
Eläketurvan järjestäminen Kevassa

Sote- ja maakuntauudistuksessa Kevan jäsenyhteisön palvelukseen siirtyvän henkilöstön eläketurvassa ei
tapahdu muutoksia. Sote- ja maakuntauudistuksessa ehdotetaan, että jatkossa Kevan lakisääteisiä
jäsenyhteisöjä ovat nykyisten kuntien, kuntayhtymien ja Kuntien takauskeskuksen lisäksi maakunnat ja
Kunta- ja maakuntatyönantajat KT. Edellisten lisäksi myös eräät muut yhteisöt voivat liittyä Kevan
jäsenyhteisöiksi, mikäli ne täyttävät Kevasta annetussa laissa annetut jäsenyyden edellytykset. Tällaisia
olisivat jatkossa myös maakuntien muodostamat yhteisöt, täysin omistamat osakeyhtiöt sekä maakuntien
määräysvallassa olevat osakeyhtiöt ja säätiöt, jotka tuottavat maakuntien lakisääteisiä palveluita tai näitä
välittömästi palvelevia toimintoja. Osakeyhtiö tai säätiö voi liittyä jäsenyhteisöksi toimialarajoituksista
riippumatta, jos siihen siirtyvistä työntekijöistä enemmistö siirtyy toisesta Kevan jäsenyhteisöstä.

Kevan jäsenyhteisön eläkemaksut

Sote- ja maakuntauudistuksessa ehdotetaan muutoksia Kevan jäsenyhteisön eläkemaksurakenteeseen
vuoden 2019 alusta alkaen.

Työansiopohjainen eläkemaksu ja työkyvyttömyyseläkemaksu korvaisivat nykyisen palkkaperusteisen ja
varhaiseläkemenoperusteisen eläkemaksun. Nämä maksut vastaavat tasoltaan keskimääräistä TyEL-
maksua. Maksu määrättäisiin TyEL:n tapaan työnantajakohtaisena kokonaismaksuna. Työnantaja ei siis
enää erikseen tilittäisi pidättämiään työntekijän eläkemaksuja vaan pitäisi ne itsellään riippumatta siitä,
mikä osuus työntekijöistä maksaa korotettua 53–62-vuotiaan työntekijän maksua.

Työkyvyttömyyseläkemaksuun on kaavailtu vuosiksi 2019–2022 siirtymäaikaa, jonka aikana maksu on
kaikilla työnantajilla sama prosentti palkkasummasta. Siirtymäajan jälkeen työkyvyttömyyseläkemaksu
muuttuu vuosina portaittain työnantajakohtaiseksi. Siirtymäajasta huolimatta Keva pyrkii toteuttamaan
työkyvyttömyyseläkemaksun sillä tavalla, että jo vuodesta 2019 alkaen työnantajan mahdollistama
osittainen työskentely vaikuttaa työnantajan työkyvyttömyyseläkemaksuun vuodesta 2023 alkaen.

Maksut määrätään etukäteen työnantajakohtaisena lopullisena prosenttina työnantajalla kullakin hetkellä
olevien työntekijöiden palkkasummasta, minkä vuoksi niitä ei ole tarkoitettu jyvitettäväksi tai siirrettäväksi
jäsenyhteisöjen kesken.

Nykyinen eläkemenoperusteinen maksu poistuisi, mutta kunnille ja maakunnille määrättäisiin uusi
euromääräinen tasausmaksu. Tasausmaksu jaetaan maakuntien ja kuntien kesken maakuntien ja kuntien
palkkasummien suhteessa. Jakosuhde määrätään aluksi vuosiksi 2019–2028. Yhtiöille ja muille yhteisöille
tasausmaksua ei määrättäisi. Tasausmaksulla mahdollistetaan Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän
kestävä ja tasainen rahoitus pitkällä aikaväillä.

Tasausmaksu ei riipu työnantajan henkilöstöstä eikä sitä ole tarkoitettu jyvitettäväksi kunnan tai
maakunnan omistamille tai määräysvallassa oleville yhteisöille. Kunnilla tasausmaksu jaetaan verotulojen ja
valtionosuuksien suhteessa lukuun ottamatta harkinnanvaraisia valtionosuuksia. Maakunnilla tasausmaksu
jaetaan valtion rahoituksen suhteessa.


