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SOTE: ELÄKESÄÄNNÖSTEN TARKISTAMINEN ALATYÖRYHMÄ 
 
 
Sote-uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen projektiryhmä asetti virkamies-
ryhmän sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön virkamiehistä 
valmistelemaan tarkempi arviointi ja ehdotus sote-uudistuksen ja maakuntien perus-
tamisen henkilöstösiirtoihin liittyvistä kunnallisen eläkejärjestelmän muutostarpeista. 
Ryhmän on varsinkin: 
 

1) arvioitava ja laadittava ehdotus eläkevastuiden jaosta tulevien maakuntien ja kuntien välillä 
ja tähän liittyvät välttämättömät eläkevastuun jakoa muutostilanteissa koskevien säännösten 
uudistamistarpeista 

2) laadittava ehdotus maakuntien määräysvallassa olevien yhtiöiden henkilöstöä koskevasta 
eläkejärjestelmästä 

3) arvioitava ja laadittava ehdotus kunnallisten eläkemaksujen ja lisäeläkemaksun mahdollisista 
tarkistamistarpeista sote- ja aluehallintouudistuksen johdosta 

4) arvioitava tarpeet mahdollisen siirtymämaksun käyttöönotolle siirryttäessä KuEL-
järjestelmästä TyEL-järjestelmän piiriin ja laadittava ehdotus asian mahdollisesti tarpeelliselle 
jatkovalmistelulle yhdessä työmarkkinaosapuolen kanssa 

5) laadittava ehdotukset sote-uudistuksesta ja maakuntien perustamisesta johtuvat välttämät-
tömiksi muutoksiksi kunnallista eläkejärjestelmää ja Keva:aa koskevaan lainsäädäntöön 

Ryhmä raportoi 11.2.2016 mennessä yleisarvion valmistelusta ja ehdotuksensa 
15.3.2016 mennessä. 
 
Asettamisen yhteydessä ryhmän puheenjohtajaksi nimettiin johtaja Heli Backman so-
siaali- ja terveysministeriöstä ja jäseniksi osastopäällikkö, valtion työmarkkinajohtaja 
Juha Sarkio valtiovarainministeriöstä sekä lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki valtio-
varainministeriöstä. Myöhemmin ryhmää täydennettiin siten, että ryhmän jäseniksi 
nimettiin finanssineuvos Tuomo Mäki valtiovarainministeriöstä, hallitusneuvos Erik 
Strömberg sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä ylimatemaatikko Mikko Kuusela so-
siaali- ja terveysministeriöstä. Työryhmän sihteeriksi nimettiin lakimies Marko Lei-
mio, sosiaali- ja terveysministeriöstä.  
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1. NYKYINEN TILANNE 

Seuraavassa on kuvaus nykyisestä tilanteesta siltä osin, kuin se vaikuttaa ryhmän käsi-
teltävänä olevien asioiden ratkaisuun. 
  
Kunnallisen eläkelain mukaiset eläkemaksut 
 
Kevan jäsenyhteisöt ovat yhdessä vastuussa kunnallisten eläkkeiden rahoituksesta. 
Eläkejärjestelmän kustannukset jaetaan vuosittain kaikkien jäsenyhteisöjen kesken.  
   
Kunnallinen eläkemaksu määräytyy maksettujen palkkojen ja eläkemenojen perusteel-
la. Palkansaaja maksaa vain palkkaperusteista eläkemaksua, jonka suuruus riippuu hä-
nen iästään. Palkansaajan eläkemaksu on sama kaikilla sektoreilla. 
 
Työnantajan kunnallinen eläkemaksu (KuEL-maksu) koostuu kolmesta osasta:  
• palkkaperusteisesta maksusta  
• varhaiseläkemenoperusteisesta maksusta  
• eläkemenoperusteisesta maksusta. 

Työnantajan KuEL-maksu vuonna 2016  
• Työnantajan palkkaperusteinen eläkemaksu: 17,10 % työntekijöiden KuEL-palkoista.  
• Varhaiseläkemenoperusteisen maksun (varhe-maksu) määrä suhteessa KuEL-palkkasummaan: 

keskimäärin 0,9 % (maksu vaihtelee työnantajittain toteutuneitten työkyvyttömyyseläketapaus-
ten mukaan). 

• Eläkemenoperusteisen maksun määrä suhteessa KuEL-palkkasummaan: 5,21 %.  
 

Palkkaperusteinen eläkemaksu määräytyy Kevan jäsenyhteisöjen maksamien palkko-
jen perusteella. Palkkaperusteinen eläkemaksu on asetettu tasolle, jossa kuntatyönan-
tajan keskimääräinen eläkevakuutusmaksu vastaa yksityisen sektorin työnantajan kes-
kimääräistä työeläkevakuutusmaksua TyEL-järjestelmässä. Palkkaperusteinen ja var-
haiseläkeperusteinen maksu lisättynä sijoitustuotoilla ei kuitenkaan riitä kattamaan 
eläkemenoja ja erotus peritään eläkemenoperusteisena maksuna. Eläkemenoperustei-
nen maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken sen perusteella, kuinka paljon maksussa 
olevasta eläkkeestä on karttunut niiden palveluksessa ennen 1.1.2005 tehdystä työstä. 
 
Sote-uudistukseen ja itsehallintoalueiden perustamiseen liittyviä mahdollisia lain 
muutostarpeita arvioitaessa on keskeistä erityisesti se, miten nykyisin eläkemenope-
rusteisella maksulla katetut kustannukset jatkossa kustannetaan ja miten maksurasite 
tältä osin jakautuu kuntien ja maakuntien kesken. Tästä syystä jatkossa tarkastelu kes-
kittyy nimenomaisesti eläkemenoperusteiseen maksuun.  
 
Eläkemenoperusteinen eläkemaksu 
 
Kevan valtuuskunta vahvistaa vuosittain sen, mikä osa kustannuksista katetaan jä-
senyhteisöjen maksamien palkkojen suhteessa ja mikä osa maksettujen eläkkeiden 
suhteessa. Tästä säädetään nykyisin kunnallisen eläkelain (549/2003) 131 §:ssä ja 
vuoden 2017 alusta alkaen Kevasta annetun lain (66/2016) 19 §:ssä.  
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Valtuuskunta vahvistaa vuosittain eläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärän. 
Eläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärä vuonna 2015 oli 946 miljoonaa euroa 
eli noin 21,0 % vuoden 2015 arvioidusta eläkemenosta. Eläkemenoperusteinen maksu 
jaetaan jäsenyhteisöjen kesken sen perusteella, kuinka paljon nyt maksussa olevista 
eläkkeistä on karttunut kunkin jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005 tehdys-
tä työstä. Tätä jakamista voidaan kutsua jakoperusteeksi. 
 
Eläkemenoperusteinen maksu on ajan kuluessa jakaantunut yhä epätasaisemmin kun-
tien välillä. Keskimääräinen eläkemenoperusteinen maksu vuonna 2013 oli 169 euroa 
kunnan asukasta kohden ja 8,1 prosenttia kuntien palkkasummasta. Suurin eläke-
menoperusteinen maksu (Puolanka) oli 438 euroa asukasta kohden ja 29,2 prosenttia 
palkkasummasta. Pienin eläkemenoperusteinen maksu (Kempele) oli 62 euroa asukas-
ta kohden ja 3,1 prosenttia palkkasummasta.1   
 
Eläkemenoperusteista maksua eivät maksa oman henkilökuntansa työn perusteella ne 
yhteisöt, jotka ovat liittyneet Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2005 tai sen jälkeen. Poikke-
uksena ovat esimerkiksi kuntaliitostilanteet, jossa lakkautettavien kuntien henkilöstö 
ja samalla eläkemenoperusteiset maksut siirtyvät uuteen kuntaan. Sen sijaan, jos pe-
rustetaan uusi osakeyhtiö jatkamaan kunnalta siirtyvää toimintaa, osakeyhtiölle ei läh-
tökohtaisesti aiheudu siirtyvästä henkilöstöstä eläkemenoperusteisia maksuja, mutta 
joissain tapauksissa kunnat ja yhtiöt ovat keskenään sopineet vastaavasta maksusta. 
 
Nykyisellä eläkemenoperusteisella maksun jakoperusteella ei siis ole yhteyttä maksus-
sa oleviin palkkoihin.  
 
 
Toteutunut eläkemenoperusteinen maksu vuonna 2014 
 

 
 
 

  

1 Lähde: Suomen kuntaliitto, Kuntien tunnuslukutiedosto. 
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Vuoden 2016 ennakkomaksut 

 
 
KuEL-järjestelmän maksutasoa korottavat tekijät verrattuna TyEL-
järjestelmän kestävään maksutasoon 
 
KuEL-järjestelmän kestävä maksutaso muodostuu samalla rahastointiasteella korke-
ammaksi kuin TyEL-järjestelmässä. Tähän vaikuttaa alla olevassa kuvassa mainitut 
maksutasoa korottavat tekijät (vuosien 2011 ja 2013 tiedoilla arvioituna, lähde Keva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Eläkkeellä olevat: 
- Lisäeläke 
- Alempi eläkeikä, henkilö vielä alle 63v 
- TyEL:ä parempi peruseläke 
-   Henkilöiden lukumäärä (2011): 243 000 
Arvo 2011 lopussa arviolta n. 9 mrd. euroa 
 

KuEL-vakuutetussa palvelussuhteessa: 
- Lisäeläke + alempi eläkeikä n. 1 mrd. euroa 
- TyEL:ä parempi peruseläke n. 3 mrd. euroa 
- Henkilöiden lukumäärä (2013): 89 000 
 
Arvo 2013 lopussa arviolta n. 4 mrd. euroa 
 

KuEL-vapaakirja ennen vuotta 1995, 
ei eläkkeellä: 
- TyEL:ä parempi peruseläke 
- Henkilöiden lukumäärä (2013): hieman yli 

300 000 
Arvo 2013 lopussa arviolta n. 2 mrd. euroa 
 

Muut maksutasoon vaikuttavat tekijät: 
- Ikä- ja sukupuolijakauma (Vakuutetuista naisia yli 

75 % vs. hieman yli 40 % TyEL:ssä. Eläkkeensaa-
jista naisia nyt n. 2/3 ja tulevaisuudessa huomat-
tava enemmistö.) 

- Havaintoja väestöä alhaisemmasta kuolevuudes-
ta 

- Eroavuudet oletuksissa, mm. vakuutettujen 
määrä, ansiotasokehitys, turvaava sijoitustuotto 

- Eräät tekniset eroavuudet eläkelainsäädännössä 
- Matalampi maksutappioriski 

 
Arvo 2014 lopussa arviolta n. 36 mrd. euroa 
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Kevan jäsenyhteisöt 
 
Kevasta annetun lain mukaan Kevan jäsenyhteisöjä ovat suoraan lain nojalla kunnat ja 
kuntayhtymät sekä Keva ja Kuntien takauskeskus. Lisäksi jäsenyhteisöksi voi liittyä 
yhdistys, jossa on jäseninä vain Kevan lakisääteisiä jäsenyhteisöjä tai niiden muodos-
tamia yhdistyksiä. 
  
