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ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE

YLEISTÄ
Eläkelaitokset ilmoittavat Eläketurvakeskukselle eläkemenotiedostolla kaikki tilivuoden aikana maksetut eläkkeet ja etuudet TyEL-MEL-VILMAeläkeselvittelyä varten. Yksityisen alan eläkelaitokset ilmoittavat myös maksamiensa EU-siirtomäärien kertasuoritukset. Julkisen alan eläkelaitokset ilmoittavat EU-siirtomäärien kertasuorituksista vain palkattomilta ajoilta karttuneen
osuuden. Julkisen alan eläkelaitokset ilmoittavat myös palkkasumman. TyELMEL-VILMA-eläkeselvittelyyn osallistuvat eläkelaitokset ovat eläkeyhtiöt, -säätiöt ja -kassat, Merimieseläkekassa, Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Keva;
Kunta-alan palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet, Valtion palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet, Kirkon palveluksen perustuvat JuEL-eläkkeet ja palvelukseen Kelan toimihenkilöinä perustuvat JuEL-eläkkeet sekä Suomen Pankki,
Ortodoksisen kirkon papiston eläkekassa ja Ahvenanmaan maakuntahallitus.
Kolme viimeksi mainittua eläkelaitosta osallistuu vain palkattomilta ajoilta ja lastenhoito- ja opiskeluajalta (VEKL) karttuneiden etuuksien selvittelyyn ja ilmoittaa eläkemenotiedostolla vain näiden osien selvittelyyn tarvittavat tiedot. Julkisten eläkelaitosten ilmoittamaa palkkasummaa käytetään muiden kuin Ahvenanmaan maakuntahallituksen osalta myös ETK:n kustannusosuuden selvittelyyn.
Eläkkeen ja etuuden jakautumista vastuuosiin on selvitetty kustannustenjakoperusteissa ja kustannustenjakoperusteiden soveltamisohjeissa. Kustannustenjakoperuste on internetissä Säädöspalvelussa: www.saadospalvelu.fi → Perusteet → Kustannustenjakoperusteet. Soveltamisohjeet ovat Työeläkelakipalvelussa: Tyoelakelakipalvelu.fi → Rahoitus ja kustannustenjako → Eläkkeiden
jakaminen osiin kustannustenjakoa varten.
Eläkemenotiedoston kuvaus, ohjeistus ja lomakkeet ovat internetissä:
www.etk.fi → Työeläkepalvelut → Vakuutusmatemaattiset palvelut → Kustannustenjaon tiedostot ja ohjeet.

Muistio kustannustenjakoa varten toimitettavien tietojen tarkastamisesta
Maksussa olevan eläkkeen ja etuuden siirtämisestä eläkelaitoksesta toiseen
(esim. Vilma purkautuu) ohjeistetaan Eläkemenoryhmän tekemässä ohjeessa
”Maksunsiirtosuoritus”. Ohjeen saa pyydettäessä osoitteesta kustannustenjako@etk.fi.

Muutokset eläkemenotiedostossa vuonna 2019
-

Ei muutoksia
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Palautusajankohta
Eläkemenotiedosto ja sen allekirjoituslomake toimitetaan TyEL-MEL-VILMAeläkeselvittelyä varten Eläketurvakeskukseen viimeistään 31.3.2020. Eläkemenotiedosto lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kustannustenjako @etk.fi.
Tiedosto toimitetaan tekstitiedostona. Eläkelaitoksen tulee tarkistaa ennen tiedoston toimittamista, että tiedoston pituus on tietuekuvauksen mukaisesti 3052
merkkiä.

Allekirjoittaminen
Eläkelaitos vahvistaa virallisella allekirjoituksella eläkemenotiedostolla lähetetyt tiedot. Allekirjoituslomakkeella ilmoitetaan lähetetyn tiedoston nimi ja kaikkien eläkemenotiedostolla ilmoitettujen eläkkeiden yhteismäärä sekä tiedostossa ilmoitettu päiväys (tietuekuvauksella positiot 18-23) ja tiedoston versionumero (tieto, joka tiedoston sisällä yksilöi lähetetyn tiedoston, tietuekuvauksella
positiot 24-26). Julkisen alan eläkelaitokset ilmoittavat myös palkkasumman.
Tiedoston nimeämissuositus on ’em_eläkelaitoksennumero.txt’. Eläkemenotiedostolla ilmoitettujen eläkkeiden yhteismäärä ilmoitetaan allekirjoituslomakkeella sentin tarkkuudella. Allekirjoituslomake lähetetään 31.3.2020 mennessä
mielellään sähköpostitse osoitteeseen kustannustenjako@etk.fi tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen:
Eläketurvakeskus
Kustannustenjako
00065 ELÄKETURVAKESKUS

Korjaukset eläkemenotiedostoon
Eläkemenotietojen tietojen korjausohje
Muistio kustannustenjakotietojen korjaamisesta

Liikaa maksettujen ja takaisin saatujen eläke-erien ja etuuksien merkitseminen eläkemenotiedostoon
Eläkettä ja etuutta maksavalla eläkelaitoksella on kaksi vaihtoehtoista tapaa ilmoittaa eläkemeno- ja perintätiedostolla liikaa maksetut ja edunsaajalta takaisin
saadut aiheetta maksetut eläke- ja etuuserät.
Maksava eläkelaitos voi ilmoittaa takaisinsaadut erät vuosittain eläkemeno- ja
perintätiedostolla, sitä mukaa kun niitä saadaan perittyä edunsaajalta. Palautuneet eläkkeet ja etuudet maksetaan vastuulaitoksille niiden perintäosuuksien
suhteessa. Mahdolliset perimättä jäävien aiheetta maksettujen eläkkeiden ja
etuuksien kustannukset jäävät vastuulaitoksille.
Maksava eläkelaitos voi vaihtoehtoisesti ilmoittaa aiheetta maksetut eläkkeet ja
etuudet kertasuorituksena takaisinperinnän alkamisvuoden eläkemeno- ja perintätiedostolla. Eläkkeet ja etuudet maksetaan vastuulaitoksille niiden perintäosuuksien suhteessa. Eläkkeen ja etuuden myöntänyt eläkelaitos vastaa yksin
mahdollisista saamatta jäävistä perinnän kohteena olevista eläkkeistä ja etuuksista.
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Takaisinsaadut eläkkeiden ja etuuksien osat vähennetään eläkemenotiedoston
vastaavista eristä. Takaisinsaatuja eläke-eriä ovat mm. eläkkeensaajalta takaisin perityt erät, SOLITA-laitokselta saadut korvaukset (regressit) sekä TVL:n ilmoituksista johtuvat korjaukset takaisinperintään.
Päätöksen antanut eläkelaitos ilmoittaa takaisinsaadut erät takaisinsaantivuoden eläkemenotiedostolla ja perintätiedostolla vastuunjako-osittain.
Takaisinperittävistä eläkkeistä ja etuuksista ei peritä korkoa.
Takaisinperintäohje työeläkelakipalvelussa
Takaisinperintäesimerkit työeläkelakipalvelussa
- Työkyvyttömyyseläke
- Perhe-eläke
- Vanhuuseläke

TÄYTTÖOHJEET ELÄKEMENOTIEDOSTON RAKENTEEN MUKAAN
Jos kentässä on merkintä *, tieto koskee vain yksityistä alaa. Jos kentässä on merkintä **, tieto koskee
vain julkisen alan VILMA-eläkelaitoksia. Kentät, joissa on merkintä ***, koskevat yksityisten eläkelaitosten
ja Kevan lisäksi myös Suomen Pankkia, Ortodoksisen kirkon papiston eläkekassaa ja Ahvenanmaan maakunnan hallitusta. Jos kentässä on merkintä ****, tiedon täyttää vain Keva.
Eläkemenotiedoston kohtiin 1-7 kaikki euromääräiset tiedot ilmoitetaan sentin tarkkuudella. Euron ja sentin
erottimena käytetään pistettä. Eläkemenotiedoston kohtiin ”8 Julkisen alan palkkasumma” ja ”9 Lisätietoja”
tiedot ilmoitetaan kokonaislukuna pyöristettynä euron tarkkuuteen.

