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Eläkemenotiedoston ja eläkkeiden perintätiedoston toimittamiseen Eläketurva-
keskukseen tarvittavat ohjeet ja lomakkeet löytyvät ETK:n kotisivuilta. Tiedos-
tojen allekirjoitus- ja korjauslomakkeet, eläkemenotiedoston tietoluettelo ja mo-
lemmille tiedostoille täyttöohje ja tietuekuvaus löytyvät osoitteesta: 
www.etk.fi 
→ Työeläkepalvelut 
→ Vakuutusmatemaattiset palvelut 
→ Kustannustenjaon tiedostot ja ohjeet 
- Eläkemenotiedoston tietoluettelo (korjauslomake) 
- Eläkemenotiedoston ja eläkkeiden perintätiedoston allekirjoituslomake (ETK 
3402) 
- Eläkkeiden perintätiedoston korjauslomake (ETK 3404) 
- Aikaisempien vuosien kustannustenjakoihin ilmoitettujen tietojen korjauslo-
make (ETK 3409a). 
 
Ruotsinkieliset lomakkeet saa pyydettäessä osoitteesta kustannustenjako 
@etk.fi. 
 
Eläkelaitosten kanssa on sovittu, että korjauksissa suositaan tiedostokorjauk-
sia: viimeiseksi ilmoitettujen tietojen osalta poikkeuksena kohdan 5.3. a) mu-
kaiset korjaukset. Lisäksi myös sitä aikaisempien vuosien tiedostoilla havaitut 
virheet on sovittu korjattavaksi seuraavan vuoden tiedostolla (perintätiedos-
tolla K-koodikorjauksina) kohdan 6 ohjeen mukaisesti. Eläkelaitos ilmoittaa 
korjauksista niille eläkelaitoksille, joiden perittäviä eläkeosia korjataan. 
 

1 Muutokset 
Ei muutoksia 
 

2 Eläkemeno- ja perintätiedostojen lähetysten uusiminen 
 
Jos koko tiedosto halutaan lähettää uudelleen, on korjauslähetyksestä sovittava 
erikseen ETK:n kanssa. Yhteyshenkilöinä toimivat Saara Hurmerinta puh. 
029 411 2134, Anne Laitinen puh. 029 411 2562. Sähköpostiosoite on  
etunimi.sukunimi@etk.fi.  
 
Jokaiseen uuteen tiedostoon on päivitettävä versionumero ja päiväys sekä lähe-
tettävä ETK:een päivitetty allekirjoituslomake, jossa on uudessa tiedostossa ole-
vat versionumero ja päiväys. Eläkemenotiedoston nimeämissuositus on 
’em_eläkelaitosnumero.txt’ ja eläkkeiden perintätiedoston nimeämissuositus on 
’1e_eläkelaitosnumero.txt’. Korjattaessa eläkemenotiedoston tietoja allekirjoi-
tuslomakkeella ilmoitetaan ”Maksettujen eläkkeiden määrä yhteensä” korjauk-
sen jälkeen. Korjattaessa perintätiedoston tietoja allekirjoituslomaketta allekir-
joitettaessa kohtaan ”Perintätiedostolla perittävien eläkkeiden yhteismäärä” 
merkitään eläkkeiden yhteismäärä korjauksen jälkeen. 

file://tiedostot/yhteiset/Suunnitteluosasto/Vastuunjako/vj/Lomakkeet/E-meno-%20ja%20perint%C3%A4tiedot/2014/Korjausohje/luonnos/www.etk.fi
http://www.etk.fi/tyoelakepalvelut/vakuutusmatemaattiset-palvelut/kustannustenjaon-tiedostot-ja-ohjeet/
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Eläkelaitoksen on tarkastettava, että eläkemenotiedosto ja eläkkeiden perintätie-
dosto täsmäävät myös korjausten tekemisen jälkeenkin eläkelajeittain ja lakiosit-
tain. 
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3 ETK:een toimitettujen eläkemeno- ja eläkkeiden perintätietojen korjaaminen 

Jos tiedostoihin on korjattavaa, toimitaan yllä olevan kaavion mukaisesti. Huo-
maa, että korjaus tehdään välittömästi riippumatta korjauksen määrästä, 
jos eläkemeno- ja perintätiedoston tiedot eivät täsmää. 
 

EM ja PT eivät 
täsmää 

EM: tietoluettelo ja 
allekirjoituslomake 

PT: korjauslo-
make/lomakkeet 

EM: tietoluettelo ja allekir-
joituslomake sekä PT: kor-

jauslomake/ -lomakkeet 

EM ja PT täsmää-
vät 

Ei tarvitse kor-
jata 1) 

 
Korjaus seuraavan 
vuoden EM:ssa ja 
PT:ssa (K-koodi) 

 

EM: tietoluettelo ja alle-
kirjoituslomake 2) 

sekä/tai 
PT: K-koodikorjaus tai 
korjauslomake/ -lomak-

keet 2) 

Katso kohta 6 

Korjattava heti 
riippumatta eron 
määrästä 

tai 3) 
1) Korjaus tulee tehdä eläkelaitoksen maksure-

kisteritietoihin, että se tulee seuraavana 
vuonna oikein eläkemenotietoihin 

2) Jos korjaus kohdistuu kohdan 5.3. a) mukai-
siin eläkeosiin, korjaus tehdään lomakekor-
jauksena.  

3) Korjaustavasta pitää erikseen sopia toisen elä-
kelaitoksen kanssa, ja korjauslomakkeen ko-
pio lähetetään toiselle eläkelaitokselle. 

4) Poikkeuksena EU-siirtomäärät, joihin korjauk-
set tehdään samana vuonna 

5) Jos korjattavia eläkeosia on paljon ja euro-
määrä on yhteensä merkityksellinen, harkitaan 
tapauskohtaisesti tehdäänkö korjaus kohdan 6 
mukaan, vaikka yksittäinen eläkeosa olisi alle 
10 000 euroa. 
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Aikaisempien vuosien kustannustenjakoihin ilmoitettujen tietojen korjauslo-
maketta tehdessä olisi hyvä olla yhteydessä ensin ETK:een. Katso kohta 6 tä-
hän liittyen. 
 