Kevan jäsenyhteisön omistuksessa oleva osakeyhtiö voi vakuuttaa työntekijänsä Ke-
vassa tietyin edellytyksin. Jäsenyhteisöksi liittyvän osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä ei 
tarvitse olla luovutuskieltoa, kuten oli ennen 1.1.2007.  
 
Kevan jäsenyhteisöksi voi liittyä osakeyhtiö, joka on kokonaisuudessaan Kevan laki-
sääteisten jäsenyhteisöjen tai jäseneksi liittyneiden yhdistysten tai osakeyhtiöiden 
omistuksessa. 
 
Kevan jäsenyhteisöksi voi lisäksi liittyä sellainen osakeyhtiö, jossa yhdellä tai use-
ammalla kunnalla tai kuntayhtymällä on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu mää-
räysvalta ja jonka avulla tuotetaan kuntien lakiin perustuvien tehtävien hoidon edellyt-
tämiä tai niitä välittömästi tukevia toimintoja. 
 
Ilman toimialarajoituksia jäsenyhteisöksi voi liittyä yhden tai useamman kunnan tai 
kuntayhtymän määräysvallassa oleva uusi osakeyhtiö, jonka henkilökunnasta yli puo-
let siirtyy osakeyhtiön palvelukseen suoraan Kevan jäsenyhteisön palveluksesta.  
 
 

 
 
 
Kuntapalveluiden ulkoistamisen vaikutus henkilöstön eläketurvaan 
 
Osalla kuntatyöntekijöistä on edelleen parempia eläke-etuja kuin yksityisten alojen 
työntekijöillä. Eläke-edut säilyvät ennallaan, jos eläketurva säilyy kunnallisessa eläke-
järjestelmässä.2 
 

2 Kuntasektorin palveluksessa pitkään työskennelleille on karttunut yksityistä sektoria parempaa eläketurvaa, jonka he 
eläkkeelle jäädessään saavat, jos he jatkavat eläkeikäänsä saakka sellaisessa palvelussuhteessa, joka kuuluu kunnallisen 
eläkejärjestelmän piiriin. Tämä koskee sellaisia henkilöitä, joiden kunnallinen palvelussuhde on alkanut ennen 31 päi-
vää joulukuuta 1992 ja joiden eläkekarttuma ajalta ennen vuotta 1995 on 2,2 prosenttia vuodessa. Jos palvelussuhde 
päättyy kunnallisen eläkejärjestelmän piirissä ennen eläketapahtumaa, karttuma ajalta ennen vuotta 1995 muuttuu 2,0 
prosenttiin vuodessa. 
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Ulkoistettaessa kunnan tuottamia palveluita on mahdollista perustaa sellainen kunta-
omisteinen yhtiö, säätiö tai yhdistys, joka voi liittyä Kevan jäsenyhteisöksi. Tällöin 
henkilöstöä voidaan siirtää yhtiöön, säätiöön tai yhdistykseen ilman, että henkilöstön 
eläketurvassa tapahtuu muutoksia.  
 
Jos kunnan perustama yhtiö, säätiö tai yhdistys vakuuttaa työntekijänsä yksityisessä 
eläkevakuutusyhtiössä, tai jos kunta irtisanoo työntekijöitään tai siirtää henkilöstöään 
yksityisen yrityksen palvelukseen, työntekijöiden kunnalliseen eläketurvaan mahdolli-
sesti kuulunut lisäeläkeosuus (alempi vanhuuseläkeikä ja suurempi eläkekarttuma) 
raukeaa. Kunnallista peruseläkettä ei makseta täysimääräisenä alemmassa vanhuus-
eläkeiässään vaan vasta 65-vuotiaana. Kun henkilö siirtyy eläkkeelle, hän voi saada 
yksityisen TyEL-eläkkeensä jo alle 65-vuotiaana, mutta jos hän ottaa myös kuntatyös-
sä karttuneen KuEL-eläkkeensä silloin, KuEL-eläkettä pienennetään. 
  
Turvatakseen henkilöstön eläke-edut työnantajan on mahdollista kompensoida mene-
tettyjä etuja joko maksamalla omista varoistaan tai ottamalla lisäeläkevakuutus yksi-
tyisestä henkivakuutusyhtiöstä. 
 
Joissakin tapauksissa on työnantajan yhtiöittämistilanteessa lakiin perustuen kompen-
soitava eläke-etujen menetykset. Kuntalakia muutettiin 2013 siten, että kunnan hoita-
essa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulisi pääsääntöisesti antaa tehtävä 
osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Kyseisen lainmuu-
toksen voimaantulosäännöksen 4 ja 5 momentti kuuluivat: 
 
”Ennen tämän lain voimaantuloa kilpailutilanteessa markkinoilla hoidetun tehtävän 
siirto tämän lain perusteella osakeyhtiö-, osuuskunta-, yhdistys- tai säätiömuotoiseksi 
katsotaan työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 §:ssä ja kunnallisesta viranhaltijasta 
annetun lain (304/2003) 25 §:ssä tarkoitetuksi liikkeen luovutukseksi. 
Osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön, jonka palvelukseen kunnan tai 
kuntayhtymän palveluksessa olevat henkilöt siirtyvät, on huolehdittava sellaisen siir-
tyvän henkilöstön eläketurvan säilymisestä, joka on ollut kunnan tai kuntayhtymän 
palveluksessa ennen vuotta 1993 ja jonka palvelussuhde jatkuu yhdenjaksoisesti elä-
ketapahtumaan saakka, jos siirrossa on kyse kunnan tai kuntayhtymän ennen tämän 
lain voimaantuloa hoitamasta tehtävästä kilpailutilanteessa markkinoilla.” 
 
Kyseisessä hallituksen esityksessä (HE 32/2013 vp.) perusteltiin asiaa seuraavasti: 
 
”Esityksessä ehdotetaan, että sellaisen toiminnan yhtiöittäminen, jota kunnat harjoitta-
vat lain voimaantullessa ja jonka ne joutuvat yhtiöittämään lain perusteella, katsottai-
siin lain perusteella liikkeen luovutukseksi. Liikkeen luovutusta koskevia edellytyksiä 
ei tarvitsisi erikseen selvittää, vaan oikeudet ja velvollisuudet määräytyisivät liikkeen 
luovutussäännöksien perusteella. Esityksessä ei kuitenkaan ehdoteta säädettäväksi 
liikkeen luovutussäännöksiä sellaisen toiminnan yhtiöittämiseen, jonka kunnat yhtiöit-
tävät lain voimaantulon jälkeen omien päätöksiensä perusteella sen vuoksi, että ne 
siirtävät uusia tehtäviä hoidettavaksi kilpailutilanteeseen markkinoilla. Näiden osalta 
jäisi tapauskohtaisesti ratkaistavaksi, täyttyvätkö liikkeen luovutusta koskevat edelly-
tykset. Näiden osalta ei ole tiedossa, millaisia tilanteita liikkeen luovutusta koskevat 
säännökset koskisivat. Jos yhtiöittämiset katsottaisiin kaikissa tapauksissa liikkeen 
luovutuksiksi, liikkeen luovutusta koskevilla tunnusmerkeillä ei olisi kuntasektorilla 
enää merkitystä, vaan kaikki yhtiöittämiset katsottaisiin liikkeen luovutukseksi. 
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Yhtiöittämisen johdosta kunnallisen henkilöstön eläketurva voi heikentyä niiden hen-
kilöiden osalta, jotka ovat olleet kunnan palveluksessa vuoden 1992 lopusta lukien 
yhdenjaksoisesti eläketapahtumaan saakka (lisäeläkkeeseen oikeutetut). Jotta henki-
löstön eläketurva ei heikentyisi, esityksessä ehdotetaan säädettäväksi, että lain voi-
maantullessa harjoitetun toiminnan yhtiöittämisessä, uuden yhtiön, muun yhteisön tai 
säätiön tulisi turvata sellaisen henkilöstön lisäeläkkeet, jotka ovat sen palveluksessa 
eläketapahtumaan saakka. Ehdotus vastaa tältä osin niitä sopimuksia, jotka on tehty 
henkilöstön kanssa valtion liikelaitoksien yhtiöittämistapauksissa. Valtiolla ei ole tar-
vetta säätää lisäeläke-etuuksien säilymisestä, koska yhtiöittäminen on koskenut yksit-
täisiä liikelaitoksia ja etuuksien säilymisestä on sovittu työntekijäjärjestöjen kanssa 
ennen yhtiöittämisiä. Valtioneuvoston periaatepäätöksellä (VM 9/01/2006) on linjattu, 
että lisäeläkevastuut turvataan toimintoja yhtiöitettäessä.” 

 
 Kuntapalveluiden ulkoistamisen vaikutus eläkemaksuihin 

    
Suomessa kukin eläkejärjestelmä vastaa omista eläkkeistään. Kunnallinen eläkejärjes-
telmä vastaa vain kunnallisen eläkelain perusteella karttuneista eläkkeistä. Vastaavasti 
yksityisalojen eläkejärjestelmät vastaavat vain yksityisen työnantajan palveluksessa 
kertyneistä eläkkeistä. Eläkevastuu ei siirry eläkejärjestelmästä toiseen, vaikka henkilö 
siirtyy toiseen eläkejärjestelmään kuuluvan työnantajan palvelukseen. Eläkkeestä vas-
taa aina se eläkejärjestelmä, jonka piirissä eläke on kartutettu. 
 
Jokainen eläkejärjestelmä vastaa karttuneista eläkkeistään pääasiassa senhetkisten 
työntekijöiden ansioista perittävillä eläkemaksuilla. Työntekijöiden siirtyessä eläkejär-
jestelmästä toiseen ei heidän aikaisemmin kartuttamaansa eläkettä siirretä tuohon uu-
teen järjestelmään, mutta eläkemaksut, joilla ko. eläkkeet tulisi aikanaan maksaa, siir-
tyvät toiseen järjestelmään. 
 
Keva perii jäsenyhteisöiltään osan eläkemaksuista palkkaperusteisena maksuna, joka 
määräytyy niiden maksamien palkkojen perusteella. Palkkaperusteinen maksu on käy-
tännössä määritelty samalle tasolle kuin TyEL-maksu. Palkkaperusteinen maksu lisät-
tynä sijoitustuotoilla ei kuitenkaan riitä kattamaan eläkemenoja ja erotus peritään elä-
kemenoperusteisena maksuna. Eläkemenoperusteinen maksu jaetaan jäsenyhteisöjen 
kesken sen perusteella, kuinka paljon maksussa olevasta eläkkeestä on karttunut nii-
den palveluksessa ennen 1.1.2005 tehdystä työstä. 
 
Yksittäinen kuntatyönantaja ei vapaudu kokonaan kunnallisista eläkemaksuista, vaik-
ka siirtäisikin kuntalaisille tarjoamiaan palveluja yksityissektorilla tuotettavaksi. Kun 
työntekijä siirtyy eläkkeelle, osa hänen eläkkeensä aiheuttamista kustannuksista peri-
tään niiltä kuntatyönantajilta, joiden palveluksessa hän on aikanaan ollut. Tämän elä-
kemenoperusteisen maksun kuntatyönantaja joutuu maksamaan, vaikka henkilö olisi 
eläkkeelle siirtyessään muun työnantajan palveluksessa. Henkilön eläkkeen maksun 
alkamisesta käynnistyvä eläkemenoperusteisen maksun maksaminen voi jatkua aiem-
pien palvelussuhteiden perusteella usean vuosikymmenen ajan. 
 
