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TIIVISTELMÄ  

  
Sote-uudistuksen seurauksena nykyistä suurempi osuus julkisesti rahoitetuista sosiaali- ja terveyspalvelujen 

tuotannosta saattaa siirtyä yksityisen sektorin vastuulle. Palveluiden valinnanvapaus ja maakuntien yhtiöiden 

yksityistäminen voisivat vaikuttaa tähän suuntaan. Lisäksi hallitus edellyttää, että yksityinen ja kolmas sektori 

vastaavat tietystä vähimmäismäärästä palvelutuotantoa. Toistaiseksi on mahdotonta esittää luotettavaa arviota siitä 

kuinka suuri osuus palvelutuotannosta siirtyisi yksityiselle sektorille. 

  

Palvelutuotannon siirtymä merkitsisi vakuutettujen määrän vähenemistä kunnallisessa eläkejärjestelmässä ja 

kasvua yksityisen sektorin eläkejärjestelmässä. Lisäksi uudistuksessa siirretään myös noin 5000 henkilöä valtion 

hallinnosta maakuntiin ja siten valtion eläkejärjestelmästä kunnalliseen eläkejärjestelmään. 

  
Raportissa esitetään kaksi skenaariota työvoiman siirtymästä kunnallisesta eläkejärjestelmästä TyEL:iin. 

Skenaarioiden avulla analysoidaan vakuutettujen siirtymän rahoitusvaikutuksia. Raportin laskelmat perustuvat 

tiettyihin oletuksiin. Todellinen kehitys voi poiketa oletetusta merkittävästäkin. Vaikutusarvioiden numeeriset arvot 

riippuvat näistä oletuksista, keskeiset laadulliset tulokset pätevät kuitenkin laajasti. 

  
Vakuutettujen siirtymä alentaisi TyEL-maksun tasoa pitkäksi ajaksi. Myös YEL:n ja MYEL:n maksutaso sekä 

kunnallisen eläkejärjestelmän palkkaperusteinen maksujen taso alenisi, koska nämä maksut on sidottu TyEL-

maksuun. Siirtymät alentaisivat julkisen sektorin eläkemenoja.  Kuitenkin maakunnat rahoittaisivat välillisesti 

ulkoistettujen palveluiden hintoihin sisältyen TyEL-maksuja. Kokonaisuudessaan siirtymä kasvattaisi kuntien ja 

valtion rahoitusosuutta kaikista eläkemenoista. 

  

Kunnallisen eläkejärjestelmän ja TyEL:n välisellä siirtymämaksulla voitaisiin tasoittaa rahoitusvaikutuksia. 

Kuitenkin TyEL:n eräs keskeinen rahoitusperiaate on se, että kaikki eläkemenot rahoitetaan eläkemaksutuloilla ja 

niistä kertyvillä rahastoilla. Tällöin myös kaikesta vakuutetusta ansiotyöstä peritään vakuutusmaksut siihen 

eläkejärjestelmään missä henkilö on vakuutettuna. Siirtymämaksu muodostaisi poikkeaman tähän periaatteeseen. 

Nykyisin valtion toimintojen yhtiöittämisten yhteydessä TyEL-järjestelmä maksaa siirtymämaksua valtiolle 

(valtion siirtymämaksu). Tämä siirtymämaksu on poikkeama yllä kuvattuun periaatteeseen.  

  

Työryhmä käsitteli erilaisia näkemyksiä sen suhteen, kuinka kattavasti muutokset sosiaali- ja terveyspalvelujen 

tuotannossa tulisi ottaa huomioon määriteltäessä mahdollista siirtymämaksua. Nämä näkemykset siirtymämaksun 

rajaamisesta näkyvät työryhmän käsittelemässä kolmessa vaihtoehtoisessa siirtymämaksumallissa.  

  

Kokonaisvaltainen siirtymämaksu perustuisi maakuntien ja niiden yhtiöiden palveluksessa olevan henkilökunnan 

lukumäärän ja palkkasumman kehitykseen sekä palvelutarpeen kasvuun ja palvelutuotannon tehostamistavoittee-

seen. Mikäli henkilömäärä supistuisi vuoden 2019 alkutilanteeseen verrattuna, kunnallinen eläkejärjestelmä saisi 

siirtymämaksua TyEL-järjestelmästä. Päinvastaisessa tilanteessa kunnallinen eläkejärjestelmä maksaisi siirtymä-

maksua TyEL:lle. Lähtöhetken vakuutettujen lukumäärää korjattaisiin kertoimella, joka määräytyisi palvelutarpeen 

kasvun ja tehostamisen tavoitteen perusteella. 

  

Palkkasummien nettosiirtymään perustuva siirtymämaksu perustuisi uudistuksen voimaan tullessa sote-palveluja 

tuottavien henkilöiden palkkasummien seurantaan. Työntekijöiden siirtyminen maakunnista TyEL:n piiriin olisi 

peruste kunnallinen eläkejärjestelmän saamalle siirtymämaksulle. Vastaava siirtymä TyEL:stä kunnalliseen 

eläkejärjestelmään otettaisiin myös huomioon. Jos jälkimmäinen siirtymä olisi suurempaa, TyEL saisi siirtymä-

maksua kunnalliselta eläkejärjestelmältä.  

  

Kolmas vaihtoehto kunnallisen eläkejärjestelmän ja valtion väliseen siirtymämaksuun perustuisi nykyisen valtion 

siirtymämaksun periaatteisiin. Tällöin siirtymämaksu perustuisi maakuntien hallinnassa olevien yhtiöiden 

yksityistämisen seurauksena TyEL:iin siirtyvien henkilöiden palkkasummiin.  

  

Valtiolta maakuntiin siirtyviin toimintoihin voitaisiin soveltaa siirtymämaksua, joka lähtökohdiltaan perustuisi 

palkkasumman nettosiirtymään tai valtion siirtymämaksuun.  

  

Lähtökohtaisesti kokonaisvaltainen siirtymämaksu on laajin ja valtion siirtymämaksutekniikkaan perustuva malli 

suppein. Palkkasummien nettosiirtymään perustuva malli asettuu näiden kahden vaihtoehdon väliin.   
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1 Työryhmän toimeksiannot 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi 11.5.2016 Eläketurvakeskusta aloittamaan Sote / Elä-

kesäännösten tarkistaminen -työryhmän ehdottaman siirtymämaksua koskevan valmistelu-

työn. Pyynnön mukaan valmistelu tuli tehdä Eläketurvakeskuksen johdolla KuEL-

järjestelmän ja TyEL-järjestelmän välisenä yhteistyönä syyskuun 2016 loppuun mennessä. 

(Liite 1).  

STM:n pyynnössä tuodaan esiin, että maakuntauudistukseen liittyen tulisi ennakolta mää-

rittää ehdot, joiden toteutuessa ryhdyttäisiin esimerkiksi määräaikaisella siirtymämaksulla 

tasoittamaan KuEL-järjestelmän ja TyEL-järjestelmän välistä eläkkeiden rahoitusta. Las-

kentaperiaatteet valmisteltaisiin Eläketurvakeskuksen johdolla KuEL-järjestelmän ja 

TyEL-järjestelmän yhteistyönä. Jatkovalmistelu tehtäisiin yhteistyössä sosiaali- ja terve-

ysministeriön, valtiovarainministeriön ja työmarkkinajärjestöjen kesken.  

Valtiovarainministeriö esitti 2.6.2016 Eläketurvakeskukselle, että se aloittaisi valmistelu-

työn, joka koskee valtion hallinnosta maakuntien palvelukseen siirtyvien henkilöiden elä-

kevastuita. Valmistelutyössä pyydettiin ottamaan huomioon, mitä laissa on säädetty siir-

tymämaksusta muutettaessa valtion virastoja, laitoksia tai liikelaitoksia osakeyhtiöiksi 

(1341/1992) ja arvioimaan sen ja mahdollisten muiden tasausmallien vaikutusta siirryttä-

essä valtion eläkejärjestelmästä KuEL-järjestelmään. Työ pyydettiin tekemään Eläketur-

vakeskuksen johdolla Kevan ja Valtion eläkerahaston välisenä yhteistyönä syyskuun 2016 

loppuun mennessä. (Liite 2). 

Eri osapuolten keskusteluissa todettiin, että yllämainitut kaksi valmistelutyötä on tarkoi-

tuksenmukaista yhdistää yhdessä työryhmässä tehtäväksi valmisteluksi.  

Selvitystehtävät saatuaan Eläketurvakeskus pyysi Telan laskuperustejaosta, Työeläkeva-

kuuttajat Telaa, Kevaa ja Valtion eläkerahastoa nimeämään edustajansa työryhmään. Työ-

ryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Ismo Risku (ETK) ja sihteeriksi Hanna Mäkinen 

(ETK). Muut työryhmän jäsenet olivat Pasi Mustonen (Varma), Hillevi Mannonen (Ilma-

rinen), Mikko Karpoja (Elo), Allan Paldanius (Keva), Roman Goebel (Keva), Tommi Leh-

to (Valtion eläkerahasto), Seija Lehtonen (Tela), Jaakko Aho (ETK) ja Mikko Sankala 

(ETK). 
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2 Sote- ja alueuudistuksen keskeiset piirteet työeläkkeiden näkökulmasta 

2.1 Sote- ja alueuudistus lyhyesti 

Seuraavassa esitetään sote- ja aluehallintouudistuksen keskeisimmät piirteet työ-

eläkkeiden rahoituksen näkökulmasta. Esitettävät tiedot perustuvat alueuudistus.fi 

-sivustolla 29.6. julkaistuihin lakiluonnoksiin. 

 

Maakunnat 

Uudistuksen myötä kuntien ja kuntayhtymien palveluksesta maakuntien palveluk-

seen siirtyy yhteensä noin 220 000 työntekijää. Siirtyvistä työntekijöistä suurin 

osa on sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä. Lisäksi noin 5000 työntekijää 

valtion aluehallinnosta siirtyy maakuntien tai niiden ohjauksessa toimivien orga-

nisaatioiden palvelukseen.  

Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti ns. vanhoina 

työntekijöinä, eli siirtymähetkellä voimassa olevat oikeudet ja velvollisuudet säi-

lyvät. Tämä koskee myös eläke-etuja. 

Maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019. 

 

Kunnallisen eläkejärjestelmän rahoitus 

Kuntien ja valtion palveluksesta maakuntiin ja maakuntien palvelulaitoksiin siir-

tyvät henkilöt tulevat kunnallisen eläkejärjestelmän piiriin. Maakuntien yhtiöt 

voivat valita, tulevatko ne kunnallisen vai yksityisalojen eläkejärjestelmän piiriin. 

Tämä vastaa kuntien ja kuntayhtiöiden nykyistä tilannetta.  

Yhtiöt maksavat kunnalliseen eläkejärjestelmään maksua, joka vastaa TyEL:n 

keskimääräistä tasoa. Kunnat ja maakunnat maksavat tämän lisäksi tasausmaksua. 

Tasausmaksu korvaa nykyisen eläkemenoperusteisen maksun. Maksun on tarkoi-

tus kattaa kunnallisen eläkejärjestelmän ne kustannukset, jotka ovat yksityisen 

työeläkejärjestelmän kustannuksia korkeammat. Korkeammat kustannukset joh-

tuvat muun muassa henkilöstön naisvaltaisuudesta, ikärakenteesta sekä vanhan 

henkilöstön lisäeläketurvasta. Oletukset palkkasumman kehityksestä, ansiotason 

kasvuvauhdista ja eläkevarojen tuotosta vaikuttavat riittävän maksun tasoon. 

 

Verotus 

Kuntien verotuloja on tarkoitus alentaa kunnilta maakunnille siirtyvien tehtävien 

kustannuksia vastaavasti. Valtion tuloverotusta vastaavasti kiristetään, koska val-

tio rahoittaa maakuntien tehtävät. Uudistus toteutetaan siten, että työn verotus ei 

kiristy eikä kokonaisveroaste nouse.  

 

Maakuntien rahoitus ja ohjaus  

Maakunnilla ei ole verotusoikeutta uudistuksen voimaantullessa, joten niiden tu-

lonlähteinä ovat valtion rahoitus sekä asiakas- ja käyttömaksut. Uudistuksen ta-

voitteena on hillitä kustannusten kasvua 3 miljardilla eurolla. Tavoitteena on hi-

dastaa sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvua noin 1,5 prosenttiyksiköllä 

vuodessa vuosina 2020–2029.  
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen  

Maakunta järjestää julkisesti rahoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut eli maakunta 

suunnittelee, johtaa ja rahoittaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta alu-

eellaan.  

Maakunta voi tuottaa palvelut itse tai yhdessä muiden maakuntien kanssa tai 

hankkia ne muulta palvelun tuottajalta. Palvelun tuottajana voi toimia maakunnan 

palvelulaitos, osakeyhtiö, yhteisö, yhdistys, osuuskunta, säätiö ja itsenäinen am-

matinharjoittaja. Maakuntien tulee yhtiöittää palvelutuotanto valinnanvapauden 

piiriin kuuluvan toiminnan osalta. 

Hallitus on aiemmissa linjauksissaan edellyttänyt, että julkisen ja yksityisen sekä 

kolmannen sektorin palveluntuotannolla on tasapuoliset toimintaedellytykset. 

Hallitus edellyttää, että yksityinen ja kolmas sektori vastaavat tietystä vähim-

mäismäärästä palvelutuotantoa. 

 

Valinnanvapaus 

Tänä vuonna laaditaan ehdotus valinnanvapautta koskevasta lainsäädännöstä. Sii-

nä säädetään asiakkaan valinnanvapauden sisällöstä, valinnanvapauden piirissä 

olevista palveluista, järjestäjän roolista ja palvelun tuottajan korvausperusteista.  

Hallituksen aiempien linjausten mukaan asiakkaan valinnanvapaus olisi jatkossa 

pääsääntö perustasolla ja soveltuvin osin käytössä erikoistason sosiaali- ja terve-

yspalveluissa. Tällöin asiakas voisi valita julkisen, yksityisen tai kolmannen sek-

torin tuottajan.  

2.2 Arviointia työeläkkeiden rahoituksen näkökulmasta 

Eläkejärjestelmien rahoituksen näkökulmasta keskeistä on se, kuinka eri sektorei-

den työvoimaosuudet muuttuvat uudistuksen myötä. Osa tulevista työeläkkeistä 

on ennalta rahastoitu, mikä helpottaa sopeutumista työvoimaosuuksien muutok-

siin. Valtaosin työeläkkeiden rahoitus kuitenkin perustuu vuotuiseen maksutu-

loon. Tältä osin työvoiman siirtymät vaikuttavat eri järjestelmien rahoitukselli-

seen tasapainoon. 

Työvoimaosuuksien muutoksiin kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestel-

män välillä vaikuttavat luultavasti eniten hallituksen tavoite yksityisen ja kol-

mannen sektorin vähimmäisosuuksiksi palvelutuotannossa sekä asiakkaan valin-

nanvapaus. Valinnan vapauden sisältö ja erityisesti sen vaikutukset palvelutuotan-

toon ovat vielä pitkälti tuntemattomia.  

Julkisuudessa on esitetty, että hallituksen tavoite yksityisen ja kolmannen sektorin 

vähimmäisosuuksiksi palvelutuotannossa olisi noin kolmanneksen luokkaa. Ta-

voite täsmentynee uudistuksen valmistelun edetessä. Tässä raportissa esitetään 

kaksi skenaariota sote-palvelutuotannon siirtymisestä yksityiselle sektorille. Toi-

sessa palvelutuotannon siirtymä ylittää edellä kuvatun tavoitteen, ja toisessa ske-

naariossa se ei toteudu.  

Myös palvelutuotannon yhtiöittämisvelvollisuus voi lisätä henkilöstön siirtymiä 

yksityiselle sektorille. 
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Mikäli henkilö siirtyy JuEL:sta TyEL:iin, hän menettää JuEL:n paremman eläke-

turvan palvelussuhteen alusta alkaen. Uusi työnantaja voi kompensoida menetyk-

sen erillisellä järjestelyllä. Lisäturvan menettäminen vähentänee ikääntyneemmän 

työvoiman siirtymiä.  

Valtion ja kunnallisen eläkejärjestelmän välisen siirtymät perustuvat hallinnolli-

siin päätöksiin, joten tältä osin uudistuksen vaikutusarviot voidaan saada verraten 

tarkoiksi valmistelun edetessä.  

Eräs tulkinta julkiselta yksityiselle sektorille siirtyvistä toiminnoista on seuraava: 

siirtyvät sote-palvelut ovat niitä palveluita, jotka sote-uudistuksen seurauksena 

tuotetaan yksityisellä sektorilla mutta jotka maakunta rahoittaa. Kuitenkin jo nyt 

osa julkisesti rahoitetuista sote-palveluista tuotetaan yksityisellä sektorilla. Peri-

aatteessa jälkikäteenkään ei ole helppoa selvittää, kuinka paljon nimenomaan so-

te-uudistuksen takia palvelutuotantoa siirtyy yksityiselle tai kolmannelle sektoril-

le.   