4 Eläkemeno- ja perintätiedosto eivät täsmää, kun tiedostot on toimitettu ETK:een 
Jos maaliskuun loppuun mennessä ETK:een lähetetyt eläkemeno- ja perintätie-
dot eroavat eläkelajeittain tai lakiosittain, eläkelaitoksen on toimitettava kor-
jaukset mahdollisimman pian ETK:lle. Lisäksi kummallakin tiedostolla ilmoi-
tettujen eläkeosien yhteismäärän on täsmättävä allekirjoituslomakkeilla annet-
tuihin tietoihin. 

 
Kun tiedostojen tiedot vastaavat toisiaan ETK:n kustannustenjakotietokan-
nassa, perintätiedostot lähetetään eläkelaitoksille tarkistusta varten. 

4.1 Virhe eläkemenotiedostossa 

4.1.1 Korjaus eläkemenotiedoston tietoluettelolla 
Yksittäiset korjaukset eläkemenotietoihin tehdään Eläkemenotiedoston tieto-
luettelolle. Tietoluetteloon on täytettävä aina ensimmäisen sivun kohtaan tun-
nistetietoja ilmoittavan eläkelaitoksen numero ja talletuspäivämäärä, joka on 
sama kuin allekirjoituslomakkeella ilmoitettava tiedoston päiväys. Tietoluette-
loon täytetään tunnistetietojen lisäksi vain ja ainoastaan ne kohdat, joihin kor-
jaus aiheuttaa muutoksia. Eläketurvakeskukselle toimitetaan aina tietoluettelon 
ensimmäinen sivu sekä ne sivut, joihin on tehty korjauksia. Eläkemenotiedos-
ton tietoluettelon korjattuihin L-kenttiin ilmoitetaan korjattu loppusumma (EI 
korjauksen määrää). 

4.1.2 Tietoluettelon allekirjoittaminen 
Korjatut tiedot allekirjoitetaan eläkelaitoksen virallisella allekirjoituksella Elä-
kemeno- ja perintätiedoston allekirjoituslomakkeella (ETK 3402). Pakollisia 
kohtia ovat eläkelaitoksen nimi ja numero sekä kyseisenä vuonna maksettujen 
eläkkeiden määrä yhteensä. 

• Kohtaan Eläkkeiden määrä yhteensä merkitään korjattu uusi summa, 
joka on alkuperäinen +/- korjaukset.  

• Kohtaan Tiedoston nimi kirjoitetaan ”Tietoluettelo”.  
• Versionumeroa ei tarvitse täyttää.  
• Allekirjoituslomakkeen Huomautuksia -kohtaan kirjoitetaan korjatut L-

kentät ja euromääräiset korjaukset etumerkin kanssa ja selvitys kor-
jauksen syystä.  

 
Allekirjoituslomake ja tietoluettelo toimitetaan ETK:lle (mielellään sähköi-
sesti) mahdollisimman pian. 
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4.2 Virhe eläkkeiden perintätiedostossa 

Kun korjaus kohdistuu perintätiedostolla toisilta yksittäisiltä eläkelaitoksilta pe-
rittäviin eläkeosiin, yksittäiset vuoden 2018 perintätiedostoon tehtävät korjauk-
set tehdään ja allekirjoitetaan eläkkeiden perintätiedoston korjauslomakkeella.  

• Poistettava tietue: virheellinen tietue poistetaan ETK:n kustannustenjaon 
perintärekisteristä kokonaisuudessaan. Tätä varten ilmoitetaan eläkkei-
den perintätiedostojen korjauslomakkeella kohdat 17 ja 21, eli toisen yk-
sittäisen eläkelaitoksen kustannettava osuus ja identifiointikenttä.  

• Korjattava tietue: jos lähetetyssä tietueessa on ollut virhe, niin korjaus 
tehdään siten, että eläkkeiden perintätiedostojen korjauslomakkeella 
poistettavat tiedot –sarakkeeseen täytetään kenttä 21 ja uudet tiedot –sa-
rakkeeseen täytetään vain korjattavat kentät.  

• Lisättävä tietue: jos perintätiedostolta on puuttunut tietue, eläkkeiden pe-
rintätiedostojen korjauslomakkeella ilmoitetaan uudet tiedot kokonai-
suudessaan identifiointikenttää lukuun ottamatta. Identifiointikenttä täy-
tetään ETK:ssa.  

 
Allekirjoitettu perintätiedoston korjauslomake toimitetaan ETK:lle mahdolli-
simman pian. 
 
Eläkelaitos voi poistaa korjauslomakkeella Poistettavat tiedot -sarakkeessa vain 
tilivuoden perintätiedostolla olevia eläkeosia.  
 
Aikaisempina vuosina kustannustenjakoon ilmoitettujen perittävien eläkeosien 
poistaminen on tehtävä korjauslomakkeella Uudet tiedot -sarakkeessa, jolloin 
poistettava summa annetaan miinusmerkkisenä. (Tilivuosi on aina 2018, myös 
aikaisempiin vuosiin kohdistuvissa korjauksissa. Tämä tieto on valmiina lomak-
keessa.). Maksujakso on aina kuitenkin todellinen aika, jolta eläkeosaa on mak-
settu. 

4.3 Virhe molemmissa tiedostoissa 
Jos korjattavaa on sekä eläkemenotiedostossa että eläkkeiden perintätiedostossa, 
niin korjaukset tehdään siten kuin kohdissa 4.1 ja 4.2 on ohjeistettu. 
 
Korjausten jälkeen on tarkistettava, että eläkemeno- ja perintätiedosto täsmäävät 
loppusumman lisäksi eläkelajeittain ja lakiosittain, ennen kuin tiedostot toimite-
taan ETK:een. 
 

