
Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2007 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
eläkesäätiön työntekijän eläkelain voimaanpanolain mukaisista  
laskuperusteista vuosimaksun korjausmaksun määrittämiseksi 

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 19 päivänä toukokuuta 2006 annetun 
työntekijän eläkelain voimaanpanolain (396/2006) 6 §:n nojalla: 

1 § 

Soveltamisala 

Laskuperusteita sovelletaan kunakin vuonna voimassa olleiden työntekijäin eläkelain (395/1961) 
(TEL) mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteiden sijasta silloin, 
kun vuosimaksua ja vuosimaksun tasausosaa korjataan työntekijän eläkelain voimaanpanolain 
(396/2006) 6 §:n perusteella. 

Vuosimaksu ja vuosimaksun tasausosa määrätään näiden perusteiden mukaan, kun vuoteen 2006 tai 
sitä aikaisempiin vuosiin kohdistuvia työntekijän TEL:n mukaisia vuosimaksun perusteena olleita 
palkkatietoja muutetaan tai, jos eläkejärjestelyyn lisätään vuosimaksun laskennasta puuttunut työ-
suhde tai, jos eläkejärjestelystä poistetaan vuosimaksun laskennassa ollut aiheeton työsuhde perus-
teen voimaantulon jälkeen. 

Vuosimaksun perusteena olleen palkan muutoksesta tai työsuhteen lisäyksestä tai poistosta ei kui-
tenkaan lasketa korjausmaksua, jos muutos kohdistuu sellaiseen aikaan: 

1) jolta vuosimaksua ei työntekijän eläkelain (395/2006) mukaan enää voida periä tai palauttaa, 

2) tai jona työntekijä on ennen vuotta 2005 ollut työsuhteessa ollessaan oikeutettu sellaiseen laissa 
säädettyyn tai julkisen eläkesäännön mukaiseen, työ- tai virkasuhteeseen taikka yrittäjätoimintaan 
perustuvaan eläkkeeseen, jota määrättäessä on otettu huomioon eläkeiän saavuttamiseen jäljellä 
oleva aika tai sitä vastaava ansio lukuun ottamatta aikaa, jonka yksilöllinen varhaiseläke on ollut 
lepäämässä, 

3) tai on ollut suorittamassa asepalvelusta ennen vuotta 2005, 

4) tai johon kohdistuu TEL:n tai lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 
(134/1962) tai taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) 
mukaisesta oikaisusta aiheutuvaa TEL-maksuvapautusaikaa. 

2 § 

Korjausmaksu 

Eläkesäätiön vuosimaksun ja vuosimaksun tasausosan korjausmaksu lasketaan tämän asetuksen 
liitteessä 1 esitettyjen laskuperusteiden mukaisesti. 

 



Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007. 

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2007 

Sosiaali- ja terveysministeri  
Liisa Hyssälä

Matemaatikko  
Pirjo Moilanen

 



LIITE 1 

1 VUOSIMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA 
 
Työntekijän vuoden v ansioiden muutoksesta aiheutuvan vuosimaksun perusteena oleva 
palkka  saadaan kaavalla vSΔ
 
(1) , '

v vS S SΔ = − v

 
missä  on vuosimaksun perusteena oleva palkka muutoksen jälkeen ja  on 
vuosimaksun perusteena ollut palkka ennen muutosta. Jos työsuhde on puuttunut, käytetään 

. Jos aiheeton työsuhde poistetaan, käytetään 

vS '
vS

' 0vS = 0=vS . 
 

2 RAHASTOITU VANHUUSELÄKE 
 
Vuoden v vuosimaksun perusteena olleen palkan muuttaminen tai puuttuvan työsuhteen 
lisääminen vuodelle v tai aiheettoman työsuhteen poistaminen vuodelta v ei aiheuta muutosta 
vuoden v rahastoidun vanhuuseläkkeen määrään. 
 

3 VUOSIMAKSU 
 
Vuosimaksun teoreettinen eräpäivä on 1.7. sitä kalenterivuotta, johon maksu kohdistuu. 
Korjausmaksu vuodelta v on tällöin 
 
(2) , T

vv PP =
 
missä maksun tasausosa 
 
(3) , ∑Δ= v

TELT
v SpP

 
jossa . 221,0=TELp
 
Korjausmaksuun sisällytetään jatkuva korko teoreettisesta eräpäivästä korjausvuoden 
puoliväliin. Käytettävä korkokanta on vuoden 2007 alusta lukien työntekijän eläkelain 
mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteissa määritellyn 
perustekoron  mukainen ja ennen vuotta 2007 TEL:n mukaista toimintaa harjoittavan 
eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteissa määritellyn laskuperustekoron  mukainen. 
Mahdolliset korkokannan muutokset otetaan huomioon käyttämällä kullakin aikavälillä 
voimassa olevaa korkoa. 
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