1 TyEL-eläketurvan (ei sis. TEL-lisäeläketurvaa) ja YEL-eläketurvan (ei sis. YELlisäeläketurvaa) sekä MEL:n, MYEL:n, JuEL:n mukaiset eläkkeet ja maksetut EUsiirtomäärät
1 a) Jatkuvat suoritukset eläkkeistä
•
•
•

•
•
•
•

Jatkuvia suorituksia eläkkeistä ovat kuukausittain maksettavat eläkkeet, jotka ylittävät
TyEL 114 §:n, MEL 111 §:n, MYEL 94 §:n ja JuEL 125 §:n rajamäärän.
Kertasuoritukset ilmoitetaan vain osiossa 1 b) Kertasuoritukset eläkkeistä.
Palkattomilta ajoilta karttuneet eläkeosat ilmoitetaan vain osiossa 4. Palkattomilta ajoilta karttuneet eläkeosat. Kuitenkin poikkeuksena kuntoutusrahan palkattomilta ajoilta karttuneet eläkeosat,
jotka ilmoitetaan vain osion 1 a) Jatkuvat suoritukset eläkkeistä kohdassa Kuntoutusrahat- ja kulut sisältyen myöntäneen eläkelain mukaiseen kuntoutusrahaan.
VEKL:n mukaan karttuneet etuudet ilmoitetaan vain osiossa 5. VEKL:n mukaan karttuneet etuudet.
MEL:n vastuunjako-osa ilmoitetaan lisäksi osiossa 6. MEL:n mukaisten eläkkeiden ja EUsiirtomäärien vastuunjako-osat 1).
Kaikki lisäturvan eläkkeet, sekä jatkuvat että kertasuoritukset ilmoitetaan vain osioissa 2. Rekisteröity TEL-lisäturva ja työnantajavakuutus ja 3. Rekisteröity YEL-lisäturva (poikkeuksena MYEL 2)).
Yksityisen alan maksamat EU-siirtomäärät ilmoitetaan vain osiossa 1 c) Kertasuoritukset EUsiirtomääristä, lukuun ottamatta palkattomilta ajoilta karttuneita EU-siirtomääriä, jotka ilmoitetaan
osiossa 4. Palkattomilta ajoilta karttuneet eläkeosat.
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Jos kertasuorituksessa on rahastoitua osaa, merkitään rahastoitu osa osioon 1 a) jatkuvat suoritukset eläkkeistä eläkelajin mukaan.

Vanhuuseläkkeet
Tässä osiossa ilmoitetaan jatkuvat vanhuuseläkkeet, myös varhennetut ja lykätyt, lukuun ottamatta osittaisia varhennettuja vanhuuseläkkeitä, jotka ilmoitetaan omassa osiossaan.
MEL:n mukaiset vanhuuseläkkeet, joissa eläkkeensaajat eivät ole vuonna 2017 saavuttaneet
vastuunjaon eläkeikää eikä eläkkeitä ole myönnetty muun eläkkeen jatkona, merkitään kokonaan MEL-ylitteisiin. Vastuunjaon eläkeiän täyttämisen jälkeen eläke ilmoitetaan normaalisti
vanhuuseläkkeenä jaettuna vastuunjako-osiin.
MEL-eläkkeet merkitään eläkemenotiedostoon sen mukaan, minkä lajisina ne otetaan vastuunjaossa huomioon. Siten työkyvyttömyyseläkkeet merkitään vanhuuseläkkeisiin vasta, kun
eläkkeensaaja täyttää vastuunjaossa sovellettavan eläkeiän, vaikka maksettava eläke olisi jo
muuttunut MEL:n mukaan vanhuuseläkkeeksi.

o
o

o

Yksityinen ala
o Jos yksityisen alan eläkelaitos myöntää muun VILMA-eläkkeen jatkona vanhuuseläkkeen,
jossa on alennettu eläkeikä, henkilön eläke muuttuu yksityisen alan osalta vanhuuseläkkeeksi
alennetussa eläkeiässä ja julkisen alan osalta eläkkeen vanhuuseläkeiässä, joka on joko 65
tai 63 vuotta.
Julkinen ala
o Jos julkisen alan eläkelaitos myöntää muun VILMA-eläkkeen jatkona vanhuuseläkkeen, jossa
on alennettu eläkeikä, henkilön eläke muuttuu maksavan eläkelaitoksen osalta vanhuuseläkkeeksi alennetussa eläkeiässä ja VILMA-eläkelaitosten osalta näiden eläkkeiden vanhuuseläkeiässä, joka on joko 65 tai 63 vuotta. Poikkeuksena JuEL-vapaakirja, joka noudattaa myöntäneen julkisen alan eläkelaitoksen eläkeikää.
L1

TyEL-MEL-eläkkeet ilman MEL-ylitteitä
Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat TyEL -MEL-vanhuuseläkkeet, joista on vähennetty MEL-ylitteet
MEL-ylitteet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat MEL-vanhuuseläkkeen vastuunjako-osan
ylittävät osat 1)
YEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat YEL:n (ei sis. YEL-lisäeläketurvaa) mukaiset vanhuuseläkkeet
MYEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat MYEL:n mukaiset vanhuuseläkkeet 2)
Valtion palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat valtion palvelukseen perustuvat JuEL:n
mukaiset vanhuuseläkkeet
Kunta-alan palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat kunta-alan palvelukseen perustuvat JuEL:n
mukaiset vanhuuseläkkeet
Kirkon palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat kirkon palvelukseen perustuvat JuEL:n mukaiset vanhuuseläkkeet
Palvelukseen Kelan toimihenkilönä perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat JuEL:n mukaiset vanhuuseläkkeet, jotka
perustuvat palvelukseen Kelan toimihenkilönä
•