5 Virhe huomataan sen jälkeen kun perintätiedostot on lähetetty ETK:sta eläkelaitoksille 
Jos korjattavan eläkeosan määrä on alle 100 euroa/vuosi, korjausta ei tarvitse 
tehdä vuoden 2018 eläkemeno- ja perintätietoihin. Korjaus tulee kuitenkin 
tehdä eläkelaitoksen maksurekisteriin vuoden 2019 tietojen osalta, jotta tiedot 
tulevat oikein seuraavan vuoden perintätiedostoon. Lisäksi on tarkistettava, 
että eläkkeen tiedot ovat oikein eläketapahtumarekisterissä. 
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5.1 Eläkeosassa havaittu virhe on yli 100 euroa/vuosi ja alle 10 000 euroa/vuosi ja virhe on eläke-

menotiedostossa 
Kun korjaus on vähintään 100 €/vuosi/eläkeosa ja korjaus kohdistuu vain elä-
kemenotiedoston tietoihin, korjaus voidaan tehdä seuraavan vuoden eläkeme-
notietoihin, jos eläkemeno- ja perintätiedot täsmäävät ja korjaus on alle 10 000 
€. Poikkeuksena EU-siirtomäärät, joihin korjaukset on tehtävä samana vuonna 
lomakekorjauksena. 
 
Jos korjaus on sovittu tehtäväksi vuoden 2018 kustannustenjakoon, se tehdään 
eläkemenotiedoston tietoluettelolla kuten kohdassa 4.1 ohjeistetaan. Tällöin 
korjattu tietoluettelo ja allekirjoituslomake on toimitettava ETK:een viimeis-
tään 31.7.2019. 

5.2 Perittävässä eläkeosassa havaittu virhe on yli 100 euroa/vuosi ja alle 10 000 euroa/vuosi ja 
virhe on eläkkeiden perintätiedostossa 

5.2.1 K-koodikorjaukset seuraavan vuoden perintätiedostoon 
Korjaukset tehdään, jos mahdollista, vuoden 2019 perintätiedostoon tehtävillä 
ns. K-koodikorjauksilla perintä- ja eläkemenotiedoston täsmätessä. Siis sen 
sijaan että korjaukset tehtäisiin korjauslomakkeilla vuoden 2018 perintätietoi-
hin, tehdäänkin korjaus vasta vuoden 2019 perintätiedostoon. Korjaukset on 
tehtävä myös vuoden 2019 eläkemenotiedostoon. 
 
Korjauksista sovitaan sen eläkelaitoksen kanssa, jolta perittäviä eläkeosia kor-
jataan. 

5.2.2 Perintätiedoston korjauslomake 
Jos korjauksia joudutaan tekemään sen jälkeen kun tiedostot on jo toimitettu 
ETK:sta eläkelaitoksille, eikä korjauksia voida tehdä K-koodikorjauksena vuo-
den 2019 perintätiedostoon, on korjaukset tehtävä perintätiedoston korjauslo-
makkeella 31.7.2019 mennessä. 
 
Korjauksista sovitaan sen eläkelaitoksen kanssa, jolta perittävien eläkkeiden 
osia korjataan. Eläkelaitos toimittaa kopion perintätiedoston korjauslomak-
keesta kyseiselle eläkelaitokselle. 
 
Ohjeistus perintätiedoston korjauslomakkeen käyttämiseen on kohdassa 4.2. 

5.3 Eläkeosassa havaittu virhe on yli 10 000 euroa/vuosi ja virhe on eläkemenotiedostossa 
a) Jos virhe on havaittu ennen 31.7.2019, ja mikäli korjaus koskee TyEL-, 

MEL- tai YEL-eläkkeen yhteisesti kustannettavaa osaa, palkattomien 
aikojen perusteella karttunutta eläkeosaa tai VEKL:n perusteella kart-
tunutta etuutta, niin korjaus tehdään vuoden 2018 kustannustenjakoon, 
ja se tehdään tietoluettelolla kuten kohdassa 4.1 ohjeistetaan. 
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b) Jos virhe on havaittu 31.7.2019 jälkeen, eikä kyseessä ole takaisinpe-
rintä, korjaus tehdään aikaisempien vuosien eläkemenotietojen korjaus-
lomakkeella kuten kohdassa 6. Takaisinperinnän tapauksessa korjaus 
tehdään vuoden 2019 eläkemenotiedostolle. 

 
c) Muussa tapauksessa korjaus sovitaan toisen eläkelaitoksen kanssa teh-

täväksi vuoden 2019 perintätiedostoon ns. K-koodikorjauksilla. Tällöin 
korjaus tehdään myös vuoden 2019 eläkemenotiedostoon. 

 
Ennen 31.7.2019 löydetty virhe voidaan haluttaessa korjata eläkemenotiedos-
ton tietoluettelolla + allekirjoituslomakkeella (kohta 4.1.1) ja/tai perintätieto-
jen korjauslomakkeella (kohta 4.2) vuoden 2018 kustannustenjakoon. 
 

6 Aikaisempien vuosien kustannustenjakoihin ilmoitettujen tietojen korjaukset -lomakkeella teh-
tävät korjaukset 

Mikäli aikaisempiin vuosiin kohdistuva korjaus on yli 10 000 €, korjaus teh-
dään pääsääntöisesti aikaisempien vuosien korjauslomakkeella. Tarvittaessa 
korjausten tekemiseen saa lisäohjeistusta ETK:sta. On toivottavaa, että kustan-
nustenjaon korjauslomake lähetetään tarkastettavaksi ETK:een ennen allekir-
joituksia. 
 
Mikäli korjaus on yli 10 000 € ja koskee TyEL-, MEL- tai YEL-eläkkeen yh-
teisesti kustannettavaa osaa, palkattomien aikojen perusteella karttunutta elä-
keosaa tai VEKL:n perusteella karttunutta etuutta, ja kyseessä ei ole takaisin-
perintä, tehdään korjaus aina aikaisempien vuosien kustannustenjakoihin il-
moitettujen tietojen korjauslomakkeella.  
 