Vuonna 2005 tai sen jälkeen perustetulta kunnalliselta osakeyhtiöltä ei peritä eläke-
menoperusteisia maksuja, sitä aikaisemmin perustetuillakin yhtiöillä ne ovat käytän-
nössä hyvin vähäisiä. 
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Kun kuntatyöntekijöitä siirtyy toisen eläkejärjestelmän piiriin, kunnallisen eläkejärjes-
telmän näkökulmasta ollaan tilanteessa, jossa pienentyneillä tuloilla pitäisi selvitä en-
tisistä menoista. Sen eläkejärjestelmän kannalta, jonne henkilöt siirtyivät, tulot kasva-
vat lyhyellä tähtäimellä, eläkemenojen säilyessä entisellään. 
 
Kunnallisen eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien työntekijöiden määrän väheneminen 
johtaa kunnallisen eläkemaksuprosentin nousuun. Karkeasti voidaan arvioida, että 
maksu nousee noin 1,3 prosenttiyksikköä jos poistuma on 20 prosenttia. Jos poistuma 
on hyvin suuri, maksutasoa joudutaan korottamaan huomattavasti enemmän. Esimer-
kiksi 40 prosentin poistuma henkilöstön määrässä nostaisi maksua jo 5,6 prosenttiyk-
siköllä seuraavan 50 vuoden ajaksi. Kevan perusoletuksena on 10 prosentin henkilös-
tövähennys. Tällä hetkellä on vielä epävarmaa valinnanvapauden vaikutus kunnallisen 
eläkejärjestelmän piiriin kuuluvan henkilöstön määrän vähenemiseen. 
 

 Eläkemenoperusteinen maksu ja valtionosuudet 
 
Laissa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009, valtionosuuslaki) määri-
tellään, miten ja millä perusteilla kuntien valtionosuudet lasketaan. Lain 55 §:ssä kun-
tien omarahoitusosuudeksi säädetään 74,53 prosenttia ja vastaavasti valtionosuudeksi 
25,47 prosenttia.  
 
Lain 58 §:n mukaan valtion ja kuntien välisessä kustannuksenjaossa tarkistetaan las-
kennalliset kustannukset, perushinnat ja rahoitus toteutuneiden kustannusten mukai-
siksi. Kustannustenjaon tarkistuksessa laskennalliset hinnat tarkistetaan valtakunnalli-
sesti yhtenä kokonaisuutena. Kuntien todellisiin kustannuksiin sisältyy kunnan henki-
löstökulut, joiden osa kuntien maksama eläkemenoperusteinen maksu on. 
 
Eläkemenoperusteisen maksun suuruus on vuonna 2016 noin 880 miljoonaa euroa. 
Koska valtionosuuslain mukaan valtio maksaa kuntien todellisista valtionosuuteen oi-
keuttavista kustannuksista noin neljäsosan, valtio osallistuu käytännössä noin 224 mil-
joonalla eurolla eläkemenoperusteisen maksun kustannuksiin vuonna 2016.   
 
 
2. TYÖRYHMÄN SELVITYKSET 

KuEL-maksusta päättäminen 
 
Nykyisin KuEL-maksun tason ja sen laskentaperusteet päättää Kevan valtuuskunta. 
Laissa säädetään vain siitä, mitä osia maksuun sisältyy. Maakuntien perustamisen 
myötä valtio tulee käytännössä maksamaan merkittävän osan KuEL-maksusta, koska 
maakuntien menojen rahoituksesta vastaa pääosin valtio. Tällöin päätöstä eläkemak-
sun määräytymisestä ei voida jatkossa nähdä yksinomaan kuntien asiana eikä päätök-
siä voida siksi enää nykyisessä laajuudessa tehdä Kevassa. Jotta myös maakuntien ja 
valtion edut tulevat turvatuiksi, tulee lainsäädännössä säätää nykyistä tarkemmin siitä, 
kuinka eläkemaksu määräytyy.  
 
Tulevaisuudessa valtion osuus KuEL:n rahoituksesta tulee ilmeisesti yhä kasvamaan. 
Maakunnissa sote-palvelujen kysynnän kasvu jatkuu vielä pitkään, mutta kuntapuolel-
le jäävissä palveluissa ei ole erityistä kasvupainetta. Koska erityisesti sote-henkilöstö, 
joka siirtyy maakuntiin, on hyvin naisvaltaista, tämä tulee pitämään yllä tarvetta ny-
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kyiseen eläkemenoperusteisen maksun kaltaiseen TyEL-tason ylittävään työnantajan 
eläkemaksuun. 
 
Vaihtoehtoisia malleja hoitaa KuEL-rahoitus 
 
Työryhmä keskittyi selvittämään toimeksiantonsa mukaisia kysymyksiä vaihtoehtois-
ten mallien kautta. Maakuntia perustettaessa on selvitettävä eläkkeiden kannalta eri 
toimijoiden  välisiä vastuita. Nämä ovat: 
 
1. Tulevien eläkemaksujen jakautuminen kuntien ja maakuntien välillä. 
2. Eläkemaksujen jakautuminen kestävällä tavalla kuntien välillä. 
3. Minkälaiset eläkevastuut on sekä nykyisillä että perustettavilla uusilla yhtiöillä. 
4. Miten käy eläkemaksujen, jos toimintoja yhtiöitetään. 
5. Miten kuntien, valtion ja yksityisen työeläkejärjestelmän välinen vastuunjako toteutuu. 
6. Miten henkilöstön eläke-edut määräytyvät. 

 
Sote-uudistuksessa suurimmat ongelmakohdat KuEL-rahoituksessa ovat: 
 

1. Eläkkeiden rahoitusvastuun jako kuntien ja maakuntien kesken. 
 
2. Yhtiöittämisen vaikutukset KuEL:n rahoitukseen. 

 
Näihin kahteen kysymykseen vastaamalla vastataan edellä esitetystä kuudesta selvitet-
tävästä asiasta viiteen ensimmäiseen. Nämä kaksi kysymystä eivät suinkaan ole irralli-
sia toisistaan. Molemmissa kohdissa ongelman ytimessä on eläkemenoperusteisen 
maksun jakoperuste. Täten toisen ongelmakohdan ratkaisemiseksi tehty valinta vai-
kuttaa myös toiseen ongelmaan. 
 
Kohdassa 1 ongelman ydin on, millä perusteilla eläkemenoperusteinen maksu jaetaan 
kuntien ja maakuntien välillä. Kohtaan 2 liittyvä ongelma johtuu myös palkkaperus-
teisesta maksusta: KuEL:n rahoituksessa vaadittava kestävä maksutaso on vuonna 
2016 noin 5,2 %-yksikköä korkeampi kuin TyEL:n vastaava maksutaso ja erotus kate-
taan eläkemenoperusteisella maksulla. Ero johtuu osittain KuEL:n paremmasta van-
hasta eläketurvasta, mutta suurin osa erosta selittyy muilla tekijöillä, kuten erilaisella 
ikä- ja sukupuolijakaumalla. Maksuero kaventunee tulevaisuudessa, mutta ei poistu 
kokonaan. 
 
Kunnat, kuntayhtymät ja maakunnat ovat Kevan jäsenyhteisöjä suoraan lakiin perus-
tuen, mutta yhtiöt eivät. Yhtiöiden osalta maksuero voi johtaa merkittäviin kannustin-
vaikutuksiin kuntien toimintojen yhtiöittämiseen ja siirtämiseen TyEL:n piiriin. On-
gelma on periaatteessa olemassa jo nyt, mutta koska 1.1.2005 jälkeen perustetuilla jä-
senyhteisöillä ei nykyisten Kevan päätösten perusteella ole velvollisuutta maksaa elä-
kemenoperusteista maksua, yhtiöitetty työnantaja maksaa käytännössä samaa maksua 
kuin TyEL:ssä. Koska myös yhtiöiden henkilöstöllä on usein lisäeläketurvan tasoiset 
paremmat edut, niin useimmiten nämä lisäedut maksavat omistajina olevat kunnat 
osana omaa eläkemenoperusteista maksuaan. 
 
Alla olevissa tarkasteluissa on oletettu, että maakunnat ovat Kevan jäsenyhteisöjä ku-
ten kunnatkin sekä maakuntien rahoittajana toimii valtio. Kussakin vaihtoehdossa on 
pyritty ottamaan huomioon ratkaisun vaikutus sekä rahoitusvastuun jakoon kuntien ja 
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maakuntien kesken sekä vaikutus KuEL:n rahoitukseen yhtiöittämisen näkökulmasta. 
Täten tulee selvitettäväksi myös vastuunjako eri työeläkejärjestelmien kesken. 
 
 
Etenemisvaihtoehtoja eläkemenoperusteisen maksun osalta ovat esimerkiksi seuraa-
vat. 
 

a) Ei tehdä muutoksia eläkemenoperusteisen maksun jakoperusteeseen (kaksi eri 
versiota) 
 

 
i. Kunnat maksavat kokonaan eläkemenoperusteisen maksun myös siir-

tyvien henkilöiden osalta 
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ii. Maakunnat maksavat eläkemenoperusteisen maksun siirtyvien henki-
löiden osalta 

 

 
 

 
b) Veropohjaan perustuva kunnallisen eläkemaksun tasausosa 
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c) Palkkoihin suhteutettu eläkemenoperusteinen maksu (kaksi eri versiota) 
 
 

i. Eläkemenoperusteinen maksu pohjautuu puhtaasti palkkoihin 

 
 

 
ii. Kuten edellä + määräaikainen lisämaksu yhtiöittävälle kunnalle tai 

maakunnalle 
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d) Erillinen eläkemenoperusteinen maksu kunnille ja maakunnille 
 
 

 
 
 
Edellä hahmoteltuihin vaihtoehtoihin voi myös liittää eläkerahaston osittaisen käytön 
eläkemenoperusteisen maksun rahoittamiseen. Tällä saataisiin kavennettua maksueroa 
TyEL:iin nähden. Rahastojen käytössä on huomioitava, että rahastoja käytettäessä 
menetetään sijoitustuottoja.  
 
Eläkerahastoa olisi tarkoituksenmukaista käyttää vain rajoitetusti esimerkiksi sellaisen 
TyEL:ä korkeamman maksutason rahoitukseen, joka ei ole pysyvä. Eläkerahaston 
käyttö ei saisi vaarantaa eläketurvaa eikä aiheuttaa kohtuuttomia eroavaisuuksia eri 
sukupolvien maksutasoon.   
 
Kustannusten jako kunnallisen ja yksityisen työeläkejärjestelmän välillä 
 
Jos kuntien toimintojen yksityistäminen ja sen myötä henkilöstön siirtyminen KuEL:n 
piiristä TyEL:n piiriin lisääntyisi jo lähivuosina voimakkaasti, KuEL- palkkasumma 
pienenisi nopeasti. Eläkemenoon henkilöpiirin supistamisella ei kuitenkaan olisi pie-
nentävää vaikutusta vielä vuosikymmeniin. Voimakas palkkasumman pieneneminen 
aiheuttaisi paineen nostaa KuEL -maksua. Työryhmä on pyrkinyt luomaan sellaisen 
eläkejärjestelmää koskevan ratkaisun, joka ei sisällä erityisiä yksityistämiseen kannus-
tavia tekijöitä. Yksityistäminen saattaa kuitenkin lisääntyä muista tekijöistä johtuen. 
 
