
 6.2.2015  1(4)  
 
 
 
 
 
PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE 
KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA 
 
 
 

1 Soveltamisala 
Näiden perusteiden mukaisesti määrätään laissa valtion varoista suoritettavan 
eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidosta tai opiskelun ajalta 
(VEKL) tarkoitettu valtion vuosittainen korvaus Eläketurvakeskuksen (ETK) 
kautta eläkelaitoksille. ETK hyvittää valtion korvauksena saadut varat näiden 
perusteiden mukaisesti työntekijän eläkelain (TyEL), merimieseläkelain 
(MEL), yrittäjän eläkelain (YEL) mukaista toimintaa harjoittaville eläkelaitok-
sille, Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (Mela), Valtiokonttorille (VK), Ke-
va-nimiselle kunnalliselle eläkelaitokselle, Kirkon keskusrahastolle (KKR), 
Ortodoksisen kirkon papiston eläkekassa -nimiselle ortodoksisesta kirkkokun-
nasta annettuun lakiin perustuvien eläkesäännösten mukaista toimintaa harjoit-
tavalle eläkelaitokselle (OPEK), Kansaneläkelaitokselle (Kela), Suomen Pan-
kille (SP) ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle. Lisäksi ETK hyvittää 
valtion korvauksena saaduista varoista Kelalle ja Ahvenanmaan kunnille 
VEKL 6 §:n mukaisista ilmoituksista aiheutuneet kulut ja Ålands arbetsmark-
nads- och studieservicemyndighetille (AMS) Tasavallan presidentin asetuksen 
eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta 
koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa (1487/2007) 
(Tasavallan presidentin asetus (1487/2007)) 2 §:n mukaisista ilmoituksista ai-
heutuneet kulut. 

 

2 Korko  
Perusteiden mukaisille kohdan 3 suorituksille lasketaan jatkuvaa korkoa. Kor-
kokantana käytetään TyEL 179 §:n 4 momentissa tarkoitettujen perusteiden 
mukaista vakuutusmaksukorkoa 17b . 

 
Kohdan 3 mukaiselle korvaukselle ja hyvitykselle lasketaan korkoa ajalle 
1.7.v–30.11.v+1. 

 
Viivästyneelle maksun suoritukselle lasketaan viivästymisen ajalta korkoa 
TyEL 184 §:n 2 momentin mukaisen vuotuisen viivästyskoron mukaan. Vii-
västyskorkoa ei peritä viivästymisestä, joka johtuu siitä, että ETK on yhdistä-
nyt maksun muihin kustannustenjaon eriin. 

 

3 Valtion vuosittainen korvaus 
 

VEKL:n toimeenpanosta aiheutuva valtion korvaus vuodelta v per 30.11.v+1 
on  
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missä 

17b  = kohdan 2 mukainen vakuutusmaksukorko, 
ETK
vH   = VEKL 8 §:n 1 mom. mukaan valtion korvauksena saaduista va-

roista ETK:lle vuodelta v hyvitettävä osuus hoitokuluista ETK:n 
esittämän laskelman mukaan,  

Kela
vH  = VEKL 8 §:n 2 mom. mukaan valtion korvauksena saaduista va-

roista Kelalle vuodelta v hyvitettävä osuus hoitokuluista Kelan 
esittämän laskelman mukaan, 

AK
vH  = VEKL 8 §:n 2 mom. mukaan valtion korvauksena saaduista va-

roista Ahvenanmaan kunnille vuodelta v hyvitettävä osuus hoito-
kuluista Ahvenanmaan kuntien esittämien laskelmien mukaan, 

AMS
vH  = Tasavallan presidentin asetuksen (1487/2007) 3 §:n 2 mom. mu-

kaan valtion korvauksena saaduista varoista AMS:lle vuodelta v 
hyvitettävä osuus hoitokuluista AMS:n esittämän laskelman mu-
kaan ja 

∑ laitos
vH   = kohdan 3.2 mukaisten eläkelaitoskohtaisten hyvitysten summa  

vuodelta v.  
 
ETK ilmoittaa valtiolle vuoden v+1 syyskuun loppuun mennessä eriteltynä 
kaavan (1) mukaisen korvauksen vM . Valtio maksaa kyseisen summan 
ETK:lle vuoden v+1 marraskuun viimeisenä pankkipäivänä. 
 