Jos korjaus ei koske edellisessä kappaleessa mainittuja eläkeosia ja eläkelai-
tokset sopivat asiasta keskenään,  
- korjaukset voidaan sisällyttää seuraavan vuoden eläkemeno- ja perintätie-

dostolle (huom. perintätiedostolla K-koodi) tai 
- korjaukset voidaan tehdä 31.7. mennessä vuoden 2018 kustannustenjakoon 

eläkemenotiedoston tietoluettelolla (kohta 4.1.1) ja perintätiedoston kor-
jauslomakkeella (kohta 4.2). 
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Aikaisempien vuosien kustannustenjakoihin ilmoitettujen tietojen korjauslo-
makkeella ilmoitetaan korjauksen lisäksi korjauksen syy, henkilötiedot, vuodet 
joihin korjaus kohdistuu, korjattavat määrät vuositasolla jaettuna vastuunjako-
osiin ja indeksitasot, joissa rahamäärät ilmoitetaan. Jos korjaus vaikuttaa toi-
sen eläkelaitoksen vastuisiin, on korjauksesta neuvoteltava kyseisen eläkelai-
toksen kanssa ja lähetettävä eläkelaitokseen kopio kustannustenjaon korjauslo-
makkeesta ja liitteenä olevasta excel-tiedostosta. Kaikki kustannustenjaon kor-
jauslomakkeella tehtävät korjauserät korkoutetaan ETK:ssa vakuutusmaksuko-
rolla. Korjauslomake ja liitteenä oleva excel-tiedosto lähetetään allekirjoitet-
tuna Eläketurvakeskukseen 31.7.2019 mennessä. 
 
Aikaisempien vuosien eläkemenotietojen korjauslomakkeen liitteenä olevaan 
excel-tiedostoon ilmoitetaan vuodet, joihin korjaus kohdistuu, henkilötiedot, 
eläkelaji, virheellisen maksun alkamispäivä, virheellisesti ilmoitettu euro-
määrä jaettuna vastuunjako-osiin, oikea euromäärä jaettuna vastuunjako-osiin 
sekä indeksitaso, jossa rahamäärät ilmoitetaan. Korjauslomakkeeseen ilmoite-
taan korjauksen syy, vastuunjako-osat joihin korjaus vaikuttaa ja korjauksien 
loppusumma. Excel-pohjan saa etk.fi:n  Kustannustenjaon tiedostot ja ohjeet -
sivulta.  
 

Korjaus aikaisempien vuo-
sien kustannustenjakoihin 

Korjaus seuraavan vuoden EM:ssa ja 
PT:ssa (K-koodi) 

Korjaus heti EM-tietoluettelolla ja PT-
korjauslomakkeilla 1) 

ETK:n kanssa sovittaessa Kustannus-
tenjaon korjauslomake 

Aikaisempien vuosien kustannusten- 
jakoihin ilmoitettujen tietojen 

 korjauslomake 

Eläkelaitokset voivat sopia keskenään 
korjaustavan 

1) Jos tiedot eivät täsmää, on korjaus tehtävä 
heti 

2) TyeL-, MEL- tai YEL-eläkkeen yhteisesti 
kustannettavaa osaa, palkattomien aikojen 
perusteella karttunutta eläkeosaa tai 
VEKL:n perusteella karttunutta etuutta, 
eikä kyseessä ole takaisinperintä 

http://www.etk.fi/tyoelakepalvelut/vakuutusmatemaattiset-palvelut/kustannustenjaon-tiedostot-ja-ohjeet/
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Jos korjaus koskee yli 10 000 € regressiä, TVL:n ilmoituksista johtuvia kor-
jauksia takaisinperintään tai takaisinperintää, niin korjausta ei tehdä Kustan-
nustenjaon korjauslomakkeella eli sitä ei korkouteta. 
 
Muistio kustannustenjakotietojen korjaamisesta löytyy: 
www.etk.fi 
→ Työeläkepalvelut 
→ Vakuutusmatemaattiset palvelut 
→ Kustannustenjaon tiedostot ja ohjeet 
→ Kustannustenjakotietojen korjaaminen. 
 

7 Yhteenveto kustannustenjakoa varten ilmoitettujen eläketietojen korjaamistavoista 
Jos löytyy useita korjaustapoja, ensisijainen korjaustapa on korostettu. 

 
Korjauksen kohde  Toimenpiteet 

1.  Korjaus alle 100 €/vuosi/eläkeosa, kun eläke-
meno- ja perintätiedot vastaavat toisiaan 

→ Ei tarvitse korjata eläkemeno- ja perintätiedostoon. Eläkelai-
toksen omaan maksurekisteriin sekä eläketapahtumarekisteriin 
on korjattava oikeat tiedot. 

2.  Korjaus, kun eläkemeno- ja perintätiedot eivät 
vastaa toisiaan (kohta 4) 

→ Korjataan mahdollisimman pian: 
• uuden eläkemeno- ja/tai perintätiedoston lähetys, 

joka sisältää korjaukset, ja uudet allekirjoituslomak-
keet päivitettyinä korjausohjeen kohdan 2 mukaisesti 

• eläkemenotiedoston tietoluettelo + allekirjoituslo-
make (kohta 4.1) ja/tai perintätietojen korjauslomake 
(kohta 4.2). 

