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Perustelut kustannustenjakoperusteiden poikkeussäännökselle vuodelle 2021 ja osittaisille muutok-
sille vuodesta 2022 lähtien 

Kustannustenjakoperusteissa on säännöt TyEL 183 §:n ja YEL 142 §:n mu-
kaisten työeläkkeiden kustannustenjaon selvittämistä varten. 
 
Tässä esitetty vuoden 2021 kustannustenjakoperusteiden poikkeussäännös 
sekä esitetyt muutokset vuodesta 2022 alkaen on käsitelty kustannustenjako-
ryhmässä, jossa on edustettuina Eläketurvakeskus (ETK), eläkelaitokset ja so-
siaali- ja terveysministeriö (STM). Lisäksi perustemuutoksista on keskusteltu 
Finanssivalvonnan (Fiva) kanssa. STM vahvistaa kustannustenjaon perusteet 
ja niissä tarvittavien kertoimien arvot ETK:n esityksestä. 

Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabekin konkurssiin liittyvät poikkeussäännöksenä esitettävät 
perustemuutokset vuodelle 2021 

Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabek  on ollut selvitystilassa 15.12.2011 
alkaen ja konkurssitilassa 5.2.2018 alkaen. Liikennepalvelualojen Eläkekassa 
Viabek, konkurssitilassa, (Viabek) vastuu siirretään hetkellä 30.6.2021 Keski-
näinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariseen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö 
Eloon, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmaan ja Eläkevakuutusosake-
yhtiö Veritakseen. Vastuunsiirto edellyttää tässä esitettyjä kustannustenjakope-
rustemuutoksia. Esitettyjen perustemuutosten voimaantulosäännös on muo-
toiltu siten, että jos vastuunsiirtoa ei tehdä, perustemuutokset eivät tule voi-
maan. 

Vastaanottavalle eläkelaitokselle siirtyy vastuunsiirrossa vakuutuksia vastaava 
vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden vastuuvelan sekä tasausvastuun ja osa-
ketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun määrä hetkellä 30.6.2021. Myös 
Viabekin maksamien eläkkeiden hoito siirtyy vastaanottaville eläkelaitoksille.  

Vastuunsiirto ja tässä esitetyt perustemuutokset alentaisivat vastuuta vastaan-
ottavien työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuuksia hieman. Järjestely olisi 
kuitenkin työeläkejärjestelmälle hyödyksi, koska konkurssipesän ei odoteta 
saavan sen työeläkevaroille vastaavaa sijoitustuottoa kuin normaalissa tilassa 
olevan eläkelaitoksen. 

Eläkkeiden turvaaminen eläkelaitoksen konkurssissa perustuu työntekijän elä-
kelain (TyEL) 181 §:n mukaiseen yhteisvastuuseen. Pykälän mukaan TyEL:n 
mukaista toimintaa harjoittavat eläkelaitokset (TyEL-eläkelaitokset) ja Meri-
mieseläkekassa (MEK) turvaavat etuudet työansioiden mukaisessa suhteessa. 
Tarkemmat säännökset yhteisvastuun toimeenpanosta voidaan antaa sosiaali- 
ja terveysministeriön (STM) asetuksella. Asetusta ei ole annettu. TyEL 183 
§:n mukaan yhteisvastuu sisältyy kustannustenjaon selvittelyyn. 

Tässä esityksessä on otettu huomioon Fivan ja STM:n 15.3.2021 päivätty kan-
nanotto. Sen mukaan: 
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 Yhteisvastuun voidaan katsoa realisoituvan tässä tapauksessa vastuun-
siirron yhteydessä. 

 Yhteisvastuun piirissä siirrettävän vastuuvelan ja siirrettävien varojen 
erotus täydennetään kustannustenjaossa. 

 Viabekin tulee poistaa saatavistaan määräaikaislain 853/2008 mukai-
nen rinnastettava erä. 

 Edellä mainittu vastuunsiirto ei heikennä vastaanottavien eläkelaitos-
ten vakavaraisuutta oleellisesti, eikä siirto vaaranna vakuutettuja etuja. 

Lisäksi STM on todennut syyskuussa 2018, että yhteisvastuun piiriin siirrettä-
vään vastuuvelkaan sisältyy vain vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkevastuut. 

Tässä esitetään, että Viabekin vastuunsiirron yhteydessä kaikilta TyEL-eläke-
laitoksilta ja MEK:ltä kerättäisiin konkurssista aiheutuva yhteisvastuusaami-
nen kustannustenjaon kautta. Kerätyt varat jaettaisiin vastuuta vastaanottaville 
eläkelaitoksille siirtyneen vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkevastuun ja sitä vas-
taavien Viabekin siirtyneiden varojen erotuksen mukaisesti. Yhteisvastuusaa-
minen on yhteensä arviolta noin 60 miljoonaa euroa.  