L2

L3

L4
L5

L6

L7

L8

Osittaiset varhennetut vanhuuseläkkeet
o

Osittaisissa varhennetuissa vanhuuseläkkeissä ei ole kertasuorituksia.
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Yhteisesti kustannettavat TyEL-MEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat TyEL:n ja MEL:n mukaiset osittaiset varhennetut vanhuuseläkkeet, joista on vähennetty MEL-ylitteet
MEL-ylitteet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat MEL:n mukaisen osittaisen varhennetun
vanhuuseläkkeen vastuunjako-osan ylittävät osat 1)
YEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat YEL:n (ei sis. YEL-lisäeläketurvaa) mukaiset osittaiset varhennetut vanhuuseläkkeet
MYEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat MYEL:n mukaiset osittaiset varhennetut
vanhuuseläkkeet 2)
Valtion palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat valtion palvelukseen perustuvat JuEL:n
mukaiset osittaiset varhennetut vanhuuseläkkeet
Kunta-alan palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat kunta-alan palvelukseen perustuvat JuEL:n
mukaiset osittaiset varhennetut vanhuuseläkkeet
Kirkon palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat kirkon palvelukseen perustuvat JuEL:n mukaiset osittaiset varhennetut vanhuuseläkkeet
Palvelukseen Kelan toimihenkilönä perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat JuEL:n mukaiset osittaiset varhennetut
vanhuuseläkkeet, jotka perustuvat palvelukseen Kelan toimihenkilönä

L158

L159

L160

L161

L162

L163

L164

Työkyvyttömyyseläkkeet
o

o

Tässä osiossa ilmoitetaan jatkuvat työkyvyttömyyseläkkeet, kuntoutustuet, osatyökyvyttömyyseläkkeet, osakuntoutustuet ja näihin eläkkeisiin maksetut kuntoutuskorotukset, jotka sisällytetään työkyvyttömyyseläkkeisiin.
Rahastoidusta osasta vastaavat vuodesta 2006 alkaen ne TyEL- ja MEL-eläkelaitokset, joissa
eläkkeensaajalla on vakuutettuja TyEL- tai MEL-työansioita vastuunjaon tarkasteluaikana.
Kts. esimerkki kuntoutusrahan jälkeinen osatyökyvyttömyyseläke: TyEL-osatyökyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa; KURA -> OTK

o

o
o

L126

L127*

L128

MEL-eläkkeet merkitään eläkemenotiedostoon sen mukaan, minkä lajisina ne otetaan kustannustenjaossa huomioon. Siten työkyvyttömyyseläkkeet merkitään vanhuuseläkkeisiin vasta,
kun eläkkeensaaja täyttää kustannustenjaossa sovellettavan eläkeiän, vaikka maksettava
eläke olisi jo muuttunut MEL:n mukaan vanhuuseläkkeeksi.
Osa-aikaeläkkeen jälkeisen työkyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy kuten uuden
työkyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa.
Sisältää nuoren työkyvyttömyyseläkkeen saajan kertakorotuksen.
Yhteisesti kustannettavat TyEL-MEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat rahastoidun osuuden ylittävät osat jatkuvina suorituksina maksetuista TyEL-MEL-työkyvyttömyyseläkkeistä ilman MEL-ylitteitä
• TyEL-MEL-työkyvyttömyyseläkkeiden kertakorotus sisältyy vain tähän kohtaan.
Eläkelaitoksen itsensä kustannettavat TyEL-MEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat omalla vastuulla olevat rahastoidut osuudet jatkuvina suorituksina
maksetuista TyEL-MEL-työkyvyttömyyseläkkeistä
• TyEL 46 §:n ja TyEL 102 §:n mukaiset työkyvyttömyyseläkkeen hakuprosessiin liittyvät lääkärinpalkkiot, matkakustannukset ym. kulut merkitään tähän
Toisten eläkelaitosten kustannettavat TyEL-MEL-eläkkeet
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•

Eläkelaitoksen maksamat toisten yksittäisten TyEL- tai MEL-eläkelaitosten vastuulla olevat
rahastoidut osuudet jatkuvina suorituksina maksetuista TyEL-MELtyökyvyttömyyseläkkeistä
• Rahastoituihin osiin ei lasketa MEL-ylitteitä
MEL-ylitteet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat MEL-työkyvyttömyyseläkkeen vastuunjakoosan ylittävät osat 1)
• Sisältää työkyvyttömyyseläkkeiden MEL-ylitteiden kertakorotukset
YEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat YEL:n (ei sis. YEL-lisäeläketurvaa) mukaiset työkyvyttömyyseläkkeet
• YEL-eläkelaitoksen maksamat YEL 43 §:n ja YEL 92 §:n mukaiset työkyvyttömyyseläkkeen
hakuprosessiin liittyvät lääkärinpalkkiot, matkakustannukset ym. kulut merkitään tähän
• Sisältää työkyvyttömyyseläkkeiden YEL-eläkeosien kertakorotukset
MYEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat MYEL:n mukaiset työkyvyttömyyseläkkeet2)
• MELA:n maksamat MYEL 56 §:n ja MYEL 87 §:n mukaiset työkyvyttömyyseläkkeen hakuprosessiin liittyvät lääkärinpalkkiot, matkakustannukset ym. kulut merkitään tähän
• Sisältää työkyvyttömyyseläkkeiden MYEL-eläkeosien kertakorotukset
Valtion palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat valtion palvelukseen perustuvat JuEL:n
mukaiset työkyvyttömyyseläkkeet
• JuEL 43 §:n ja 107 §:n mukaiset työkyvyttömyyseläkkeen hakuprosessiin liittyvät lääkärinpalkkiot, matkakustannukset ym. kulut merkitään tähän
• Sisältää työkyvyttömyyseläkkeiden VaEL-eläkeosien kertakorotukset
Kunta-alan palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat kunta-alan palvelukseen perustuvat JuEL:n
mukaiset työkyvyttömyyseläkkeet
• JuEL 43 §:n ja 107 §:n mukaiset työkyvyttömyyseläkkeen hakuprosessiin liittyvät lääkärinpalkkiot, matkakustannukset ym. kulut merkitään tähän
• Sisältää työkyvyttömyyseläkkeiden KuEL-eläkeosien kertakorotukset
Kirkon palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat kirkon palvelukseen perustuvat JuEL:n mukaiset työkyvyttömyyseläkkeet
• JuEL 43 §:n ja 107 §:n mukaiset työkyvyttömyyseläkkeen hakuprosessiin liittyvät lääkärinpalkkiot, matkakustannukset ym. kulut merkitään tähän
• Sisältää työkyvyttömyyseläkkeiden KiEL-eläkeosien kertakorotukset
Palvelukseen Kelan toimihenkilönä perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat JuEL:n mukaiset työkyvyttömyyseläkkeet,
jotka perustuvat palvelukseen Kelan toimihenkilönä
• JuEL 43 §:n ja 107 §:n mukaiset työkyvyttömyyseläkkeen hakuprosessiin liittyvät lääkärinpalkkiot, matkakustannukset ym. kulut merkitään tähän
• Sisältää työkyvyttömyyseläkkeiden KelaL-eläkeosien kertakorotukset

L129

L15

L16

L17

L18

L19

L20

Työuraeläkkeet
Tässä osiossa ilmoitetaan kaikki työuraeläkkeet.

o
L165

Yhteisesti kustannettavat TyEL-MEL-eläkkeet
Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat TyEL-MEL-työuraeläkkeet, joista on vähennetty MEL-ylitteet
MEL-ylitteet
• Eläkelaitoksen maksamat MEL-työuraeläkkeen vastuunjako-osan ylittävät osat1)
YEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat YEL:n (ei sis. YEL-lisäeläketurvaa) mukaiset työuraeläkkeet
MYEL-eläkkeet
•

