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Kustannustenjakoperusteen poikkeussäännös vuodelle 2021 ja
muutos vuodesta 2022 lähtien

A Poikkeussäännös vuoden 2021 kustannustenjakoon

Tämän poikkeussäännöksen mukaan selvitetään Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabekin,
konkurssitilassa, (Viabek) konkurssista aiheutuneeseen TyEL 181 §:n mukaiseen yhteisvas-
tuusaamiseen ja Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabek konkurssipesän (Viabekin konkurs-
sipesä) omaisuuden realisoinnista saataviin eriin liittyvä kustannustenjako vuodelle 2021.

Laskettaessa kohdan 1.2 mukaista hyvitystä Viabekin vastuuta vastaanottaville eläkelaitoksille
vuodelle 2021 käytetään kaavaa

HV J
2021 = Ea

2021 +Eb
2021 +Ed

2021 +Em
2021 +HV B

2021,

missä suure HV B
2021 = VV I

6,2021−Asiirto
6,2021 on Viabekin konkurssista aiheutunut vastuuvajaus, joka

katetaan kullekin Viabekin vastuuta vastaanottavalle eläkelaitokselle yhteisvastuusaamisena jäl-
jempänä esitetyllä tavalla. Suure VV I

6,2021 on vastuuta vastaanottavalle eläkelaitokselle vastuunsiir-
rossa siirtyneen TyEL 179 §:n 4 momentissa tarkoitetuissa laskuperusteissa määritellyn vanhuus-
ja työkyvyttömyyseläkkeiden vastuuvelan määrä hetkellä 30.6.2021 ja Asiirto

6,2021 on vastuuta vastaa-
nottavalle eläkelaitokselle 30.6.2021 vastuunsiirrossa siirtyneiden varojen määrä.

ETK määrää yhteisvastuusaamiseen liittyvistä suureista ennakon Viabekin ETK:lle ilmoittamis-
ta arviotiedoista. TyEL-eläkelaitokset ja MEK kustantavat ennakon palkkasummien suhteessa.
Kunkin TyEL-eläkelaitoksen ja MEK:n osuus koko ennakkoerästä lasketaan eläkelaitokselle
arvioidun palkkasummasuureen Spsm

2021 perusteella. Arvioituna palkkasummana Spsm
2021 ennakoita

laskettaessa käytetään vuoden 2021 TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyn ennakoita tai tarken-
nettuja ennakoita varten annettua viimeisintä arvioitua vuoden 2021 palkkasummaa. ETK antaa
päätöksen 31.5.2021 mennessä ennakosta TyEL-eläkelaitoksille ja MEK:lle. TyEL-eläkelaitokset
ja MEK maksavat ennakon ETK:lle 30.6.2021. ETK maksaa kullekin Viabekin vastuuta vastaa-
nottavalle eläkelaitokselle osuuden ennakkoerästä 30.6.2021 kyseiselle eläkelaitokselle arvioitua
suuretta HV B

2021 vastaavasti. Edellä mainitut hetkellä 30.6.2021 maksettavat ennakkoerät yhdiste-
tään vastuuta vastaanottaville eläkelaitoksille.

Viabek ilmoittaa suureiden VV I
6,2021 ja Asiirto

6,2021 lopulliset arvot ETK:lle vastuunsiirron jälkeen ja ne
otetaan huomioon laskettaessa TyEL-eläkelaitoksille ja MEK:lle kohdan 1.4.1 mukaisia vuoden
2021 tarkennettuja ennakoita KV J(loppu) ajaksi 1.10.-31.12.2021. Tällöin käytetään kohdassa
1.4.1 määritellyn kertoimen qb′

2021 laskennassa kaavaa

qb′
2021 =

∑Eb
2021−∑BbL

2021 +∑HV B
2021
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v

.

Viabekin vastuuta vastaanottaville eläkelaitoksille lisätään ajaksi 1.10.-31.12.2021 laskettujen
tarkennettujen ennakoiden hyvitykseen kyseisen eläkelaitoksen suureen HV B

2021 lopullinen arvo.
Laskettaessa tarkennettuja ennakoita ajaksi 1.10.-31.12.2021 laskennassa huomioidaan alku-
vuonna maksettuina ennakoina suureen KV J

v (alku) lisäksi tämän poikkeussäännöksen mukaiset
30.6.2021 suoritetut suuretta ∑HV B

2021 koskevat ennakot.