Valtion toimintoja yhtiöitettäessä ja niiden siirtyessä yksityiseen työeläkejärjestel-
mään, on säädetty niin sanotusta siirtymämaksusta (laki siirtymämaksusta muutettaes-
sa valtion virastoja, laitoksia tai liikelaitoksia osakeyhtiöiksi 1341/1992). Siirtymä-
maksua maksetaan yksityisestä työeläkejärjestelmästä valtiolle, kun yhtiöitetään vä-
hintään 200 henkilön toiminnot. Siirtymämaksun suuruus on 80 prosenttia eläkemak-
sun tasausosasta ja sitä maksetaan kymmenen vuoden ajalta. Siirtymämaksun ajatuk-
sena on kompensoida valtiolle se tappio, joka sille syntyy, kun se menettää siirtyvän 
henkilöstön osalta eläkemaksut, mutta heidän siirtymähetkeen mennessä karttunut 
eläketurva on kuitenkin maksettava. Vastaavasti yksityinen työeläkejärjestelmä hyö-
tyy siitä, että uudet yhtiöt osallistuvat työeläkejärjestelmän yhteisesti kustannettaviin 
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eläkemenoihin alkuvuosina suuremmalla osuudella, kuin ne itse aiheuttavat yhteisesti 
kustannettavia eläkkeitä. 
 
Kuntien tai maakuntien päättäessä yhtiöittää toimintojaan päätöksiä ei tehdä lailla toi-
sin kuin valtion yhtiöittämistilanteissa. Myöskään yhtiöihin siirtyvien henkilöiden 
määrä ei yksittäisissä tilanteissa yleensä ole niin suuri kuin edellä mainitussa laissa on 
säädetty. Tilanteet eivät siis ole suoraan verrannollisia valtion yksityistämistilanteisiin.  
 
Kuitenkin jos maakuntauudistuksessa tai sen jälkeen siirtyy huomattavasti henkilöstöä 
kunnallisesta eläkejärjestelmästä yksityiseen eläkejärjestelmään saattaa syntyä saman-
kaltainen tilanne. Tämä johtuu siitä, että molemmat eläkejärjestelmät ovat osittain ra-
hastoivia. Siksi työryhmä on selvittänyt, minkälainen merkitys tällä seikalla on. 
 
Eläketurvakeskus on työryhmän pyynnöstä arvioinut neutraalin siirtymämaksun mää-
rää järjestelmien välillä. On huomattava, että tulokset ovat hyvin herkkiä laskelman 
perusteena olevien oletusten suhteen. Karkean laskennan tuloksena on, että jos siirty-
mämaksua maksettaisiin kymmenen vuoden ajalta ja korkona käytetään 3,5 prosentin 
reaalista korkoa, olisi neutraali siirtymämaksu 33,7 prosenttia palkkasummasta 
(ETK:n laskelma on raportin liitteenä). 
 
Periaatteessa henkilöstön siirtyminen eläkejärjestelmien välillä ei siis ole kustannus-
neutraalia, mutta yleistä laskukaavaa ei ole olemassa, vaan siirtotilanteita pitää tarkas-
tella tapauskohtaisesti. Henkilöstöä siirtyy koko ajan julkisen sektorin ja yksityisen 
sektorin eläkejärjestelmien välillä eikä normaalisti tästä aiheudu erityistä tasaustarvet-
ta. Maakuntauudistukseen liittyen suurien henkilöstömäärien siirtyminen KuEL:n pii-
ristä TyEL:n piirin toisi kuitenkin TyEL-järjestelmälle taloudellista etua. Työryhmä 
on saatujen laskelmien perustella päätynyt siihen, että maakuntauudistukseen liittyen 
pitäisi määrittää ennakolta laskentaperiaatteet, joiden ehtojen toteutuessa ryhdyttäisiin 
esimerkiksi määräaikaisella siirtymämaksulla tasoittamaan KuEL-järjestelmän ja 
TyEL-järjestelmän välisiä vastuita.  Tähän liittyvät laskentaperiaatteet tulisi valmistel-
la KuEL-järjestelmän ja TyEL-järjestelmän välisenä yhteistyönä. Laskentaperiaattei-
den valmistelu tulisi tapahtua työryhmässä, jossa molempien järjestelmien edustajat 
ovat edustettuina.  
 
Henkilöstöryhmä on linjannut, että maakuntien yhtiöt voisivat olla Kevan jäsenyhtei-
söjä. Myös tällä ratkaisulla halutaan estää se, että KuEL-henkilöstön määrän vähene-
minen aiheuttaa ongelman KuEL-rahoitukseen. Siirtymämaksun tarkoituksena on hoi-
taa samaa ongelmaa. Siten siirtymämaksun tarkastelussa tulisi ottaa huomioon myös 
yhtiöitä koskevat säännökset. 
 
Tällä hetkellä valmistelussa ei vielä ole mahdolliset aluehallinnon siirrot maakuntiin. 
Näin ollen tämä työryhmä ei ota kantaa siihen, miten siirtymämaksun osalta tulisi 
toimia niissä tapauksissa, joissa valtion nykyistä henkilöstöä siirtyisi maakuntiin. 
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Maakuntien yhtiöt 
 
Soten henkilöstö-alaryhmä on linjannut yksimielisesti seuraavasti: 
 
”Kevaa koskevaa lainsäädäntöä tulisi muuttaa siten, että maakunnat olisivat ja niiden 
yhtiöt voisivat olla tulevaisuudessa Kevan jäsenyhteisöjä. Tällöin henkilöstöön sovel-
letaan julkisten alojen eläkelakia.” 
 
”Maakuntien yhtiöillä on mahdollisuus valita, ovatko ne JuEL- vai TyEL-järjestelmän 
piirissä, koska vastaava mahdollisuus on myös kuntayhtiöillä.” 
 
Tältä osin on henkilöstöryhmässä valmisteltu muutokset Kevalakiin ja eläketyöryhmä 
ei ole nähnyt syytä käsitellä asiaa uudestaan. 
 
Lisäksi eläketyöryhmä katsoo, ettei sote-uudistuksen ja maakuntien perustamisen yh-
teydessä aiemmin kunnille kuuluneiden tehtävien siirtyminen maakuntien tehtäväksi 
ole sellainen eläkejärjestelmiin vaikuttava muutos, joka aiheuttaisi syyn tarkastella 
laajasti nykyistä eläkejärjestelmien kokonaisuutta. Osakeyhtiöitä koskevan säännök-
sen tarkoituksena on ollut varautuminen palvelujen tuottamistapojen rakennemuutok-
seen ja KuEL-järjestelmän rahoituksen turvaaminen näissä muutostilanteessa. Maa-
kuntien perustaminen ei muuta tätä perustetta. 
 
Tämä työryhmä ei ole arvioinut osakeyhtiötä koskevaa sääntelyä muista kuin sote-
uudistuksen ja maakuntien perustamisen näkökulmasta.  
 
 
Henkilöstön eläke-etuudet 
 
Soten henkilöstö-alaryhmä on linjannut yksimielisesti seuraavasti: 
 
”Säädetään erikseen, että henkilöstön siirtymisessä noudatetaan liikkeen luovutusta 
koskevia säännöksiä. Tällöin ei erikseen tutkita liikkeen luovutuksen edellytyksiä.” 
 
”Työntekijän eläke-edut eivät muutu maakuntien tai maakuntien yhtiöiden palveluk-
seen siirtymisen yhteydessä.” 
 
”Mikäli maakuntauudistuksen yhteydessä maakunnan yhtiö siirtyy TyEL-järjestelmän 
piiriin, tulee henkilöstön mahdollinen lisäeläketurva taata.” 
 
Henkilöstön siirtymisiin on tämän jälkeen projektiryhmässä linjattu sovellettavan liik-
keenluovutuksen periaatteita. Tämän periaatteen mukaisesti on säädösvalmistelu tehty 
virkatyönä sekä käsitelty henkilöstöryhmässä. Samassa yhteydessä valmistellaan myös 
henkilöstöä koskevat eläkesäännökset. Eläketyöryhmällä ei ole mahdollista linjata asi-
aa toisin ja siten henkilöstöä koskevia säännöksiä ei ole syytä käsitellä tämän enempää 
eläketyöryhmässä. 
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3. ARVIOINTIA 

Työnantajan KuEL-maksu 
 
Työnantajan palkkaperusteista KuEL-maksua ja varhaiseläkemenoperusteista maksua 
ei ole syytä muuttaa nykyisestä. Nämä maksut ovat samansuuruiset kuin TyEL:n 
työnantajan keskimääräinen eläkemaksu ja tämä on edelleen perusteltua. Tällöin maa-
kuntien tai kuntien yhtiöille ei muodostu kannusteita valita eläkejärjestelmää maksun 
perusteella eikä eläkejärjestelmällä ole vaikutusta ulkoistamispäätöksiin.  
 
Työryhmä on edellisessä kappaleessa tarkastellut työnantajan eläkemaksua ja siihen 
sisältyvää eläkemenoperusteista maksua kehittämiensä erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen 
avulla. Nämä nimettiin malleiksi a-d. Malleilla on vielä eri alavaihtoehtoja. Kaikissa 
malleissa lähtökohtana on se, että kaikilla jäsenyhteisöillä on palkkaperusteinen 
TyEL-tasoinen työnantajan eläkemaksu ja nykyisenkaltainen varhaiseläkemaksu. Mal-
lit keskittyvät siis eläkemenoperusteiseen maksuun. 
 
Työryhmän näkemyksen mukaan maakuntia perustettaessa on työnantajan eläkemak-
sun ja siihen sisältyvän eläkemenoperusteisen maksun toteuttamistavan täytettävä seu-
raavat ehdot: 
• Eläkemaksun on jakaannuttava tasapuolisesti maakuntien ja kuntien välillä suhteessa siihen pal-

jonko henkilöstöä tai tehtäviä siirtyy. 
• Eläkemaksun on jakaannuttava tasapuolisesti maakuntien kesken. 
• Eläkemaksun on jakaannuttava tasapuolisesti kuntien kesken. 
• Eläkejärjestelmän on toimittava kilpailun kannalta neutraalisti. Toisin sanoen valittava malli ei saa 

muodostaa kannustetta yhtiöittämisiin tai ulkoistuksiin, mutta toisaalta ei saa myöskään antaa 
maakunnille tai kunnille kilpailuetua palvelujen järjestämisessä suhteessa yksityisiin toimijoihin. 

• Valittavan mallin on turvattava KuEL:n rahoituksen kestävyys. 

 
Mallien arviointia: 
 
Koska valittavan mallin on turvattava KuEL:n rahoitus tulevaisuuteen nähden, ei elä-
kemenoperusteisesta maksusta voida luopua. Kuten edellä on selostettu, on KuEL-
järjestelmässä tekijöitä, jotka aiheuttavat sen, että TyEL:n tasoinen maksu ei turvaa 
KuEL-järjestelmän kestävää rahoitusta. 
 
