja perusteissa esiintyvälle kertoimelle g2013 

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 
 

Siirtymämaksun ja sen ennakoiden perusteet on vahvistettu edellisen kerran 
16.4.1993, eikä siihen ole haettu sen jälkeen muutoksia. Nyt perusteita on käsi-
telty kustannustenjakoryhmässä ja ne ovat sekä ajantasaistettu että kirjoitettu 
uudelleen vastaavaan muotoon kuin muut voimassaolevat kustannustenjakope-
rusteet. 
 
Perusteessa oleva siirtymämaksun lopullisen erän kaava on määritelty uudel-
leen laskuperusteissa nykyään käytössä olevien suureiden avulla. Itse määräy-
tymistapaa ei kuitenkaan ole muutettu. Jatkossa ETK:n tulee selvyyden vuoksi 
esittää lopulliseen siirtymämaksuun vaikuttava gv-kerroin vuosittain STM:lle 
vahvistettavaksi.  

 
Tarkistuserä on määritelty selvyyden vuoksi kaavana aiemman sanallisen seli-
tyksen sijaan. Määritelmä on esitystavaltaan vastaava kuin muissa kustannus-
tenjaoissa. 
 
Jos tilivuoden aikana ilmenee, että ennakoiden määrä poikkeaa merkittävästi 
arvioidusta, tulee eläkelaitoksen arvioida ennakot uudelleen. Perusteeseen on 
lisätty tarkennus, että tällöin uudet ennakot määrätään ajalle 1.10.–31.12.v ja 
tästä on annettava selvitys Valtion Eläkerahastolle ja ETK:lle 15.9.v mennessä.  
 
Perusteisiin on lisätty, että ennakkoerät pyöristetään lähimpään euroon ja tar-
kistuserä lasketaan sentin tarkkuudella. Näin on jo käytännössä toimittu.  
 
Viivästyskorko on päivitetty viittaamaan TyEL 164 §:n mukaiseen korkoon. 

 
Ennakoiden maksupäivät ovat joko perusteessa ilmoitettuna päivänä tai, jos täl-
löin ei ole pankkipäivä sitä edeltävänä pankkipäivänä. Tarkistuserän eräpäivä 
on jatkossa marraskuun viimeinen pankkipäivä. Vastaava eräpäiväkäytäntö on 
käytössä muissa kustannustenjaoissa. 
 
Perustetta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2013 maksettavaan siirty-
mämaksuun. 
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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-
ritettavan siirtymämaksun ja sen ennakon perusteessa edellä mainitut muutok-
set huomioidaan ns. g-kertoimella.  
 
Siirtymämaksua on maksettu vuodesta 1993 alkaen vuosittain lukuun ottamatta 
vuosia 2006–2007. Käytännössä siirtyneen yhtiön vakuuttanut TyEL-yhtiö seu-
raa henkilöjoukkoa, määrittää siirtymämaksun STM:n vahvistamien perustei-
den mukaisesti ja maksaa sen Valtion Eläkerahastoon. Vakiintuneen käytännön 
mukaan siirtymämaksu on määritetty siirtymämaksulain 3 §:n antaman pää-
säännön mukaisesti ja 4 §:n mukaista rahastotäydennyksien huomiointia g-
kertoimen välityksellä on käytetty vain vuonna 1993.  
 
Vuonna 2012 havaittiin, että 2000-luvulla tehtyjen rahastotäydennyksistä huo-
limatta g-kertoimelle ei ole vahvistettu nollasta poikkeavaa arvoa. Kustannus-
tenjakoryhmä asetti työryhmän selvittämään mitkä ovat sellaisia rahastotäy-
dennyksiä, jotka tulisi huomioida ja miten ne tulisi huomioida siirtymämaksus-
sa. Työryhmän laatima muistio käsiteltiin kustannustenjakoryhmässä ja tässä 
esitetty g-kertoimen arvo vastaa työryhmän laatimia periaatteita. Laskelma ker-
toimen arvosta on liitteessä 2. 
 