Viabekin konkurssipesään jää vastuunsiirron jälkeen konkurssissa valvottuja, etuoikeutettuja
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saatavia, jotka Viabekin konkurssipesä tilittää ETK:lle. Jos Viabekin konkurssipesästä realisoi-
tuu vuonna 2021 eriä TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyyn, ne tilitetään ETK:lle ja hyvitetään
TyEL-eläkelaitoksille ja MEK:lle eläkelaitokselle arvioidun palkkasumman Spsm

2021 perusteella.
Realisoituvat erät sisältyvät jäljempänä määriteltävään suureeseen MV B

2021. Realisoituvana eränä
pidetään myös Viabekin vuoden 2020 TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyn, YEL-eläkkeiden
kustannustenjaon, palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkkeen osien kustannustenjaon ja perus-
teiden valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon
tai opiskelun ajalta mukaisen selvittelyn tarkistuseriä. Mikäli näiden vuoden 2020 tarkistuserien
summa on negatiivinen, se kerätään TyEL-eläkelaitoksilta ja MEK:ltä, jos tarkistuserien summa
yhdessä jäljempänä mainittujen Garantian, Eläke-Kansan ja Viabekin konkurssipesän realisoitu-
vien erien kanssa on pienempi kuin -150 000 euroa. Arvioituna palkkasummana Spsm

2021 käytetään
vuoden 2021 TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyn ennakoita tai tarkennettuja ennakoita varten
annettua viimeisintä arvioitua vuoden 2021 palkkasummaa. Erät otetaan huomioon tässä poik-
keussäännöksessä määriteltyä kerrointa qb

2021 laskettaessa. Viabekin konkurssipesä tilittää ne
ETK:lle sitä mukaa kuin Viabekin konkurssipesästä realisoituu varoja.

Viabekin konkurssipesästä realisoituvat erät lasketaan yhteen kustannustenjakoperusteen koh-
tien 1.2.9 ja 1.2.10 mukaisten Garantiasta tai Eläke-Kansasta realisoituvien erien kanssa. Jos
Garantian, Eläke-Kansan tai Viabekin konkurssipesän ETK:lle maksama ennakkoerä on yksin
tai yhdessä aikaisemmin jakamatta jääneiden Garantian, Eläke-Kansan ja Viabekin konkurs-
sipesän erien kanssa vähintään 150 000 euroa, jaetaan kaikki jakamattomat ennakkoerät vii-
meistään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun erä on saapunut ETK:een. ETK antaa TyEL-
eläkelaitoksille päätöksen Garantian tai Eläke-Kansan ennakkoerän suuruudesta. ETK antaa
TyEL-eläkelaitoksille ja MEK:lle päätöksen Viabekin konkurssipesän ennakkoerän suuruudes-
ta.

Jos Garantian, Eläke-Kansan tai Viabekin konkurssipesän ennakkoerä yhdessä aikaisemmin ja-
kamatta jääneiden Garantian, Eläke-Kansan ja Viabekin konkurssipesän ennakkoerien kanssa on
alle 150 000 euroa, ennakkoerä maksetaan eläkelaitoksien seuraavan tarkistuserän yhteydessä.
Ennakkoeriä vastaanottaneille eläkelaitoksille lasketaan korkoa näille ennakkoerille lopullista
TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyä varten maksupäivästä 1.7.v+1 asti. Korkokantana käytetään
TyEL 179 §:n 4 momentissa tarkoitettujen perusteiden mukaista vakuutusmaksukorkoa b17.

Laskettaessa kohdan 1.3 mukaista qb
2021-kerrointa käytetään kaavaa

qb
2021 =

∑Eb
2021−MEK
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2021−MV B

2021− (1+b17)
−1/2 ·Y b

2021−∑BbL
2021 +∑HV B

2021

∑Spsm
v

,

missä suure MV B
2021 on summa Viabekin konkurssipesästä realisoituneista eristä ja Viabekin TyEL-

MEL-VILMA-eläkeselvittelyn, YEL-eläkkeiden kustannustenjaon, palkattomilta ajoilta karttu-
neiden eläkkeen osien kustannustenjaon ja perusteiden valtion varoista suoritettavasta eläkkeen
korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta mukaisen selvittelyn vuoden
2021 kustannustenjaon tarkistuseristä per 1.7.2021.

Laskettaessa kohdan 1.5 mukaista vuoden 2021 TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyn tarkistuse-
rää siinä otetaan huomioon eläkelaitosten maksamat ja saamat yhteisvastuusaamiseen ∑HV B

2021
liittyvät ennakkoerät sekä suureeseen MV B

2021 sisältyvät Viabekin konkurssipesästä realisoituneet
erät sekä Viabekin tarkistuserät. Yhteisvastuusaamiseen liittyville ennakkoerille lasketaan korkoa
lopullista TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyä varten 30.6.2021 alkaen 1.7.2022 asti ja Viabekin
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konkurssipesästä realisoituneille erille lasketaan korkoa maksupäivästä 1.7.2022 asti. Korkokan-
tana käytetään TyEL:n 179 § 4 momentissa tarkoitettujen perusteiden mukaista vakuutusmaksu-
korkoa b17.