L166
L167
L168
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• Eläkelaitoksen maksamat MYEL:n mukaiset työuraeläkkeet2)
Valtion palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat valtion palvelukseen perustuvat JuEL:n mukaiset työuraeläkkeet
Kunta-alan palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat kunta-alan palvelukseen perustuvat JuEL:n mukaiset työkyvyttömyyseläkkeet
Kirkon palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat kirkon palvelukseen perustuvat JuEL:n mukaiset työuraeläkkeet
Palvelukseen Kelan toimihenkilönä perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat JuEL:n mukaiset työuraeläkkeet, jotka perustuvat palvelukseen
Kelan toimihenkilönä

Perhe-eläkkeet
o
o
o

o

L33

L34

L35

L36
L37

L38

L39

L40

Tässä osiossa ilmoitetaan jatkuvat perhe-eläkkeet 2).
TyEL-MEL-perhe-eläkkeet ovat TyEL-MEL eläkelaitosten yhteisesti kustannettavia MEL-ylitteitä
lukuun ottamatta.
Jos yksityisen alan eläkelaitoksen myöntämässä perhe-eläkkeessä eläketapahtuma on sattunut
ennen 1.7.1990 ja MEL-eläkkeen edunsaaja on miesleski, hänelle maksettava eläke on kokonaan MEL-ylitettä.
Jos perhe-eläkkeen määrää tarkistetaan, kun sen perusteena olevaan työkyvyttömyys-eläkkeeseen lisätään kertakorotus, niin kertakorotus sisältyy myös silloin perhe-eläkkeeseen.
Yhteisesti kustannettavat TyEL-MEL-eläkkeet ilman MEL-ylitteitä
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat TyEL-MEL-perhe-eläkkeet ilman MELylitteitä
MEL-ylitteet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat MEL-perhe-eläkkeen vastuunjako-osan
ylittävät osat 1)
YEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat YEL:n (ei sis. YEL-lisäeläketurvaa) mukaiset perhe-eläkkeet
MYEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat MYEL:n mukaiset perhe-eläkkeet 2)
Valtion palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat valtion palvelukseen perustuvat JuEL:n
mukaiset perhe-eläkkeet
Kunta-alan palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat kunta-alan palvelukseen perustuvat JuEL:n
mukaiset perhe-eläkkeet
Kirkon palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat kirkon palvelukseen perustuvat JuEL:n mukaiset perhe-eläkkeet
Palvelukseen Kelan toimihenkilönä perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen jatkuvina suorituksina maksamat JuEL:n mukaiset perhe-eläkkeet, jotka perustuvat palvelukseen Kelan toimihenkilönä

Osa-aikaeläkkeet
o
o
o
L41
L42

Tässä osiossa ilmoitetaan kaikki osa-aikaeläkkeet
Osa-aikaeläkkeissä ei ole kertasuorituksia, lisäturvaa eikä MEL-ylitteitä
TyEL:n ja MEL:n mukaiset osa-aikaeläkkeet ovat ko. laitosten yhteisesti kustannettavia eläkkeitä.
Yhteisesti kustannettavat TyEL-MEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat TyEL-MEL-osa-aikaeläkkeet
YEL-eläkkeet
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• Eläkelaitoksen maksamat YEL:n mukaiset osa-aikaeläkkeet
MYEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat MYEL:n mukaiset osa-aikaeläkkeet
Valtion palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat valtion palvelukseen perustuvat JuEL:n mukaiset osa-aikaeläkkeet
Kunta-alan palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat kunta-alan palvelukseen perustuvat JuEL:n mukaiset osa-aikaeläkkeet
Kirkon palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat kirkon palvelukseen perustuvat JuEL:n mukaiset osa-aikaeläkkeet
Palvelukseen Kelan toimihenkilönä perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat JuEL:n mukaiset osa-aikaeläkkeet, jotka perustuvat palvelukseen
Kelan toimihenkilönä

Kuntoutusrahat ja –kulut
o

o

o

L48*

L49*

L134*

L50*
L51*

Tässä osiossa ilmoitetaan (VEKL:iä lukuun ottamatta) eläkelaitoksen ko. vuonna maksamat kuntoutusrahat ja niihin sisältyvät 33 %-korotusosat, harkinnanvaraiset kuntoutusavustukset ja muut
kuntoutuskulut.
Eläkelaitos perii kuntoutusrahan ja kuntoutusavustuksen VEKL-osat valtiolta, jolloin ne ilmoitetaan osiossa 5. VEKL:n mukaan karttuneet etuudet. Kuntoutusrahan palkattomilta ajoilta karttuneet eläkeosat ja -etuudet sisältyvät myöntäneen eläkelain mukaiseen kuntoutusrahaan eikä niitä
ilmoiteta missään muualla.
TyEL- tai MEL- eläkelaitoksen myöntämä kuntoutusraha (VEKL-osia lukuun ottamatta) jakaantuu
eläkelaitoksen itsensä kustannettavaan, toisen TyEL- tai MEL-eläkelaitoksen kustannettavaan ja
TyEL- ja MEL-eläkelaitosten yhteisesti kustannettavaan osaan, joka sisältää myös muiden eläkelakien mukaiset osat.
Yhteisesti kustannettavat TyEL-MEL-kuntoutusrahat
• TyEL- tai MEL-eläkelaitoksen maksamat rahastoidun osuuden ylittävät kuntoutusrahojen
osat ilman VEKL-osia.
• TyEL-MEL-eläkelaitoksen myöntämässä kuntoutusrahassa muiden lakien mukaiset kuntoutusrahaosuudet ovat VEKL-osia lukuun ottamatta TyEL-MEL-eläkelaitosten yhteisesti kustannettavaa.
• Kuntoutusrahan MEL-ylite on poikkeuksellisesti aina TyEL-MEL -eläkelaitosten yhteisesti
kustannettavaa, myös Merimieseläkekassan maksamassa kuntoutusrahassa.
Eläkelaitoksen itsensä kustannettavat TyEL-MEL-kuntoutusrahat ja -kulut
• TyEL-MEL-eläkelaitoksen maksamat omalla vastuulla olevat rahastoidut osuudet kuntoutusrahoista ja harkinnanvaraiset kuntoutusavustukset ovat kokonaan maksavan eläkelaitoksen vastuulla (poikkeuksena VEKL-osat).
• Eläkelaitos vastaa kaikista maksamistaan kuntoutukseen liittyvistä muista harkinnanvaraisista kustannuksista esim. kuntoutuksesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista ja lääkärin palkkioista.
• Eläkelaitos vastaa myös työkokeilujen tapaturmavakuutusten aiheuttamista maksuista.
Toisten eläkelaitosten kustannettavat TyEL-MEL-kuntoutusrahat
• TyEL-MEL-eläkelaitoksen maksamat toisten yksittäisten TyEL-MEL-eläkelaitosten vastuulla
olevat rahastoidut osuudet kuntoutusrahoista
Kuntoutusavustusten MEL-ylitteet
• MEK:n maksamat harkinnanvaraisten kuntoutusavustusten MEL-ylitteet 1)
YEL-kuntoutusrahat ja –kulut
• YEL-eläkelaitoksen maksamat kaikki kuntoutusrahat ja kuntoutusavustukset (sisältäen muiden lakien mukaiset kuntoutusrahojen osat, poikkeuksena VEKL-osat )
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•
L52*