Mikäli kunnat joutuisivat yksin rahoittamaan eläkemenoperusteisen maksun, joudut-
taisiin maksutasoa huomattavasti nostamaan, ja vaatisi noin 1 prosenttiyksikön nosto-
paineen kunnallisveroon. Tästä kaikki kunnat eivät selviäisi, jolloin valtionosuujärjes-
telmään jouduttaisiin lisäämään kuntien välisiä eroja tasoittava täydentävä mekanismi.  
Tasapuolisen ratkaisun löytäminen olisi haastavaa ja tarpeettomasti monimutkaistaisi 
valtionosuusjärjestelmää. Koska puolet kunnan henkilöstöstä siirtyy maakuntiin ja 
maakunnat ovat jatkossa Kevan jäsenyhteisöjä, on perusteltua, että maakunnat maksa-
vat osan eläkemenoperusteisesta maksusta. Eri malleissa tähän on hieman erilaisia 
ratkaisuja. Valittavan mallin on kuitenkin oltava sellainen, että maakunnat rahoittavat 
eläkemenoperusteisen maksun tietyssä suhteessa siirtyvän henkilöstön määrään. 
 
Kuten edellä on todettu, määräytyy eläkemenoperusteinen maksu ennen vuotta 2005 
karttuneesta eläketurvasta (tätä kutsutaan jakoperusteeksi). Siitä ajasta, kun kyseinen 
eläketurva on karttunut, ovat kuntien tilanteet saattaneet muuttua hyvin paljon. Joissa-
kin kunnissa on väkiluku ja samoin KuEL:n piirissä olevan henkilöstön määrä vähen-
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tynyt hyvinkin voimakkaasti. Muuttovoittoisissa kunnissa taas kehitys on ollut täysin 
päinvastaista. Kuntakohtaiset erot ovat hyvin suuria siten, että eniten maksava kunta 
maksaa asukasta kohden seitsemän kertaa suuremman eläkemenoperusteisen maksun 
kuin vähiten maksava kunta. Jakoperustetta ei muuttuneiden olosuhteiden jälkeen voi-
da pitää enää tälläkään hetkellä oikeudenmukaisena ja tulevaisuudessa erot ovat kas-
vamaan päin. Mikäli nykyiset laskentaperusteet siirtyisivät sellaisenaan maakuntiin, 
syntyisi sama ongelma maakuntien välille siten, että jotkut maakunnat maksaisivat 
kokoonsa nähden selvästi suuremman eläkemenoperusteisen maksun kuin toiset. Siksi 
valittavan mallin tulisi muuttaa jakoperustetta tasapuolisemmaksi. 
 
Valittavan mallin on toimittava yhtiöittämis- ja ulkoistamispäätöksissä neutraalisti si-
ten, että eläkejärjestelmä ei siihen kannusta, mutta ei estäkään sitä. Koska ainoastaan 
eläkemenoperusteinen maksu eroaa TyEL-järjestelmän maksusta, tulee valittavassa 
mallissa eläkemenoperusteisen maksun toteuttaminen hoitaa siten, että kannustinvai-
kutusta ei synny mihinkään suuntaan. 
 
Mallissa a ei tehtäisi muutosta eläkemenoperusteisen maksun jakoperusteeseen. Näistä 
malleista i oli: Kunnat maksavat kokonaan eläkemenoperusteisen maksun siirtyvien 
henkilöiden osalta. Malli ii oli: Maakunnat maksavat kokonaan eläkemenoperusteisen 
maksun siirtyvien henkilöiden osalta. Kumpikin malli, erityisesti ii, on lähellä nyky-
mallia. Huonona puolena on se, että eläkemenoperusteinen maksu olisi nykyisenkal-
tainen. Jakoperusteongelma säilyisi. Lisäksi malliin olisi kehitettävä jonkinlaiset me-
kanismit sen estämiseksi, että se ei kannustaisi yhtiöiden siirtymiseen TyEL-
järjestelmään tai ulkoistamisiin. 
 
Malli b oli: Veropohjaan perustuva kunnallinen eläkemaksun tasausosa. Tasausosa 
korvaisi nykyisen eläkemenoperusteisen maksun. Tasausosan perusteena olisi kunnilla 
verotettava tulo ja maakunnilla esimerkiksi laskennallinen verotettava tulo. Malli 
muuttaisi eläkemenoperusteisen maksun jakoperusteen verotettavaan tuloon perustu-
vaksi. Koska verotettava tulo vastaa kunnan tai maakunnan maksukykyä, muuttaisi 
malli jakoperusteen tasapuolisemmaksi. Koska maksu riippuisi tulopohjasta, ei palve-
lujen ulkoistaminen tai yhtiöittäminen muuttaisi maksua. Siten malli olisi kilpailun 
kannalta neutraali. Tämä malli vaatisi vielä mekanismin, jolla ratkaistaan se, miten 
eläkemenoperusteinen maksu (siis tässä mallissa tasausosa), jaettaisiin maakuntien ja 
kuntien välillä. 
 
Malli c oli: Palkkoihin suhteutettu eläkemenoperusteinen maksu (kaksi eri versiota, 
joko määräaikaisella lisämaksulla tai ei). Maksu kohdistettaisiin jäsenyhteisöille palk-
kasummien perusteella. Palkkasummien perusteella määräytyvä maksu on kuitenkin 
ongelmallinen, sillä palkkasumman pienentäminen joko yhtiöittämällä tai ulkoistamal-
la palvelut pienentää eläkemenoperusteista maksua ja siirtää maksua enemmän mui-
den jäsenyhteisöjen maksettavaksi. Tämän estämiseksi olisi kehitettävä erilaisia lisä-
maksuja, jotka olisivat ongelmallisia kilpailuneutraliteetin kannalta. 
 
Malli d oli: Erillinen eläkemenoperusteinen maksu kunnille ja maakunnille. Maakun-
nat huolehtisivat siirtyvien henkilöiden eläkekustannuksista myös historian osalta. 
Kunnille jäisivät loput eläkekustannukset. Muuten eläkemenoperusteisen maksun ja-
koperuste olisi sama kuin nykyisin. Tämä malli olisi monimutkainen toteuttaa. Tar-
koittaisi käytännössä eläkemenoperusteisen maksun pilkkomista osiin. Tämä johtaisi 
selvään maksueroon kuntien ja maakuntien välille.  
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Edellä mainitun analyysin perusteella työryhmä pitää parhaimpana mallia b. Siihen on 
lisättävä tapa, jolla eläkemenoperusteinen maksu ensiksi jaetaan maakuntien ja kunti-
en välillä. Luonteva jako on palkkasummien suhteessa. Malli olisi seuraava: 
 
• Eläkemenoperusteinen maksu jaetaan maakuntiin siirtyvän ja kuntiin jäävän henkilöstön palk-

kasummien suhteessa. Jako palkkasummien suhteessa on oikeudenmukainen siksi, että myös elä-
kettä karttuu palkkasumman perusteella. Täten maakunnille tulee tietty euromäärä, joka niiden 
tulee yhdessä rahoittaa ja kunnille tietty euromäärä, joka niiden tulee yhdessä rahoittaa. 

• Kuntien kesken eläkemenoperusteisen maksun jako tapahtuu kunnallisverotuksessa verotettujen 
tulojen mukaan. Maakunnille laskettaisiin laskennallinen veropohja tai jako tehtäisiin jollakin 
muulla tarkoituksenmukaiseksi katsottavalla maakuntien kantokykyä kuvaavalla jakotaval-
la.Tietyin väliajoin olisi tarkastettava, että maakuntien ja kuntien välinen jako palkkasummien 
suhteessa perustuu edelleen todelliseen tilanteeseen. Tarkastelua ei kuitenkaan ole syytä suorit-
taa heti vuosittain, ettei se millään tavalla kannustaisi toimiin, joilla jakosuhteet voisivat muuttua. 
Tarkastelu voitaisiin tehdä ensimmäisen kerran esimerkiksi kolmen vuoden kuluttua, jonka jäl-
keen tarkastelu voitaisiin tehdä vuosittain. 

Tämä malli täyttää kaikki sille asetettavat vaatimukset. Eläkemenoperusteinen maksu 
jakautuu tasapuolisesti maakuntien ja kuntien välillä, sekä maakuntien välillä ja kunti-
en välillä. Kuntien välillä jotkut kunnat voittavat ja jotkut häviävät nykytilanteeseen 
verrattuna, mutta ratkaisu on oikeudenmukainen siksi, että maksu jakaantuu kuntien 
maksukykyjen mukaisessa suhteessa. Lisäksi on muistettava, että kaikkien kuntien 
eläkemenoperusteinen maksu pienenee, kun lähes puolet siitä siirtyy maakunnille. 
 
Malli on myös kilpailun kannalta neutraali. Eläkemenoperusteinen maksu pysyy maa-
kunnilla ja kunnilla aivan samana riippumatta siitä, järjestävätkö ne palvelut itse, yhti-
öittämällä tai ostopalveluina. Siten eläkejärjestelmä ei kannusta yhtiöittämisiin tai ul-
koistamisiin, mutta ei myöskään kannusta olemaan tekemättä niitä. 
 
Koska malli ei kannusta yhtiöittämisiin tai ulkoistamisiin, ei tässä vaiheessa ole tar-
peen tarkastella erikseen siirtymämaksun tyyppistä järjestelmää kunnallisen ja yksityi-
sen työeläkejärjestelmän välillä. Koska KuEL-järjestelmän rahoitus on kuitenkin tur-
vattava myös tilanteessa, jossa tapahtuisi merkittävästi yksityistämistä, työryhmä kat-
soo, että valmistelua siirtymämaksun osalta tulisi edellä kuvatulla tavalla jatkaa. 
 
Koska eläkemenoperusteinen maksu säilyy, turvaa se myös omalta osaltaan KuEL-
järjstelmän rahoituksen. KuEL-järjestelmän rahoitus on kuitenkin osaksi erillinen ky-
symys, jota käsitellään seuraavassa luvussa. 

 
Kevan kestävän maksutason oletukset ja rahaston purkaminen 
 
Kevan valtuuskunta päättää työnantajan eläkemaksun rakenteesta sekä maksun eri 
komponenttien tasosta. Koska Kevan hallituksen strategia linjaa nyt tehtävään työhön 
liittyvät eläkemaksut keskimääräisellä tasolla yhtä suuriksi kuin yksityisellä sektorilla, 
niin maksutasosta päättäminen on käytännössä merkinnyt eläkemenoperusteisella 
maksulla kerättävästä euromäärästä päättämistä. 

Kevan strategian eräänä tärkeänä lähtökohtana on ollut turvata – ei ainoastaan kunnal-
listen eläkkeiden maksaminen – vaan myös kunnallisen eläkejärjestelmän rahoituksel-
linen vakaus ja tasapuolisuus sukupolvien yli. Keva on tehnyt tämän käyttäen varsin 
turvaavia oletuksia tulevaisuuden suhteen. Keva on esimerkiksi olettanut, että sen 
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henkilöpiiri vähenee 10 prosentilla seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lisäksi se 
käyttää laskentajaksona 20 vuotta pidempää aikaa ja tuotto-oletuksena 3,0 prosenttia, 
kun se yksityisessä työeläkejärjestelmässä on 3,5 prosenttia. 