Sote-uudistuksen vaikuttavuus- ja kustannusryhmä valmistelee parhaillaan mm. 

sote-palveluita tuottavien organisaatioiden raportointivelvollisuuksia. Valtiova-

rainministeriöstä saadun tiedon mukaan yksityisille palveluntuottajille ei ole 

suunniteltu velvollisuutta raportoida työvoimakustannuksia siten, että maakuntien 

rahoittamiin ja muihin palveluihin liittyvät palkkakustannukset olisivat erotelta-

vissa. 

Tässä vaiheessa on mahdotonta esittää luotettavaa kokonaisarviota siitä, kuinka 

paljon työvoimaosuudet eri sektoreiden välillä muuttuvat uudistuksen myötä. 
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3 Eläkejärjestelmien rahoitusperiaatteet ja työvoiman toimialasiirtymät 

Eri sektorien työeläkejärjestelmät ovat olleet alusta asti toisistaan erillisiä. Men-

neisyydessä eläkkeiden määräytymissäännöt poikkesivat eri eläkelaeissa toisis-

taan monilta merkittäviltä osilta. Erityisesti julkisen alan eläke-edut ovat olleet 

yksityisen alan tasoa parempia. Näin ollen eri järjestelmien rahoituskin on ollut 

erillistä työeläkelakien voimaantulosta lähtien. 

Kuitenkin 1990-luvulta lähtien etuuksien määräytymissäännöksiä on harmonisoi-

tu, eikä enää vuoden 2005 eläkeuudistuksen jälkeen kuntaeläkkeiden ja TyEL:n 

karttumasäännöksissä ole ollut merkittäviä eroja. Myös VaEL:n osalta eläkkeiden 

määräytymissäännöt ovat tiettyjä erityisryhmiä lukuun ottamatta oleellisilta osin 

yhtenevät TyEL:n kanssa. Menneisyydessä kartutetut eläkkeet vaikuttavat kuiten-

kin vielä pitkään eläkemenoon ja näin ollen eläkkeiden rahoitukseen. Tämä ero 

osaltaan selittää VaEL:n ja KuEL:n korkeampaa eläkemenoprosenttia nyt ja vielä 

verraten pitkän ajan tulevaisuudessakin. 

TEL:n ja myöhemmin TyEL:n eräs keskeinen rahoitusperiaate on se, että kaikki 

eläkemenot rahoitetaan eläkemaksutuloilla ja niistä kertyvillä rahastoilla. Alusta 

lähtien on pidetty tärkeänä, että TEL- ja myöhemmin TyEL-eläkkeiden rahoitus 

pidetään erillistä valtion taloudesta. Toisaalta rahoitusperiaatteesta seuraa myös 

se, että kaikesta vakuutetusta ansiotyöstä peritään vakuutusmaksua TyEL-

järjestelmään. Valtion toimintojen yhtiöittämisen yhteydessä maksettava siirty-

mämaksu on poikkeama tästä periaatteesta. Tätä maksua ja sen taustoja seloste-

taan alla yksityiskohtaisemmin. 

Eläkkeiden rahoitustekniikat poikkeavat TyEL:ssä, KuEL:ssa ja VaEL:ssa 

toisistaan. TyEL-eläkkeissä sovelletaan eläkkeiden rahastoituun osaan 

yksilökohtaista rahastointia. Näistä eläkkeen osista muodostuu eläkelaitoksille 

vakuutusteknistä vastuuvelkaa yksilön työuran aikana. Nämä vastuut purkautuvat 

maksettaessa eläkkeitä. Järjestelmä on myös hajautettu useisiin 

työeläkevakuutusyhtiöihin, eläkesäätiöihin ja kassoihin. Yksilöllinen rahastointi 

ja hajautettu toimeenpano asettavat useita reunaehtoja toimeenpanolle. TyEL:n 

jakojärjestelmäosa rahoitetaan kollektiivisesti. Sen sijaan KuEL:n ja VaEL:n 

eläkevarat muodostavat kollektiivisen puskurirahaston ja järjestelmien 

toimeenpano on luonteeltaan keskitetty. Näin ollen rahastointia ohjaavat 

säännökset ovat oleellisesti yksinkertaisempia. Erot rahoitustekniikassa näkyvät 

muun muassa luvun 5 laskelmissa, jotka havainnollistavat työvoiman siirtymän 

vaikutuksia TyEL- ja KuEL-maksun tasoon.   

Yllä kuvatun mukaisesti työeläkkeiden rahoitus perustuu osittain rahastoivaan 

järjestelmään ja siten pääosin jakojärjestelmäperiaatteeseen, jossa vuotuinen 

maksutulo käytetään saman vuoden eläkemenojen rahoittamiseen. Tämän vuoksi 

jatkuva maksutulo on välttämätön eläkkeiden rahoittamiseksi. Toisaalta edellä 

kuvatun mukaisesti eläkelait ovat toimialakohtaisia, jolloin työvoiman siirtymät 

eri toimialojen välillä vaikuttavat kunkin eläkelain rahoituspohjaan ja 

eläkekertymiin.  

Eläkkeiden rahoituksen on siis aikaisemminkin täytynyt sopeutua työvoiman 

siirtymiin eri toimialojen välillä. Menneisyydessä maksutaso oli kuitenkin 

nykyistä matalampi, joten työvoiman väheneminen heikensi supistuvan 

järjestelmän rahoituksellista tasapainoa nykyistä vähemmän. Lisäksi 

mahdollisuudet maksutason korotuksiin ovat tulevaisuudessa rajallisempia kuin 

ne olivat menneisyydessä.  
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Taulukossa 4.1 esitetään eri työeläkelakien osuudet koko talouden palkka- ja 

työtulosummista vuosina 1975–2015. Yksityisalojen palkansaajien osuus on ollut 

vajaa 2/3 vaihdellen suhdanteiden mukaan. Kunnallisen eläkejärjestelmän 

palkkasummaosuus on ollut viimeiset 20 vuotta noin viidennes, tätä ennen 

kunnallisen eläkejärjestelmän palkkasummaosuus kasvoi selkeästi. Kasvun 

taustalla oli julkisten hyvinvointipalvelujen lisääntyminen, kun aiemmin 

perheiden vastuulla olevaa hoivatyötä siirrettiin kuntien vastuulle. Naisten 

työllisyysaste kasvoi voimakkaasti 1970-luvulla ja 1980-luvun alkupuolella.
1

Taulukko 4.1. Eri työeläkelakien osuudet koko talouden palkkasummasta 

vuosina 1975–2015 

1975 1985 1995 2005 2015 

TyEL/TEL, LEL, TaEL 66.4 % 62.7 % 61.0 % 64.1 % 63.6 % 

MEL 0.8 % 0.7 % 0.6 % 0.4 % 0.3 % 

YEL 3.9 % 4.6 % 5.4 % 4.7 % 5.7 % 

MYEL 3.8 % 3.3 % 3.6 % 2.0 % 1.6 % 

KuEL/KVTEL 12.2 % 16.3 % 19.3 % 18.1 % 20.2 % 

VaEL/VEL 11.9 % 11.4 % 9.0 % 9.7 % 7.4 % 

Muut julkiset 1.0 % 1.1 % 1.2 % 1.0 % 1.0 % 

Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Valtion (VaEL/VEL), maatalousyrittäjien (MYEL) ja merimiesten eläkelain 

(MEL) palkkasummaosuudet ovat supistuneet trendimäisesti koko 40 vuoden 

jakson ajan. MYEL:n ja MEL:n supistumisen taustalla on ollut 

elinkeinorakenteen muutos. Valtion palkkasummaosuus on supistunut 

lainsäädännön muutosten myötä. Peruskoulujen ja lukioiden opettajien sekä 

joidenkin muiden ryhmien osalta vanhimmat ikäluokat kuuluvat valtion 

eläkejärjestelmän piiriin, sen sijaan nuoremmat ikäluokat kuuluvat KuEL:n 

piiriin. Yliopistojen henkilökunnan osalta vanhimmat sukupolvet kuuluvat valtion 

eläkejärjestelmän piiriin, mutta nuoremmat TyEL:n piiriin. Lisäksi valtion 

toimintoja on yhtiöitetty, jolloin työntekijät ovat siirtyneet TyEL:n piiriin. 

Yksityisalojen palkansaajien välinen rahoituspohjan vakaus on saavutettu 

yhteisen tasauspoolin avulla. TEL, LEL ja TaEL olivat koko ajan yhteisessä 

tasauspoolissa, jolloin jakojärjestelmäperiaatteella rahoitettavat eläkemenot 

rahoitettiin yhdessä. Tällöin työllisyyden ja palkkasumman siirtymät näiden 

lakien välillä heijastuivat automaattisesti rahoitusvastuuseen. MEL liitettiin 

tasauspooliin 1990-luvun alussa. TEL, LEL ja TaEL yhdistettiin vuonna 2007 

työntekijän eläkelaiksi (TyEL), joten nykyisin TyEL ja MEL muodostavat 

yhteisen tasauspoolin. 

MEL, Postipankki ja Setec yksityisen sektorin eläkejärjestelmään 

Merimieseläkelain mukaiset eläkkeet liitettiin vuonna 1991 rahoituksen osalta 

takautuvasti osaksi TEL:n, LEL:n ja TaELn (nykyisin TyEL) rahoituspoolia. 

Tämä tapahtui siten, että MEL-eläkkeistä, jotka tasoltaan olivat muita 

yksityisen sektorin eläkkeistä korkeampia, määriteltiin eläkekohtaisesti TEL-

tasoinen eläkeosuus ja edelleen eläke jaettiin rahastoituun ja yhteisesti 

kustannettavaan tasausosaan. Vastaavasti eläkevastuut ja muut tekijät 

1
 Tilastokeskus, tilastokoulu Työmarkkinatilastot. 

http://tilastokoulu.stat.fi/verkkokoulu_v2.xql?course_id=tkoulu_tmt&lesson_id=6&subject_id=1&page_type=sisalto
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määriteltiin TEL:n laskentasääntöjen mukaisesti. MEL-eläkkeet luetaan 

tasauseläkemenon osalta yksityisen sektorin tasauspooliin, ja 

Merimieseläkekassa osallistuu kustannuksiin samalla tavalla kuin muut 

yksityisen sektorin eläkelaitokset. Lisäksi valtio osallistuu MEL-eläkkeiden 

kustantamiseen maksamalla kolmanneksen vuotuisesta eläkemenosta. 

Postipankin eläkesääntöihin perustuneet eläkkeet siirrettiin takautuvasti 

TEL:iin vuonna 1988. Vastaava siirto valtion Setelipainon (Setec Oy) osalta 

tehtiin vuonna 1991. Sekä maksussa olleet että karttuneet eläkkeet siirrettiin. 

Siirtymän yhteydessä kummastakin eläkejärjestelmästä siirrettiin varoja määrä, 

joka vastasi TEL:n rahastointisääntöjen mukaista eläkevastuuta.  

Näissä siirroissa ei pyritty kustannusneutraaliuteen. Toisin sanoen tavoitteeksi 

ei asetettu tehdä siirtoja siten, että eri rahoittajaosapuolen kustannukset eivät 

muuttuisi siirtojen myötä. Sen sijaan pyrittiin siihen tilanteeseen, jossa olisi 

oltu, mikäli järjestelmät olisivat olleet yhdessä alusta lähtien.  

 

Valtion eläkejärjestelmän, MYEL:n ja YEL:n osalta rahoituksen riittävyys 

taataan valtion verotuloilla. Myös KuEL-eläkkeet rahoitetaan viimekädessä 

verovaroin, mutta KuEL:n henkilöpiiri on kasvanut. Näin ollen henkilöpiirin 

kehitys ei ole aiheuttanut verorahoituksen lisäämisen tarvetta.  

Valtio vastaa yrittäjien (YEL) ja maatalousyrittäjien (MYEL) eläkejärjestelmän 

kustannuksista siltä osin, kuin näiden järjestelmien omat maksutulot eivät riitä.  

YEL:n osalta valtion osuus on ollut viime vuosina verraten pieni vastaten 

suuruudeltaan likimäärin toimintakulujen määrää. MYEL:n osalta sen sijaan 

valtion osuus on keskeinen rahoituslähde. Lähes 80 prosenttia kustannuksista 

katetaan valtion osuudella. Maanviljelijöiden määrän väheneminen on tärkein syy 

korkeaa valtion osuuteen. Myös MYEL:n matala maksutaso, noin puolet TyEL-

tasosta, kasvattaa valtion osuutta. 

 

Valtion ja TyEL:n välinen siirtymämaksu 

Valtion toimintojen yhtiöittämisten seurauksena henkilöstöä on siirtynyt valtion 

eläkejärjestelmästä TyEL:n piiriin. Näissä tapauksissa sovelletaan erillistä 

siirtymämaksua, joka on approksimatiivinen kompensaatio valtiolle työvoiman 

siirtymän myötä aiheutuvista eläkekustannuksista. Ennen siirtymää karttuneet 

eläkkeet rahoitetaan viimekädessä verovaroin ja siirtymän jälkeen kartutetut 

eläkkeet TyEL-maksulla. 

Vuonna 1992 säädetyn siirtymämaksulain (Laki siirtymämaksusta muutettaessa 

valtion virastoja, laitoksia tai liikelaitoksia osakeyhtiöiksi) perusteella yksityisen 

sektorin eläkelaitos maksaa valtion eläkerahastolle (VER) siirtymämaksua silloin, 

kun valtion virastoja, laitoksia tai liikelaitoksia muutetaan osakeyhtiöiksi tai 

niiden toimintaa siirretään jo olemassa oleville osakeyhtiöille.   

Siirtymämaksu on 80 prosenttia siirtyneiden työntekijöiden ansioista perittävästä 

TyEL-maksun tasausosasta. Siirtymämaksua maksetaan, jos samanaikaisesti 

siirtyy vähintään 200 henkilöä. Henkilö kuuluu siirtymämaksun piiriin niin kauan 

kuin hän jatkaa siinä työsuhteessa, jossa oli siirtymän tapahtuessa. 

Siirtymämaksua maksetaan 10 vuoden ajan, mikäli siirtyneiden henkilöstön 

määrä on yli 200 henkilöä. 
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Siirtymämaksua koskevassa hallituksen esityksessä
2
 todetaan, että Postipankin ja 

Setelipainon siirtojen yhteydessä sovellettu menettelyä ei voida soveltaa 

laajemmin valtion toimintojen yhtiöittämisiin muun muassa hallinnollisen 

raskauden takia. Lisäksi siirtymämaksusta todetaan: 

- Keskeisen kysymyksen valtion näkökulmasta muodostaa se, että valtion 

kustannettavaksi jäisi ilman lisätoimenpiteitä kokonaisuudessaan yhtiöittä-

mistä edeltävä eläkeoikeus, eikä uusi yhtiö osallistuisi tämän kustannuksen 

keventämiseen. 

- Valtion liiketoimintojen yhtiöittämisessä kysymys on perimmältään julki-

sen ja yksityisen sektorin välisen rajan siirtämisestä. Tästä syystä näissä ti-

lanteissa on tarkoituksenmukaista ja valtiontaloudellisista syistä perusteltua 

poiketa normaaleista TEL-eläketurvan rahoitusperiaatteista siten, että osa 

siirtyvän henkilöstön palkoista perittävästä tasausmaksusta tuloutetaan val-

tiolle erityisen siirtymämaksun muodossa kattamaan siirtyvän henkilöstön 

valtiolle aiheuttamia kustannuksia. 

- Siirtymämaksua ei luonnollisestikaan peritä uusina työntekijöinä yritykseen 

tulevien henkilöiden palkoista. 

- Siirtymämaksun suuruus on mitoitettava siten, että TEL-eläkelaitokselle jää 

kaikissa olosuhteissa tasausmaksua vähintäänkin niin paljon kuin vanhoista 

työntekijöistä aiheutuu järjestelmälle menoja. 

- Hallitus korostaa, että esitetty siirtymämaksu on poikkeusjärjestely, joka 

liittyy vain valtion liiketoimintojen yhtiöittämiseen ja jonka valtiontalouden 

tila tekee välttämättömäksi. 

- Koska työeläkejärjestelmään tulee yhtiöittämisten seurauksena uusia vakuu-

tettuja, yhtiöittämisprosessi lisää siirtymämaksu huomioon ottaenkin TEL-

järjestelmän rahoitukseen käytettävissä olevia tuottoja enemmän kuin kulu-

ja. 

 

Käytännössä siirtymämaksun toimeenpano on hoidettu siten, että siirtyvästä hen-

kilöstöstä muodostetaan vastaanottavassa TyEL-laitoksessa oma vakuutus. TyEL-

laitos maksaa VER:lle siirtymämaksua kyseisen vakuutuksen tasausmaksutulosta 

10 vuoden ajan, ellei vakuutettujen määrä ole tätä ennen alittanut 200 henkilön 

määrää. TyEL:n ja MEL:n yhteisessä kustannustenjaossa siirtymämaksu hyvite-

tään kyseiselle eläkelaitokselle, jolloin kustannus kohdistuu yhteisesti koko toi-

mialalle.  

Siirtymämaksua on maksettu vuoden 1992 jälkeen 35 laitoksen tai vastaavan 

yhtiöittämiseen liittyen. Vuoden 2015 lopussa siirtymämaksuja maksettiin 8 

yhtiöittämisen osalta, joissa alkuperäisellä siirtohetkellä oli yhteensä noin 8500 

työntekijää. TyEL-järjestelmä maksoi siirtymämaksua VER:lle vuonna 2015 

runsaat 42 miljoonaa euroa. 