L53**

YEL-eläkelaitokset vastaavat yhteisesti kaikista maksetuista kuntoutukseen liittyvistä muista
harkinnanvaraisista kustannuksista esim. kuntoutuksesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista ja lääkärin palkkioista.
MYEL-kuntoutusrahat ja -kulut
• Mela:n maksamat kaikki kuntoutusrahat ja kuntoutusavustukset (sisältäen muiden lakien
osat, poikkeuksena VEKL-osat)
• Mela vastaa kaikista maksamistaan kuntoutukseen liittyvistä muista harkinnanvaraisista
kustannuksista esim. kuntoutuksesta aiheutuneista välittömistä kustannuksista ja lääkärin
palkkioista.
Julkisen alan maksamat (JuEL) kuntoutusrahat ja -kulut
• Julkisen alan eläkelaitoksen maksamat kuntoutusrahat ja kuntoutusavustukset (sisältäen
muiden lakien mukaiset kuntoutusrahojen osat, poikkeuksena VEKL)
• Julkisen alan eläkelaitos vastaa kaikista maksamistaan kuntoutukseen liittyvistä muista harkinnanvaraisista kustannuksista esim. kuntoutuksesta aiheutuneista välittömistä kustannuksista ja lääkärin palkkioista.

1 b) Kertasuoritukset eläkkeistä
•
•
•
•
•
•

Kertasuorituksia ovat pienet eläkkeet, jotka jäävät TyEL 114 §:n, MEL 111 §:n, MYEL 94 §:n ja
JuEL 125 §:n rajamäärän alle sekä leskeneläkkeet, jotka maksetaan kertasuorituksena avioliiton
solmimisen vuoksi.
Kertasuoritukset ilmoitetaan vain tässä osiossa. Jos kertasuorituksessa on rahastoitua osaa (ei
kuitenkaan lisäturvan mukaista), merkitään rahastoitu osa osioon 1a) jatkuvat suoritukset eläkkeistä eläkelajin mukaan.
Lisäturvan kertasuoritukset ilmoitetaan vain osioissa 2. Rekisteröity TEL-lisäeläketurva ja työnantajavakuutus ja 3. Rekisteröity YEL-lisäeläketurva.
Yksityisen alan kertasuoritukset EU-siirtomääristä (ei kuitenkaan lisäturvan mukaiset) ilmoitetaan
vain osiossa 1 c) Kertasuoritukset EU-siirtomääristä.
Palkattomilta ajoilta kertyneet kertasuoritukset ilmoitetaan vain osiossa 4. Palkattomilta ajoilta
karttuneet eläkeosat.
VEKL:n mukaan kertyneet kertasuoritukset ilmoitetaan vain osiossa 5. VEKL:n mukaan karttuneet etuudet.

Vanhuuseläkkeet
o
o

L54

L55

L56
L57
L58

L59

L60

Tässä osiossa ilmoitetaan kertasuorituksina maksetut vanhuuseläkkeet
Kun kertasuorituspäätös sisältää sekä työkyvyttömyyseläkkeen että sen jatkona olevan vanhuuseläkkeen kertasuoritukset, ilmoitetaan yhdistetty kertasuoritus vain työkyvyttömyyseläkkeenä.
TyEL-MEL-eläkkeet ilman MEL-ylitteitä
• Eläkelaitoksen maksamat kertasuoritukset TyEL-MEL-vanhuuseläkkeistä ilman MELylitteitä
MEL-ylitteet
• Eläkelaitoksen maksamat kertasuoritteisen MEL-vanhuuseläkkeen vastuunjako-osan ylittävät osat 1)
YEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat kertasuoritukset YEL-vanhuuseläkkeistä
MYEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat kertasuoritukset MYEL-vanhuuseläkkeistä
Valtion palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat kertasuoritukset JuEL-vanhuuseläkkeistä, jotka perustuvat valtion
palvelukseen
Kunta-alan palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat kertasuoritukset JuEL-vanhuuseläkkeistä, jotka perustuvat kuntaalan palvelukseen
Kirkon palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet
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•

L61

Eläkelaitoksen maksamat kertasuoritukset JuEL-vanhuuseläkkeistä, jotka perustuvat kirkon
palvelukseen
Palvelukseen Kelan toimihenkilönä perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat kertasuoritukset JuEL-vanhuuseläkkeistä, jotka perustuvat palvelukseen Kelan toimihenkilönä

Työkyvyttömyyseläkkeet
o
o

L62

L63

L64
L65
L66

L67

L68

L69

Tässä osiossa ilmoitetaan kertasuorituksina maksetut työkyvyttömyyseläkkeet.
Kun kertasuorituspäätös sisältää sekä työkyvyttömyyseläkkeen että sen jatkona olevan vanhuuseläkkeen kertasuoritukset, ilmoitetaan yhdistetty kertasuoritus vain työkyvyttömyyseläkkeenä.
Yhteisesti kustannettavat TyEL-MEL-eläkkeet ilman MEL-ylitteitä
• Eläkelaitoksen maksamat kertasuoritukset TyEL-MEL-työkyvyttömyyseläkkeistä ilman MELylitteitä
MEL-ylitteet
• Eläkelaitoksen maksamat kertasuoritteisen MEL-työkyvyttömyyseläkkeen vastuunjako-osan
ylittävät osat 1)
YEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat kertasuoritukset YEL-työkyvyttömyyseläkkeistä
MYEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat kertasuoritukset MYEL-työkyvyttömyyseläkkeistä
Valtion palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat kertasuoritukset JuEL-työkyvyttömyyseläkkeistä, jotka perustuvat
valtion palvelukseen
Kunta-alan palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat kertasuoritukset JuEL-työkyvyttömyyseläkkeistä, jotka perustuvat
kunta-alan palvelukseen
Kirkon palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat kertasuoritukset JuEL-työkyvyttömyyseläkkeistä, jotka perustuvat
kirkon palvelukseen
Palvelukseen Kelan toimihenkilönä perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat kertasuoritukset JuEL-työkyvyttömyyseläkkeistä, jotka perustuvat
palvelukseen Kelan toimihenkilönä

Perhe-eläkkeet
o
o

L70
L71

L72
L73
L74

L75

Tässä osiossa ilmoitetaan kertasuorituksina maksetut perhe-eläkkeet
Jos yksityisen alan eläkelaitoksen myöntämässä perhe-eläkkeessä eläketapahtuma on sattunut
ennen 1.7.1990 ja MEL-eläkkeen edunsaaja on miesleski, hänelle maksettava eläke on kokonaan MEL-ylitettä.
Yhteisesti kustannettavat TyEL-MEL-eläkkeet ilman MEL-ylitteitä
• Eläkelaitoksen maksamat kertasuoritukset TyEL-MEL-perhe-eläkkeistä ilman MEL-ylitteitä
MEL-ylitteet
• Eläkelaitoksen maksamat kertasuoritteisen MEL-perhe-eläkkeen vastuunjako-osan ylittävät
osat 1)
YEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat kertasuoritukset YEL-perhe-eläkkeistä
MYEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat kertasuoritukset MYEL-perhe-eläkkeistä
Valtion palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat kertasuoritukset JuEL-perhe-eläkkeistä, jotka perustuvat valtion
palvelukseen
Kunta-alan palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet
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L76