Alla olevassa taulukossa kuvataan sitä, miten TyEL-järjestelmästä poikkeavien oletus-
ten käyttö vaikuttaisi eläkemaksun tasoon, kun lähdetään vanhan lain mukaisesta 
maksutasosta (29,3 %) ja sen mukaisesta eläkemenoperusteisesta maksusta (4,8 %), 
muuttamalla yhtä tekijää kerrallaan.  

 

Keskeisten maksutasoon vaikuttavien oletusten vaikutus (TyEL-
maksun tasona käytetty 24,4 %) 
 

Vaikuttava tekijä Vaikutus mak-
sutasoon %-yks. 

Arvioitu mak-
sutaso, % 
palkkasum-
masta 

Eläkemenope-
rusteinen mak-
su, % palk-
kasummasta 

Vanha laki (laskentajakso 2100, 3 % 
reaalituotto, vak. määrä -10 % 10 v.)  

 29,3 4,8 

Eläkeuudistus (laskentajakso 2100, 3 % 
reaalituotto, vak. määrä -10 % 10 v.) 

-0,8 28,5 4,0 

Laskentajakso 2080 (Eläkeuudistus, 3 % 
reaalituotto, vak. määrä -10 % 10 v.) 

-0,4 28,1 3,6 

Vakuutettujen määrä -5 % 10 vuodes-
sa (Eläkeuudistus, laskentajakso 2080,  
3 % reaalituotto) 

-0,5 27,6 3,1 

Portaittain kasvava reaalituotto  5 v. 
2,5 %; seur. 5 v. 3 %; 10 v. 
jälkeen TyEL-tasolla (3,5 %)  
(Eläkeuudistus, laskentajakso 2080,  
vak. määrä -5 % 10 v.) 

-0,6 27,0 2,5 

Lähde: Keva 

 

Edellä olevassa taulukossa henkilöpiirin vähenemistä koskeva olettama on säilytetty, 
mutta sen määrää on pienennetty 5 prosenttiin. Tätä voi pitää perusteltuna, kun uusia 
kannusteita yhtiöittämiseen ei esitetyllä mallilla eläkejärjestelmän taholta luoda. Toi-
saalta vielä avoinna oleva valinnanvapauden malli saattaa vaikuttaa kunnallisen eläke-
järjestelmän piiriin kuuluvan henkilöstön määrään. Lisäksi henkilöstötyöryhmän lin-
jaus siitä, että myös maakuntien jäsenyhteisöt voisivat kuulua Kevan jäsenyhteisöksi, 
turvaa KuEL-rahoituksen maksupohjaa. Taulukossa on lisäksi esitetty siirtymistä 
TyEL:n mukaiseen tuotto-oletukseen asteittain. Tällä ratkaisulla on otettu huomioon 
lyhyen aikavälin heikot sijoitustuottonäkymät.  
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Nykyisiä TyEL-järjestelmästä poikkeavia oletuksia voidaan arvioida niin, että Keva 
rahastoi joiltakin osin jopa turvaavaa tasoa enemmän. Työryhmä katsookin, että olisi 
tarkoituksenmukaista, että KuEL-järjestelmässä siirryttäisiin käyttämään samoja las-
kentaoletuksia, kuin mitä käytetään Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin ennustees-
sa, ellei ole KuEL:n erityispiirteistä johtuen perusteltua syytä käyttää muita laskenta-
oletuksia. Edellä esitetyistä Eläketurvakeskuksen laskelmista poikkeavien oletuksien 
muutoksia ovat laskennan laskentajakson muuttaminen vuodesta 2100 vuoteen 2080 
ja tuotto-oletuksen muuttaminen lähemmäksi TyEL-järjestelmän tasoa. Myös eläke-
uudistuksen vaikutukset tulisi täysimääräisenä ottaa huomioon maksutasoa määriteltä-
essä. Lisäksi vakuutettujen vähenemiseen liittyvää oletusta olisi mahdollista tarkistaa, 
ottaen huomioon työryhmän muut ehdotukset.   
 
Työryhmä pitää oletusten muutosta ehdotettavan kokonaisuuden kannalta välttämät-
tömänä ja julkisen talouden näkökulmasta tärkeänä. Valtio rahoittaa maakuntien kaut-
ta jatkossa suuren osan eläkemenoperusteisesta maksusta ja on tärkeää, että maksu 
määritellään mahdollisimman oikealle tasolle. Oletusten käytöstä päättää jatkossakin 
Kevan hallitus, koska oletuksista ei niiden luonteen vuoksi voida säätää laissa. Ole-
tuksia tulee voida vuosittain tarkastella ja muuttaa, jos se katsotaan eläketurvan tur-
vaamisen kannalta välttämättömäksi.   
 
Oletusten muutokset nopeuttavat hieman Kevan eläkerahaston purkua. Työryhmä kat-
soo, että rahaston purku tulisi kohdistaa erityisesti jo eläkkeellä olevien lisäeläketur-
van rahoittamiseen.3 Rahastoa tulisikin purkaa vuosittain vähintään niin paljon kuin 
eläkemenosta kuluu tämän vanhan lisäeläketurvan rahoittamiseen.    

 
Laskennassa käytetyn mallin taloudelliset vaikutukset 
 
Tässä kappaleessa on esitetty laskelmia seuraavasta mallista: 
 

• Työnantajan eläkemaksu koostuu TyEL-työnantajan keskimääräisen eläkemaksun suuruisesta 
palkkaperusteisesta osasta, varhaiseläkemaksusta sekä eläkemenoperusteisen maksun kor-
vaavasta tasausosasta. 

• Maakuntien ja kuntien tasausosa määräytyy maakuntiin siirtyvän ja kuntiin jäävän henkilös-
tön palkkasummien suhteessa. 

• Maakuntien ja kuntien sisällä eläkemenoperusteisen maksun jako tapahtuu kunnallisverotuk-
sessa verotettavan tulon perusteella. 

• KuEL-maksun kestävän maksutason oletuksina on näissä laskelmissa käytetty laskentajaksoa 
2080 saakka, henkilöstövähennys seuraavan kymmenen vuoden aikana viisi prosenttia ja si-
joitusten reaalituottona 2,5 prosenttia ensimmäiset viisi vuotta, 3,0 prosenttia seuraavat viisi 
vuotta ja 3,5 prosenttia sen jälkeen. 

• Eläkerahastoa puretaan vuosittain vähintään niin paljon kuin tarvitaan vanhan lisäeläketur-
van maksamiseen. 

3 Eläkkeellä olevien korkeampaa lisäturvaa oli 243 000 henkilöllä vuoden 2011 lopussa ja sen arvo oli n. 9 mrd euroa ja 
vaikutus maksutasoon arvioilta 0,9 %-yksikkö. 
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Edellä olevassa taulukossa on kuvattu eläkemenoperusteisen maksun jakautumista 
kuntien ja maakuntien kesken, kun jakoperusteena käytetään palkkasummaa. Puhtaasti 
henkilömäärään perustuva arvio johtaa jakosuhteeseen kunnat 45 %, maakunnat 55 %. 
Tarkkoihin palkkasummiin perustuva jako voi kuitenkin poiketa tästä, joten taulukos-
sa on esitetty kaksi muuta vaihtoehtoa. Lisäksi taulukossa on esitetty eläkemenoperus-
teisen maksun suuruudet ottaen huomioon oletusten muutosten yhteisvaikutus (muu-
tosten vaikutusta kuvaavan taulukon alin rivi). 
 
Ehdotettujen oletusmuutosten myötä rahastot purkautuisivat nykyisiä oletuksia nope-
ammin, kuten alla olevasta taulukosta voidaan havaita. Esimerkiksi vuonna 2019 ra-
hastosta purkautuisi 146 miljoonaa euroa enemmän kuin ilman muutoksia. Vuodesta 
2023 lähtien oletusten muutos vaikuttaa kuitenkin siten, että rahasto purkautuu hi-
taammin kuin oletuksia muuttamatta. Tämä johtuu siitä, että palkkasumman oletetaan 
pienenevän vähemmän. Koska tämä aiheuttaa sisään tulevien eläkemaksujen oletetun 
lisääntymisen, tarvitaan vähemmän rahaa eläkemenoihin rahastosta ja rahasto ei pur-
kaudu yhtä nopeasti. On syytä huomauttaa, että tässä on kyse oletuksista ja mikäli to-
dellinen maailma muuttuu kovin toisella tavalla, voi tilanne muodostua hyvinkin toi-
senlaiseksi. Tällöin on tietenkin oletuksiakin muutettava. 
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Rahaston käyttö nykyisten ja muutettujen oletusten mukaan  
(vuoden 2014 rahassa, miljoona euroa) 
 
Vuosi Nykyiset oletukset Muutetut oletukset Erotus 
2014 -656 

  2015 -426 
  2016 -122 
  2017 128 
  2018 307 
  2019 480 626 146 

2020 665 786 121 
2021 836 944 108 
2022 1 002 1 080 78 
2023 1 219 1 201 -18 
2024 1 375 1 213 -162 
2025 1 478 1 329 -149 
2026 1 577 1 425 -152 
2027 1 636 1 481 -155 
2028 1 673 1 570 -103 
2029 1 697 1 640 -57 
2030 1 763 1 671 -92 

 

 
Rahaston kehitystä suhteessa palkkasummaan havainnollistaa alla oleva kuva.  
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Alla olevassa kuvassa on esitetty maksun ja menon kehitys suhteessa palkkasummaan. 
Oletusmuutokset alentavat maksutuloa, mutta myös meno suhteessa palkkasummaan 
alenee. Tämä johtuu siitä, että oletuksia muutettaessa palkkasumma ei vähene yhtä 
nopeasti kuin nykyisillä oletuksilla.  

 
 

 Maksuperusteoletusten muutosten vaikutus julkiseen talouteen 
 

Mikäli Keva noudattaisi samaa laskentajaksoa ja reaalituotto-oletusta kuin TyEL ja 
puolittaisi oletuksen vakuutettujen määrän vähenemisestä, alenisi 
eläkemenoperusteinen maksu nykyisestä 5,2 prosentista 2,5 prosenttiin 
palkkasummasta.  
 
Jos eläkemenoperusteista maksua alennettaisiin vuoden 2017 alusta lähtien 2,5 
prosenttiin, alenisi kuntien eläkemenoperusteinen maksu nettona 656 miljoonasta 
eurosta 315 milj. euroon vuonna 2017. Valtion maksama valtionosuus kunnille alenisi 
224 milj. eurosta 107 milj. euroon. Näissä luvuissa ei ole huomioitu maakuntien 
rahoituksen vaikutusta valtion kustannuksiin. Työeläkelaistosten eli tässä tapauksessa 
Kevan maksutulo puolittuisi 880 milj. eurosta 422 milj. euroon. Toisin sanoen 
eläkemenoperusteisen maksun aleneminen vaikuttaisi julkisen sektorin alasektoreiden 
välisiin rahoitusvirtoihin. Se kohentaisi valtion ja kuntien rahoitusasemaa, mutta 
heikentäisi vastaavalla euromäärällä työeläkelaitossektorin rahoitusasemaa.  
 