Kaikki TyEL-eläkelaitokset ja MEK maksaisivat osuuden arvioidusta yhteis-
vastuusaamisesta ennakoina 30.6.2021. Arvio yhteisvastuusaamisesta perus-
tuisi Viabekin tekemään selvitykseen vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkevastui-
den vastuunsiirtohetkelle 30.6.2021 lasketusta summasta sekä vastuunsiirrossa 
siirtyvistä varoista.  

Yhteisvastuusaamisen summa tarkentuisi lopulliseksi vastuunsiirron jälkeen ja 
sen ennakkoja tarkennettaisiin loppuvuoden tarkennettujen ennakoiden yhtey-
dessä loka-joulukuussa 2021. Lopullinen saaminen määräytyisi Viabekin il-
moittamista suureista. Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkevastuiden vastuunsiir-
tohetkelle 30.6.2021 laskettu summa laskettaisiin noudattaen Eläketurvakes-
kuksen soveltamisohjetta TyEL:n mukaisten vakuutusteknisten suureiden las-
kenta keskellä vuotta. Eläkelaitosten maksuosuuksien jako tarkentuisi lopul-
liseksi, kun vuoden 2021 lopullinen kustannustenjako tehdään vuoden 2022 
kesällä. ETK tarkastaa edellä mainitut ilmoitetut lähtösuureet normaalien tar-
kastuskäytäntöjen mukaisesti.  

Viabek on mukana vuoden 2021 lopullisissa kustannustenjaon selvittelyissä. 
Se ilmoittaa ETK:lle tarvittavat tiedot vuoden 2021 kustannustenjakoa varten. 
Viabekin vuoden 2021 kustannustenjaon selvittelyjen tarkistuserät otettaisiin 
huomioon vuoden 2021 TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyn qb-kertoimessa.  

Viabekille määrätyistä vuotta 2021 koskevista kustannustenjaon ennakoista 
siirretään kullekin Viabekin vastuuta vastaanottavalle eläkelaitokselle kysei-
selle eläkelaitokselle siirtynyttä vastuuta vastaava osuus. Toteutettava vastuun-
siirto vastaa tältä osin normaalia kannansiirtoa. Ennakoiden siirtämisestä ei ole 
mainittu erikseen perusteessa. 

Vastuunsiirron jälkeen Viabekin konkurssipesään jäisi eläkevaroja:  
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 joitain ns. epälikvidejä sijoituksia, joiden realisointi ei ole tarkoituk-
senmukaista vielä siirtohetkellä,  

 vakuutusmaksusaatavia ja riidanalaisia saatavia sekä 
 varat, jotka tarvitaan hoitokulujen kattamiseen konkurssipesän lop-

puun saattamiseksi.  

Työeläkejärjestelmä on valvonut Viabekin konkurssissa etuuksiin ja kustan-
nustenjakojärjestelmään liittyvät saamiset. Ne ovat konkurssipesän jakoluette-
lon mukaan parhaalla etuoikeudella maksettavia eriä. Konkurssipesä maksaa 
jäljelle jääviä saamisia vastuunsiirron jälkeen ETK:lle sitä mukaa kuin varoja 
realisoituu. ETK maksaisi konkurssipesän tilittämät varat TyEL-eläkelaitok-
sille ja MEK:lle eläkelaitoksissa vakuutettujen palkkasummien suhteessa vas-
taavalla menettelyllä kuin se maksaa Eläke-Kansasta ja Garantiasta realisoitu-
via varoja. Realisoituvana eränä pidetään myös Viabekin vuoden 2020 kustan-
nustenjakojen tarkistuseriä. Mikäli näiden vuoden 2020 tarkistuserien summa 
on negatiivinen, se kerätään tarvittaessa TyEL-eläkelaitoksilta ja MEK:ltä. 

Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabekin konkurssiin liittyvät toistaiseksi voimassa oleviksi esi-
tettävät perustemuutokset vuodelle 2022 

Samalla, kun haetaan vuoden 2021 konkurssiyhteisvastuusaamisen selvitte-
lyyn liittyvät kaavat poikkeussäännöksenä vuoden 2021 kustannustenjakope-
rusteeseen, haetaan myös tarvittavat toistaiseksi voimassa olevia muutokset 
vuoden 2022 kustannustenjakoperusteeseen. Toistaiseksi voimassa olevina tar-
vitaan kustannustenjakoperusteen muutokset Viabekin konkurssipesästä reali-
soituvien varojen jakoa varten. Muutokset olisivat vastaavat kuin edellä on ku-
vattu vuodelle 2021 erien jakoa varten. 

Perusteiden voimaantulosäännös 
Poikkeussäännöstä esitetään sovellettavaksi vuodelta 2021 toimitettavaan kus-
tannustenjakoon. Muita muutoksia esitetään sovellettavaksi ensimmäisen ker-
ran vuoden 2022 kustannustenjakoon. 
 
Säännökset tulisivat voimaan, mikäli Viabekin vastuu siirtyy vastaanottaville 
eläkelaitoksille 30.6.2021. 
 