L77

L78

Eläkelaitoksen maksamat kertasuoritukset JuEL-perhe-eläkkeistä, jotka perustuvat kuntaalan palvelukseen
Kirkon palvelukseen perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat kertasuoritukset JuEL-perhe-eläkkeistä, jotka perustuvat kirkon
palvelukseen
Palvelukseen Kelan toimihenkilönä perustuvat JuEL-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat kertasuoritukset JuEL-perhe-eläkkeistä, jotka perustuvat palvelukseen Kelan toimihenkilönä
MEL:n hautausavustukset (kokonaan MEL-ylitettä)
• Eläkelaitoksen maksamat MEL:n mukaiset hautausavustukset

1 c) Kertasuoritukset EU-siirtomääristä (yksityinen ala)
•
•
•

EU-siirtomäärillä tarkoitetaan Euroopan yhteisöjen palvelukseen siirtyneen virkamiehen, työntekijän tai yrittäjän Suomessa karttunutta eläkeoikeutta vastaavaa pääoma-arvoa, joka on siirretty
Euroopan yhteisöihin
Vain yksityisen alan eläkelaitokset ilmoittavat tässä osiossa maksamiensa EU-siirtomäärien kertasuoritukset (ei kuitenkaan lisäturvan mukaisia).
Palkattomilta ajoilta karttuneet kertasuoritukset EU-siirtomääristä ilmoitetaan vain osiossa 4. Palkattomilta ajoilta karttuneet eläkeosat.

Vanhuuseläkkeet
o

Tässä osiossa ilmoitetaan TyEL-MEL-YEL-MYEL-eläkelaitoksen maksamat kertasuoritukset vanhuuseläkkeiden EU-siirtomääristä.

L79*

TyEL-MEL:n mukaiset EU-siirtomäärät ilman MEL-ylitteitä
• Eläkelaitoksen maksamat vanhuuseläkkeiden TyEL-MEL-eläkeoikeudet (ei sis. TELlisäeläketurvaa) ilman MEL-ylitteitä
• Lisätään tai vähennetään TyEL:n mukainen vakuutusmaksukorko b 17 siirtomäärän maksuosuuden eräpäivästä hetkelle 1.7.v.
MEL-ylitteiden EU-siirtomäärät
• Eläkelaitoksen maksamat eläkeoikeudet MEL-vanhuuseläkkeen vastuunjako-osan ylittäviltä
osilta1)
• Lisätään tai vähennetään TyEL:n mukainen vakuutusmaksukorko b 17 siirtomäärän maksuosuuden eräpäivästä hetkelle 1.7.v.
YEL:n mukaiset EU-siirtomäärät
• Eläkelaitoksen maksamat YEL:n (ei sis YEL-lisäeläketurvaa) mukaiset vanhuuseläkkeiden
YEL-eläkeoikeudet
• Lisätään tai vähennetään YEL:n mukainen vakuutusmaksukorko siirtomäärän maksuosuuden eräpäivästä hetkelle 1.7.v.
MYEL:n mukaiset EU-siirtomäärät
• Eläkelaitoksen maksamat vanhuuseläkkeiden MYEL-eläkeoikeudet
• MYEL-eläkeoikeuksiin lisätään tai niistä vähennetään TyEL:n mukainen vakuutusmaksukorko siirtomäärän maksuosuuden eräpäivästä hetkelle 1.7.v.

L80*

L81*

L82*

Työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeet
o

L83*

Tässä osiossa ilmoitetaan yksityisen alan maksamat TyEL:n ja MEL:n sekä YEL:n ja MYEL:n
mukaiset kertasuoritukset työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeiden EU-siirtomääristä.
Yhteisesti kustannettavat TyEL-MEL:n mukaiset EU-siirtomäärät
• Eläkelaitoksen maksamat työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeiden TyEL-MEL-eläkeoikeudet
ilman MEL-ylitteitä
• Lisätään tai vähennetään TyEL:n mukainen vakuutusmaksukorko siirtomäärän maksuosuuden eräpäivästä hetkelle 1.7.v.
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MEL-ylitteiden EU-siirtomäärät
• Eläkelaitoksen maksamat EU-siirtomäärät MEL-työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeen vastuunjako-osan ylittäviltä osilta1)
• Lisätään tai vähennetään TyEL:n mukainen vakuutusmaksukorko siirtomäärän maksuosuuden eräpäivästä hetkelle 1.7.v.
YEL:n mukaiset EU-siirtomäärät
• Eläkelaitoksen maksamat työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeiden YEL-eläkeoikeudet
• Lisätään tai vähennetään YEL:n mukainen vakuutusmaksukorko siirtomäärän maksuosuuden eräpäivästä hetkelle 1.7.v.
MYEL:n mukaiset EU-siirtomäärät
• Eläkelaitoksen maksamat työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeiden MYEL-eläkeoikeudet
• MYEL- eläkeoikeuksiin lisätään tai niistä vähennetään TyEL:n mukainen vakuutusmaksukorko siirtomäärän maksuosuuden eräpäivästä hetkelle 1.7.v.

2 Rekisteröity TEL-lisäeläketurva ja työnantajavakuutus 3)
•
•

Rekisteröidyt TEL-lisäeläkkeet ovat vapaaehtoisia työeläkkeitä, jotka ovat TEL-lisäturvan karttojen mukaisia
Ennen YEL:n voimaantuloa 1970 oli yrittäjällä mahdollisuus sisällyttää itsensä työntekijöilleen ottamaansa TEL-vakuutukseen. Tällaisten työnantajavakuutusten (=TA-vakuutus) vapaakirjoja on
tällä hetkellä vielä jonkin verran olemassa. TA-vakuutuksen mukaiset eläkkeet käsitellään eläkeselvittelyssä kuten TEL-lisäturvan mukaiset eläkkeet.

L148 Vanhuuseläkkeet (TEL-lisäturva)
o Tässä kohdassa ilmoitetaan kaikki TEL-lisäturvan ja työnantajavakuutuksen mukaiset eläkelaitoksen maksamat vanhuuseläkkeet, sekä jatkuvat että kertasuoritukset.
L149 Työkyvyttömyyseläkkeet (TEL-lisäturva)
o Tässä kohdassa ilmoitetaan TEL-lisäturvan ja työnantajavakuutuksen mukaiset eläkelaitoksen
maksamat työkyvyttömyyseläkkeet, sekä jatkuvat että kertasuoritukset
L151 Perhe-eläkkeet (TEL-lisäturva)
o Tässä kohdassa ilmoitetaan TEL-lisäturvan ja työnantajavakuutuksen mukaiset eläkelaitoksen
maksamat perhe-eläkkeet, sekä jatkuvat että kertasuoritukset
L152 Hautausavustukset (TEL-lisäturva)
o Tässä kohdassa ilmoitetaan TEL-lisäturvan mukaiset eläkelaitoksen maksamat hautausavustukset
L153 Kertasuoritukset EU-siirtomääristä (TEL-lisäturva): Vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perheeläkkeet
o Tässä kohdassa ilmoitetaan yksityisen alan maksamat kertasuoritukset TEL-lisäturvan mukaisista vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeiden EU-siirtomääristä
o Yhteisesti kustannettavien osalta sisältää vakuutusmaksukoron b 17 EU-siirtomäärien maksuosuuksien eräpäivistä hetkelle 1.7.v. Eläkelaitoksen itsensä kustannettavien ja toisten eläkelaitosten kustannettavien osalta ilmoitetaan EU-siirtomäärien maksuosuuksien eräpäivien tasossa.