3.  Korjaus sekä eläkemeno- että perintätiedoston 
tietoihin, kun 
• eläkemeno- ja perintätiedostot vastaavat 

toisiaan ennen korjausta ja 
• korjaus vähintään 100 €/vuosi/eläkeosa 
• korjaus on alle 10 000 € 

→ YKSI seuraavista vaihtoehdoista: 
• korjaukset sisällytetään seuraavan vuoden eläke-

meno- ja perintätiedostolle (huom. perintätiedostolla 
K-koodi*) tai 

• ennen 31.7.2019 löydetty virhe voidaan haluttaessa kor-
jata eläkemenotiedoston tietoluettelolla + allekirjoituslo-
makkeella (kohta 4.1) ja/tai perintätietojen korjauslo-
makkeella (kohta 4.2) vuoden 2018 kustannustenjakoon 

4.  Korjaus vain perintätiedoston tietoihin, kun elä-
kemenotiedoston ja perintätiedoston tiedot vas-
taavat toisiaan (kohta 5.2) 
(Esimerkiksi kun eläkeosa on peritty väärältä 
TyEL-eläkelaitokselta.) 
• korjaus vähintään 100 €/vuosi/eläkeosa 
• korjaus alle 10 000 € 

→ YKSI seuraavista vaihtoehdoista: 
• korjaukset sisällytetään seuraavan vuoden perintä-

tiedostoille (huom. K-koodi) tai 
• jos korjauksia ei voida tehdä yo. tavalla, niin tehdään 

31.7. mennessä perintätiedoston korjauslomakkeella 
(kohta 4.2)  

5.  Korjaus vain eläkemenotiedoston  
tietoihin (kohta 5.1) 
• korjaus vähintään 100 €/vuosi/eläkeosa 
• korjaus alle 10 000 € 

→ YKSI seuraavista vaihtoehdoista: 
• korjaus seuraavan vuoden eläkemenotiedostossa 
• voidaan vaihtoehtoisesti korjata tietoluettelolla + al-

lekirjoituslomakkeella, jos virhe löydetään ennen 
31.7. vuoden 2018 kustannustenjakoon (kohta 4.1) 

http://www.etk.fi/
http://www.etk.fi/tyoelakepalvelut/vakuutusmatemaattiset-palvelut/kustannustenjaon-tiedostot-ja-ohjeet/
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6.  Korjaus kustannustenjakovuoden tietoihin, kun 
perintätiedoston ja eläkemenotiedoston tiedot 
vastaavat toisiaan 

• korjaus yli 10 000 € 

→ Korjaus kohdan 5.3 mukaisesti 

7.  Korjaus aikaisemman vuoden  
kustannustenjakoon ilmoitettuihin tietoihin:  

• Korjaus alle 10 000 €/eläkeosa 

→ YKSI seuraavista vaihtoehdoista: 
• korjaukset sisällytetään seuraavan vuoden eläke-

meno- ja perintätiedostolle (huom. perintätiedostolla 
K-koodi*) 

• jos korjauksia ei voida tehdä yo. tavalla, niin tehdään 
31.7. mennessä eläkemenotiedoston tietoluettelolla 
(kohta 4.1) ja perintätiedoston korjauslomakkeella 
(kohta 4.2). 

8.  Korjaus aikaisemman vuoden  
kustannustenjakoon ilmoitettuihin tietoihin:  

• Korjaus vähintään 10 000 €/eläkeosa ja 
korjaus koskee TyEL-, MEL-, tai YEL-
eläkkeen yhteisesti kustannettavia osia, 
palkattomien aikojen perusteella kart-
tuneita eläkkeen osia tai VEKL:n pe-
rusteella karttunutta etuutta. 

→ Korjaus kohdan 5.3. a) mukaisesti: 
• Kustannustenjaon korjauslomake (Korjaus kor-

koutetaan ETK:ssa). Takaisinperintöjä ei korjata Kus-
tannustenjaon korjauslomakkeella 

 

9.  Korjaus aikaisemman vuoden kustannustenja-
koon ilmoitettuihin tietoihin: 

• Korjaus vähintään 10 000 €/eläkeosa ja 
korjaus ei koske TyEL-, MEL-, tai 
YEL-eläkkeen yhteisesti kustannetta-
via osia, palkattomien aikojen perus-
teella karttuneita eläkkeen osia tai 
VEKL:n perusteella karttunutta etuutta. 

→ YKSI seuraavista vaihtoehdoista: 
• Kustannustenjaon korjauslomake (Korjaus kor-

koutetaan ETK:ssa). Takaisinperintöjä ei korjata Kus-
tannustenjaon korjauslomakkeella 

• korjaukset voidaan erikseen sovittaessa sisällyttää seu-
raavan vuoden eläkemeno- ja perintätiedostolle (huom. 
perintätiedostolla K-koodi) 

• voidaan erikseen sovittaessa vaihtoehtoisesti korjata 
31.7. mennessä vuoden 2018 kustannustenjakoon eläke-
menotiedoston tietoluettelolla (kohta 4.1) ja perintätie-
doston korjauslomakkeella (kohta 4.2) 

*) Takaisinperintätapauksessa K-koodia ei käytetä 
 
Huom. Korjaamisesta on aina sovittava toisen eläkelaitoksen kanssa. Ainoa 
poikkeus tähän on silloin, kun eläkemeno- ja perintätietojen mahdollisia eroa-
vuuksia korjataan keväällä ennen kuin ETK lähettää perintätiedostot eläkelai-
toksille. 
 

Esimerkki 1: Korjaus eläkemenotiedoston tietoihin 
 

Eläkelaitos 70300 on ilmoittanut virheellisesti 1.5.2018 TyEL-vanhuuseläk-
keeksi muuttuneen työkyvyttömyyseläkkeen koko vuodelta 2018 TyEL-MEL-
vanhuuseläkkeisiin (14 520,00 €). 
 
Olisi pitänyt olla: 
 
TyEL-MEL-työkyvyttömyyseläke 30.4.2018 asti: 

eläkelaitoksen itsensä kustannettavat 1100,00 €/kk (4 400,00 €/v) 
TyEL-MEL-yhteisesti kustannetta-
vaa 

110,00 €/kk      (440,00 €/v) 
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TyEL-MEL-vanhuuseläke 1.5.2018 alkaen: 

TyEL-MEL-vanhuuseläke 1 210,00 €/kk (9 680,00 €/v) 
 
 
Korjaus: 
TyEL-MEL-vanhuuseläkkeistä vähennetään työkyvyttö-
myyseläkkeen yhteismäärä 

-4 840,00 €/v 

TyEL-MEL-työkyvyttömyyseläkkeisiin lisätään eläkelai-
toksen itsensä kustannettava 

4 400,00 €/v 

TyEL-MEL-työkyvyttömyyseläkkeisiin lisätään yhtei-
sesti kustannettava 

440,00 €/v 

 
Korjaukset tehdään, jos mahdollista, vuoden 2019 eläkemenotiedostoon, koska 
korjauksen suuruus on alle 10 000 €. 