                                                 

2
 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi siirtymämaksusta muutettaessa valtion virastoja, laitoksia tai 

liikelaitoksia osakeyhtiöiksi ja laiksi työntekijäin eläkelain 12 §:n muuttamisesta. 
 

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1992/19920265
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Edellä kuvattuihin opettajien ja yliopistojen henkilökunnan siirtymiin valtion 

eläkejärjestelmästä kunnalliseen ja yksityiseen järjestelmään ei liitetty mitään 

erillistä siirtymämaksua vaan siirtymän mahdolliset kustannukset jäävät 

täysimääräisesti valtion verovaroin rahoitettaviksi.  
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4 Aiempaa keskustelua kuntaeläkkeiden rahoittamisesta 

Kuntaeläkkeistä ja niiden rahoittamisesta käytiin runsaasti keskustelua vuosien 

2012–2014 aikana. Seuraavassa esitetään tiivistelmä keskustelusta. 

 

Eläkeneuvotteluryhmän muistio 6.2.2012
3
 

Muistio sisältää kuvauksen kuntaeläkkeiden rahoituksen keskeisistä kysymyksistä 

sekä toimeksiannon selvitykseen, jonka ETLA myöhemmin toteutti.  

Muistiossa todetaan muun muassa: 

- Kuntatöiden mahdollinen siirtyminen laajasti yksityiselle sektorille aiheut-

taa yhden huolen kuntaeläkkeiden rahoituksen turvaamiselle. 

- On vakuutusperiaatteen mukaista, että Kevan jäsenyhteisöjen eläkemaksu 

kerätään palkkasumman perusteella. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä, 

koska kuntaeläkkeiden rahoitus perustuu viimekädessä kuntien verotusoi-

keuteen. 

- Kunnan ostamissa yksityisissä palveluissa osa hintaa on yksityisen toimijan 

eläkemaksu. Työeläkemaksun suurin erä on tasausmaksu, jolla kustanne-

taan yksityisen sektorin maksussa olevia eläkkeitä.  

- Laajamittainen yksityistäminen aiheuttaisi kunnille osin kaksinkertaisia 

kustannuksia, kun ne maksaisivat yksityisen sektorin vanhoja eläkkeitä os-

topalveluiden hinnoissa ja omia vanhoja eläkkeitään omalla eläkemaksul-

laan. 

- Kokonaismenot eivät kuvatussa tilanteessa sanottavasti muuttuisi eikä siten 

myöskään kokonaisrahoituksen tarve. Kunnallisverot ja valtion osuudet to-

dennäköisesti nousisivat ja vastaavasti yksityisen sektorin maksupaine vä-

henisi. 

- Ennen vuotta 1993 kuntapalvelun aloittaneilla työntekijöillä on KuEL:n 

mukainen lisäeläkeoikeus, jonka saaminen edellyttää kunnallisen palvelus-

suhteen säilymistä eläkkeelle siirtymiseen saakka. Tämä ratkaisu on vanhan 

käytännön mukainen. Ratkaisulla on ollut huomattava eläkekustannuksia 

alentava vaikutus. 

- Kun työntekijä siirtyy liikkeenluovutuksen tai yhtiöittämisen yhteydessä 

yksityiselle sektorille TyEL:n piiriin, hän menettää lisäeläkeoikeuden. Vas-

taanottava yritys joutuu useimmiten järjestämään vastaavan lisäeläkkeen, 

mikä tuo yritykselle merkittävän lisäkustannuksen. Yksityistä yritystä rasit-

tavat siten korkeammat eläkekustannukset kuin Kevan jäsenyhteisönä toi-

mivaa yritystä. Näissä tilanteissa kunnat maksavat yksityisen palvelun osa-

na myös kuntatyöstä karttunutta lisäeläkettä. 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Muistio on julkaistu kokonaisuudessaan raportin Lassila, Määttänen ja Valkonen (2013) liitteenä. 
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Julkisen sektorin ammattiyhdistysjohtajien kannanotto 6.9.2012
4
 

- Julkisen sektorin eläkkeiden rahoitus on varmistettava nopeasti.  Eläkeläis-

ten määrän kasvun takia eläkemaksuissa on merkittävä nousupaine jo lähi-

vuosina. 

- Ei voida luottaa, että kaikissa oloissa julkisen sektorin eläkkeiden rahoitus 

turvataan verotusta kiristämällä.  

- Julkisen sektorin työntekijöille kuuluu heidän ansaitsemansa työeläke eikä 

rahoitusta saa tasapainottaa nuorempien työntekijäpolvien eläke-etuja leik-

kaamalla.  

- Kuntien on kehitettävä palveluitaan kokonaisuutena ja omana työnään, jotta 

palvelujen ulkoistaminen ja runsas eläköityminen eivät toisi nousupaineita 

eläkemaksuihin.  

 

Raportti ”Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut” 30.1.2013
5
 

- Kunnan ulkoistaessa palvelujaan työnantajan ja työntekijän eläkemaksut 

menevät yksityisalojen eläkejärjestelmään kunnallisen eläkejärjestelmän si-

jasta. Tämä heikentää kunnallisen järjestelmän palkkaperusteista rahoitus-

pohjaa.  

- Vakuutettujen määrän muutosten vaikutus eläkejärjestelmiin ei kuitenkaan 

riipu siitä, mistä syystä muutos tapahtuu. Väestön ikääntymisen aiheuttama 

terveys- ja hoivapalvelujen tarpeen kasvu voi olla ulkoistamista merkittä-

vämpi ilmiö. On hyvin mahdollista, että seuraavan 20 vuoden aikana voitai-

siin ulkoistaa yli 100 000 työpaikkaa lisää ilman, että KuELin maksupohja 

pienenee suhteessa TyELin maksupohjaan.  

- Ei ole odotettavissa, että henkilöiden siirtymät järjestelmien välillä aiheut-

taisivat merkittäviä ongelmia eläkkeiden rahoitukseen. Eläkejärjestelmien 

kannattaisi silti sopia, miten vakuutettujen tuleviin määriin liittyvä rahoitus-

riski jaetaan. 

- Kunnallisen eläkejärjestelmän säännöt eivät vaikuta nykyisellään merkittä-

västi ulkoistamispäätöksiin. Järjestelmä toimii tässä suhteessa oikein. Uu-

sista eläkemenoperusteisen maksun määräytymissäännöistä kannattaisi kui-

tenkin päättää pian. 

 

Jukka Pekkarisen johtama asiantuntijaryhmä 31.5.2013 

ETLAn raporttia käsiteltiin ylijohtaja Jukka Pekkarisen johtamassa asiantuntija-

ryhmässä. Ryhmän muistion (31.5.2013) keskeiset johtopäätökset ovat:  

- Kuntaeläkkeiden nykyinen rahoitusmalli näyttäisi olevan vakaalla pohjalla, 

mikäli kuntien tehtävät säilyvät nykyisen laajuisena. Ikääntymisen aiheut-

taman hoito- ja hoivamenojen kasvun valossa ulkoistamiskehitys voi olla 

                                                 
4
 Kannanoton esittivät Jarkko Eloranta (JHL), Olli Luukkainen (JUKO), Maija Pihlajamäki (Jyty), Keijo Houha-

la (KTK), Silja Paavola (SuPer) ja Jaana Laitinen-Pesola (Tehy), kannanotto kokonaisuudessaan: 

http://www.tehy.fi/fi/mediatiedote/ay-johtajat-kiirehtivat-julkisen-sektorin-elakerahoituksen-varmistamista 
5
 Lassila, Jukka, Määttänen, Niku & Valkonen, Tarmo. “Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut”. 

ETLA Raportit No 4. http://pub.etla.fi/ETLA-Raportit-Reports-4.pdf 
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voimakasta ennen kuin KuEL-järjestelmän kestävyys nykyisellä maksuta-

solla on vaarassa.  

- Erot ulkoistamiskehityksen nopeudessa vaikuttavat laskelmissa merkittä-

västi eläkemaksun tulevaan kokonaistasoon.  

- KuEL-järjestelmän rahoituksen kestävyyttä on syytä seurata. Mikäli kunta-

tasolla tehtävät suuret palvelujen tuottamista koskevat uudelleenjärjestelyt 

ovat johtamassa erittäin merkittäviin muutoksiin KuEL-järjestelmän piiriin 

kuuluvassa henkilöstössä, edellyttää kunnallisen eläkejärjestelmän rahoi-

tuksen turvaaminen uutta tarkastelua.  

- Mahdollisten suurten, hoito-ja hoivapalvelujen järjestämis-, rahoitus ja tuot-

tamistapaa koskevien valtakunnallisten järjestelmämuutosten yhteydessä on 

myös otettava huomioon niiden vaikutus kuntaeläkkeiden rahoitukseen. 

Tuolloin valmisteltavana olleet sote-ja kuntarakenneuudistukset eivät sen 

hetkisen tiedon mukaan kuitenkaan merkinneet tällaisia muutoksia.  

- Ulkoistamisen vaikutuksia arvioitaessa on myös otettava huomioon, että 

tuotannon ulkoistaminen ei aina johda henkilöstön siirtymiseen yksityiseen 

eläkejärjestelmään, sillä ulkoistettavat yhtiöt voivat tietyin ehdoin jatkaa 

KuEL:n piirissä. 

 

 

Eläkeneuvotteluryhmä 21.8.2013  

Vaikka kuntasektorin eläkkeiden rahoituspohja ei tällä hetkellä ole vaarassa, kun-

tasektorin työntekijämäärän kehitys voi kuitenkin esimerkiksi rakenteellisten pää-

tösten johdosta poiketa olennaisesti em. selvityksissä tehdyistä skenaarioista. 

Mahdollisten suurten, hoito- ja hoivapalvelujen järjestämis-, rahoitus- ja tuotta-

mistapaa koskevien valtakunnallisten järjestelmämuutosten yhteydessä on joka 

tapauksessa otettava huomioon myös niiden vaikutus kuntaeläkkeiden rahoituk-

seen. 

 

Selvitys kuntaeläkkeiden rahoituksesta, Jukka Ahtela 2014 

Kunnallinen eläkejärjestelmä ei ole kriisissä, eikä näköpiirissä ole pikaisia toimia 

vaativia uhkatekijöitä. Selvitystyön kuluessa on kuitenkin käynyt ilmeiseksi, että 

kunnallisen eläkejärjestelmän ja Kevan asemaa kuntakentän, talouden ja työ-

markkinoiden sekä sosiaaliturvan muutospaineiden johdosta voitaisiin edelleen 

lähentää työeläkejärjestelmän kanssa, kuitenkin siten, että nykyisen toimintamal-

lin vahvuudet säilytetään. Tämä perustuu näkemykseen siitä, että tulevaisuuden 

toimintaympäristössä raja-aidat julkisen ja yksityisen välillä hämärtyvät edelleen. 

Selvitykseen sisältyy kaksi ehdotuskokonaisuutta. 

 

Ehdotus 1: nykyisten rakenteiden ja menettelyjen uudistaminen 

- Kilpailuoikeudellisia ongelmia nähdään hankintalain soveltamisessa työelä-

kevakuutuksen hankintaan, eläkemenoperusteisen maksun perimättä jättä-

misessä kunnallisilta yhtiöiltä sekä lisäturvan siirtymättömyydessä liikkeen-

luovutustilanteissa. 
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- Muutoinkin niihin tilanteisiin, joissa kunnalliset yhtiöt päättävät eläkeva-

kuutuksistaan tulisi kehittää selkeät ja kaikkien osapuolien hyväksymät pe-

lisäännöt.  

- Eläkemenoperusteisen maksun uudistamisen tavoitteeksi esitetään, että 

maksu kohtelee kuntia mahdollisimman tasapuolisesti. 

- Olisi perusteltua harkita Kevan osalta siirtymistä samankaltaiseen hallinto-

malliin kuin yksityisen puolen TyEL-järjestelmässä. 

 

Ehdotus 2: Keva työeläkeyhtiöksi 

- Pidemmän aikavälin ratkaisuna tulisi selvittää KuEL- järjestelmän yhdistä-

mistä yksityisen puolen TyEL-järjestelmään. Olisiko mahdollista yhdistää 

KuEL vuoden 1995 jälkeen alkaneiden työsuhteiden osalta uudeksi yhtenäi-

seksi eläkejärjestelmäksi TyEL:in kanssa? 

- Tähän liittyy kuitenkin merkittävä määrä poliittisia, lainsäädännöllisiä, ra-

hoituksellisia ja teknisiä kysymyksiä, jotka vaativat perusteellista ennak-

koselvittelyä sekä hyötyjen ja haittojen arviointia.  

- Uudistus olisi mahdollinen, joskin haasteellinen. Eläkepolitiikassa vaaditta-

van pitkäjänteisyyden vuoksi olisi tärkeää käynnistää valmistelu mahdolli-

simman pian. 
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5 Toimialasiirtymien vaikutukset kuntien, valtion ja TyEL:n eläkkeiden rahoituk-

seen
6
  

5.1 TyEL, KuEL ja VaEL vuonna 2015 

Keskeiset tiedot TyEL:n, KuEL:n VaEL:n eläkemenoista ja eläkkeiden rahastoin-

nista vuodelta 2015 esitetään taulukossa 5.1. VaEL on tarkastelluista laeista pie-

nin, eläkemenot suhteessa palkkasummaan ovat suurimmat ja työvoima on ikään-

tyneintä. Lisäksi VaEL:n rahastointiaste on matalin. KuEL:ssa työvoima on van-

hempaa ja naisvaltaisempaa kuin TyEL:ssä. Menoprosentti on KuEL:ssa vain vä-

hän TyEL:n tasoa korkeampi. Sen sijaan KuEL:n maksutaso ja rahastointi ovat 

TyEL:iä korkeammalla tasolla.  

Työvoiman siirtymät eri lakien välillä vaikuttavat kunkin lain menoprosenttiin 

hyvin eri tavalla, koska lait ovat eri kokoisia. Nämä erot näkyvät alla esitettävissä 

laskelmissa. 

 

Taulukko 5.1. TyEL, KuEL ja VaEL vuonna 2015. 

 

TyEL KuEL VaEL 

Vakuutettujen lukumäärä, tuhansia 1598 522  137 

- miesten osuus vakuutetuista* 57,5 % 22,6 % 45,4 % 

Vakuutettujen keski-ikä* 39,8 44,9 47,7 

Palkkasumma, milj. € 52 896 16 819 6 168 

Kokonaismaksutulo**, milj. € 13 337 5 238 3 823 

Eläkemeno, milj. € 14 004 4 553 4 405 

Eläkevarat, milj. € 113 945 44 949 17 853 

Kokonaismaksutulo/palkkasumma (%) 25,2 % 31,1 % 62,0 % 

Eläkemeno/palkkasumma (%) 26,5 % 27,1 % 71,4 % 

Eläkevarat/palkkasumma 2,2 2,7 2,8 

Eläkevarat/eläkemeno 8,1 9,9 4,1 

Rahastointiaste 31,3 % 36,6 % 20,4 % 

* Vuoden 2014 tieto 
** Sisältää varsinaisen maksutulon lisäksi myös Työttömyysvakuutusrahaston maksun, jolla rahoite-
taan työttömyysjaksojen aikaista työeläkkeiden karttumaa. 
Lähteet: ETK:n Tilastotietokanta, rahastointiasteet julkaisusta Sankala ja Reipas (2015) "Laskelmia 
vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista – Hallituksen esitykseen perustuvat arviot" (s.23) 
ETK, raportteja 5/2015 

 

Julkisalojen eläkelait yhdistetään vuoden 2017 alusta julkisen alan eläkelaiksi 

(JuEL). Lakimuutoksesta huolimatta nykyiset rahoitusvastuut säilyvät. Yksinker-

taisuuden vuoksi seuraavassa viitataan tulevaisuudenkin osalta nyt voimassaa 

oleviin lakeihin KuEL ja VaEL. 

5.2 Oletukset työllisyydestä, talouskasvusta ja sijoitusten tuotosta 

Vaikutusarviolaskelman perustuu raportin Sankala ja Reipas (2015)
7
 mukaiseen 

eläkemeno- ja maksukehitykseen. Kuitenkin TyEL- ja KuEL-ennusteita on päivi-

tetty teknisiltä osin, jotta ne vastaisivat paremmin tänä vuonna myöhemmin jul-

                                                 
6
 Liitteessä 4 tarkastellaan henkilöstön siirtymän vaikutuksia yksinkertaistetun esimerkin valossa.  

7
 Sankala ja Reipas (2015) "Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista – Hallituksen esitykseen 

perustuvat arviot" ETK, raportteja 5/2015 
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kaistavia ETK:n pitkän aikavälin laskelmia. Laskelmassa on otettu huomioon 

vuoden 2017 eläkeuudistus.  

Väestökehityksen osalta laskelma perustuu Tilastokeskuksen vuoden 2012 väes-

töennusteeseen. Ansiotason reaaliseksi kasvuvauhdiksi on pitkällä aikavälillä ole-

tettu 1,6 % ja eläkevarojen reaalituotoksi 3,5 %. Työllisten määrä nousee vuoden 

2015 noin 2,30 miljoonasta henkilöstä, 2,36 miljoonaan vuonna 2020 ja 2,61 mil-

joonaan henkilöön vuonna 2080. Työikäisen väestön määrä ja työllisyysaste mää-

rittävät työllisten kokonaismäärän. Eläkeuudistus kasvattaa osaltaan työllisten 

määrää. 

