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Laki
valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtion eläkerahastosta annetun lain (1297/2006) 1 §, 3 §:n 1 momentti, 4, 5

ja 6 § sekä 8 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 5 ja 6 § laissa 1043/2013, seuraa-
vasti:

1 §

Valtion eläkerahaston tehtävä

Julkisten alojen eläkelain (81/2016) piiriin kuuluvaan valtion palvelukseen ja muuhun
valtion eläketurvan rahoituksen piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvien tulevien eläk-
keiden, perhe-eläkkeiden ja niihin verrattavien muiden etujen maksamiseen varautumi-
seksi ja näistä eduista valtiolle aiheutuvien menojen tasaamiseksi on valtion talousarvion
ulkopuolinen valtion eläkerahasto.

3 §

Valtion eläkerahaston hallitus

Valtion eläkerahastolla on hallitus, joka vastaa rahastosta. Hallituksen määrää valtiova-
rainministeriö kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheen-
johtaja ja enintään viisi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenen tulee olla hyvämaineinen. Hal-
lituksessa on oltava hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemus. Jäsenillä on puheenjohtajaa lu-
kuun ottamatta henkilökohtainen varajäsen. Kolme jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset
varajäsenensä on määrättävä valtion virkamiesten ja työntekijäin keskustason henkilöstö-
järjestöjen ehdottamista henkilöistä. Valtiovarainministeriö voi vapauttaa hallituksen jä-
senen tehtävästään. Valtiovarainministeriö vahvistaa jäsenten palkkiot sekä hallituksen
esityksestä rahaston työjärjestyksen.

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

4 § 

Valtion eläkerahaston henkilöstö

Valtion eläkerahastolla on virkasuhteinen toimitusjohtaja, jonka toimikausi on viisi
vuotta. Toimitusjohtajan kelpoisuusvaatimuksina ovat ylempi korkeakoulututkinto, tehtä-
vän edellyttämä monipuolinen kokemus ja sijoitustoiminnan tuntemus, käytännössä osoi-
tettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä hyvämaineisuus. Rahastolla voi olla myös
muuta virkasuhteista henkilöstöä.
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5 §

Valtion eläkerahaston tulot

Valtion eläkerahaston tuloja ovat rahastolle tuloutettavat valtion virastojen ja laitosten
eläkemaksut, liikelaitosten eläkemaksut, niiden yhteisöjen ja laitosten eläkemaksut, joi-
den henkilöstön tai sen osan eläketurva on muualla laissa säädetty valtion vastattavaksi tai
joiden henkilöstöön tai sen osaan on sovellettu kumottua valtion eläkelakia (1295/2006),
työntekijän eläkemaksut sekä rahaston varoille saadut tuotot. Lisäksi tuloja ovat ne muut
maksut, jotka erikseen säädetään rahaston tuloiksi.

Työllisyysrahasto suorittaa valtion eläkerahastolle maksun, jolla katetaan työttömyys-
ja koulutusajan huomioon ottamisesta aiheutuvaa vastuuta ja kuluja. Maksun suorittami-
seen sovelletaan, mitä työntekijän eläkelain (395/2006) 182 §:ssä säädetään.

Julkisten alojen eläkelain 168 §:ssä tarkoitettu työntekijän eläkemaksu tilitetään valtion
eläkerahaston tilille Kevan määräämällä tavalla.

6 §

Valtion eläkerahaston menot ja rahaston karttuminen

Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka on 45
prosenttia julkisten alojen eläkelain piiriin kuuluvaan valtion palvelukseen perustuvista
eläkkeistä ja muista valtion eläketurvan rahoituksen piiriin kuuluvista eläkkeistä aiheutu-
vasta vuotuisesta menosta. 

Valtion eläkerahasto on karttunut täyteen määräänsä sen varainhoitovuoden lopussa,
jonka aikana rahastoidut varat ovat saavuttaneet määrän, joka on 25 prosenttia julkisten
alojen eläkelain piiriin kuuluvaan valtion palvelukseen perustuvista eläkkeistä ja muista
valtion eläketurvan rahoituksen piiriin kuuluvista eläkkeistä aiheutuvasta eläkevastuusta.

Jos rahaston varat suhteessa valtion eläkevastuuseen ovat yli 25 prosenttia kahtena pe-
räkkäisenä varainhoitovuotena, lisätään talousarvioon siirrettävää määrää 3 prosenttiyk-
sikköä yli sen, mitä 1 momentissa ja siirtymäsäännöksessä säädetään, kunnes rahaston va-
rat suhteessa valtion eläkevastuuseen ovat alle 25 prosenttia. Talousarvioon siirrettävä
määrä maksetaan rahaston tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen.

Jos rahastolle 5 §:n perusteella kertyvät tulot pois lukien rahaston varoille saadut tuotot
ovat kahden peräkkäisen varainhoitovuoden aikana suuremmat kuin mitä 2 ja 3 momen-
tissa säädetään siirrettäväksi valtion talousarvioon, päätetään talousarvioon siirrettävästä
määrästä vuosittain valtion talousarviossa. Rahaston varojen käytöstä säädetään tämän jäl-
keen erikseen.

Rahaston toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan rahaston varoista.

8 §

Valtion eläkerahaston tilinpäätös ja tilintarkastus

Valtion eläkerahaston taseessa tai sen liitetiedoissa on ilmoitettava 1 §:ssä tarkoitettuun
palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuva eläkevastuu sekä eläkevastuun katettu osa
euromääräisenä ja suhteessa eläkevastuuseen yhden prosentin kymmenesosan tarkkuudel-
la sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä edeltäneeltä tilikaudelta.

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

Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2022.
Mitä 4 §:ssä säädetään valtion eläkerahaston toimitusjohtajan toimikauden pituudesta,

ei sovelleta tämän lain voimaan tullessa virkasuhteessa olevaan toimitusjohtajaan. 
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Mitä 3 §:n 1 momentissa säädetään valtion eläkerahaston hallitukselta edellytettävästä
asiantuntemuksesta, ei sovelleta rahastolla tämän lain voimaan tullessa olevaan hallituk-
seen.

Tämän lain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu siirto on 40 prosenttia vuosina 2022 ja 2023,
41 prosenttia vuonna 2024, 42 prosenttia vuonna 2025, 43 prosenttia vuonna 2026 ja 44
prosenttia vuonna 2027. 

Helsingissä 1.4.2022

Tasavallan Presidentti
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