3 Rekisteröity YEL-lisäeläketurva
•
•

Rekisteröidyt YEL-lisäeläkkeet ovat vapaaehtoisia työeläkkeitä, jotka ovat YEL-lisäturvan karttojen mukaisia.
YEL:n mukaisia lisäeläketurvan eläkkeitä ei jaeta eläkelajeihin.

L154 Vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeet sekä hautausavustukset (YEL-lisäeläketurva)
o Tässä kohdassa ilmoitetaan YEL-lisäturvan mukaiset eläkelaitoksen maksamat vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeet ja hautausavustukset, sekä jatkuvat että kertasuoritukset
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L155 Kertasuoritukset EU-siirtomääristä (YEL-lisäturva): Vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perheeläkkeet
o Tässä kohdassa ilmoitetaan yksityisen alan maksamat kertasuoritukset YEL-lisäturvan mukaisista vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeiden EU-siirtomääristä
o Lisätään tai vähennetään YEL:n mukainen vakuutusmaksukorko siirtomäärän maksuosuuden
eräpäivästä hetkelle 1.7.v.

4 Palkattomilta ajoilta karttuneet eläkeosat
o

o
o

L135
L173

L136

L174
L138
L140

Palkattomien aikojen perusteella karttuneilla eläkeosilla tarkoitetaan TyEL 74 §:n, MEL 80 §:n,
YEL 68 §:n, JuEL 87 §:n (sekä näihin pykäliin viittaavien MYEL:n, KiEL:n, KelaL:n, SP:n eläkesäännön ja OrtKL:n sekä LL2007:54 säännösten) mukaisten etuuksien perusteena olevan työ- tai
ansiotulon perusteella karttuneita eläkeosia.
Tässä osiossa ilmoitetaan eläkelajeihin jaettuna palkattomilta ajoilta karttuneet eläkeosat, sekä
jatkuvat että kertasuoritukset
VILMA-eläkelaitosten palkattomilta ajoilta karttuneet kuntoutusrahat sisältyvät osion 1 a) Jatkuvat
suoritukset eläkkeistä kohtaan Kuntoutusrahat ja -kulut eikä niitä ilmoiteta muualla.
Vanhuuseläkkeet
• Eläkelaitoksen vanhuuseläkkeenä maksamat palkattomilta ajoilta karttuneet eläkeosat
Osittaiset varhennetut vanhuuseläkkeet
• Eläkelaitoksen osittaisena varhennettuna vanhuuseläkkeenä maksamat palkattomilta ajoilta
karttuneet eläkeosat
Työkyvyttömyyseläkkeet
• Eläkelaitoksen työkyvyttömyyseläkkeenä maksamat palkattomilta ajoilta karttuneet eläkeosat
• Sisältää palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeosien työkyvyttömyyseläkkeen kertakorotuksen
Työuraeläkkeet
• Eläkelaitoksen työusaeläkkeenä maksamat palkattomilta ajoilta karttuneet
Perhe-eläkkeet
• Eläkelaitoksen perhe-eläkkeenä maksamat palkattomilta ajoilta karttuneet eläkeosat
EU-siirtomäärät
• Sekä yksityisen että julkisen alan eläkelaitokset ilmoittavat maksamansa palkattomilta
ajoilta karttuneet EU-siirtomäärät. Palkattomilta ajoilta karttuneet EU-siirtomäärät ilmoitetaan vain tässä kentässä.
• Lisätään tai vähennetään TyEL:n mukainen vakuutusmaksukorko siirtomäärän maksuosuuden eräpäivästä hetkelle 1.7.v.

5 VEKL:n mukaan karttuneet etuudet
o

o
o
L141
L175

L142

VEKL:n mukaan karttuneilla etuuksilla tarkoitetaan lain valtion varoista suoritettavasta eläkkeen
korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta (27.6.2003/633) perusteella
karttuneita etuuksia.
Tässä osiossa ilmoitetaan sekä jatkuvat että kertasuoritukset lastenhoito- ja opiskeluajalta karttuneista etuuksista (VEKL) eläkelajeihin jaettuna.
Kuntoutusrahaan ja kuntoutusavustukseen sisältyvää VEKL-osuus peritään valtiolta.
Vanhuuseläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat vanhuuseläkkeen VEKL:n mukaan karttuneet etuudet
Osittaiset varhennetut vanhuuseläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen VEKL:n mukaan karttuneet etuudet
Työkyvyttömyyseläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat työkyvyttömyyseläkkeen VEKL:n mukaan karttuneet etuudet
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• Sisältää VEKL-eläkeosien työkyvyttömyyseläkkeen kertakorotuksen
L176 Työuraeläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat työuraeläkkeen VEKL:n mukaan karttuneet etuudet
L144
Perhe-eläkkeet
• Eläkelaitoksen maksamat perhe-eläkkeen VEKL:n mukaan karttuneet etuudet
L145
Kuntoutusrahat ja kuntoutusavustukset
• Eläkelaitoksen maksamat kuntoutusrahojen ja -avustusten VEKL:n mukaan karttuneet etuudet

6 MEL:n mukaisten eläkkeiden vastuunjako-osat ja EU-siirtomäärät 1)
o
o

o
o

Tässä osiossa ilmoitetaan jatkuvat ja kertasuoritukset MEL-vastuunjako-osista (vastaavat TyELeläkkeitä).
Tässä osiossa ilmoitetut MEL-vastuunjako-osat ilmoitetaan myös TyEL-MEL-eläkkeissä kohdissa
1 a)-1 c) jaettuna yhteisesti kustannettavaan ja eläkelaitoksen itsensä tai toisen eläkelaitoksen
kustannettavaan osaan.
Tässä osiossa ei ilmoiteta MEL-ylitteitä.
MEL-eläkkeet merkitään eläkemenotiedostoon sen mukaan, minkä lajisina ne otetaan vastuunjaossa huomioon.

L108

Vanhuuseläkkeiden vastuunjako-osat
• Eläkelaitoksen maksamat MEL:n mukaiset vanhuuseläkkeiden vastuunjako-osat
Osittaisten varhennettujen vanhuuseläkkeiden vastuunjako-osat
• Eläkelaitoksen maksamat MEL:n mukaiset osittaisten varhennettujen vanhuuseläkkeiden
vastuunjako-osat
Työkyvyttömyyseläkkeiden vastuunjako-osat
• Eläkelaitoksen maksamat MEL:n mukaiset työkyvyttömyyseläkkeen vastuunjako-osat
• Sisältää työkyvyttömyyseläkkeiden MEL-vastuunjako-osien kertakorotukset
Työuraeläkkeiden vastuunjako-osat
• Eläkelaitoksen maksamat MEL:n mukaiset työuraeläkkeiden vastuunjako-osat
Perhe-eläkkeiden vastuunjako-osat
• Eläkelaitoksen maksamat MEL:n mukaiset perhe-eläkkeen vastuunjako-osat
Osa-aikaeläkkeiden vastuunjako-osat
• Eläkelaitoksen maksamat MEL:n mukaiset osa-aikaeläkkeen vastuunjako-osat
Kuntoutusrahojen vastuunjako-osat
• Eläkelaitoksen maksamat MEL:n mukaiset kuntoutusrahojen vastuunjako-osat
EU-siirtomäärien vastuunjako-osat
• Eläkelaitoksen maksamat MEL:n mukaiset EU-siirtomäärien vastuunjako-osat
• Lisätään tai vähennetään TyEL:n mukainen vakuutusmaksukorko siirtomäärän maksuosuuden eräpäivästä hetkelle 1.7.v.