Tarkasteltavien henkilöstösiirtymien vaikutusten kannalta keskeisin oletus on 

luonnollisesti se, kuinka paljon, milloin ja minkälaista henkilöstöä siirtyisi. Tätä 

asiaa kuvataan alla tarkemmin. Eläkevarojen tuotto vaikuttaa oleellisesti alla esi-

tettävään siirtyvän ryhmän analyysiin sekä rahastoivan maksun tasoon. Tältä osin 

laskelmat esitetään kahdella eri reaalituotto-oletuksella (3,5 % ja 3,0 %). 

Laskelmat sisältävät myös arvion KuEL:n riittävästä vakiomaksusta. Keva käyt-

tää omissa rahoituslaskelmissaan ETK:n laskentaoletuksia varovaisempia arvioita 

työllisten määrän, eläkevarojen tuoton ja ansiotason kasvun osalta. Nämä oletuk-

set vaikuttavat oleellisesti perusuran mukaiseen maksutasoon. Oletusten vaikutus 

siirtymän kustannusvaikutuksiin on kuitenkin vähäisempi.
8
 

Eläketurvakeskus julkaisee lokakuussa 2016 uudet pitkän aikavälin laskelmat 

lakisääteisistä eläkkeistä. Mikäli tässä käsiteltävät laskelmat olisi tehty uuden 

pitkän aikavälin laskelman oletusten perusteella, numeeriset vaikutusarviot 

muuttuisivat hieman. Erityisesti tarkasteltava perusura muuttuisi, siirtymien 

vaikutusarviot olisivat kuitenkin oleellisilta piirteiltään tässä esitetyn sisältöisiä. 

Vaihtoehtoisten oletusten vaikutusta tuloksiin on mahdollista tutkia kattavampien 

laskelmien avulla.  

Oletusten merkitystä voidaan hahmottaa myös teoreettisluonteisemman 

tarkastelun avulla. Liitteessä 4 esitetään analyysi siirtymän vaikutuksista 

eläkekustannuksiin jakojärjestelmäeläkkeiden osalta. Analyysi osoittaa muun 

muassa sen, että vastaanottava taho hyötyy siirtymästä riippumatta eläkevarojen 

tuottotasosta. Luovuttava taho joutuu rahoittaman tämän hyödyn.  

5.3 Vaikutusarviolaskelman oletukset henkilöstösiirtymistä 

Tällä hetkellä sote- ja aluehallintouudistuksen vaikutuksia henkilöstösiirtymiin ei 

voida arvioida luotettavasti. Hallitus on linjannut, että tietty vähimmäisosuus so-

te-palveluista tuotettaisiin vastaisuudessa yksityisellä tai kolmannella sektorilla. 

Julkisuudessa on esitetty, että tämä osuus olisi noin kolmannes (luku 2).  

Seuraavissa laskelmissa esitetään kaksi skenaariota sote-palveluja tuottavan hen-

kilöstön siirtymästä maakunnista tai niiden hallitsemista yhteisöistä TyEL:n pii-

riin. Ensimmäisessä skenaariossa yksi kuudesosa ja toisessa skenaariossa yksi 

kolmasosa kunnista maakuntiin siirtyvistä henkilöistä (220 000 henkilöä) siirtyy 

TyEL:iin.  

Hallituksen linjaus asettunee tässä arvioitavien skenaarioiden väliin.  Tämä pätee, 

mikäli linjaus täsmentyy tarkoittamaan kolmasosaa valinnanvapauden piiriin tu-

                                                 
8
 Eläkesäännösten tarkistaminen - työryhmän raportti (29.3.2016) esittää, että ” … KuEL-järjestelmässä siirryt-

täisiin käyttämään samoja laskentaoletuksia, kuin mitä käytetään Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin ennus-

teessa, ellei ole KuEL:n erityispiirteistä johtuen perusteltua syytä käyttää muita laskentaoletuksia.” 
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levista sote-palveluista. Kevan arvion mukaan kuntasektorilla työskentelee noin 

170 000 henkilöä perustasoisten palveluiden tuotannossa. 

Siirtyvät henkilömäärät vastaavat noin 7 ja 14 prosenttia KuEL:n kokonaishenki-

löstöstä. Siirtymä on laskelmassa pysyvä, jolloin vastaavat osuudet myös tulevista 

KuEL-vakuutetuista ovat siirtymää kuvaavissa laskelmissa TyEL:n piirissä. Vai-

kutusarviolaskelman selkeyttämiseksi siirtymän oletetaan tapahtuvan kerralla, 

vuoden 2020 puolivälissä. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut on naisvaltainen toimiala. Tämänmukaisesti KuEL:sta 

TyEL:iin siirtyvän palkkasumman oletetaan muodostuvan 90 % osuudella naisten 

palkoista ja 10 prosentin osuudella miesten palkoista.  Siirtyvän ryhmän sukupuo-

lirakenteella on merkitystä. Naisten eläkekustannukset suhteessa ansioihin ovat 

suurempia kuin miesten pidemmän keskimääräisen elinajan vuoksi.  

Ikärakenteeltaan siirtyvän henkilöstön oletetaan vastaavan KuEL:ia keskimäärin. 

Todennäköisesti siirtymät tulevat kuitenkin painottumaan nuorempiin henkilöi-

hin. Nuoremmat ovat yleisesti ottaen liikkuvampia työmarkkinoilla. Lisäksi 

KuEL:n vanha lisäturva säilyy vain, jos henkilön palvelus Kevan jäsenyhteisössä 

on jatkuvaa. Tämä eläkesäännös kannustaa vanhempia henkilöitä pysymään 

KuEL:n piirissä. Sen sijaan 90-luvun alkupuolen jälkeen kuntien palvelukseen 

tulleilla henkilöillä ei ole KuEL:n lisäturvaa lainkaan. 

Mikäli siirtymät painottuvat nuoriin, ne muodostuvat ainakin alkuvaiheessa las-

kelmissa esitettyä edullisemmiksi vastaanottavan järjestelmän näkökulmasta.  

Siirtyvien henkilöiden ikärakennetta ei ole eriytetty laskelmassa, koska laskelman 

laatiminen olisi mutkistunut oleellisesti. Ei ole myöskään käytettävissä perustel-

tua arviota siitä, kuinka suuria ikäerot siirtyvien ja maakuntiin jäävien henkilöi-

den välillä olisivat. 

On syytä huomata, että vaikutusarviolaskelma on idealisointi myös siltä osin, että 

kaikki KuEL:n piiristä poistuvat henkilöt siirtyvät TyEL:n piiriin. Vastaavasti 

TyEL:n piiriin ei siirry mistään muualta työntekijöitä kuin KuEL:n piiristä. Siir-

tymät eivät myöskään vaikuta talouden kokonaispalkkasummaan lainkaan.  

Valtion eläkejärjestelmästä (VaEL) oletetaan siirtyvän 5000 henkilöä KuEL:iin. 

Tämä henkilömäärä on kiinteä koko ennustejakson ajan. Siirtyvistä henkilöistä 

kaksi kolmasosaa on naisia vastaten VM:n tämän hetken arviota. Tämäkin siirty-

mä tapahtuu laskelmassa vuoden 2020 puolivälissä. 

5.4 Suljettu ja avoin ryhmä 

Siirtymien vaikutusarviossa on hyödyksi erottaa toisistaan kaksi käsitettä: suljettu 

ja avoin ryhmä.  

Seuraavassa avoimella ryhmällä tarkoitetaan siirtymähetkellä tosiasiallisesti siir-

tyneitä henkilöitä ja kaikkia myöhemmin heidän ”tilalleen” tulevia työntekijöitä. 

Avoin ryhmä täydentyy muun muassa koulutuksen kautta alalle tulevista uusista 

työntekijöistä.  

Suljettu ryhmä sisältää sen sijaan ainoastaan ne henkilöt, jotka tosiasiallisesti siir-

tyvät yhden järjestelmän piiristä toisen järjestelmän piiriin. Suljetun ryhmän 

palkkasumma ja myöhemmin myös eläkemeno päättyy henkilöiden poistuessa 

työelämästä ja lopulta eläkkeensaajien joukosta.  
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Suljettu ryhmä tiukimmillaan tarkoittaa esimerkiksi tietyssä yrityksessä tietyllä 

hetkellä työskennelleitä työntekijöitä. Jos työntekijä vaihtaa työpaikkaa, hän ei 

enää kuulu tähän ryhmään. Edellä kuvattu valtion siirtymämaksu perustuu tällä 

tavoin määritellyn suljetun ryhmän seurantaan. Myös kohdassa 6.4. esitettävä siir-

tymämaksumalli ottaa lähtökohdakseen tällä tavalla määritellyn suljetun ryhmän.  

Suljettu ryhmä voidaan määritellä myös toisin. Tässä raportissa tarkastellaan 

edellisen lisäksi seuraavalla tavalla suljettua ryhmää. Henkilö työskentelee lähtö-

tilanteessa tietyllä toimialalla. Hän kuuluu suljettuun ryhmään niin kauan kuin 

hän jatkaa työskentelyään samalla toimialalla. Jos henkilö vaihtaa työpaikkaa ja 

pysyy samalla toimialalla, pysyy hän suljetussa ryhmässä mukana. Siirtyminen 

toiselle toimialalle tai pois työvoimasta siirtää hänet ulos väliaikaisesti tai lopulli-

sesti suljetusta ryhmästä. Mikäli sama henkilö palaa myöhemmin toimialalle, hä-

net lasketaan suljettuun ryhmään kuuluvaksi. Alla esitettävät suljetun ryhmän tu-

lokset (kuviot 5.6 ja 5.7) perustuvat tällaiseen rajaukseen. Myös kohdassa 6.3 esi-

tettävä siirtymämaksumalli perustuu tällä tavalla määritellyn suljetun ryhmän seu-

rantaan. 

Seuraavassa esitettävät siirtymän vaikutukset TyEL-, KuEL- ja VaEL-

järjestelmiin ovat luonteeltaan avoimen ryhmän analyyseja. Järjestelmästä toiseen 

siirtyviin sisältyvät siis aktuaalisesti siirtyvät henkilöt sekä heidän ”tilalleen” tu-

levat henkilöt. Myös peruslaskelman mukaiset laskelmat näiden lakien eläkeme-

nojen ja maksujen kehityksestä ovat luonteeltaan avoimen ryhmän laskelmia. 

5.5 Siirtymien vaikutukset TyEL-, KuEL- ja VaEL-järjestelmiin 

Kuvio 5.1 esittää oletettujen työvoiman siirtymien vaikutukset TyEL:n meno- ja 

maksuprosenttiin. Siirtymä kasvattaa palkkasummaa ja näin alentaa TyEL-

menoja suhteessa palkkasummaan. Vuonna 2021 vaikutus on noin 0,6 

prosenttiyksikköä, jos kuudesosa maakuntien henkilöstöstä siirtyy TyEL:iin. Jos 

henkilöstöstä siirtyy kolmasosa, alenema on 1,2 prosenttiyksikköä. Vaikutukset 

menoprosenttiin pienenevät ajan kuluessa, kun siirtyvistä henkilöistä alkaa 

muodostua eläkemenoa. 2060-luvulla vaikutus menoprosenttiin on käytännössä 

poistunut. Hyvin pitkällä aikavälillä siirtymä kasvattaa TyEL:n menoprosenttia, 

koska siirtyvä henkilöstö on naisvaltaista ja näin ollen keskimääräistä TyEL-tasoa 

pitkäikäisempää. Vaikutus on kuitenkin pieni eikä se ole laskentatarkkuuden 

puitteissa merkityksellinen (selvästi alle 0,1 prosenttiyksikköä vuonna 2100). 

Kuvio 5.1 ja taulukko 5.2 esittävät työvoiman siirtymän vaikutukset TyEL:n 

maksuprosenttiin. Osittaisen rahastoinnin takia vaikutukset TyEL:n 

maksuprosenttiin ovat pienempiä kuin menoprosenttiin. Ensinnäkin vuonna 2021 

peruslaskelman mukainen eläkemenoprosentti (28,5) ylittää maksuprosentin 

(24,4). Toiseksi osa maksutulosta rahastoidaan. Näin ollen välitön vaikutus 

TyEL-maksuun on -0,4 prosenttiyksikköä, jos kuudesosa maakuntien 

henkilöstöstä siirtyy ja -0,8 prosenttiyksikköä, jos kolmannes henkilöstöstä 

siirtyy. Ajan myötä työvoiman siirtymän vaikutus TyEL:n maksuprosenttiin 

poistuu.  

Maksuvaikutusta laadittaessa reunaehtona käytettiin sitä, että vuonna 2080 TyEL-

varat suhteessa TyEL-menoihin ovat yhtä suuret kaikissa skenaarioissa. Tosin 

käytännössä tämä suhdeluku on vakaa koko laskentajakson ajan. Sen sijaan 

TyEL-varat suhteessa palkkasummaan alenevat aluksi palkkasumman kasvun 

takia. (Liite 3).   
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Kuvio 5.2 esittää työvoiman siirtymien vaikutusarviot KuEL:n meno- ja 

maksuprosenttiin. Siirtymä KuEL:sta TyEL:iin kasvattaa KuEL-menoja suhteessa 

palkkasummaan vuonna 2021 noin 2,3 prosenttiyksikköä, jos kuudesosa 

maakuntien henkilöstöstä siirtyy TyEL:iin. Jos henkilöstöstä siirtyy kolmasosa, 

menoprosentti kasvaa noin 5 yksikköä. Luonnollisesti KuEL:n euromääräiset 

eläkemenot supistuvat siirtymän seurauksena (ks. liite 3). 

Samanaikainen siirtymä VaEL:sta KuEL:iin kuitenkin tasoittaa hieman 

menoprosentin kasvua. Molempien siirtymien yhteisvaikutuksena menoprosentti 

kasvaa vajaasta 2 prosenttiyksiköstä noin 4,5 prosenttiyksikköön riippuen 

siirtymien määristä. Vaikutukset menoprosenttiin pienenevät ajan kuluessa, kun 

KuEL:n eläkemeno supistuu. 

Kuvio 5.2 ja taulukko 5.2 esittävät peruslaskelman mukaisen KuEL:n 

maksuprosentin sekä siirtymien vaikutukset maksuprosenttiin. Peruslaskelman 

mukainen maksu, 25,1 prosenttia KuEL-palkoista, on laskettu siten, että kyseinen 

maksu riittää koko ennustejaksolle, eikä ennustejakson lopussakaan ole 

näköpiirissä maksun korotus- tai alennuspaineita.  

Tämä maksuprosentti on selkeästi matalampi kuin KuEL:n nykyinen 

maksuprosentti (29,8 %)
9
 tai Kevan arvioima riittävä maksutaso. Ennen vuoden 

2017 eläkeuudistusta Keva ja ETK ovat vertailleet maksuarvioitaan keskenään. 

Nämä vertailut ovat osoittaneet, että oletukset vastaisessa työllisyys- ja 

talouskehityksessä selittävät täysin erot arvioiduissa KuEL:n kestävissä 

maksutasoissa. Mikäli Kevan ja ETK:n laskelmissa käytetään samoja oletuksia, 

päädytään myös samoihin tuloksiin. Eläkeuudistuksen huomioon ottavia 

vertailuja ei ole tehty.  

Maakuntien henkilöstön vähentyminen kuudenneksella nostaa KuEL-maksua 0,8 

prosenttiyksikköä peruslaskelman mukaisesta tasosta vuosien 2020–2080 ajaksi 

ja vähentyminen kolmanneksella nostaa maksua kyseiselle jaksolle 1,7 

prosenttiyksikköä. Kun myös valtiolta maakuntiin siirtyvä henkilöstö otetaan 

huomioon, ovat vastaavat vaikutukset 0,7 ja 1,6 prosenttiyksikköä (taulukko 5.2). 

Siirtymän vaikutus TyEL:n maksuprosenttiin voidaan laskea myös vastaavaa 

tekniikkaa käyttäen kuin vaikutus KuEL-maksuprosenttiin. Näin esitettynä 

siirtymä mahdollistaisi TyEL-maksun alentamisen 0,2 prosenttiyksiköllä, mikäli 

siirtymä on kuudesosa maakuntien henkilöstöstä ja 0,4 prosenttiyksiköllä, mikäli 

siirtymä on kolmasosa maakuntien henkilöstöstä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Kevan toimintakertomus 2015 (s. 7).  
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Kuvio 5.1. TyEL-meno ja -maksu prosenttia TyEL-palkkasummasta10 
 

 
Kuvio 5.2. KuEL-meno ja -maksu prosenttia KuEL-palkkasummasta11 

 

                                                 
10 Perusvaihtoehdossa henkilöstöä ei siirry KuEL:sta TyEL:iin, vaihtoehtolaskelmissa kolmannes (” 1/3-
siirtymä”) tai kuudesosa (”1/6-siirtymä”) maakuntien henkilöstöstä siirtyy TyEL:n piiriin vuonna 2020. 
11 Vaihtoehdoissa ”1/3-siirtymä+valtio” ja ”1/6-siirtymä+valtio” lisäksi 5000 henkilöä siirtyy valtiolta maakun-
tiin. 
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Taulukko 5.2. TyEL:n ja KuEL:n maksuprosentit vuodelle 2015,sekä peruslas-
kelman mukaiset maksuprosentit ja siirtymien vaikutukset maksuprosentteihin. 