2.1 g-kertoimen määräytyminen 
 
Vuodesta 2013 alkaen g-kertoimen arvossa tulee huomioida iv2- ja iv3-
korotukset sekä niihin rinnastettavat muut rahastotäydennykset sellaisina, kun 
ne ovat keskimäärin järjestelmässä. Iv2- ja iv3-korotukset katetaan vakuutus-
maksun tasausosista kerätyillä varoilla, joten näihin rahastotäydennyksiin käy-
tettäviä varoja ei voida enää sisällyttää siirtymämaksuun. 
 
Iv2-korotukset määräytyvät työmarkkinajärjestöjen kesken tehtävien sopimus-
ten mukaan. Vuonna 2013 iv2-korotukseksi on sovittu 0,4 prosenttia palk-
kasummasta. Myöhemmille vuosille ei ole sovittu vastaavia korotuksia. 
 
Iv3-korotukset määräytyvät summasta, joka syntyy 53 vuotta täyttäneiden 
työntekijöiden vakuutusmaksun korotetusta osasta. Vuonna 2013 iv3-
korotukset olivat noin 0,3 prosenttia palkkasummasta ja vastaava taso on odo-
tettavissa myös tuleville vuosille. 
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Iv1- ja iv4-korotuksia tai niihin rinnastettavia muita rahastotäydennyksiä ei tule 
huomioida siirtymämaksun g-kertoimessa, koska ne katetaan eläkevarojen si-
joitustuotoilla. Iv1-korotuksilla tarkoitetaan vuosittain eläkelaitosten keskimää-
räisen vakavaraisuuden perusteella määrättävällä täydennyskertoimella tehtä-
vää vanhuuseläkerahastojen täydentämistä ja iv4-korotus on osaketuottosidon-
naisesta lisävakuutusvastuusta tehtävään lisätäydennykseen liittyvä kerroin.  
 
Valtion eläkejärjestelmän edustaja esitti vaihtoehtona, että iv2- ja iv3-
korotukset tulisi huomioida vain siltä osin, kuin ne kohdistuvat vastaisiin eläk-
keisiin. Keskustelujen jälkeen hän myöntyi edellä esitettyyn g-kertoimen mää-
räytymisperiaatteeseen. 
 

2.2 Aikaisempien vuosien korjaukset g-kertoimessa 
 
Aikaisempien vuosien siirtymämaksut ja kustannustenjaot on suoritettu voi-
massa olevia perusteita noudattaen, joten niiden korjaaminen jälkikäteen use-
ammalta vuodelta ei ole perusteltua. 

2.3 g-kertoimen taloudelliset vaikutukset siirtymämaksun määrään   

Tässä esitetty vuoden 2013 g-kertoimen arvo alentaisi siis saman vuoden siir-
tymämaksua noin yhdellä miljoonalla eurolla. Jatkossa siirtymämaksun määrä 
riippuu erityisesti siitä, miten valtion virastoja tai laitoksia yhtiöitetään. Mitä 
enemmän yhtiöittämisiä on, sitä suurempi on siirtymämaksu ja sitä suurempi 
on myös g-kertoimen euromääräinen vaikutus. Nykyisestä siirtymämaksun pii-
riin kuuluvasta vakuutuskannasta aiheutuu siirtymämaksua vielä muutaman 
vuoden ajan. 

Jos vuoden 2013 g-kertoimen arvossa olisi taannehtivasti huomioitu vuoden 
2001 kuolevuusperustetäydennys, vuoden 2005 työkyvyttömyysrahaston täy-
dennys sekä kaikki vahvistetut iv2- ja iv3-kertoimet, olisi niiden yhteenlaskettu 
vaikutus vuoden 2013 tasoon korkoutettuna reilu 60 miljoonaa euroa. Korjaus 
vaikuttaisi maksettavaan siirtymämaksuun vähentävästi. 


