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Laki
Kevasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Kevasta annetun lain (66/2016) 2 §:n 1 momentin 1 kohta, 3 §:n 1 momentti,

2 momentin 4 kohta ja 19 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentin 1 kohta laissa
455/2020 sekä 3 §:n 2 momentin 4 kohta ja 19 § laissa 513/2020, sekä

lisätään lakiin uusi 19 a–19 c § seuraavasti:

2 §

Kevan tehtävät

Kevan tehtävänä on hoitaa:
1) julkisten alojen eläkelain (81/2016) mukaisen kunta-alan, hyvinvointialueiden, hy-

vinvointiyhtymien, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suo-
men Pankin henkilöstön eläketurvan toimeenpanoa ja henkilöstön työkyvyttömyysriskin
vähentämiseen liittyvää toimintaa sekä muita mainitussa laissa säädettyjä tehtäviä;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

3 §

Kevan jäsenyhteisöt

Kevan jäsenyhteisöjä ovat kunnat, kuntayhtymät, hyvinvointialueet, hyvinvointiyhty-
mät, Keva, Kuntien takauskeskus ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Kevan jäsenyhteisöksi voi liittyä sellainen:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

4) osakeyhtiö, säätiö tai osuuskunta, jossa yhdellä tai useammalla 1 momentissa mai-
nitulla jäsenyhteisöllä on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräys-
valta ja jonka avulla tuotetaan kuntien tai hyvinvointialueiden lakiin perustuvien tehtävien
hoidossa edellytettäviä palveluja sekä näitä välittömästi palvelevia toimintoja;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

19 §

Jäsenyhteisöjen maksut

Kevan menot jäsenyhteisöjen palveluksessa olevan henkilöstön eläketurvan hoitami-
sesta jaetaan jäsenyhteisöjen maksettavaksi noudattaen 19 a–19 c §:ää. Valtiovarainmi-
nisteriö vahvistaa 19 c §:ssä tarkoitetun tasausmaksun kokonaismäärän Kevan esitykses-
tä.

Keva päättää jäsenyhteisöiltä kerättävien eläkemaksujen laskentaperusteet ja tasaus-
maksun määrät. Keva antaa tarkempia määräyksiä maksujen suorittamisen perusteista.
HE 241/2020
StVM 16/2021
EV 111/2021
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Jäsenyhteisöjen 19 a ja 19 b §:ssä tarkoitetun eläkemaksun tulee yhdessä olla keski-
määrin samantasoinen kuin työntekijän eläkelain (395/2006) mukainen keskimääräinen
työeläkevakuutusmaksu.

Jäsenyhteisöltä voidaan periä ennakkoja 19 a–19 c §:ssä säädetyistä maksuista.

19 a §

Työansioihin perustuva eläkemaksu

Työansioihin perustuva eläkemaksun määrää koskeva päätös kullekin jäsenyhteisölle
on tehtävä sen palveluksessa olevien henkilöiden julkisten alojen eläkelain 85 ja 86 §:ssä
tarkoitettujen työansioiden yhteismäärien perusteella.

19 b §

Työkyvyttömyyseläkemaksu

Työkyvyttömyyseläkemaksun määrää koskeva päätös on tehtävä ottaen huomioon sekä
jäsenyhteisön julkisten alojen eläkelain 85 ja 86 §:ssä tarkoitettujen työansioiden yhteis-
määrä että jäsenyhteisön toteutunut työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutusrahakorvausmeno
tai jompikumpi näistä.

19 c §

Tasausmaksu

Tasausmaksun tulee kattaa eläkemenot pitkällä aikavälillä 19 a ja 19 b §:ssä säädetyn
eläkemaksun lisäksi. Tasausmaksua maksavat hyvinvointialueet ja kunnat.

Tasausmaksu jaetaan hyvinvointialueiden ja kuntien kesken siinä suhteessa, mikä on
hyvinvointialueiden ja kuntien osuus niiden julkisten alojen eläkelain 85 ja 86 §:ssä tar-
koitetuista työansioista tämän lain voimaantullessa. Tätä jakoa laskettaessa hyvinvointi-
alueiden työansioiksi lasketaan sen henkilöstön työansiot, joka siirtyy hyvinvointialueille
hyvinvointialueesta annetussa laissa (611/2021) ja sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelas-
tustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voi-
maanpanosta annetun lain (616/2021) mukaan. Lisäksi hyvinvointialueiden työansioiksi
lasketaan ne julkisten alojen eläkelain 85 ja 86 §:ssä tarkoitetut työansiot, jotka ovat työn-
tekijöillä sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja tuottavassa yhtiössä, jonka osakkeiden
omistus siirtyy hyvinvointialueiden perustamisen yhteydessä kunnalta tai kuntayhtymältä
hyvinvointialueelle. Kuntien työansioiksi lasketaan kuntiin, kuntayhtymiin, yhtiöihin,
säätiöihin, yhdistyksiin ja osuuskuntiin jäävän henkilöstön julkisten alojen eläkelain 85 ja
86 §:ssä tarkoitetut työansiot.

Hyvinvointialueiden osuus jaetaan hyvinvointialueiden kesken hyvinvointialueiden ra-
hoituksesta annetun lain (617/2021) mukaisen valtion rahoituksen suhteessa. Kuntien
osuus jaetaan kuntien kesken kunakin vuonna kuntien viimeiseksi vahvistetun tilinpäätök-
sen mukaisen verorahoituksen suhteessa. Kunnan verorahoituksella tarkoitetaan kunnan
saamia kunnallisvero-, kiinteistövero- ja yhteisöverotuloja sekä valtionosuuksia, jotka
kunnalle myönnetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009),
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) ja vapaasta sivistys-
työstä annetun lain (632/1998) perusteella. Kunnan osuutta laskettaessa ei kuitenkaan ote-
ta huomioon kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaista har-
kinnanvaraista valtionosuuden korotusta.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021 Sen 19 ja 19 a–19 c § tulevat kui-

tenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2023.
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