  2015 2021 2040 2060 2080 2100 
TyEL-maksuprosentti, peruslaskelma 24,0% 24,4 % 24,4 % 24,4 % 24,4 % 25,0 % 
 vaikutus, 1/6 maakuntien henkilöstöstä siirtyy - -0,4 % -0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
 vaikutus, 1/3 maakuntien henkilöstöstä siirtyy - -0,8 % -0,5 % -0,1 % 0,0 % 0,0 % 
KuEL-maksuprosentti 29,8% 25,1 % 25,1 % 25,1 % 25,1 % 25,1 % 
 vaikutus, 1/6 maakuntien henkilöstöstä siirtyy - 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,0 % 
 vaikutus, 1/3 maakuntien henkilöstöstä siirtyy - 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 0,0 % 
 vaikutus, 1/6 maakuntien + valtiolta 5000 hlöä - 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,0 % 
 vaikutus, 1/3 maakuntien + valtiolta 5000 hlöä - 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 0,0 % 

 

Siirtymät sisältävissä laskelmissa tarvittava KuEL-maksu on laskettu siten, että 
KuEL-varat suhteessa eläkemenoon ovat vuonna 2080 kaikissa skenaarioissa yhtä 
suuret. Tämä on ETK:n tekninen valinta. Samaa reunaehtoa, sovellettiin TyEL-
laskelmassa. Käytännössä oletus merkitsee sitä, että vuoden 2080 jälkeen KuEL-
maksu voisi palata alkuperäisen peruslaskelman tasolle. Kaikki järjestelmän 
keskeiset suureet (menot, maksut ja rahastot) olisivat vuodesta 2080 suhteessa 
toisiinsa yhtä suuria eri skenaarioissa, mutta euromäärät olisivat supistuneet 
vastaten pienentynyttä vakuutettujen määrää. KuEL-varat suhteessa 
palkkasummaan ja eläkemenoon eri skenaarioissa esitetään liitteessä 3. 

Kuvio 5.3 esittää siirtymän vaikutuksen VaEL:n menoprosenttiin. Vuonna 2015 
VaEL-menot olivat 71 prosenttia suhteessa palkkasummaan (taulukko 5.1). 
Tämän raportin peruslaskelman mukaan VaEL:n menot suhteessa 
palkkasummaan ovat 83 prosenttia vuonna 2021. Arvioitu 5000 henkilön siirtymä 
kasvattaisi menoja suhteessa palkkasummaan noin 3,5 prosenttiyksikköä. Ajan 
myötä siirtymän vaikutus VaEL:n menoprosenttiin pienenee. Kuitenkin vuonna 
2040 vaikutus olisi yhä lähes 3,5 prosenttiyksikköä palkkasummasta ja vuonna 
2060 se olisi alle prosenttiyksikön.  

ETK:n laskentamalliin ei sisälly valmiutta arvioida VaEL-eläkkeiden rahoitusta, 
joten maksu- ja rahastovaikutuksia VaEL:n osalta ei voida esittää tässäkään 
raportissa. 

Esitettyjen laskelmien mukaiset palkkasummat, menot, maksut ja varat 
euromääräisinä valituille vuosille on liitteessä 3. 
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Kuvio 5.3. VaEL-meno prosenttia VaEL-palkkasummasta  

 

5.6 Siirtyvän ryhmän analyysi 

Seuraavassa tarkastellaan KuEL:sta TyEL:iin siirtyvän ryhmän aiheuttamaa 

eläkemenoa, ryhmästä maksettavia eläkemaksuja sekä näiden maksujen ja 

menojen erotuksena muodostuvaa laskennallista rahastoa. Tarkasteltavana on 

tapaus, jossa siirtymä vastaa määrältään kolmannesta maakuntien henkilöstöstä. 

Analysoitava siirtyvä ryhmä sisältää tosiasiallisesti siirtyneet sekä näiden 

henkilöiden ”tilalle” myöhemmin tulevat henkilöt. Kyse on siis lähtökohtaisesti 

avoimen ryhmän tarkastelusta. Tuloksissa eritellään avoin ja suljettu ryhmä 

soveltuvin osin (kuviot 5.6 ja 5.7)   

Kuvio 5.4 esittää siirtyvän avoimen ryhmän aiheuttaman eläkemenon ja 

siirtyvältä ryhmältä perittävät eläkemaksut prosentteina siirtyvän ryhmän 

palkkasummasta. Maksutulo ylittää menon aina 2060-luvulle saakka. Tämän 

jälkeen asetelma kääntyy päinvastaiseksi. Maksukehitys on peruslaskelman 

mukainen, erityisesti eläkevarojen reaalituotto-oletus on 3,5 prosenttia. Kuvio 5.6 

esittää avointa ryhmää, toisin sanoen sekä tosiasiallisesti siirtyvät henkilöt että 

heidän tilalleen tulevat sisältyvät lukuihin. Liitteen 3 kuviossa 3.5 esitetään 

vastaava tarkastelu, ainoastaan sillä erolla, että eläkevarojen reaalituotto on 3,0 

prosenttia, jolloin maksutaso on hieman peruslaskelmaa korkeampi. 

Kuvio 5.5 esittää siirtyvän avoimen ryhmän laskennallisen rahaston. Tämä 

rahasto esitetään kokonaisuudessaan ja eriteltynä syntymävuoden mukaan. 

Kaikkien siirtyjien yhteenlasketut laskennalliset varat kasvavat sitä suuremmiksi 

mitä pidemmälle laskenta etenee. Tämä kertoo, että siirtyvä avoin ryhmä tuo 

vastaanottavaan järjestelmään enemmän varoja kuin aiheuttaa kuluja. Ennen 60-

lukua syntyneiden rahamääräinen merkitys on vähäinen. Kyseinen ryhmä 

kuitenkin aiheuttaa vastaanottajalle enemmän menoja kuin tuo maksutuloa. Myös 

vuosina 1960–1979 syntyneet aiheuttavat hieman suuremman eläkemenon, kuin 

heidän eläkemaksunsa ja niille saatava tuotto pystyvät rahoittamaan. Sen sijaan 
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tämän jälkeen syntyneet ikäluokat tuovat enemmän maksutuloa kuin aiheuttavat 

menoja.  Keskeisin syy ikäluokkakohtaisille eroille on se, että nuorempien 

ikäluokkien maksuille ehtii kertyä pidemmältä ajalta sijoitustuottoa. 

Kuviossa 5.6 laskennallinen rahasto on eritelty avoimeen ja suljettuun ryhmään. 

Jälkimmäiseen kuuluvat ainoastaan ne henkilöt, jotka tosiasiallisesti siirtyvät 

KuEL:sta TyEL:iin. Suljettu ryhmä on rajattu siitä lähtökohdasta, että kaikki alun 

perin siirtyvät kuuluvat ryhmään.
12

 Työpaikan vaihto ei siis katkaise ryhmään 

kuulumista, ei myöskään käynti työelämän ulkopuolella tai työskentely muun 

kuin TyEL:n piirissä. Luonnollisestikaan näiltä jaksoilta ei makseta eläkettä eikä 

eläkettä kerry.  

Suljetun ryhmän rahasto on oleellisesti avoimen ryhmän rahastoa pienempi. 

Kuitenkin myös suljetun ryhmän rahasto jää positiiviseksi tarkoittaen sitä, että 

tosiasiallisesti siirtyvätkin toisivat enemmän maksutuloa vastaanottajalle kuin 

aiheuttaisivat kustannuksia. Koelaskelmien perusteella kuitenkin tiedetään, että 

suljetun ryhmän rahasto on huomattavan herkkä käytettyjen oletusten suhteen. 

Erityisesti henkilöiden poistuvuus suljetusta ryhmästä vaikuttaa tuloksiin. 

Toisaalta poistuvuuden luotettava arvioiminen on vaikeaa.  

Kuviossa 5.7 esitetään neljän syntymävuosiryhmän laskennallinen rahasto 

eriteltynä suljetun ja avoimen ryhmän rahastoon. Vuosina 1960–1979  

syntyneiden avoimen ryhmän rahasto muodostuu lopulta negatiiviseksi. Sen 

sijaan vastaava suljetun ryhmän rahasto päätyy likimain nollaan. Tämä ero johtuu 

ansioiden erilaisesta ajoittumisesta. 

Liitteessä 3 esitetään siirtyvän ryhmän rahaston kehitys siten, että varojen 

reaalituotto-oletus on 3,0 prosenttia. Siirtyvien rahastot muodostuvat 

matalamman tuoton takia matalammiksi. Suljetun ryhmän rahasto päätyy 

käytännössä nollaan. 

Laskelmien tulokset ovat luonnollisesti herkkiä käytettyjen oletusten suhteen. 

Erityisesti palvelutuotannon siirtymän määrää on mahdotonta ennakoida 

luotettavasti. Lisäksi tietyn suuruisen palvelutuotannon siirtymän vaikutukset 

vastaanottavan ja luovuttavan eläkejärjestelmän rahoitukseen voivat muodostua 

tässä esitettyä pienemmiksi tai suuremmiksi. 

 

                                                 
12

 Tässä laskelmassa käytetty suljetun ryhmän käsite vastaa samaa ryhmää, kuin myöhemmin esitettävässä palk-

kasummien nettosiirtymään perustuvassa siirtymämaksumallissa (ks. kohta 6.3). Valtion siirtymämaksun perus-

teena oleva ryhmä on rajattu suppeammaksi.  
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Kuvio 5.4. KuEL:sta TyEL:iin siirtyvän ryhmän (kolmannes maakuntien henki-

löstöstä) menot ja maksut, prosenttia ryhmän palkkasummasta, eläkevarojen tuot-

to 3,5 % 

 

Kuvio 5.5. KuEL:sta TyEL:iin siirtyvien laskennallinen rahasto suhteessa siirty-

vien palkkasummaan, syntymävuosiryhmät eriteltynä, varojen tuotto 3,5 % 
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Kuvio 5.6. KuEL:sta TyEL:iin siirtyvän ryhmän laskennallinen rahasto suhteessa 

siirtyvän ryhmän palkkasummaan, alkuperäiset siirtyjät eriteltynä (”suljettu ryh-

mä”), varojen tuotto 3,5 % 

 

Kuvio 5.7. KuEL:sta TyEL:iin siirtyvän ryhmän laskennallinen rahasto suhteessa 

siirtyvän ryhmän palkkasummaan, syntymävuoden mukaan eriteltynä, avoin ryh-

mä esitetty yhtenäisellä viivalla ja suljettu ryhmä pisteviivalla, varojen tuotto 3,5 

% 

 

5.7 Täyden rahastoinnin maksu 

Eräs tapa analysoida siirtymän vaikutuksia on verrata yhtenä vuonna karttuneiden 

eläkkeiden nykyarvoa saman vuonna ja samoista ansiosta kerättyyn maksutuloon. 
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Mikäli kerätty maksutulo ylittää karttuneiden eläkkeiden nykyarvon, kyseiset 

ansiot vahvistavat eläkejärjestelmän rahoituksellista tasapainoa. Karttuneiden 

eläkkeiden nykyarvo vastaa täysin rahastoivaa maksua. Taulukoissa 5.3 ja 5.4 

esitetään nämä suureet KuEL:sta TyEL:iin siirtyneelle ryhmälle vuodelle 2025. 

 

Taulukko 5.3. TyEL-maksu ja laskennallinen täyden rahastoinnin maksu vuonna 

2025, reaalituotto 3,5 %. 

  Maakuntien henkilöstöstä siirtyy 

  Kuudesosa Kolmasosa 

TyEL-maksu 24,0 % 23,6 % 

Täyden rahastoinnin maksu 19,5 % 19,5 % 

Erotus 4,5 % 4,1 % 

 

Taulukko 5.4. TyEL-maksu ja laskennallinen täyden rahastoinnin maksu vuonna 

2025, reaalituotto 3,0 %. 

  Maakuntien henkilöstöstä siirtyy 

  Kuudesosa Kolmasosa 

TyEL-maksu 24,4 % 24,0% 

Täyden rahastoinnin maksu 22,2 % 22,2 % 

Erotus 2,2  % 1,8 % 

 

5.8 Vaikutukset rahoittajiin 

Edellä esitettiin siirtymän vaikutukset eri lakeihin.  Luultavasti 

merkityksellisempää on kuitenkin arvioida sitä, kuinka siirtymät vaikuttaisivat eri 

rahoittajatahojen kustannuksiin. Koska valtio rahoittaa maakuntien toiminnan ja 

osin myös kuntien toimintaa, siirtymien vaikutusta valtion ja kuntasektorin 

väliseen lopulliseen kustannusvastuuseen olisi vaikea eritellä. Näin ollen 

taulukoissa 5.5–5.8 tyydytään erittelemään siirtymien vaikutukset julkisen ja 

yksityisen sektorin välillä. Näin ollen valtion työntekijöiden siirtyminen 

maakuntiin on sivuutettu seuraavassa tarkastelussa. 

Taulukossa 5.5 esitetään siirtymän vaikutukset perusuran mukaisesta 

palkkasummasta kerättävään TyEL:n maksutuloon. TyEL:n maksuprosentit ovat 

täsmälleen samat kuin taulukossa 5.2. Euromäärät kuvaavat sitä eläkemaksujen 

alennusvaraa, joka kohdistuu siihen palkkasummaan, mikä olisi ollut TyEL:n 

piirissä ilman siirtymääkin. 

Taulukossa 5.6 esitetään efektiivinen maksutaso KuEL:iin jääneen ja KuEL:sta 

TyEL:iin siirtyneen palkkasumman osalta. KuEL:n maksuprosentti nousee 0,8 

prosenttiyksikköä, jos kuudesosa maakuntien henkilöstöstä siirtyy ja 1,7 

prosenttiyksikköä, jos kolmannes maakuntien henkilöstöstä siirtyy (Taulukko 

5.2). Siirtymän myötä kuitenkin osa perusuran mukaisesta KuEL:n 

palkkasummasta siirtyy matalamman TyEL-maksun piiriin. Kun tämä vaikutus 

otetaan huomioon, efektiivinen maksutaso nousee 0,7 prosenttiyksikköä (1/6 

maakuntien henkilöstöstä siirtyy) tai 1,2–1,4 prosenttiyksikköä (1/3 maakuntien 

henkilöstöstä siirtyy).  

Henkilöstön siirtymistä aiheutuvat euromääräiset eläkekustannusten muutokset 

(taulukot 5.5 ja 5.6) eivät ole ajoitukseltaan symmetrisiä keskenään, koska 
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maksujen muutokset ajoittuvat eri tavoin eri sektoreilla. Toisin sanoen 

euromääräiset vaikutukset eivät ole ajoitukseltaan symmetrisiä, koska vaikutukset 

maksuprosentteihinkaan eivät ole ajoitukseltaan symmetrisiä.  

Ajoituksellisesta erosta huolimatta eläkekustannusten pääoma-arvot kasvavat 

julkisella sektorilla yhtä paljon kuin ne alenevat yksityisellä sektorilla. TyEL:n ja 

KuEL:n yhteenlasketut menot eivät muutu, ei myöskään rahastojen päätearvo 

(liitetaulukko L3.1 ja L3.3). Tällöin yhteenlaskettu maksutulon nykyarvokaan ei 

muutu. Ainoastaan kokonaismaksutulon ajoitus muuttuu. Tämä pätee lukuun 

ottamatta sitä kokonaiseläkemenojen pientä supistumista, joka aiheutuu KuEL:n 

lisäeläketurvan menetyksistä siirtymien yhteydessä.  

TyEL-maksun aleneminen alentaisi myös YEL:n ja MYEL:n maksutasoa. Koska 

valtio maksaa näiden lakien osalta ne kustannukset, joihin vakuutusmaksutulo ei 

riitä, kasvattaisi TyEL-maksun aleneminen valtion YEL- ja MYEL-kustannuksia. 

Taulukossa 5.7 esitetään nämä kustannusvaikutukset valtion näkökulmasta. 

Positiiviset luvut tarkoittavat valtion kustannusten kasvua ja negatiiviset luvut 

valtion kustannusten alenemista. Taulukossa 5.8 on yhteenlaskettuna siirtymän 

vaikutukset julkisen sektorin näkökulmasta.  

 

Taulukko 5.5. Siirtymän vaikutukset perusuran mukaisille TyEL-rahoittajille. 

  2021 2040 2060 2080 2100 

TyEL-maksuprosentti, peruslaskelma 24,4 % 24,4 % 24,4 % 24,4 % 25,0 % 

 vaikutus, 1/6 maakuntien hls:tä siirtyy -0,4 % -0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

 vaikutus, 1/3 maakuntien hls:tä siirtyy -0,8 % -0,5 % -0,1 % 0,0 % 0,0 % 

Maksutulo, milj. € perus 2015 hintatasossa 13 944 21 254 30 351 43 180 61 668 

 vaikutus, 1/6 maakuntien hls:tä siirtyy -247 -203 -54 25 12 

 vaikutus, 1/3 maakuntien hls:tä siirtyy -484 -397 -105 49 24 

 

Taulukko 5.6. Siirtymän vaikutukset perusuran mukaisiin KuEL:n 

eläkekustannuksiin.  