Kunnallisen eläkesektorin rahastointiasteen muuttamisella ei olisi vaikutusta julkisen 
sektorin rahoitusasemaan. Kunnallisen eläkemaksutason aleneminen vähentäisi kun-
tasektorin ja valtion menoja täsmälleen yhtä paljon kuin eläkesektorin tulot vähenisi-
vät. Pidemmällä aikavälillä kunnallisen eläkesektorin rahastointiaste alenisi hieman 
alentaen omaisuustuloja. Toisaalta kuntien eläkemaksun alenemisen myötä tuleva 
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säästö jäisi käytettäväksi muuhun toimintaan. Kokonaisuudessa muutoksella ei olisi 
mainittavaa vaikutusta julkisen talouden kestävyysvajeeseen. 
 
Valtion ja kuntien välinen kustannustenjako 
 
Oletetaan, että maakuntiin siirtyy sote-henkilöstön mukana 55 % palkkasummasta ja 
kuntiin jää 45 % palkkasummasta.  Vuoden 2016 tasoinen eläkemenoperusteinen 
maksu on noin 880 miljoonaa euroa, joten käytettäessä palkkasummaa jakoperusteena 
on maakuntien osuus noin 484 miljoonaa euroa ja kuntien osuus noin 396 miljoonaa 
euroa. Oletetaan myös, että valtio toimii maakuntien rahoittajana, jolloin se käytän-
nössä kustantaa maakuntiin siirtyvän sote-henkilöstön eläkemenoperusteisen maksun. 
Täten valtio maksaa eläkemenoperusteisesta maksusta maakuntien osuuden ja noin 
neljäsosan kuntien menosta, eli yhteensä noin 585 miljoonaa euroa. Kuntien kustan-
nettavaksi osuudeksi jää 295 miljoonaa euroa. Nykyisin valtio kustantaa valtionosuus-
järjestelmän kautta eläkemenoperusteisesta maksusta noin 224 miljoonaa ja kunnat 
noin 656 miljoonaa euroa. Huomattavaa on, että valtion kustannukset eivät kasva ko-
ko maakuntiin siirtyvän henkilöstön palkkasumman suhteessa, koska toisaalta myös 
kunnille maksettavat valtionosuudet pienenevät.  
 
Eläketyöryhmä on olettanut, että sote-tehtävien siirtyessä kunnista maakuntiin vuoden 
2019 alusta, vähennetään eläkemenoperusteista maksua vastaava osuus kuntien kun-
nallisveron veropohjasta ja siirretään valtion veropohjaan. Näin ollen maksurasitteen 
siirto on kustannusneutraali valtion ja kuntien kesken. 
 
Esitetyissä laskelmissa eläkemenoperusteisen maksun on oletettu olevan vuoden 2016 
tasolla ja valtionosuusjärjestelmän nykyisellään. Tarkkaa palkkasummajakaumaa kun-
tiin jäävien ja maakuntiin siirtyvien henkilöiden osalta ei ole myöskään selvillä. Jos 
näihin seikkoihin tulee muutoksia, laskelmat voivat muuttua merkittävästikin. Esimer-
kiksi jos eläkemenoperusteisen maksun suuruudessa huomioidaan oletusten muutosten 
yhteisvaikutus, eläkemenoperusteisen maksun suuruus on vain noin 422 miljoonaa eu-
roa. Valtion kustannusosuus olisi tällöin noin 280 miljoonaa euroa ja kuntien osuus 
noin 142 miljoonaa euroa. Tämä tulee ottaa huomioon, kun kuntien ja maakuntien val-
tionosuusjärjestelmiä uudistetaan. 
 
Alla oleva kuva havainnollistaa edellä esitettyjä laskelmia. 
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 Vaikutukset kuntatalouteen 

 
Edellä laskennassa käytetyn mallin vaikutukset on laskettu kuntakohtaisesti. Tämä 
laskenta on tehty kaikilla niillä oletusten muutoksilla, jotka on kuvattu edellä taulu-
kossa ”Keskeisten maksutasoon vaikuttavien oletusten vaikutus”. Taulukoista ja kar-
toista ilmenee, että jos oletuksia ei muutettaisi lainkaan, malli aiheuttaisi 10 prosentil-
la kunnista tasausmaksun nousun verrattuna nykyiseen eläkemenoperusteiseen mak-
suun. Kaikissa muissa kunnissa tasausmaksu laskisi. Tämä on luonnollista, sillä maa-
kuntiin siirtyy tämän laskelman oletuksilla 48 prosenttia henkilöstöstä. Oletusten muu-
toksen ääripäässä, jossa tasausmaksu on 2,5 prosenttia palkkasummasta, tasausmaksu 
laskisi kaikissa kunnissa. 
 
Liitteessä 2 ovat kuntakohtaiset taulukot ja kartat. On huomattava, että luvut eivät ole 
lopullisia, vaan tarkentuvat kun maakuntiin siirtyvien henkilöiden määrä on selvillä. 
Kuntakohtaisesti malli aiheuttaa siis muutoksia nykytilanteeseen. Tämä on tarkoitus-
kin, sillä kuten edellä on perusteltu, eläkemenoperusteinen maksu ei kohtele kuntia 
nykyään tasapuolisesti suhteessa niiden kantokykyyn. 

 
4. TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET 
 
Työnantajan eläkemaksu 
 
Työryhmä ehdottaa, että Kevan työnantajan eläkemaksu koostuisi kolmesta osasta: 
palkkaperusteisesta eläkemaksusta, varhaiseläkemenoperusteisesta eläkemaksusta ja 
nykyisen eläkemenoperusteisen maksun korvaavasta tasausosasta. 
 
Palkkaperusteinen ja varhaiseläkemenoperusteinen eläkemaksu asetettaisiin tasolle, 
jossa kuntatyönantajan keskimääräinen eläkevakuutusmaksu vastaa yksityisen sekto-
rin työnantajan keskimääräistä työeläkevakuutusmaksua TyEL-järjestelmässä. Tämä 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

Eläkemenoperusteisen maksun 
rahoitus 

Kunta Valtio



27 
 

vastaa nykyistä käytäntöä. Varhaiseläkemenoperusteiseen maksuun ei ehdoteta muu-
toksia. 
 
Tasausmaksulla katettaisiin kunnallisen eläkejärjestelmän niitä kuluja, jotka ylittävät 
TyEL-tason ja joita nykyään katetaan eläkemenoperusteisella maksulla. Tasausmaksu 
jaettaisiin maakuntien ja kuntien osuuteen. Maakuntien ja kuntien osuudet määräytyi-
sivät sen palkkasumman perusteella, joka niillä on kunnallisen eläkejärjestelmän ko-
konaispalkkasummasta. Kuntien sisällä kunkin kunnan osuus määräytyisi kunnallisve-
rotuksessa verotettavan tulon mukaan. Maakuntien kesken kunkin maakunnan osuus 
määräytyisi joko a) maakuntaan kuuluvien kuntien yhteenlasketun kunnallisverotuk-
sessa verotettavan tulon mukaan, b) maakuntien saamien valtionosuuksien mukaan 
vuoden 2019 alusta ja sen jälkeen maakuntien käyttötulojen mukaan tai c) muulla tar-
koituksenmukaiseksi katsotulla perusteella. 
 
Maakuntien ja kuntien välinen jakoperuste olisi kolmen vuoden ajan voimaantulohet-
ken palkkasumma. Jakoperustetta tarkasteltaisiin ensimmäisen kerran kolmen vuoden 
kuluttua uudistuksen voimaantulosta ja silloin päätetään, onko jakoperustetta tarpeen 
muuttaa. Jos muutostarvetta ei ole, jakoperuste olisi kyseisestä ajankohdasta eteenpäin 
vuotuinen palkkasumma tuoreimmalta käytettävissä olevalta tilastovuodelta. 

 Laskentaoletukset ja rahaston purkaminen 
 
Työryhmä ehdottaa, että Keva muuttaisi oletuksiaan laskettaessa KuEL-maksun kes-
tävää tasoa. Työryhmä ehdottaa, että KuEL-järjestelmässä siirryttäisiin käyttämään 
samoja laskentaoletuksia, kuin mitä käytetään Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin 
ennusteessa, ellei ole KuEL:n erityispiirteistä johtuen perusteltua syytä käyttää muita 
laskentaoletuksia. Tällaisena perusteena olisi muun muassa valinnanvapauden vaiku-
tus KuEL-järjestelmän palkkasummaan. Työryhmä katsoo, että laskentaoletusten 
muuttaminen on ehdotusten kokonaisuuden kannalta välttämätöntä.   

 Lisäksi ehdotetaan, että rahaston purku tulisi kohdistaa erityisesti jo eläkkeellä olevien 
 lisäeläketurvan rahoittamiseen. Rahastoa tulisi purkaa vuosittain vähintään niin paljon 
 kuin eläkemenosta kuluu tämän vanhan lisäeläketurvan rahoittamiseen.   
 
 Siirtymämaksu 
 

Työryhmä katsoo, että maakuntauudistukseen liittyen tulisi ennakolta määrittää ehdot, 
joiden toteutuessa ryhdyttäisiin esimerkiksi määräaikaisella siirtymämaksulla tasoit-
tamaan KuEL-järjestelmän ja TyEL-järjestelmän välistä eläkkeiden rahoitus-
ta. Työryhmä ehdottaa, että tähän liittyvät laskentaperiaatteet valmisteltai-
siin Eläketurvakeskuksen johdolla KuEL-järjestelmän ja TyEL-järjestelmän välisenä 
yhteistyönä. Asian jatkovalmistelu tehtäisiin yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeri-
ön, valtiovarainministeriön ja työmarkkinajärjestöjen kesken. 
 
Henkilöstön eläketurva 
 
Soten henkilöstöryhmän linjausten mukaisesti. 
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Yhtiöiden eläkejärjestelmä 
 
Soten henkilöstöryhmän linjausten mukaisesti. 
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Liite 1 

 
 
Eläketurvakeskus Muistio   
 
 
SU/Ismo Risku, Mikko Sankala 7.3.2016 

 

 
 

Neutraalista siirtymämaksusta KuEL:n ja TyEL:n välillä 
 
Tässä muistiossa esitetään teoreettinen tarkastelukehikko neutraalin siirty-
mämaksun arvioimista varten kahden eri jakojärjestelmän välillä. Lasken-
taa havainnollistetaan muutamalla esimerkillä. Esimerkkeihin tulee suhtau-
tua ainoastaan ideoiden konkretisointina, mahdollisessa jatkotyössä numee-
riset arvot voivat muuttua oleellisesti.  
 
Tarkastelun kehikko 
 
Tarkastellaan kahta osittain rahastoivaa eläkejärjestelmää (TyEL ja KuEL) 
ja niiden välisen työvoiman liikkuvuuden kompensoivaa teoreettista siirty-
mämaksua. 
 
Missä tahansa eläkejärjestelmässä tulevat eläkemenot rahoitetaan tulevilla 
maksutuloilla ja menneisyydessä kertyneillä varoilla. TyEL:ssä ja KuEL:ssa 
on merkittäviä eläkevaroja, mutta varat eivät riitä kaikkien jo karttuneiden 
eläkkeiden rahoittamiseen. Tässä mielessä molemmat järjestelmät ovat osit-
tain rahastoivia.  
 