B Vuoden 2022 kustannustenjakoperusteeseen haettavat toistaiseksi
voimassaolevat muutokset

————————–

Lisätään Kustannustenjakoperusteiden osan I toiseen kappaleeseen uusi viimeinen virke:

Lisäksi perusteiden osassa I selvitetään Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabek konkurssipe-
sän (Viabekin konkurssipesä) omaisuuden realisoinnista saataviin eriin liittyvä kustannustenjako
TyEL-eläkelaitoksille ja MEK:lle. Viabekin konkurssipesän omaisuuden realisoituvat erät ovat
vuoden 2021 kustannustenjakoperusteen poikkeussäännöksen mukaisia eriä.

————————–

Muutetaan kohdassa 1.3 Eläkelaitoksen maksu MV J
v määritellyn kertoimen qb

v kaava seuraavasti:

qb
v =

∑Eb
v −MEK

v −MLU
v −MV B

v − (1+b17)
−1/2 ·Y b

v −∑BbL
v

∑Spsm
v

————————–

Lisätään uusi kohta 1.2.11 Viabekin konkurssipesän loppuunselvittely

Viabekin konkurssipesästä realisoituvat erät MV B
v tilitetään ETK:lle ja hyvitetään TyEL-

eläkelaitoksille ja MEK:lle kohdan 1.3.3 mukaisten palkkasummien Spsm
v suhteessa ja otetaan

huomioon kohdassa 1.3 määriteltyä kerrointa qb
v laskettaessa. Viabekin konkurssipesän realisoi-

tuvien erien jakaminen ennakkoerinä on selvitetty kohdassa 1.4.5. Viabekin konkurssipesän rea-
lisoituvat erät ovat vuoden 2021 kustannustenjakoperusteen poikkeussäännöksen mukaisia eriä ja
Viabekin konkurssipesä tilittää ne ETK:lle sitä mukaa kuin Viabekin konkurssipesästä realisoituu
varoja.

————————–

Muutetaan kohta 1.4.5 seuraavasti:

1.4.5 Eläke-Kansan, luottovakuutuksen ja Viabekin konkurssipesän ennakkoerät ja niiden maksa-
minen

Kohtien 1.2.9 ja 1.2.10 mukaiset Eläke-Kansasta realisoituvat erät ja Garantiasta palautuva luot-
tovakuutuksen ylite jaetaan ennakkoerinä TyEL-eläkelaitoksille kohdan 1.3.3 mukaisten palkka-
summien suhteessa ja kohdan 1.2.11 mukaiset Viabekin konkurssipesästä realisoituvat erät jae-
taan TyEL-eläkelaitoksille ja MEK:lle kohdan 1.3.3 mukaisten palkkasummien suhteessa. Vuon-
na v maksettavien ennakkoerien jakoon käytetään vuoden v TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyn
ennakoita tai tarkennettuja ennakoita varten annettua viimeisintä arvioitua vuoden v palkkasum-
maa Spsm

v . Viabekin konkurssipesästä realisoituvat erät lasketaan yhteen Garantiasta tai Eläke-
Kansasta realisoituvien erien kanssa.

Jos Garantian, Eläke-Kansan tai Viabekin konkurssipesän ETK:lle maksama ennakkoerä on



Liite 1 16.4.2021

yksin tai yhdessä aikaisemmin jakamatta jääneiden Garantian, Eläke-Kansan ja Viabekin kon-
kurssipesän erien kanssa vähintään 150 000 euroa, jaetaan kaikki jakamattomat ennakkoe-
rät viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun erä on saapunut ETK:een. ETK antaa
TyEL-eläkelaitoksille päätöksen Garantian tai Eläke-Kansan ennakkoerän suuruudesta ja TyEL-
eläkelaitoksille ja MEK:lle päätöksen Viabekin konkurssipesän ennakkoerän suuruudesta.

Jos Garantian, Eläke-Kansan tai Viabekin konkurssipesän ennakkoerä yhdessä aikaisemmin ja-
kamatta jääneiden Garantian, Eläke-Kansan ja Viabekin konkurssipesän ennakkoerien kanssa on
alle 150 000 euroa, ennakkoerä maksetaan eläkelaitoksien seuraavan tarkistuserän yhteydessä.

Ennakkoeriä vastaanottaneille eläkelaitoksille lasketaan korkoa näille ennakkoerille lopullista
TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyä varten maksupäivästä 1.7.v+1 asti. Korkokantana käytetään
TyEL 179 §:n 4 momentissa tarkoitettujen perusteiden mukaista vakuutusmaksukorkoa b17.

C Voimaantulosäännös

Kohta A tulee voimaan 30.6.2021 ja sitä sovelletaan vuoden 2021 kustannustenjakoon, mikäli
Viabekin vastuu siirtyy vastuuta vastaanottaviin eläkelaitoksiin 30.6.2021.

Kohta B tulee voimaan 1.1.2022 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2022 kustannus-
tenjakoon, mikäli Viabekin vastuu siirtyy vastuuta vastaanottaviin eläkelaitoksiin 30.6.2021.

Ennen perusteiden voimaantuloa voidaan ryhtyä niiden edellyttämiin toimenpiteisiin.
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