  2021 2040 2060 2080 2100 

KuEL-maksuprosentti, peruslaskelma 25,1 % 25,1 % 25,1 % 25,1 % 25,1 % 

 vaikutus, 1/6 maakuntien hls:tä siirtyy 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,0 % 

 vaikutus, 1/3 maakuntien hls:tä siirtyy 1,2 % 1,3 % 1,4 % 1,4 % 0,0 % 

Maksutulo, milj. €, perus 2015 hintatasossa 4 643 6 788 9 443 13 226 18 411 

 vaikutus, 1/6 maakuntien hls:tä siirtyy 121 181 256 361 -5 

 vaikutus, 1/3 maakuntien hls:tä siirtyy 231 353 511 724 -9 

 

Taulukko 5.7. Siirtymän vaikutukset YEL:n ja MYEL:n valtion osuuksiin, milj. € 

vuoden 2015 hintatasossa 

  2021 2040 2060 2080 2100 

  vaikutus, 1/6 maakuntien hls:tä siirtyy 24 18 5 -2 -1 

  vaikutus, 1/3 maakuntien hls:tä siirtyy 48 36 9 -4 -2 

 

Taulukko 5.8. Siirtymän vaikutukset julkisen sektorin eläkekustannuksiin, milj. € 

vuoden 2015 hintatasossa. 

  2021 2040 2060 2080 2100 

  vaikutus, 1/6 maakuntien hls:tä siirtyy 145 199 261 359 -6 

  vaikutus, 1/3 maakuntien hls:tä siirtyy 279 389 520 720 -11 
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6 Vaihtoehdot jatkovalmistelun pohjaksi 

6.1 Yleisiä näkökohtia siirtymämaksusta 

Siirtymämaksun tavoitteita ja piirteitä on kuvattu työryhmän toimeksiannoissa. 

STM:n toimeksiannon mukaan: ”…uudistukseen liittyen tulisi ennakolta määrit-

tää ehdot, joiden toteutuessa ryhdyttäisiin esimerkiksi määräaikaisella siirtymä-

maksulla tasoittamaan KuEL-järjestelmän ja TyEL-järjestelmän välistä eläkkei-

den rahoitusta”.  Vastaava ajatus esitetään VM:n toimeksiannossa koskien maa-

kuntien palvelukseen siirtyvää valtion henkilöstöä. (Liitteet 1 ja 2). 

Työryhmän näkemyksen mukaan olisi tavoiteltavaa, että mahdollisella siirtymä-

maksulla olisi seuraavat neljä ominaisuutta:  

 

1. Eläkejärjestelmien erillisyys säilyy   

- Eri järjestelmät vastaavat lähtökohtaisesti omista menoistaan. Eläkejärjes-

telmät eivät takaa toistensa kustannuksia.  

- Siirtymämaksun tavoite on pienentää ainoastaan sote- ja aluehallintouudis-

tukseen liittyviä työvoiman siirtymästä aiheutuvia vaikutuksia eri eläkejär-

jestelmien rahoitukseen. Siirtymästä aiheutuvat eläkemenovaikutukset on 

otettava huomioon. Muut epävarmuustekijät, esimerkiksi yleinen työlli-

syyskehitys, sote-toimialan muut muutokset tai eläkevarojen tuotto sekä 

erot eläketurvan tasossa ovat siirtymämaksun ulkopuolella.   

2. Ei vaikuta sote-palveluiden tuottajien kilpailuasemaan   

- Siirtymämaksun ei tule vaikuttaa siihen, tuotetaanko palvelut yksityisellä 

vai julkisella sektorilla.   

3. Hallinnollisesti yksinkertainen  

- Siirtymämaksu ei saa kuormittaa työnantajia eikä työeläkelaitoksia merkit-

tävällä hallinnollisella työmäärällä.   

4. Määräaikainen  

- Siirtymämaksu on voimassa ainoastaan määräajan.  

 

Työryhmässä on käsitelty erilaisia näkemyksiä sen suhteen, kuinka muutokset so-

siaali- ja terveyspalvelujen tuotannossa tulisi ottaa huomioon määriteltäessä mah-

dollista siirtymämaksua.  

Esitettiin, että ainoastaan sellaiset siirtymät, joissa aiemmin kuntien ja maakunti-

en eläkejärjestelmän piirissä ollut yhtiö siirtyy TyEL:n piiriin, tulisi sisällyttää 

siirtymämaksun laskentaan. Näissä tapauksissa henkilöstö siirtyy maakunnan tai 

sen hallinnassa olevan yhtiön päätöksen seurauksena. Tavanomaisten markkina-

muutosten tai yksittäisten työntekijöiden päätösten ei sen sijaan tulisi vaikuttaa 

siirtymämaksun suuruuteen. Myöskään ennen sote-uudistusta ulkoistettujen pal-

veluiden ei tulisi kuulua siirtymämaksun piiriin. 

Valinnanvapaus tuonee kilpailun maakuntien palveluyhtiöiden ja yksityisten yri-

tysten välille. Esitettiin, että kilpailun johdosta tapahtuva henkilöresurssien uudel-

leen jakautumisen ei voida katsoa olevan siirtymämaksun peruste, koska vastaa-

vanlaista henkilö siirtymää on tapahtunut ja tapahtuu kaiken aikaa. Siirtymämak-
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sumallit, jotka varautuvat kilpailun tuomiin markkinamuutoksiin ovat luonteel-

taan lähellä takuujärjestelmiä. 

Toisaalta tuotiin esiin, että uudistuksessa lainsäädännöllä muutetaan julkisen ja 

yksityisen sektorin välisiä markkinaosuuksia.  Hallitus edellyttää, että yksityinen 

ja kolmas sektori vastaavat tietystä vähimmäismäärästä palvelutuotantoa. Myös 

valinnanvapaus merkitsee lakimuutosta, jonka seurauksena palvelutuotantoa siir-

tyy yksityiselle sektorille. Lisäksi on esitetty arvioita, joiden mukaan maakuntien 

yhtiöiden siirtymät yksityiselle sektorille tulevat olemaan vain vähäinen osa tuo-

tannon siirtymää. Sen sijaan valtaosa palvelutuotannon siirtymästä tapahtuisi os-

topalveluiden yleistymisen ja kansalaisten valinnanvapauden kautta. 

Nämä erilaiset näkemykset siirtymämaksun rajaamisesta näkyvät työryhmän 

vaihtoehdoissa jatkovalmistelun pohjaksi.  

6.2 Kokonaisvaltainen siirtymämaksu (K) 

Kuntien eläkejärjestelmän ja TyEL:n välinen siirtymämaksu 

Tässä mallissa siirtymämaksun soveltamisen perusteena olisi 1.1.2019 maakunti-

en ja niiden yhtiöiden palvelukseen siirtyneiden henkilöiden lukumäärä. Lähtö-

hetken vakuutettujen lukumäärää korjattaisiin kertoimella, joka määräytyisi pal-

velutarpeen kasvun ja tehostamisen tavoitteen perusteella. 

Siirtymämaksun perusteena oleva vuosittainen palkkasumma arvioitaisiin alla 

tarkemmin esitettävällä tavalla maakuntien ja niiden yhtiöiden vakuutettujen lu-

kumäärän, palkkasumman ja edellä kuvatun muuntokertoimella korjatun 1.1.2019 

siirtyneiden vakuutettujen lukumäärän perusteella. 

Siirtymämaksu saataisiin soveltamalla vuotuista siirtymämaksuprosenttia edellä 

kuvattuun siirtymämaksun perusteena olevaan palkkasummaan. Siirtymämaksu 

toimisi molempiin suuntiin, jos siirtymämaksun perusteena oleva palkkasumma 

olisi positiivinen, maksaa yksityinen eläkejärjestelmä 

siirtymämaksua kuntien ja maakuntien eläkejärjestelmään. Jos palkkasumma olisi 

negatiivinen, maksaisi kuntien ja maakuntien eläkejärjestelmä siirtymämaksua 

TyEL-järjestelmään. 

Vuoden v siirtymämaksun perusteena oleva palkkasumma  𝑆𝑣
𝑠 määriteltäisiin seu-

raavasti: 

 

𝑆𝑣
𝑠 = (𝑘𝑣

𝑁0
𝑁𝑣

− 1)𝑆𝑣 

 

𝑆𝑣 = maakuntien ja maakuntien yhtiöiden palkkasumma kuntien ja maakunti-

en eläkejärjestelmässä vuonna v, 

𝑁𝑣 = maakuntien ja maakuntien yhtiöiden vakuutettujen lukumäärä kuntien ja 

maakuntien eläkejärjestelmässä vuonna v, 

𝑁0 = maakuntiin ja maakuntien yhtiöihin siirtyneiden vakuutettujen lukumää-

rä 

𝑘𝑣 = muuntokerroin vuonna v. 

 

Vuoden v siirtymämaksu 𝑝𝑣
𝑠 määriteltäisiin seuraavasti: 

 

𝑝𝑣
𝑠 = 𝑝𝑣 × 𝑆𝑣

𝑠,  
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missä 

𝑝𝑣 = siirtymämaksuprosentti vuonna v. 

 

 

Kuntien ja valtion eläkejärjestelmän välinen siirtymämaksu 

Yllä kuvattu siirtymämaksu ei soveltuisi kuntien ja valtion välisen siirtymämak-

sun pohjaksi. Sen sijaan kuntien ja valtion eläkejärjestelmien väliseen siirtymään 

sovellettaisiin samoja periaatteita, kuin valtion ja TyEL-järjestelmän välisessä 

siirtymämaksussa sovelletaan.  

 

Siirtymämaksun perusteena oleva henkilöjoukko 

Yllä kuvattu kuntien eläkejärjestelmän ja TyEL:n välinen siirtymämaksu seuraisi 

kattavasti sote-henkilöstön määrän kehitystä kuntien eläkejärjestelmän piirissä. Se 

kuinka paljon TyEL:n vakuutettujen määrä kasvaisi sote-uudistuksen myötä, ei 

vaikuttaisi siirtymämaksun määrään kuin epäsuorasti.  

Myös niiden henkilöiden vastainen työskentely, jotka eivät alun perin ole 

KuEL:ssa eivätkä TyEL:ssä vakuutettuna vaikuttaisi siirtymämaksun määrään. 

Mikäli uusia vakuutettuja tulisi aiempaa vähemmän maakuntien palvelukseen, 

siirtymämaksun määrä kasvaisi. Tämä malli perustuisi siis avoimen ryhmän palk-

kasummaan. 

Malli perustuu oletukseen, että kaikki siirtymät kunnista maakuntiin tapahtuisivat 

vuosien 2018 ja 2019 vaihteessa. Mahdollisessa jatkovalmistelussa oletuksen rea-

listisuutta tulisi arvioida. 

Nykyinen siirtymämaksulaki rajoittuu tapauksiin, joissa yhtiöittämisen yhteydes-

sä siirtyy vähintään 200 henkilöä kerralla valtion eläkejärjestelmästä TyEL:iin. 

Mikäli siirtymämaksulain periaatteita sovellettaisiin valtion ja maakuntien väli-

siin siirtymiin, olisi huomioitava, ettei siirrossa tapahdu yhtiöittämistä. Valtiolta 

maakuntiin siirtyväksi henkilömääräksi on arvioitu noin 5000 henkilöä. Siirto pe-

rustuisi lakiin ja he kaikki siirtyisivät yhdellä kertaa 1.1.2019. Sillä käsiteltäisiin-

kö valtion ja maakuntien välinen siirtymä yhtenä siirtymänä, olisi merkitystä siir-

tymämaksun määrän kannalta. Käsittely yhtenä siirtymänä olisi hallinnollisesti 

kevyin ratkaisu. 

 

Parametrisoinnista 

Kuntien eläkejärjestelmän ja TyEL:n välistä siirtymämaksua varten tulisi määrit-

tää vuotuinen siirtymämaksuprosentti (𝑝𝑣) ja siirtymämaksun voimassaoloaika. 

Lisäksi muuntokertoimen (𝑘𝑣) sisältö tulisi täsmentää tai vaihtoehtoisesti raken-

taa malli henkilömäärien muutoksen seuraamisen sijasta maakuntien kustantami-

en palveluiden tuottamiseen liittyvien, sektorikohtaisten palkkasummien avulla 

lasketun markkinaosuuden muutoksen seuraamiseen perustuvaksi. 

  

Nykyinen TyEL:n ja valtion välinen siirtymämaksu antaisi lähtökohdan valtion ja 

kunnallisen eläkejärjestelmän siirtymämaksun parametrien määrittämiselle. Erik-

seen jäisi päätettäväksi tulisiko kunnallisen eläkejärjestelmän TyEL-tasoa korke-

ampien maksujen vaikuttaa siirtymämaksun määrään.  
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6.3 Palkkasumman nettosiirtymään perustuva vaihtoehto (N) 

Tässä mallissa kuntien eläkejärjestelmän ja TyEL:n välinen siirtymämaksu perus-

tuisi järjestelmien väliseen palkkasumman nettosiirtymään alla esitettävällä taval-

la. Valtiolta maakuntiin siirtyvään henkilöstöön voitaisiin soveltaa vastaavaa las-

kentatapaa, vaihtoehtoisesti kyseinen siirtymämaksu voisi perustua nykyisen siir-

tymämaksulain periaatteiden soveltamiseen.  

 

Kuntien eläkejärjestelmän ja TyEL:n välinen siirtymämaksu 

Siirtymämaksun lähtökohtana ovat kaksi populaatiota: 

A. Ne vuoden 2018 lopussa kunnallisessa eläkejärjestelmässä vakuutetut henki-

löt, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveysalalla.  

B. Ne vuoden 2018 lopussa TyEL:ssä vakuutetut, jotka työskentelevät sosiaali- 

ja terveysalalla. 

Tieto työskentelystä sosiaali- ja terveysalalla perustuisi rekisteriin, johon kaikkien 

toimialan palvelun tuottajien on rekisteröidyttävä. Rekisteriä kuvataan tarkemmin 

alla.   

Osa henkilöistä on samaan aikaan kunnallisessa järjestelmässä ja TyEL:ssä va-

kuutettuja. Näin ollen myös ryhmissä A ja B olisi lähtökohtaisesti päällekkäisyyt-

tä. Ryhmät tulisi määritellä siten, että kukin yksilö on vain toisessa ryhmässä. 

Molempiin ryhmiin kuuluvat henkilöt jaetaan joko ryhmään A tai ryhmään B 

vuoden 2018 vakuutettujen ansioiden määrän perusteella. Tällöin lähtötilanteessa 

kukin henkilö kuuluu joko ryhmään A tai B tai on näiden ryhmien ulkopuolella.  

Vuotuinen siirtymämaksu perustuisi siihen, kuinka paljon näiden kahden henki-

löpiirin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoon liittyvää palkkasummaa siirtyy 

järjestelmästä toiseen.  

Odotusarvoisesti siirtymä TyEL-järjestelmään on suurempaa kuin siirtymä toi-

seen suuntaan. Tässä tapauksessa A-ryhmän henkilöiden vuoden 2019 TyEL-

palkkasummasta vähennettäisiin ryhmän B henkilöiden kunnallisessa järjestel-

mässä vakuutettu palkkasumma. Palkkasummien laskennassa, kuten alkuperäisten 

ryhmien määrittelyssä, rajauduttaisiin ainoastaan sosiaali- ja terveysalalla työs-

kentelyyn.  

Mikäli siirtymä olisi suurempaa kunnallisesta eläkejärjestelmästä TyEL:iin, myös 

siirtymämaksun saajana olisi TyEL. 

Siirtymämaksun 𝑝𝑣
𝑠  määrä olisi 

𝑝𝑣
𝑠 = 𝑘 ×∑𝑝𝑣(𝑆𝑣

𝐴(𝑇𝑦𝐸𝐿) − 𝑆𝑣
𝐵(𝐾𝑢𝐸𝐿)) 

𝑝𝑣  = TyEL:n ikä- ja sukupuolikohtainen tasausmaksuprosentti vuon-

na v, 

𝑆𝑣
𝐴(𝑇𝑦𝐸𝐿) = ryhmän A TyEL:ssä vakuutettu sote-toimialan palkkasumma,  

𝑆𝑣
𝐵(𝐾𝑢𝐸𝐿) = ryhmän B KuEL:ssa vakuutettu sote-toimialan palkkasumma,  

𝑘 = osuus, joka tasausmaksusta käytetään siirtymämaksuun, 

 

Palkkasummat 𝑆𝑣
𝐴(𝑇𝑦𝐸𝐿) ja 𝑆𝑣

𝐵(𝐾𝑢𝐸𝐿) ovat ikä- ja sukupuolikohtaisia ja sum-

maus tapahtuu näiden tekijöiden yli. Negatiivinen siirtymämaksu merkitsisi sitä, 

että Keva maksaisi TyEL-järjestelmälle. Siirtymämaksun sitominen TyEL:n ta-
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sausmaksuun varmistaisi sen, että TyEL:n rahastoitu maksu olisi siirtymämaksun 

ulkopuolella. Lisäksi siirtymämaksu olisi ikä- ja sukupuolikohtainen. Tällöin siitä 

maksutulosta, josta aiheutuu suurempi eläkemeno TyEL-järjestelmään, perittäi-

siin matalampaa siirtymämaksua.  