 
Tässä tapauksessa eläkelaitos halusi tehdä korjauksen lomakekorjauksena, 
jotta korjaus tulee vuoden 2018 kustannustenjaon selvittelyyn. 
 
Korjaus tehdään eläkemenotietoihin eläkemenotiedoston tietoluettelolla 
31.7.2019 mennessä. Eläkemenotiedoston tietoluetteloon täytetään tunnistetie-
dot sekä ainoastaan ne L-kentät, joita korjataan. Korjattuihin kenttiin merki-
tään uusi korjattu yhteissumma. Korjatut tiedot allekirjoitetaan eläkemenotie-
doston allekirjoituslomakkeella. 
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Tietoluettelo allekirjoitetaan eläkemenotiedoston allekirjoituslomakkeella. 

• kohtaan tiedoston nimi täytetään ”tietoluettelo” 
• kohtaan maksettujen eläkkeiden yhteismäärä merkitään korjattu uusi 

yhteismäärä 
• kohtaan huomautuksia merkitään L-kentät, joita on korjattu ja korjauk-

sen määrä etumerkin kanssa 
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Esimerkki 2: Tilivuoden perintätiedoston korjaus, kun eläkemeno- ja perintätiedosto eivät 
täsmää 

 
ETK:ssa verrattiin TyEL-eläkelaitoksen 60 lähettämän perintätiedoston tietoja 
eläkemenotiedoston tietoihin. Huomattiin, että tiedot erosivat toisistaan: Elä-
kemenotiedoston perittävien eläkkeiden summa MEL-ylitteen työkyvyttö-
myysosassa oli 11 euroa enemmän kuin perintätiedoston loppusumma. Eläke-
laitosta 60 pyydettiin selvittämään asiaa.  
 
Eläkelaitoksessa 60 huomattiin, että perintätiedostolta puuttui Siiri Suomalai-
sen MEL-ylitteen perintä MEK:lta (perintä 11 €, eläkelaji tk). Koska perintä-
tiedoston ja eläkemenotiedoston tiedot eivät vastaa toisiaan, on korjaus silti 
tehtävä, vaikka korjaus on alle 100 €. 
 
Korjaus: 
Eläkemenotiedostoon ei tule korjausta. 
 
Perintätiedoston korjaamista varten täytetään perintätiedoston korjauslomak-
keen Uudet tiedot –sarake, jolla ilmoitetaan perintätiedostolle lisättävän tietu-
een kaikki tiedot. Korjauslomake täytettynä: 
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Identifiointikenttä täytetään uuden tietueen tapauksessa Eläketurvakeskuk-
sessa. 
 

Esimerkki 3: Perintätiedoston K-koodikorjaus 
 

Eläkelaitoksen (20) vuoden 2018 eläkemeno- ja perintätiedosto täsmäävät. 
Eläkelaitos 20 on myöntänyt 1.1.2018 työkyvyttömyyseläkkeen 1 400,00 €/kk 
1.10.2017 alkaen Veikko Viljelijälle. 
  
Eläke oli jaettu vastuunjako-osiin: 

• KuEL:n osa  1 100,00 €/kk 
• MYEL:n osa       300,00 €/kk 
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Eläkelaitos 20 peri Melalta 4 500,00 € vuoden 2018 eläkkeiden perintätietu-
eella ajalta 1.10.2017 - 31.12.2018. Mela huomasi perintäeläkkeitä tarkastaes-
saan, että MYEL:n osan olisi pitänyt olla vain 200,00 €/kk eli Melalta olisi pi-
tänyt periä vain 3 000,00 € vuonna 2018. Mela on yhteydessä eläkelaitokseen 
20 ja eläkelaitokset sopivat, että eläkelaitos 20 tekee korjauksen erillisenä K-
kooditietueena vuoden 2019 eläkkeiden perintätiedostossa.  
 
Korjaus vuoden 2019 eläkemeno- ja eläkkeiden perintätiedostoon vuonna 
2010: 
Eläkelaitos 20 ilmoittaa korjauksen: 

• vuoden 2019 eläkemenotiedostoon työkyvyttömyyseläkkeisiin: 
 MYEL -eläkkeet (kenttä L16) - 1 500,00 € 
 KuEL -eläkkeet (kenttä L18) +1 500,00 € 

• vuoden 2019 eläkkeiden perintätiedostoon: 
 toisen yksittäisen eläkelaitoksen kustannettava osuus  -1 500,00€  
 muutoskoodi    K
 maksujakson alkaminen   01102017 
 maksujakson päättyminen   31122018 
 tilivuosi     2019 

Virheellisen perinnän tietue vuoden 2019 perintätiedostossa: 
  

1. Tiedostotunnus 
2. Tiedoston versionumero 

1e 
1 

3. Tilivuosi 
4. Perivän eläkelaitoksen numero 
5. Eläkelaitoksen numero, jolta peritään 

2019 
20 
35 

6. Sukunimi 
7. Etunimet 

Viljelijä 
Veikko 

8. Henkilötunnus 
9. Perhe-eläkkeen edunsaajan sukunimi 

040554-yyyy 

10. Perhe-eläkkeen edunsaajan etunimet 
11. Perhe-eläkkeen edunsaajan henkilötunnus 

 

12. Eläkelaji 
13. Lisäkoodi 

tk 

14. Eläkkeen pääteikä 
15. Maksujakson alkaminen 

 
01102017 

16. Maksujakson päättyminen 
17. Toisen yksittäisen eläkelaitoksen kustannettava osuus 

31122018 
- 1 500,00 

18. Perittävä kuukausieläke jakson päättyessä 
19. Muutoskoodi: U/M/K 

 
K 

20. Tiedoston päiväys 
21. Identifiointikenttä 

15032019 
20     12345 

 
Henkilöstä Veikko Viljelijä tehdään myös toinen tietue vuoden 2019 eläkkei-
den perintätiedostoon, vuonna 2019 maksetun eläkkeen perintää koskien.  
 