Tulevat eläkemenot voidaan jakaa jo menneisyydessä karttuneisiin eläkkei-
siin ja vastaisuudessa karttuviin eläkkeisiin. Lisäksi KuEL:n rahoituksessa 
on se erityispiirre, että osa maksutulosta kerätään irrallaan palkkasummasta 
tai tulevista eläketapahtumista (eläkemenopohjainen eläkemaksu). Näistä 
lähtökohdista KuEL:n budjettirajoite voidaan kirjoittaa muotoon:  
 
(1) 𝐸𝐸𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐻𝐻 + 𝐸𝐸𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑇𝑇 = 𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝑉𝑉𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 . 
 
jossa: 
 
𝐸𝐸𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐻𝐻  historiaan perustuva tulevien eläkemenojen nykyarvo 
𝐸𝐸𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑇𝑇  tulevaan työskentelyyn perustuva tulevien eläkemenojen nykyarvo 
𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 KuEL:n palkkasummapohjainen vakiomaksuprosentti  
𝑆𝑆𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 KuEL:n tulevan palkkasumman nykyarvo 
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 KuEL:n palkkasummaan perustumattoman maksutulon nykyarvo 
”könttä” 
𝑉𝑉𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 KuEL:n varat 
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Kaikki nykyarvot yhtälössä (1) lasketaan tarkasteluhetkestä äärettömyyteen 
saakka vastaten ajatusta, että eläkejärjestelmä on pysyvä. 
 
TyEL:n budjettirajoite (2) on muuten vastaava kuin (1), mutta könttämaksu 
puuttuu. 
 
(2) 𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾𝐻𝐻 + 𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾𝑇𝑇 = 𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾 . 
 
Kaavoissa (1) ja (2) kuten myös seuraavassa tarkasteluissa oletetaan, että 
vakiomaksuprosentit pKuEL ja pTyEL ovat yhtä suuria kuin aktuaaliset maksu-
prosentit. Tämä oletus pätee ainakin likimäärin. Tässä muistiossa esitettävät 
periaatteet soveltuvat kuitenkin myös sellaisen tilanteen analysointiin, missä 
aktuaaliset maksuprosentit poikkeavat vakiomaksuista. Esitettävät kaavat 
ainoastaan muodostuisivat hieman monimutkaisemmiksi. Numeerinen esi-
merkki on laskettu ottaen huomioon, että aktuaalinen maksuprosentti ja va-
kiomaksu poikkeavat toisistaan. 
 
Tarkastellaan työntekijöiden siirtymistä KuEL:sta TyEL:iin. Siirtyvän palk-
kasumman nykyarvo on ∆S ja täyttä rahastointia vastaava maksuprosentti 
tälle siirtyvälle palkkasummalle on pr. Tällöin vastaanottajan saama ylijää-
mä siirron vuoksi on 
 
(3) (𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾 − 𝑝𝑝𝑟𝑟)∆𝑆𝑆 
 
Tämä lauseke on positiivinen, jos TyEL:n vakiomaksuprosentti ylittää täy-
sin rahastoivaa maksua vastaavan prosentin ja siirtyvä palkkasumma on po-
sitiivinen. Jälkimmäinen ehto vastaa ajateltua siirtoa KuEL:sta TyEL:iin.  
 
Lähtökohtaisesti TyEL:n vakiomaksu pTyEL ylittää täysin rahastoivan mak-
sun pr, koska TyEL on vain osittain rahastoitu. Jos siirtyvien henkilöiden 
aiheuttama kustannusrasitus poikkeaa oleellisesti TyEL:n keskimääräisestä 
tasosta, voi rahastoiva maksu kuitenkin ylittää TyEL:n vakiomaksun. 
 
Kaava (3) voidaan tulkita myös seuraavasti. Jos TyEL olisi täysin rahastoitu 
ja siirtyvät henkilöt vastaisivat rakenteeltaan TyEL:n keskimäärää, ei TyEL 
saisi mitään ylijäämää siirtymän yhteydessä. Rahastoiva ja aktuaalinen mak-
su olisivat yhtä suuria. 
 
Vastaavasti KuEL-rahoitukseen syntyvä alijäämä on 
 
(4) (𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 − 𝑝𝑝𝑟𝑟)∆𝑆𝑆. 
 
KuEL:n alijäämä ja TyEL:n ylijäämä ovat yhtä suuria vain, jos KuEL:n ja 
TyEL:n vakiomaksut ovat yhtä suuria. Mikäli KuEL:n vakiomaksu on kor-
keampi kuin TyEL:n vakiomaksu syntyy eläkejärjestelmään alijäämää joka 
on suuruudeltaan 
 
(5) (𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 − 𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾)∆𝑆𝑆. 
 
Tämä alijäämä on suuruudeltaan se hyöty, jonka siirtyvät toiminnot saavat. 
Tyypillisesti siirtyjä itse, esimerkiksi siirtyvä yhtiö ei saa hyväkseen koko 



31 
 

ylijäämää vaan ∆S sisältää mahdollisesti koko siirtyvän palkkasumman ny-
kyarvon tarkasteluhetkestä aina äärettömään tulevaisuuteen saakka.  
 
Toisaalta ∆S voidaan tulkita esimerkiksi kiinteän siirtyvän henkilömäärän 
vastaisten palkkasummien nykyarvoksi tai haluttaessa vain yhden vuoden 
palkkasummaksi. Tämä jälkimmäinen tulkinta vastaisi ajatusta, että toimin-
toja siirtyy järjestelmien välillä vain yhdeksi vuodeksi. 
 
Riippumatta siitä mikä on suureen ∆S tulkinta, olisi vastaanottajan (TyEL) 
kannalta neutraali siirtymämaksu kaavan (3) mukainen määrä ja vastaavasti 
luovuttajan (KuEL) kannalta neutraali siirtymämaksu olisi kaavan (4) mu-
kainen määrä. 
 
Mikäli siirtymämaksua maksetaan suhteessa palkkasummaan n vuotta, on 
vuotuinen vastaanottajan kannalta neutraali siirtymämaksuprosentti 
 
(6) (𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾 − 𝑝𝑝𝑟𝑟)∆𝑆𝑆/∑ 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛−1

𝑖𝑖=0 , 
 
jossa β on diskonttotekijä ja si on vuoden i siirtyvä palkkasumma. Jos erityi-
sesti tarkastellaan n vuodeksi siirtyvää palkkasummaa, kaava (6) saa ilmei-
sen tulkinnan. Luovuttajan kannalta neutraali siirtymämaksun taso on aktu-
aalisen maksuprosentin ja täysin rahastoivan maksuprosentin erotus 
 
(7) 𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾 − 𝑝𝑝𝑟𝑟, 
 
joka maksetaan siirtyneestä palkkasummasta niin kauan kuin siirtymä on 
voimassa. 
 
Jos siirtymä on pysyvä, mutta siirtymämaksu väliaikainen, on neutraali siir-
tymämaksu aktuaalisen maksuprosentin ja täysin rahastoivan maksuprosen-
tin monikerta ∆𝑆𝑆/∑ 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛−1

𝑖𝑖=0  kaavan (6) mukaisesti. 
 

 
Numeerinen esimerkki 
 
Tässä numeerisessa esimerkissä on luovuttu vakiomaksujen oletuksesta. 
Näin numeroarvot saadaan kuvaamaan paremmin aktuaalisia maksuprosent-
teja.  

 
KuEL:n rahastoivaksi maksuksi (käyttäen mm. 3,5 % reaalista diskontto-
korkoa) on arvioitu ETK:n PTS-mallilla 19,7 %. Tällöin vuotuinen siirty-
mämaksu olisi 24,4 % maksun ja kyseisen 19,7 % maksun erotus (vastaten 
kaavaa (7)): 
 
(8) 24,4 % - 19,7 % = 4,7 %. 
 
TyEL-järjestelmän tulisi siis maksaa 4,7 % suuruista siirtymämaksua, vuon-
na 2017. Vuonna 2018 ja myöhemmin aktuaalinen maksuprosentti (24,4) tai 
rahastoiva maksu (19,7) voivat muuttua. Tällöin vastaavasti siirtymämaksu-
prosentti muuttuisi. 
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Jos ”siirtynyt palkkasumma” määritellään tarkoittamaan aktuaalisesti siirty-
neitä henkilöitä sekä heidän sijalleen myöhemmin palkattavia henkilöitä, 
TyEL maksaisi siirtymämaksua pysyvästi ilman päätevuotta. Vuotuinen siir-
tymämaksuprosentti vaihtelisi riippuen rahastoivan maksun arvioidusta ta-
sosta sekä aktuaalisesta maksutasosta. Siirtymämaksu voisi olla myös nega-
tiivinen, kuten alla tullaan huomaamaan. 
 
Siirtymämaksu voitaisiin rajata koskemaan ainoastaan niitä henkilöitä, jotka 
tosiasiassa siirtyivät järjestelmästä toiseen. Tässä tapauksessa siirtymämak-
sun pohjana oleva palkkasumma supistuisi vähitellen ja lopulta lakkaisi ko-
konaisuudessaan henkilöiden poistuessa TyEL:n mukaisesta palvelusta. 
 
Mikäli siirtymämaksu olisi voimassa 10 vuotta, mutta kyseisen 10 vuoden 
aikana haluttaisiin kompensoida pysyvän siirtymän aiheuttama koko ääre-
tönhorisonttisen laskelman implikoima rahoitusvajaus, muodostuisi vuotui-
seksi siirtymämaksuksi kyseisen 10 vuoden ajalle kaavan (6) mukaisesti 
33,7 % palkkasummasta. 
  
Numeeriset tulokset ovat herkkiä diskonttokorkoa koskevan oletuksen suh-
teen. KuEL:n rahastoiva maksu on PTS-laskelman mukaan 25,5 % käytettä-
essä 2,5 prosentin reaalista diskonttokorkoa. Tässä tapauksessa vuoden 2017 
osalta rahastoiva maksu ylittä aktuaalisen TyEL-maksun ja siirtymämaksu 
muodostuisi negatiiviseksi ollen 24,4 % - 25,5 % = -1,1 %. Neutraalius 
edellyttäisi siis TyEL:n suuntaan kompensaatiota KuEL:n työntekijöiden 
vastaanottamisesta. Jos pidemmän päälle tuotto asettuisi 2,5 % tasolle, tulisi 
TyEL-maksuakin korottaa, jolloin siirtymämaksu muodostuisi myöhempinä 
vuosina positiiviseksi.  
 
Negatiivinen siirtymämaksu selittyy osaltaan KuEL- ja TyEL-vakuutettujen 
ikä- ja sukupuolieroilla. KuEL:n vakuutettujen piiri on ikääntyneempää ja 
naisvaltaisempaa kuin TyEL:n vakuutettujen piiri. Alla oleva taulukko esit-
tää arviot rahastoiville maksuille TyEL- ja KuEL-järjestelmissä eri diskont-
tokoroilla.  
 
 
Tuotto/diskonttokorko 2,50 % 3,50 % 
 TyEL 23,00 % 17,30 % 
 KuEL 25,50 % 19,70 % 

 
 
Tarkkaan ottaen siirtymämaksun tulisi perustua siirtyvälle työntekijäryhmäl-
le arvioituun rahastoivaan maksuun, joka voi poiketa KuEL:n keskimääräs-
tä.  
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Liite 2 
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