Työryhmän toimeksiannon mukaan tulisi määrittää ehdot, joiden vallitessa siir-

tymämaksua maksetaan. Seuraavassa kuvataan kaksi vaihtoehtoa. 

Ensinnäkin ehto voisi perustua koko sote-toimialan palkkasummien kehitykseen. 

Osapuoli (Keva tai TyEL) voisi saada siirtymämaksua vain siinä tapauksessa, että 

sen osuus sote-toimialan palkkasummasta olisi pienentynyt tietyn raja-arvon alle. 

Toinen vaihtoehto olisi vähentää yllä määritellystä siirtymämaksusta 𝑝𝑣
𝑠 kiinteä 

rahamäärä. Tällöin vähäiset siirtymät jäisivät siirtymämaksun ulkopuolelle ja siir-

tymämaksua maksettaisiin vain rajan ylittävästä osasta. 

 

Kuntien ja valtion eläkejärjestelmän välinen siirtymämaksu 

Ylläkuvattu siirtymämaksumalli sopisi soveltuvin osin myös valtion ja kuntien 

välisen siirtymämaksun pohjaksi. Olisi eduksi, että periaatteet olisivat yhtenäisiä 

eri eläkejärjestelmien välisten siirtymämaksujen määrittelyssä. 

Valtiolta maakuntiin siirtyvän henkilöstön ja myös siirtyvän palkkasumman mää-

rittäminen on kuitenkin selkeästi yksinkertaisempaa kuin edellä kuvatussa siirty-

mämallissa TyEL:n ja kuntien eläkejärjestelmien välillä. Henkilöstön siirtymä 

valtiolta maakuntiin perustuisi suoraan lakiin eikä tiedossa ole muita suunnitelmia 

kuin arviolta noin 5000 henkilön siirtyminen yhdellä kertaa yhteen suuntaan vuo-

den 2019 alussa. Siirtymän nettopalkkasumma olisi helpohkosti selvitettävissä 

varsin tarkasti. 

Haluttaessa myös nykyisen siirtymämaksulain periaatteita noudattavaa siirtymä-

maksua voitaisiin soveltaa valtiolta maakuntiin siirtyvän henkilöstön osalta (ks. 

kohta 6.2). 

 

Siirtymämaksun perustana oleva henkilöjoukko 

Tämä TyEL:n ja kunnallisen järjestelmän välinen siirtymämaksu ottaisi huomi-

oon kattavasti niiden työntekijöiden sote-toimialaan liittyvät siirtymät, jotka ovat 

sote-uudistuksen tullessa voimaan joko kunnallisen eläkejärjestelmän tai TyEL:n 

vakuutettuja.  

Esimerkiksi jo ennen sote-uudistuksen voimaantuloa ulkoistetut palvelut eivät 

kasvattaisi kunnallisen eläkejärjestelmän saamaa siirtymämaksua. Sen sijaan hei-

dän paluunsa julkiselle sektorille vähentäisi tätä maksua. Ne henkilöt, jotka lähtö-

tilanteessa eivät kuulu kumpaankaan ryhmään, jäisivät siirtymämaksun ulkopuo-

lelle. Niin ikään sote-toimialaan liittymätön työskentely jäisi siirtymämaksun ul-

kopuolelle. 

Siirtymämaksun piirissä oleva henkilöpiiri olisi etukäteen rajattu, näin ollen siir-

tymämaksu olisi luonteeltaan suljetun ryhmän periaatteen mukainen. 

TyEL:n ja kunnallisen eläkejärjestelmän siirtymämaksun rajaaminen sote-

toimialaan edellyttäisi kattavaa yhtiökohtaista tietoa alan työnantajista ja yksilö-

kohtaista tietoa vakuutetuista työntekijöistä tietyllä hetkellä. Tarvittava laskenta 

voitaisiin tehdä Eläketurvakeskuksessa keskitetysti.  
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Valmisteilla olevan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista koskevan lain mu-

kaan perustettaisiin rekisteri, joka yhdessä muuten käytettävissä olevien rekiste-

reiden kanssa sisältäisi tarvittavat tiedot tässä kuvattua laskentaa varten. Laki 

koskisi sekä yksityisiä että julkisia palveluntuottajia. Sen on tarkoitus tulla voi-

maan vuonna 2017. 

Valtiolta maakuntiin siirtyvä henkilöjoukko tunnetaan tarkasti, joten tältä osin in-

formaation saatavuus ei asettaisi rajoitteita siirtymämaksun toteuttamiselle. 

 

Parametrisoinnista 

Kunnallisen eläkejärjestelmän ja TyEL:n välistä siirtymämaksua varten tulisi jat-

kotyössä määrittää kaksi parametria: 

1) Kerroin k, jota sovelletaan siirtyvään palkkasummaan.  

2) Siirtymämaksun voimassaoloaika.  

Lisäksi tulisi määrittää yllä kuvatut ennakkoehdot siirtymämaksun suorittamisel-

le. 

6.4 Valtion siirtymämaksutekniikkaan perustuva vaihtoehto (V) 

Tässä mallissa keskeistä olisi se, että siirtymämaksu rajattaisiin koskemaan vain 

henkilöitä, joiden työsuhde säilyy kuntien ja maakuntien eläkejärjestelmästä 

TyEL:iin siirtyneellä työnantajalla. Vain näiden henkilöiden osalta siirtymämak-

sutarpeen voidaan katsoa olevan suoraa seurausta lakien muuttamisesta.  

Siirtymämaksu koskisi siis vain niiden maakuntien yhtiöittämien yhtiöiden palve-

lukseen kunnista ja maakunnista siirtyneitä henkilöitä, joissa yhtiö on päättänyt 

vakuuttaa henkilöstön TYEL:n piirissä.  Siirtyvää henkilöstöä varten perustettai-

siin oma TYEL-vakuutus, erotuksena muiden ko. yhtiön palvelukseen tulevien 

henkilöiden TYEL-vakuutuksesta. Näin henkilöpiirin kehitystä voitaisiin seurata 

ja siirtymämaksu olisi helppo laskea.  

Tällöin siirtymämaksun määrä vuonna v olisi 

 

𝑘 ×∑𝑝𝑣𝑆𝑣 

𝑝𝑣 = TyEL:n ikä- ja sukupuolikohtainen tasausmaksuprosentti vuonna v, 

𝑆𝑣 = siirtymämaksun piirissä oleva palkkasumma vuonna v,  

𝑘 = osuus, joka tasausmaksusta käytetään siirtymämaksuun. 

 

Näin määräytyvän siirtyvän henkilöstöryhmän osalta kasvaa eläkemeno ja erityi-

sesti tasauseläkemeno TyEL:n osalta asteittain. Vakuutusmaksutulo ja erityisesti 

siihen sisältyvä tasausmaksu tulee alusta alkaen täysimääräisenä. Mahdollisen 

siirtymämaksun tulee perustua vain kohtuulliseen osaan kertyneestä tasausmaksu-

tulosta, jota ei tarvita tästä vakuutuskannasta aiheutuvaan tasauseläkemenoon.  

Tasauseläkemenotarpeen ylittävä osuus tasausmaksusta alenee luonnollisesti as-

teittain, joten siirtymämaksunkin tulee pienentyä vastaavasti. Näin luonnollisesti 

käykin, kun siirtyvä henkilöpiiri ajan mukana pienenee eläkkeellesiirtymisen, 

työpaikan vaihdon ja muun poistuvuuden johdosta. Näin siirtymämaksu tasoittaa 
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kuntien ja maakuntien eläkejärjestelmän maksun kehitystä siirtymävaiheessa ja 

vältetään myös äkilliset muutokset maksussa siirtymämaksun loputtua.  

 

Kuntien ja valtion eläkejärjestelmien välinen siirtymämaksu 

Valtion siirtymämaksutekniikkaan perustuva siirtymämaksumalli sopii myös val-

tion ja kuntien välisen siirtymämaksun pohjaksi. Mallissa tulisi kuitenkin huomi-

oida, ettei sote-uudistukseen liittyvässä siirtymässä tapahdu yhtiöittämisiä ja että 

henkilöstö siirtyy lakiin perustuen yhdellä kertaa. 

 

Parametrisoinnista 

Valtion siirtymämaksun suuruutta (80 % tasausmaksusta 10 vuoden ajan) perus-

teltiin lähinnä sillä, että se jättää riittävästi tasausmaksua TEL-järjestelmään siir-

tyneen kannan tasauseläkkeitä varten, kun tiedossa oli lisäksi, että aikaa myöten 

siirtyneenkin kannan tasauseläkemeno ylittäisi tasausmaksutulon. Kohtuullisena 

siirtymäajan pituutena pidettiin kymmentä vuotta. Järjestelyn poikkeusluonnetta 

kuvaa sekin, että vaikka valtionyhtiön uudelleenjärjestelyn katsottiin voivan ta-

pahtua vaiheittain, ei nähty tarvetta alkuperäisen 10 vuoden keston pidentämiseen 

näissäkään tapauksissa.  

Valtionyhtiöiden osalta siirtymämaksua ei makseta, jos järjestelyssä on vähem-

män kuin 200 työntekijää ja jo aloitettu siirtymämaksun maksaminen lopetetaan, 

jos alkuperäinen joukko on kutistunut pienemmäksi kuin 200. 

Edellä mainitut periaatteet soveltuisivat myös nyt esillä olevaan tapaukseen. Li-

säksi tulisi asettaa määräaika, jonka jälkeen siirtymämaksua ei enää makseta. 

 

Siirtymämaksun perustana oleva henkilöjoukko 

Siirtymämaksu perustuisi suljetun ryhmän palkkasummaan. Ryhmän rajaus poik-

keaisi kuitenkin edellä kuvatusta palkkasumman nettosiirtymään perustuvasta 

vaihtoehdosta. Käytännössä ryhmä olisi suppeampi ja henkilöitä poistuisi siirty-

mämaksun piiristä nopeammin, koska työpaikan vaihtaminen johtaisi siirtymä-

maksun lakkaamiseen kyseisen henkilön osalta. 

 

Näkökohtia 

Perusteltaessa nykyistä valtion siirtymämaksua todettiin, että ”siirtymämaksua ei 

luonnollisestikaan peritä uusina työntekijöinä yritykseen tulevien henkilöiden 

palkoista”. Perusteluissa korostettiin myös kyseessä olleen poikkeusjärjestely. 

Myös valtion siirtymämaksua koskevan lain perusteluissa korostettiin turvaavuut-

ta ja pidettiin tärkeänä, että TEL-järjestelmälle tuli jäädä kaikissa olosuhteissa ta-

sausmaksua vähintäänkin niin paljon kuin vanhoista työntekijöistä aiheutui järjes-

telmälle menoja.  

6.5 Yhteenveto eri vaihtoehtojen ominaisuuksista  

Kaikille malleille on yhteistä, että siirtymämaksun parametrisointi vaikuttaisi 

keskeisesti toteutuvan maksun määrään. 
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Malleista aiheutuvia toimeenpanokuluja ei ole arvioitu.  

 

Kunnallisen eläkejärjestelmän ja TyEL:n välinen siirtymä 

Kokonaisvaltainen siirtymämaksu (K) on luonteeltaan avoimen ryhmän ratkaisu, 

sen sijaan palkkasumman nettosiirtymään (N) ja valtion siirtymämaksuun (V) pe-

rustuvat mallit ovat luonteeltaan suljetun ryhmän ratkaisuja. Malleissa N ja V 

ryhmät on kuitenkin rajattu oleellisesti eri tavoin. Malli N on lähtökohtaisesti laa-

jempi kuin malli V. 

Mallit K ja N ovat siltä osin keskenään yhteneviä, että esimerkiksi valinnanva-

pauden ja sen myötä tulevan kilpailun seurauksena tapahtuva palvelurakenteen 

muutos heijastuisi näitä malleja sovellettaessa siirtymämaksuun. Myös maakun-

nan hallinnassa olevien yhtiöiden siirtyminen TyEL:n piiriin vaikuttaisi siirty-

mämaksuun. Sen sijaan mallissa V ainoastaan jälkimmäinen tekijä olisi siirtymä-

maksun perustana. Kunnallisesta eläkejärjestelmästä TyEL:iin siirtyvien yhtiöi-

den määrää voi olla vaikeaa ennakoida.  

Mallit N ja V ovat siltä osin keskenään yhteneviä, että niissä siirtymämaksu on 

sidottu konkreettisiin ja todennettaviin henkilöiden siirtymisiin järjestelmien vä-

lillä. Näin ollen vastaanottava järjestelmä maksaa siirtymämaksua ainoastaan siitä 

maksutulosta, jota se saa aiemmin toisen järjestelmän piirissä työskentelevien 

henkilöiden eläkemaksuista. Sen sijaan mallissa K ei ole tällaista yhteyttä.  

Lähtökohtaisesti malli K on käsitellyistä vaihtoehdoista laajin ja malli V suppein. 

Malli N asettuu näiden kahden väliin.  

 

Valtion ja maakuntien välinen siirtymä  

Valtiolta maakuntiin siirtyviin toimintoihin voitaisiin soveltaa siirtymämaksua, 

joka lähtökohdiltaan perustuisi palkkasumman nettosiirtymään tai valtion siirty-

mämaksuun.  Tämä henkilöstösiirtymä on kertaluonteinen ja luonteeltaan hallin-

nollinen. Käytännössä siirtymämaksun määrän kannalta mallin valinta ei ole yhtä 

merkityksellistä kuin kunnallisen eläkejärjestelmän ja TyEL:n välisessä siirty-

mässä.  
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Liite 3  Luvun 5 laskelmien tuloksia 

 

 

Kuvio L3.1. TyEL-varat prosenttia TyEL-palkkasummasta
13

 

 

 

 

Kuvio L3.2. TyEL-varat prosenttia TyEL-eläkemenosta 

                                                 
13

 Perusvaihtoehdossa henkilöstöä ei siirry KuEL:sta TyEL:iin, vaihtoehtolaskelmissa kolmannes (” 1/3-

siirtymä”) tai kuudesosa (”1/6-siirtymä”) maakuntien henkilöstöstä siirtyy TyEL:n piiriin vuonna 2020 
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Kuvio L3.3. KuEL-varat prosenttia KuEL-palkkasummasta
14

 

 

 

 

Kuvio L3.4. KuEL-varat prosenttia KuEL-menosta 

                                                 
14

 Perusvaihtoehdossa henkilöstöä ei siirry TyEL:iin. Vaihtoehdoissa kolmannes (” 1/3-siirtymä”) tai kuudesosa 

(”1/6-siirtymä”) maakuntien henkilöstöstä siirtyy TyEL:in vuonna 2020.  



42 

 

 

 

Kuvio L3.5. KuEL:sta TyEL:iin siirtyvän ryhmän (kolmannes maakuntien henki-

löstöstä) menot ja maksut, prosenttia ryhmän palkkasummasta, eläkevarojen tuot-

to 3,0 % 

 

 

 

 

Kuvio L.3.6. KuEL:sta TyEL:iin siirtyvien laskennallinen rahasto suhteessa siir-

tyvien palkkasummaan, syntymävuosiryhmät eriteltynä, varojen tuotto 3,0 % 
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Kuvio L3.7. KuEL:sta TyEL:iin siirtyvän ryhmän laskennallinen rahasto suh-

teessa siirtyvän ryhmän palkkasummaan, alkuperäiset siirtyjät eriteltynä (suljettu 

ryhmä), varojen tuotto 3,0 % 

 

 

 

 

 
Kuvio L3.8. KuEL:sta TyEL:iin siirtyvän ryhmän laskennallinen rahasto suh-

teessa siirtyvän ryhmän palkkasummaan syntymävuosiluokittain, avoin ryhmä yh-

tenäinen viiva, suljettu ryhmä katkoviiva, varojen tuotto 3,0 % 
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Taulukko L3.1. TyEL, KuEL ja VaEL palkkasummat, menot, maksut ja varat 

milj. € vuoden 2015 hintatasossa. 