3.1 Valtion vuosittaisesta korvauksesta Kelalle, Ahvenanmaan kunnille ja AMS:lle hyvitettävä 
osa 

 
ETK maksaa Kelalle kohdan 3 mukaisesta valtion korvauksesta osuuden 

( )
17

Kela12
17 v1+b H  vuoden v+1 joulukuun toisena pankkipäivänä.  

 
ETK maksaa Ahvenanmaan kunnille kohdan 3 mukaisesta valtion korvaukses-

ta osuuden ( )
17

AK12
17 v1 b H+  vuoden v+1 joulukuun toisena pankkipäivänä. 

 
ETK maksaa AMS:lle kohdan 3 mukaisesta valtion korvauksesta osuuden 

( )
17

AMS12
17 v1 b H+  vuoden v+1 joulukuun toisena pankkipäivänä. 
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3.2 Valtion vuosittaisesta korvauksesta hyvitettävä osa eläkelaitoksille 
 

Valtion vuosittainen hoitokorvaus eläkelaitokselle vuodelta v per 1.7.v on  
 

(2) 
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missä 

v
vE   = eläkelaitoksen vuonna v maksamat VEKL:n perusteella karttuneet 

etuusosat, 
p
vI   = palkkakerroin vuodelle v, 
p
2012I   = palkkakerroin vuodelle 2012, 

v
vN   = lukumäärä eläkelaitoksen vuonna v ensimmäistä kertaa myöntämistä 

eläkkeistä, joissa on VEKL:n perusteella karttuneita etuusosia ja 
 laitosh  = eläkelaitosten yksikkökustannus hoitokuluista, on määritelty  

liitteessä.  
 
ETK laskee kunkin eläkelaitoksen osalta kaavan (2) mukaisen hyvityksen, ko-
rottaa sen vakuutusmaksukorolla kohdan 2 mukaisesti ja antaa siitä päätöksen 
eläkelaitoksille 31.10.v+1 mennessä, jos hyvityksen suuruus eläkelaitokselle 
on erisuuri kuin 0 euroa.  
 
Jos kaavan (2) mukainen hyvitys on positiivinen, ETK maksaa vuoden v hyvi-
tyksen eläkelaitokselle vuoden v+1 joulukuun toisena pankkipäivänä. 
 
Jos kaavan (2) mukainen hyvitys on negatiivinen aikaisempien vuosien 
VEKL:n mukaiseen selvittelyyn tehdyn korjauksen johdosta, eläkelaitoksen on 
maksettava vuoden v hyvitys ETK:lle vuoden v+1 marraskuun viimeisenä 
pankkipäivänä. 
 

3.3 Vuosittaisista hoitokuluista ilmoitettavat tiedot ETK:lle  
 
Eläkelaitokset ilmoittavat vuosittain ETK:lle suureet v

vE  ja v
vN  eläkemenotie-

dostolla. 
 
Kela ilmoittaa vuosittain ETK:lle osuutensa Kela

vH  31.8.v+1 mennessä. 
 
Ahvenanmaan kunnat ilmoittavat ETK:lle osuutensa AK

vH  31.8.v+1 mennessä. 
 
AMS ilmoittaa vuosittain ETK:lle osuutensa AMS

vH  31.8.v+1 mennessä. 
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4 Korjaukset  
 

Vuodelta v suoritettavan VEKL:n mukaisen selvittelyn yhteydessä tehdään 
korjaukset vuoden v-1 kohdassa 3 mainitun vuosittaisen korvauksen selvitte-
lyyn. 

 

5 Voimaantulo  
 

Näitä perusteita sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2015 määrättävään, 
vuonna 2016 maksettavaan vuosittaiseen valtion korvaukseen.  
 
Jos kohdissa 2, 3, 3.1 ja 3.2 mainittua TyEL:n 179 §:n 4 momentissa tarkoitet-
tujen perusteiden mukaista vakuutusmaksukorkoa b17 ei ole määrätty, käyte-
tään sille arvona samojen perusteiden mukaista perustekorkoa b1. 
 
 
 
 

   
 
Liite   Hoitokuluun liittyvä kerroin 
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Hoitokuluun liittyvä kerroin 

 
 

laitosh  = 0,00 €.  
 

Kerroin on ilmoitettu vuoden 2015 indeksitasossa. 
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