L177

L109

L178
L111
L112
L113*
L114*

7 Kunta-alan ja valtion korvausliikenteeseen kuuluvat eläkkeet
L156****
•

Vain Keva ilmoittaa ja täyttää eläkelaitosten 20 ja 30 osalta

8 Julkisen alan (JuEL, OrtKL, LL 2007:54, Suomen Pankin eläkesääntö) palkkasumma
o

Julkisen alan (JuEL 85 §, OrtKL 122 §, Landskapslag 2007:54 ja SP:n eläkesääntö 1 §) palkkasumma pyöristetään euron tarkkuuteen.

L146** ***
•
•

Eläkkeen perusteena olevat työansiot, joista ei ole vähennetty työntekijän eläkemaksua.
Palkkasummassa huomioidaan edellisiin vuosiin kohdistuneet korjaukset.
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9 Lisätietoja
o

Rahamäärät pyöristetään euron tarkkuuteen.

9.1 Työnantajavakuutuksen mukaiset eläkkeet
o

o
L115
L116
L117

Työnantajalla oli ennen YEL:n voimaantuloa oikeus sisällyttää itsensä TEL:n mukaisesti työntekijöitään varten järjestämäänsä eläketurvaan, nämä ovat työnantajavakuutuksen mukaisia eläkkeitä.
Eläkkeensaajien lukumäärä on perhe-eläketapauksissa edunjättäjien lukumäärä.
a) Eläkkeensaajien lukumäärä vuoden lopussa
b) Vuoden lopussa maksettavat eläkkeet
c) Tilivuonna maksetut eläkkeet yhteensä
• Eläkelaitoksen maksamat työnantajavakuutuksen mukaiset jatkuvat ja kertasuoritukset
• (sis. myös tilivuonna maksettuihin eläkkeisiin)

9.2 Tilivuonna sairausvakuutusrahastolle maksettu määrä
L118 Tilivuonna sairausvakuutusrahastolle maksettu määrä
• (sis. myös tilivuonna maksettuihin eläkkeisiin)
9.3 Tilivuonna TyEL 120 §, MEL 117 §, YEL 104 § ja JuEL 130 § mukaisesti KELA:lle maksetut
eläke-erät (sis. myös tilivuonna maksettuihin eläkkeisiin)
L119 Tilivuonna KELA:lle maksetut eläke-erät
• (sis. myös tilivuonna maksettuihin eläkkeisiin)
9.4 MYEL 97 §:n 1 mom. perusteella tehdyt vähennykset
o
o
L120

L121

Sisältyy myös tilivuonna maksettuihin eläkkeisiin
Eläkkeistä tilivuonna vähennetyt maksamatta jääneet MYEL:n vakuutusmaksut
a) Eläkkeiden lukumäärä
• MYEL-eläkkeiden lukumäärä, joista on vähennetty maksamatta jääneet MYEL:n vakuutusmaksut
• Lukumäärä on eläkkeensaajakohtainen
b) Vähennykset yhteensä
• maksamatta jääneet MYEL:n vakuutusmaksut, jotka on vähennetty eläkkeestä

9.5 YEL 119 § perusteella tehdyt vähennykset
o
o
L122

L123

Sisältyy myös tilivuonna maksettuihin eläkkeisiin.
Eläkkeistä tilivuonna vähennetty maksamatta jääneet YEL:n vakuutusmaksut
a) Eläkkeiden lukumäärä
• YEL-eläkkeiden lukumäärä, joista on vähennetty maksamatta jääneet YEL:n vakuutusmaksut
• Lukumäärä on eläkkeensaajakohtainen
b) Vähennykset yhteensä (sis. myös tilivuonna maksettuihin eläkkeisiin)
• maksamatta jääneet YEL:n vakuutusmaksut, jotka on vähennetty eläkkeestä
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9.6 Tilivuonna maksetut viivästyskorotukset TyEL-, YEL-, MYEL-, MEL- ja JuEL- eläkkeisiin (TyEL
115 § , MEL 112 §, YEL 100 §, MYEL 95 § ja JuEL 126 §)
L124

Tilivuonna maksetut viivästyskorotukset ilmoitetaan ainoastaan tässä osiossa
• Eivät sisälly tilivuonna maksettuihin eläkkeisiin.

9.7 Julkisen alan erityiseläkkeet
L125**

Julkisen alan erityiseläkkeet
• Eivät sisälly tilivuonna maksettuihin eläkkeisiin.
• Kevan jäsenyhteisöiden lisäsäännön mukaiset eläkkeet
• Kevan valtion eläkejärjestelmän mukaiset kansanedustajien eläkkeet (Kansanedustajien
eläkelaki), presidentin eläkkeen (Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta), ministerieläkkeet (Laki valtioneuvoston jäsenen oikeudesta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suoritettavasta perhe-eläkkeestä) ja ylimääräiset eläkkeet (valtioneuvoston päätös ylimääräisistä
eläkkeistä).

1) MEL-eläke jaetaan MEL-vastuunjako-osaan ja MEL-ylitteeseen. MEL-vastuunjako-osa on TyEL-eläketurvaa vastaava osa ja
se jakaantuu TyEL-MEL-yhteisesti kustannettavaan ja rahastoituun osaan. Rahastoitu osa jakaantuu Merimieseläkekassan vastuulla olevaan osaan ja muiden TyEL-laitosten vastuulla olevaan osaan. MEL-vastuunjako-osan ylittävää osaa kutsutaan MELylitteeksi ja se on kokonaan MEK:n vastuulla (poikkeuksena kuntoutusrahan MEL-ylite ja MEL-ylitteeseen eläkkeensaajalle
maksettava kuntoutuskorotus, mitkä ovat TyEL-MEL-eläkelaitosten yhteisesti kustannettavaa). MEL-ylitteet eivät kuulu eläkkeiden rahastoituihin osiin.
2) Sisältää MYEL:n eläketurvan lisäksi MYEL:n lisäturvan.
3) Rahastoidun osan kustantaa kokonaan lisäturvan vakuuttanut eläkelaitos. Jos eläke on rekisteröidyn TEL-lisäeläketurvan
osalta vapaakirjaeläke, myöntävä eläkelaitos saa ETK:lta lisäeläketurvan ansaitun eläkkeen ja rahastoidun osan määrän vastuulaitoksittain.
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Tiedostosta on annettava allekirjoituslomake, jossa on tiedoston nimi, tiedoston päivämäärä (positiot 18–
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