Esimerkki 4: Aikaisemman vuoden kustannustenjakoon ilmoitetun tiedon korjaaminen 
 

Tiedot eläkkeestä 
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Eläkelaitos A (60) on maksanut 1.1.-31.12.2017 TyEL-työkyvyttömyyselä-
kettä 2 800 €/kk. 
Eläkkeensaaja on Mikko Meikäläinen, hetu 010162-1234. 
 
Työkyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa on 2 200 €/kk. Osa työkyvyttömyys-
eläkkeen rahastoidusta osasta on eläkelaitoksen B (70) vastuulla.  

• Eläkelaitoksen A vastuulla oleva rahastoitu osa on 1 200 €/kk, 
• Eläkelaitoksen B vastuulla oleva rahastoitu osa on 1 000 €/kk, 
• Loput työkyvyttömyyseläkkeestä eli 600 €/kk on TyEL-MEL-yhtei-

sesti kustannettavaa. 
 
Eläkkeet ovat vuoden 2017 indeksissä. 
 
Vuoden 2017 kustannustenjaossa eläkelaitos A oli jakanut eläkkeen seu-
raavasti: 
 

• Eläkelaitokselta B ei peritty mitään. 
• Yhteisesti kustannettavaan osaan oli ilmoitettu 1 600 €/kk eli yhteensä 

12 x 1 600 € = 19 200 € 
• Eläkelaitoksen A vastuulla oleva rahastoitu osa on 1 200 €/kk eli yh-

teensä 12 x 1 200 € = 14 400 € 

 
Vuoden 2017 kustannustenjaossa eläke olisi pitänyt jakaa seuraavasti: 
 

• Eläkelaitokselta B olisi pitänyt periä 1 000 €/kk eli yhteensä 12 x 1 000 
€ = 12 000 € 

• Yhteisesti kustannettavaan osaan olisi pitänyt ilmoittaa 600 €/kk eli 
yhteensä 12 x 600 € = 7 200 € 

 
Eläkelaitos A korjaa tilanteen seuraavasti: 
 

1. Tarvittaessa eläkelaitos A ottaa yhteyttä Eläketurvakeskukseen. Sovi-
taan yhdessä korjauksen tekotapa ja eläkelaitos saa ohjeet korjauksen 
tekemiseksi. 

12 x 1600 Eläkelaitos 
A 

TyEL-MEL-
yht. kust. osa 

12 x 600 
Eläkelaitos 

A Eläkelaitos 
B 12 x 1000 

TyEL-MEL-
yht. kust. osa 
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2. Eläkelaitos A keskustelee korjauksesta eläkelaitoksen B kanssa ja il-
moittaa sille, että korjaus tehdään vuoden 2018 TyEL-MEL-eläkesel-
vittelyn yhteydessä. 

3. ETK:ssa toivotaan, että eläkelaitos A lähettää (ilman allekirjoituksia 
olevan) korjauslomakkeen tarkastettavaksi ETK:hon. 

4. Eläkelaitos A lähettää Eläketurvakeskukseen kustannustenjaon kor-
jauslomakkeen allekirjoitettuna, jossa on liitteenä täytetty excel-tie-
dosto, jossa on tarkat tiedot korjauksesta. 

 
 

Korjauksen tekeminen ETK:ssa vuodelta 2018 tehtävän TyEL-MEL-elä-
keselvittelyn yhteydessä: 
 
Eläkelaitokselta B vähennetään siltä perimättä jäänyt osuus: 
Eläkelaitoksen B vuoden 2018 yhteisesti kustannettavasta osasta eli hyvityk-
sestä vähennetään 
12 x 1 000 € = 12 000 € (per 1.7.2017) = 12 240,00 € (per 1.7.2018) 

 

 

12 x 1000           
 korkoineen 

Vuoden 2018 kustannustenja-
ossa korjataan 

12 x 1600 
Eläkelai-

tos A 
 

TyEL-
MEL-yht. 
kust. osa 

Eläkelai-
tos B 

 

Vuoden 2017 kustannustenjako 
tehtiin näin 
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Kuva liitteenä olleesta excel-tiedostosta:  
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8 EU-siirtomäärien korjaukset eläkemenotietoihin 

EU-siirtomääriin kohdistuvat korjaukset tehdään saman vuoden eläkemenotie-
dostoon. 

9 Työttömyyseläkkeiden korjaukset eläkemenotietoihin 
Työttömyyseläkkeiden korjaukset tehdään aikaisempien vuosien kustannusten-
jakoihin ilmoitettujen tietojen korjauslomakkeella (ETK 3409a). 

10 Lisäturvan korjaukset eläkemenotietoihin ja niiden ilmoittaminen vastuulaitokselle 
Lisäturvan korjaukset voivat kohdistua omaan eläkelaitokseen tai toiseen lisä-
turvan vakuuttaneeseen eläkelaitokseen. Korjauksen yhteydessä eläketapahtu-
marekisterin tiedot on aina tarkistettava. Korjauksen etumerkki määräytyy si-
ten kuin korjaus olisi tehty perintätiedostolle. 
 

• Jos korjaus kohdistuu oman eläkelaitoksen vastuulla olevaan osaan, se 
ilmoitetaan oman eläkelaitoksen vakuutusmatemaatikolle.  