TyEL Vuosi 2021 2040 2060 2080 2100 

Perus Palkkasumma 57 146 87 108 124 391 176 969 246 675 

  Meno 16 255 22 686 33 855 51 990 76 350 

  Maksu 13 944 21 254 30 351 43 180 61 668 

  Varat 134 893 196 196 348 492 528 453 726 375 

1/3-siirtymä Palkkasumma 59 734 90 879 129 632 184 308 256 888 

  Meno 16 265 22 996 35 016 54 158 79 542 

  Maksu 14 069 21 760 31 521 45 022 64 246 

  Varat 135 062 200 475 361 451 550 342 756 909 

1/6-siirtymä Palkkasumma 58 440 88 993 127 011 180 638 251 782 

  Meno 16 260 22 842 34 436 53 075 77 947 

  Maksu 14 006 21 507 30 936 44 101 62 957 

  Varat 134 977 198 328 354 941 539 320 741 468 

KuEL Vuosi 2021 2040 2060 2080 2100 

Perus Palkkasumma 18 498 27 044 37 621 52 694 73 349 

  Meno 5 748 8 048 10 821 15 889 22 752 

  Maksu 4 643 6 788 9 443 13 226 18 411 

  Varat 51 675 64 564 102 366 153 165 218 222 

1/3-siirtymä Palkkasumma 15 910 23 273 32 380 45 355 63 137 

  Meno 5 738 7 733 9 659 13 721 19 559 

  Maksu 4 265 6 238 8 679 12 157 15 847 

  Varat 51 246 54 162 81 563 132 264 188 745 

1/6-siirtymä Palkkasumma 17 204 25 159 35 001 49 025 68 243 

  Meno 5 743 7 890 10 240 14 804 21 155 

  Maksu 4 454 6 513 9 061 12 691 17 129 

  Varat 51 454 59 354 91 955 142 705 203 483 

1/3-siirtymä Palkkasumma 16 145 23 585 32 803 45 924 63 918 

+valtion siirtymä Meno 5 739 7 769 9 772 13 917 19 834 

  Maksu 4 307 6 292 8 751 12 252 16 043 

  Varat 51 300 55 212 83 509 134 160 190 755 

1/6-siirtymä Palkkasumma 17 440 25 471 35 424 49 594 69 025 

+valtion siirtymä Meno 5 744 7 925 10 353 15 000 21 429 

  Maksu 4 496 6 567 9 133 12 786 17 325 

  Varat 51 510 60 404 93 901 144 604 205 500 

VaEL Vuosi 2021 2040 2060 2080 2100 

Perus Palkkasumma 5 769 5 947 7 933 10 895 15 154 

  Meno 4 756 4 352 3 383 3 931 5 280 

siirtymä 5000 hlö Palkkasumma 5 533 5 634 7 511 10 326 14 373 

  Meno 4 755 4 316 3 270 3 735 5 006 

Yhteensä Vuosi 2021 2040 2060 2080 2100 

Perus Palkkasumma 75 644 114 152 162 012 229 663 320 025 

  Meno 22 004 30 733 44 676 67 879 99 101 

  Maksu 18 587 28 042 39 794 56 407 80 078 

  Varat 186 568 260 760 450 857 681 618 944 597 

1/3-siirtymä Palkkasumma 75 644 114 152 162 012 229 663 320 025 

  Meno 22 003 30 729 44 675 67 879 99 101 

  Maksu 18 334 27 999 40 200 57 179 80 093 

  Varat 186 307 254 637 443 013 682 606 945 654 
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Liite 4 Yksinkertainen laskelma toimialasiirtymän vaikutuksista eläkkeiden rahoi-

tukseen 

Seuraavassa esitettävä yksinkertainen laskelma havainnollistaa sitä, että työvoi-

man siirtymä alentaa vastaanottavassa järjestelmässä maksuprosenttia. Tällöin 

kaikki vastaanottavan järjestelmän rahoittajat hyötyvät. Henkilöstön siirtyminen 

järjestelmästä toiseen ei kuitenkaan kasvata talouden resursseja. Näin ollen vas-

taanottavan järjestelmän maksutason aleneminen merkitsee kustannusten nousua 

muualla taloudessa. Luovuttavan järjestelmän rahoittajat joutuvat siis maksamaan 

vastaanottavan järjestelmän maksujen alentumisen. 

Huomautus tulosten robustiudesta: Tarkastelu on riippumaton korko-oletuksesta 

tai pääoman tuotosta. Se siis pätee kaikilla mahdollisilla korko ja tuotto-

oletuksilla. 

Tarkastellaan maailmaa, jossa kunkin yksilön elämä muodostuu kolmesta 20 

vuoden jaksosta. Ensin kaksi jaksoa ollaan työelämässä ja tämän jälkeen yksi jak-

so eläkkeellä. Kukin sukupolvi on keskenään yhtä suuri, ansiotaso ei kasva ajan 

myötä ja eläkkeiden suuruus on puolet palkkatasosta.  

Annetuilla oletuksilla eläkemenot suhteessa talouden palkkasummaan ovat 25 

prosenttia kaikilla periodeilla. Eläkkeet rahoitetaan jakoperiaatteella, näin maksu-

taso on 25 prosenttia palkoista kaikilla periodeilla.  

Taloudessa on kaksi eläkejärjestelmää, A ja B. Alkutilanteessa järjestelmän A pii-

rissä on 4 työntekijää ja 2 eläkeläistä. Vastaavasti järjestelmän B piirissä on 12 

työntekijää ja 6 eläkeläistä. Järjestelmät A ja B ovat vakuutettujen ja eläkkeensaa-

jien lukumääriä lukuun ottamatta identtiset keskenään.  

Taulukko L4.1 havainnollistaa työntekijöiden siirtymistä järjestelmästä A järjes-

telmään B. Periodilla 0 ei ole tapahtunut vielä työntekijöiden siirtymää. Periodilla 

1 yksi ”keskimääräinen” vakuutettu siirtyy järjestelmästä A järjestelmään B (siis 

puolikas nuori ja puolikas ikääntynyt vakuutettu siirtyy). Järjestelmän A eläke-

menot eivät supistu vielä periodin 1 aikana, ja vielä periodin 2 eläkemeno perus-

tuu osin periodin 0 työntekijämäärään ja on näin ollen 0,875 yksikköä. Vasta pe-

riodilla 3 eläkemenot ovat sopeutuneet työntekijöiden siirtymiseen täysimääräi-

sesti, jolloin molempien eläkejärjestelmien meno- ja maksuprosentit ovat 25.  

 

Taulukko L4.1. Siirtymän vaikutus järjestelmien A ja B palkkasummaan ja elä-

kemenoon. 

 
Järjestelmä A 

  Periodi 0 1 2 3 

Palkkasumma 4 3 3 3 

Eläkemeno ja eläkemaksu 1 1 0.875 0.75 

Maksu % 25.0 % 33.3 % 29.2 % 25.0 % 

 
Järjestelmä B 

  Periodi 0 1 2 3 

Palkkasumma 12 13 13 13 

Eläkemeno ja eläkemaksu 3 3 3.125 3.25 

Maksu % 25.0 % 23.1 % 24.0 % 25.0 % 

 

 



46 

 

Vastaanottavan järjestelmän (B) palkkasumma kasvaa periodilla 1, mutta eläke-

menojen kasvu on täysimääräistä vasta periodilla 3. Näin ollen järjestelmässä B 

maksutaso alenee periodien 1 ja 2 ajaksi. 

Siirtymän yhteydessä järjestelmien A ja B yhteenlasketut eläkemenot, maksut ja 

palkkasummat eivät muutu. Tämän vuoksi henkilöstön siirtymästä aiheutuvat 

muutokset eläkemaksuissa ovat nollasummapeliä. Taulukon L4.1 perusteella jär-

jestelmän B rahoittajien eläkekustannukset alenevat periodeiden 1 ja 2 ajaksi. Pe-

riodista 3 eteenpäin järjestelmän B maksutaso on sama kuin se olisi ollut ilman 

työvoiman siirtymää. Eli siirtymäkauden aikana järjestelmän B rahoittajat hyöty-

vät siirtymästä, mutta missään vaiheessa järjestelmän B maksutaso ei kuitenkaan 

nouse. 

 

Työntekijöiden siirtymän myötä järjestelmän A rahoittajat tulevat osittain myös 

järjestelmän B rahoittajiksi. Taulukossa L4.2 esitetään samat eläkemenot ja –

maksut kuin taulukossa L4.2, mutta eriteltynä rahoittajan mukaan. Työntekijöiden 

siirtymän vuoksi järjestelmän A rahoittajien kokonaismaksut nousevat 0,23 yk-

sikköä periodilla 1 ja periodilla 2 kokonaismaksut nousevat 0,12 yksikköä. Järjes-

telmän B rahoittajien maksut alenevat vastaavasti.  

 

Taulukko L4.2. Siirtymän vaikutus järjestelmien A ja B rahoittajien eläkemak-

suihin, taulukon 1 luvut järjestettynä uudestaan. 

 

Rahoittaja A 

  Periodi 0 1 2 3 

Palkkasumma järjestelmässä A 4 3 3 3 

Palkkasumma järjestelmässä B 0 1 1 1 

Eläkemaksu järjestelmään A 1 1.00 0.88 0.75 

Eläkemaksu järjestelmään B 0 0.23 0.24 0.25 

Eläkemaksu yhteensä 1 1.23 1.12 1 

Maksu % yhteensä 25.0 % 30.8 % 27.9 % 25.0 % 

 

Rahoittaja B 

  Periodi 0 1 2 3 

Palkkasumma järjestelmässä B 12 12 12 12 

Eläkemaksu järjestelmään B 3 2.77 2.88 3 

Maksu % yhteensä 25.0 % 23.1 % 24.0 % 25.0 % 
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Liite 5 Täydentävä mielipide 

 

Emme voi täysin yhtyä Eläkkeiden siirtymämaksu sote- ja aluehallintouudistuksessa -

työryhmäraporttiin. Katsomme että näkemyksiämme ei ole riittävästi otettu huomioon työ-

ryhmäraporttia laadittaessa ja haluamme siksi tuoda esille seuraavaa. 

Työryhmän piti toimeksiantonsa mukaisesti ”… ennakolta määrittää ehdot, joiden toteutues-

sa ryhdyttäisiin esimerkiksi määräaikaisella siirtymämaksulla tasoittamaan KuEL-

järjestelmän ja TyEL-järjestelmän välistä eläkkeiden rahoitusta.” Nyt esiteltävässä loppura-

portissa ei ole käsitelty riittävästi ehtoja, joiden voimassa ollessa esimerkin mukaiseen tasoit-

tamiseen ryhdyttäisiin. Nyt loppuraportissa on esitelty paljon laskelmia, joiden periaatteellisia 

vaikutuksia ei ole analysoitu. Ehtojen tulee pitää sisällään periaatteet, joista johdetaan käytet-

tävä malli. 

 

1. Ei tarvetta siirtymämaksulle 

Yksityiselle ja julkiselle sektorille on kummallakin oma eläkejärjestelmänsä, joka on kehitty-

nyt sektoreiden omista lähtökohdista.  Yksityinen eläkejärjestelmä perustuu vakuutusperiaat-

teeseen ja rahoitetaan vakuutusmaksuilla. Vastuut lasketaan vakuutusmatemaattisesti laissa 

säädettyjen rahastointiperiaatteiden mukaisesti. KEVA:n hoitama julkinen eläkejärjestelmä se 

sijaan perustuu harkinnanvaraiseen rahastostointiin, jolloin sekä maksutaso että puskurirahas-

tot määräytyvät harkinnanvaraisesti ja viime kädessä eläkkeet takaa julkisen sektorin veron-

kanto-oikeus. Kumpikin eläkejärjestelmä perustuu siihen, että ne järjestävät toimintansa siten, 

että pystyvät rahoittamaan omat velvoitteensa. Eläkejärjestelmät eivät takaa toisiaan eikä 

sellaisia järjestelyjä tule luodakaan.  

Toimeksiannossa on edellytetty KuEL:n ja TyEL:n tilanteen arvioimista samoilla ETK:n 

käyttämillä laskentaperusteilla. Tämä osoittaa, että TyEL:ssä käytetyillä laskentaperusteilla 

KuEL:n ns. kestävä maksutaso on 25,1 prosenttia KuEL-palkoista. Tämä on huomattavasti 

alempi taso
15

, kuin mitä KuEL:ssa on nykyisin peritty 29,8 %. 

Siirtymämaksusta tehdyt tarkastelut osoittavat huomattavasti pienempiä maksutasovaikutuk-

sia KuEL-maksuun, kuin mitä aiheutuu pelkästä laskentaoletusten yhdenmukaistamisesta. 

Tämä yksin riittää näkemyksemme mukaan siihen, että eläkejärjestelmät voivat aivan hyvin 

selviytyä ilman siirtymämaksua. 

TyEL:n ja KuEL:n mukaisesti vakuutettujen työntekijäkollektiivien välillä tapahtuu huomat-

tavasti myös muuta siirtymää, kuin mitä aiheutuu SOTE-uudistuksesta. Tähän mennessä siir-

tymä on lähinnä tapahtunut KuEL:n suuntaan. Katsomme, että aikaisempi siirtymä tulisi ne-

tottaa SOTE-uudistuksen aiheuttamasta siirtymästä, jolloin jälleen päädyttäisiin tilanteeseen, 

jossa siirtymämaksua ei tarvita. 

Jatkossa siirtymät sektorien välillä riippuvat SOTE-uudistuksen lisäksi monista muista tällä 

hetkellä vaikeasti ennakoitavista syistä, joiden vaikutukset voivat olla huomattavan suuria. 

Nämä syyt liittyvät erityisesti työn tuottavuuden kehitykseen eri sektoreilla. Esimerkiksi au-

tomatisaation saavutukset tai läpimurrot eri sairauksien hoitamisessa voivat johtaa huomatta-

viin tuottavuusloikkiin. Emme näe syytä alkaa tasoittaa eläkejärjestelmien välillä tällaisia 

muutoksia.  

Erityisesti tasoitus muodostuisi kyseenalaiseksi, kun otetaan huomioon järjestelmissä sovelle-

tut erilaiset rahoitusperiaatteet.  

Edelleen katsomme, että loppuraportin liitteen laskelma L3.1. osoittaa, että mitään varsinaista 

siirtymämaksua ei edes tarvita. KEVA pärjää jo nyt kertyneillä varoilla hyvin, vaikka jopa 

1/3 maakuntiin siirtyvistä 220 000 työntekijöistä siirtyisi yksityiseen palvelukseen.  

                                                 
15

 Raportin kohta 5.5. 
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2. Jos vastoin näkemystämme siirtymämaksu toteutetaan, sen tulee täyttää tietyt reuna-

ehdot 

Ainoa mahdollinen siirtymämaksuvaihtoehto on käyttää jo nyt käytössä olevaa mallia eli ns. 

valtion siirtymämaksua. Se soveltuu nykymuodossa myös siksi, että maakuntayhtiöt tulevat 

olemaan riittävän suuria, jotta 200 hengen rajaus toimii. Tosin valtion siirtymämaksun taus-

talla olivat valtion talouden tila ja seikka, ettei valtion eläkkeitä oltu juurikaan etukäteen ra-

hastoitu, mitä perusteluja nyt käsillä olevassa tapauksessa ei ole. 

Olennaista mielestämme siirtymämaksua ajatellessa on, että  

- siirtymämaksun on rajoituttava vain niihin maakuntien yhtiöihin, jotka valitsevat TyEL –

vakuutuksen kunnista siirtyville työntekijöilleen.  

- siirtymämaksun on rajoituttava siihen määrään, jonka osalta tässä erityistapauksessa hal-

linnollisista tms. päätöksistä aiheutuu näennäinen epätasapaino perittävän maksun ja ta-

sauseläkemenon välillä siirtyvistä henkilöistä.  

- siirtymämaksun on oltava määräaikainen 

- siirtymämaksun kokoa määrättäessä on huomioitava KEVA:n rahaston käyttö jo karttu-

neiden tai maksussa olevien eläkkeiden rahoitukseen.  

- Sikäli kun siirtymämaksu toteutetaan, siirtyville työntekijöille tulee taata täysi vapaakirja 

KuEL:n mukaan karttuneesta eläke-edusta, jotta TyEL:n valitsevat yhtiöt ovat kilpai-

luneutraalissa asemassa suhteessa KuEL:n valitseviin yhtiöihin. 

 

3. Palkkasummia tasaavat mallit ovat perusteettomia ja ylimitoitettuja 

Tarkastelussa on esillä malleja, jotka tasaavat palkkasummasiirtymiä. Näitä on lisäksi tarkas-

teltu suljetun (vain siirtyvät työntekijät) ja avoimen ryhmän (sisältää myös eläkkeelle siirty-

misen tms. takia palkattavat uudet työntekijät) osalta. Luvuissa 6.2. ja 6.3. esitetyt mallit 

muodostavat takuujärjestelmän julkiselle eläkejärjestelmälle. 

Luvussa 6.2 esitettävä Kokonaisvaltainen siirtymämaksu takaisi KEVA:lle maksutuloa 25 

vuoden ajan maakuntiin siirtyvistä 220 000 työntekijäistä riippumatta, missä heidän eläketur-

vansa hoidetaan. TYEL järjestelmä maksaisi erotuksen, jos osa palveluista tuotettaisiin kil-

pailutuksen seurauksena yksityisissä yrityksissä. Maksu ei edes perustuisi TYEL:ssä vakuu-

tettavaan määrään (palkkasummaan), vaan tietyllä hetkellä KEVA:ssa olleeseen vakuutettuun 

palkkasummaan.  

Luvussa 6.3 esitettävä Palkkasumman nettosiirtymään perustuva malli rajoittaa tarkasteltavan 

joukon keinotekoisesti tiettynä hetkenä KEVA:ssa ja TYEL:ssä oleviin sote –palvelualoilla 

toimiviin henkilöihin. Malli siis johtaa siirtymämaksuun tilanteessa, jossa aluksi kunnasta 

maakuntayhtiöön siirtyvä työntekijä päättää muuttaa toiseen kaupunkiin ja hakeutuu yksityi-

seen sote –palveluita tarjoavaan sairaalaan töihin.  Työpaikan vaihdolla ei ole juuri tekemistä 

SOTE –lainmuutoksen kanssa. Jos siirtymämaksu toteutetaan, sen perusteen on oltava lain-

muutoksesta välittömästi johtuva seuraus ja koskea vain niitä henkilöitä, jotka sen johdosta 

siirtyvät TyEL:in piiriin. 
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