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Täydennyskerroin, perustekorko, vakuutusmaksukorko ja siirtyvä vakavaraisuuspääoma 1.7.2022 al-
kaen 

Eläketurvakeskus (ETK) on tehnyt laskelman täydennyskertoimesta, peruste-
korosta ja vakuutuskannan luovuttamisessa siirtyvän vakavaraisuuspääoman 
prosenttiosuuden määrästä 1.7.2022 alkaen. Laskelmaa varten ETK on pyytä-
nyt eläkelaitoksilta 21.4.2022 mennessä tiedot vakavaraisuustilanteesta.  

Täydennyskerroin 

Täydennyskerroin 1.7.2022 alkaen on 1,87 %. Edellinen kertoimen arvo oli 
2,23 %. 

Perustekorko 

Perustekorko 1.7.2022 alkaen on 6,00 %. Edellinen perustekoron arvo oli 
6,25 %. 

Vakuutusmaksukorko 

Vakuutusmaksukoron arvo on 1.7.2022 alkaen 2,00 %. Edellinen vakuutus-
maksukoron arvo oli 2, 00%. 

Siirtyvän vakavaraisuuspääoman osuus 

Siirtyvän vakavaraisuuspääoman laskettu osuus vakavaraisuuslaskennassa 
käytetystä vastuuvelasta on 33,2 % hetkestä 1.7.2022 alkaen. Edellinen, 
STM:n asetuksella 174/2022 säädetty osuus oli 35,6 %.  
 

Sovellettavat säädökset  

Täydennyskertoimen, perustekoron ja vakuutusmaksukoron laskenta perus-
tuu TyEL:n 166 §:ssä tarkoitettuihin perusteisiin. Siirtyvän vakavaraisuuspää-
oman osuuden laskenta perustuu TVYL 29 e § toiseen momenttiin. 
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Täydennyskertoimen, perustekoron ja siirtyvän vakavaraisuuspääoman osuuden laskenta 

Täydennyskerroin 

Täydennyskertoimen laskennassa täydennysperuste p on eläkelaitoksen vaka-
varaisuuspääoma, josta on vähennetty työnantajan lisämaksuvelvollisuuteen 
perustuva erä, jaettuna vakavaraisuuslaskennan mukaisella vastuuvelalla.  
 
Täydennyskerroin lasketaan eläkelaitosten keskimääräisestä painotetusta 
täydennysperusteesta p lausekkeella max[0; 0,80 · 0,18 · p – 0,03].  
 
Eläkelaitosten painot rajoitetaan ensin 15 prosenttiin ja puuttuva paino täy-
dennetään kaikille eläkelaitoksille. Eläkelaitoksen täydennysperusteena käy-
tetään laskennassa vähintään 10 prosenttia.  
 
Eläketurvakeskus on julkaissut tarkemmat tiedot täydennyskertoimen lasken-
nasta rahastoonsiirtovelvoitteeseen liittyvien laskentakaavojen 6.6.2022 päi-
vätyssä muistiossa.  
 
Täydennyskerroin 1.7.2022 alkaen on 1,87 %. Edellisen kertoimen arvo oli 
2,23 %. 
 
Aikaisempiin kvartaaleihin kohdistuneita korjauksia ei ollut. 
 
Täydennyskertoimen laskennassa käytetyn keskimääräisen painotetun täy-
dennysperusteen arvoksi saatiin 33,83 % hetkellä 31.3.2022.  
 
Laskennassa oli mukana 17 eläkelaitosta, joista 16 olivat TyEL-eläkelaitoksia. 
Kolmen eläkelaitoksen paino rajoitettiin 15 prosenttiin. 
 
Kaikkien eläkelaitosten ilmoittamat täydennyskertoimen laskentaan käytetyn 
täydennysperusteen yhteenlasketut tiedot hetkellä 31.3.2022 ovat taulukossa 
1. Täydennysperusteen arvot hetkellä 31.3.2022 eri laskentatavoilla on ilmoi-
tettu Taulukossa 2. 
 
Taulukko 1 

Vakavaraisuuspääoma 40 496 milj. euroa 
Eläkelaitoksen vakavaraisuuslaskennassa käytet-
tävä työnantajan lisämaksuvelvollisuuteen perus-
tuva erä, yhtiöt ja MEK = 0 

4 milj. euroa 

Vakavaraisuuslaskennassa käytettävä vastuuvelka 118 324 milj. euroa 
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Taulukko 2 
Täydennysperuste het-
kellä 31.3.2022 

rajoitettu rajoittamaton 

TyEL ja MEL -eläkelai-
tokset 

33,8 % 34,2 % 

TyEL-eläkelaitokset 33,2 % 33,9 % 
 
 
 
Kuvassa 1 on keskimääräisen täydennysperusteen arvot aikaväliltä 31.3.2019-
31.3.2022.  
 
Kuva 1 

 
 
 
Kuvassa 2 on eläkelaitosten yli laskettu eläkevarojen määrä aikaväliltä 
31.3.2019-31.3.2022. Eläkevarat on jaoteltu vakavaraisuuspääomaan ilman 
työnantajan lisämaksuvelvollisuuteen perustuvaa erää ja vakavaraisuuslas-
kennassa käytettävään vastuuvelkaan.  
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Kuva 2  

 
 

Perustekorko 

Perustekorko on 18 % eläkelaitosten keskimääräisestä painotetusta täyden-
nysperusteesta ja sen arvo on vähintään 3 %. Laskennan tuloksena pyöristä-
mättömäksi perustekoroksi saatiin 6,089 %. Korko lasketaan  
0,25 prosenttiyksikön tarkkuudella. Perustekoroksi 1.7.2022 
alkaen tulee 6,00 %. Edellisen perustekoron arvo oli 6,25 % 

Vakuutusmaksukorko 

Vakuutusmaksukorko perustuu Garantiassa noteerattuun TyEL:n 12 kuukau-
den viitekorkoon ollen kuitenkin aina vähintään 2 prosenttia. Vakuutusmak-
sukorko 1.7.2022 alkaen perustuu viitekoron 2.5.2022 tilanteeseen. Viite-
korko on arvoltaan 0,10 % hetkellä 2.5.2022, joten vakuutusmaksukorko on 
arvoltaan 2,00 %. 

Siirtyvän vakavaraisuuspääoman osuus 

Eläketurvakeskuksen laskema siirtyvän vakavaraisuuspääoman osuus vakava-
raisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta on 33,2 % hetkestä 1.7.2022 al-
kaen.  
 
Laskenta perustuu työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavien elä-
kelaitosten Eläketurvakeskukselle ilmoittamiin hetken 31.3.2022 tietoihin. 
Siirtyvän vakavaraisuuspääoman osuus vastuuvelasta on laskettu vastaavalla 
tavalla kuin täydennyskertoimen perusteena oleva vakavaraisuus. Lasken-
nassa rajoitetaan kolmen eläkelaitoksen painoa vastaavasti kuin täydennys-
kertoimen laskennassa. 
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