• Jos korjaus kohdistuu toisen eläkelaitoksen vastuulla olevaan osaan, se 
ilmoitetaan toisen eläkelaitoksen perintätiedoston yhteyshenkilölle vä-
litettäväksi kyseisen eläkelaitoksen vakuutusmatemaatikolle. On 
sovittu, että käytetään etk.fi-sivuilta löytyvää lomaketta Hautausavus-
tusten ja lisäturvan korjausten ilmoittaminen toiselle eläkelaitokselle. 
Myös lisäturvan aikaisempien vuosien perintöihin kohdistuvat korjauk-
set ilmoitetaan samalla lomakkeella. 

 
Korjauksen kohde Toimenpiteet 

1. Virhe alle 100 €  Pieniä virheitä, alle 100 €, ei tarvitse ilmoittaa toiselle eläkelaitokselle. 
 

2. Lisäturvan eläkettä on maksettu 
liikaa eläkkeensaajalle, takaisin-
perintä (esim. eläkkeensaajalta 
tai kuolinpesältä) 

Maksava eläkelaitos lähettää sähköpostilla listan korjauksista vakuut-
taneen lisäturvan eläkelaitoksen perintätiedoston yhteyshenkilölle vä-
litettäväksi vakuutusmatemaatikolle. (Kts. lomake alla) 
Tällaisessa tapauksessa korjaus on aina miinusmerkkinen. 
 
Eläkemenotiedostolle tehdään korjaukset kuten ennenkin miinus-
merkkisinä. 
  

3. Lisäturvan eläkettä on peritty lii-
kaa toiselta eläkelaitokselta  

Maksava eläkelaitos lähettää sähköpostilla listan korjauksista vakuut-
taneen lisäturvan eläkelaitoksen perintätiedoston yhteyshenkilölle vä-
litettäväksi vakuutusmatemaatikolle. (Kts. lomake alla) 
Tällaisessa tapauksessa korjaus on aina miinusmerkkinen. 
 
3.1 Jos korjaus ei aiheuta muutosta eläkemenotiedoston lisäturvan 
kenttiin, niin eläkemenotietoja ei korjata. 
  
3.2 Jos korjaus aiheuttaa muutoksen eläkemenotiedoston lisäturvan 
kenttiin, niin eläkemenotietoja korjataan kuten ennenkin. 
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4. Lisäturvan eläkettä on peritty 
liian vähän toiselta eläkelaitok-
selta  

Maksava eläkelaitos lähettää sähköpostilla listan korjauksista vakuut-
taneen lisäturvan eläkelaitoksen perintätiedoston yhteyshenkilölle vä-
litettäväksi vakuutusmatemaatikolle. (Kts. lomake esimerkissä 5) 
Tällaisessa tapauksessa korjaus on aina +-merkkinen. 
 
4.1 Jos korjaus ei aiheuta muutosta eläkemenotiedoston lisäturvan 
kenttiin, niin eläkemenotietoja ei korjata. 
  
4.2 Jos korjaus aiheuttaa muutoksen eläkemenotiedoston lisäturvan 
kenttiin, niin eläkemenotietoja korjataan kuten ennenkin. 
 

5. Perintä on kohdistunut väärään li-
säturvaa vakuuttaneeseen eläke-
laitokseen  

Maksava eläkelaitos lähettää sähköpostilla listan korjauksista sekä li-
säturvan vakuuttaneen (plus-etumerkillä) että virheellisen perinnän 
saaneen (miinus-etumerkillä) eläkelaitosten perintätiedostojen yh-
teyshenkilöille välitettäväksi vakuutusmatemaatikoille. (Kts. lomake 
esimerkissä 5) 
 
Jos korjaus ei aiheuta muutosta eläkemenotiedoston lisäturvan kent-
tiin, niin eläkemenotietoja ei korjata. 
 

6. Jos eläkelaji on ollut väärin TEL-
lisäturvan eläkkeessä. 

Maksava eläkelaitos lähettää sähköpostilla listan korjauksista vakuut-
taneen lisäturvan eläkelaitoksen perintätiedoston yhteyshenkilölle vä-
litettäväksi vakuutusmatemaatikolle. Korjausten määrät annetaan elä-
kelajeittain etumerkkien kanssa. (Kts. lomake esimerkissä 5) 
 
Eläkemenotiedostolle tehdään korjaukset kuten ennenkin. Korjaus li-
sätään siihen TEL:n lisäturvan eläkelajiin, jota eläke on ja vähenne-
tään TEL:n lisäturvan eläkelajista, jossa se on virheellisesti ollut. 

 
 
Esimerkki 5: ETK:ssa on eläkelaitostarkastuksen yhteydessä huomattu, että 
lisäturvaa on peritty liikaa vuonna 2016. 
 
Eläkelaitoksen 70300 myöntämä osatyökyvyttömyyseläke on muuttunut täy-
deksi työkyvyttömyyseläkkeeksi 1.6.2016 alkaen. Eläkelaitos on perinyt TEL-
lisäturvan koko vuoden ajalta täytenä työkyvyttömyyseläkkeenä lisäturvan va-
kuuttaneelta eläkeyhtiöltä 57. 
 
Eläkeyhtiöltä 57 väärin peritty määrä (täysi tk) 

• TEL-lisäturva   360,00 €/v 
 
Eläkeyhtiöltä 57 olisi pitänyt periä (1.1.-31.5.2016 osatk ja 1.6.-31.12.2016 tk) 

• TEL-lisäturva   285,00 €/v 
 
Korjaus: 
Eläkemenotiedoston kohta ”2. Rekisteröity TEL-lisäeläketurva ja työnantaja-
vakuutus, Työkyvyttömyyseläkkeet (TEL-lisäturva)”  

• kentästä L149 vähennetään erotus 360,00 - 285,00 = - 75,00 € 

tel:n
tel:n


Eläketurvakeskus   22 (22) 
 
 
SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö 4.4.2019 
 
 
 

• eläkelaitos 70300 ilmoittaa korjauksen -75,00 € eläkeyhtiön 57 perintä-
tiedoston yhteyshenkilölle sähköpostilla välitettäväksi vakuutusmate-
maatikolle, jotta korjaus huomioidaan TyEL-MEL-vakuutuskantatie-
doissa. 
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