Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens
pensionsfond
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen om statens pensionsfond ändras så att det belopp som
årligen överförs från fonden till allmän finansiering i statsbudgeten gradvis ökas från nuvarande
40 procent till 45 procent av statens pensionsutgifter. Syftet med lagförslaget är att öka den
utjämnande effekt som statens pensionsfond har på pensionsutgifterna och att nå denna effekt
vid rätt tidpunkt samt att bidra till fondens placeringsverksamhet, med målet att nå vinst på lång
sikt och trygga fondens avkastning. I propositionen föreslås det också att tjänsteförhållandets
längd för fondens verkställande direktör begränsas till fem år och att behörighetsvillkoren för
uppgiften tas in i lagen. Dessutom preciseras den kunskap om placeringsverksamhet som krävs
av fondens styrelse.
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.
—————

Lagförslag

Lag
om ändring av lagen om statens pensionsfond

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om statens pensionsfond (1297/2006) 1 §, 3 § 1 mom., 4–6 § och 8 § 1 mom.,
av dem 5 och 6 § sådana de lyder i lag 1043/2013, som följer:
1§
Uppgift
För att trygga betalningen av framtida pensioner, familjepensioner och andra med dem jämförbara förmåner som grundar sig på statlig anställning som omfattas av pensionslagen för den
offentliga sektorn (81/2016) eller på annan anställning som omfattas av finansieringen av statens pensionsskydd och för att utjämna de utgifter som dessa medför för staten finns statens
pensionsfond, som står utanför statsbudgeten.
3§
Styrelsen
Statens pensionsfond har en styrelse som svarar för fonden. Styrelsen utses av finansministeriet för tre år i sänder. Styrelsen har en ordförande, en vice ordförande och högst fem andra
medlemmar. Styrelsens medlemmar ska ha gott anseende. I styrelsen ska finnas god sakkunskap
om placeringsverksamhet. Medlemmarna har, med undantag av ordföranden, en personlig suppleant. Tre medlemmar och deras personliga suppleanter ska utses bland personer som föreslagits av statstjänstemännens och statens arbetstagares personalorganisationer på centralnivå. Finansministeriet kan befria styrelsens medlemmar från uppdraget. Finansministeriet fastställer
arvodena för styrelsens medlemmar samt fastställer fondens arbetsordning på förslag av styrelsen.
—————————————————————————————
4§
Personal
Statens pensionsfond har en verkställande direktör i tjänsteförhållande, med en mandattid på
fem år. Behörighetsvillkor för den verkställande direktören är högre högskoleexamen, sådan
mångsidig erfarenhet och kännedom om placeringsverksamhet som uppgiften förutsätter samt i
praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap. Vid fonden kan också finnas andra
anställda i tjänsteförhållande.
5§
2

Inkomster
Statens pensionsfonds inkomster består av de pensionsavgifter från statens ämbetsverk och
inrättningar, statliga affärsverk samt sammanslutningar och inrättningar vars pensionsskydd för
personalen eller en del av personalen enligt annan lagstiftning ska skötas av staten eller på vilka
den upphävda lagen om statens pensioner (1295/2006) har tillämpats och av de pensionsavgifter
från arbetstagare som betalas in till fonden samt av avkastningen på fondens medel. Till inkomsterna hör dessutom sådana andra avgifter som enligt separata bestämmelser utgör inkomster för fonden.
Sysselsättningsfonden betalar statens pensionsfond en avgift med vilken ansvaret och kostnaderna för beaktande av arbetslöshets- och utbildningsperioder täcks i tillämpliga delar så som
föreskrivs i 182 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).
Arbetstagarens pensionsavgift, som avses i 168 § i pensionslagen för den offentliga sektorn,
ska redovisas på statens pensionsfonds konto på det sätt som Keva bestämmer.
6§
Utgifter och tillväxt
Från statens pensionsfond överförs årligen till statsbudgeten ett belopp som utgör 40 procent
av de årliga utgifterna för pensioner som grundar sig på statlig anställning som omfattas av
pensionslagen för den offentliga sektorn och för andra pensioner som omfattas av finansieringen
av statens pensionsskydd. Överföringen är 41 procent 2024, 42 procent 2025, 43 procent 2026,
44 procent 2027 och 45 procent från och med 2028.
Statens pensionsfond har vuxit till sitt fulla belopp i slutet av det finansår under vilket de
fonderade medlen uppnår ett belopp som utgör 25 procent av pensionsansvaret för pensioner
som grundar sig på statlig anställning som omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn
eller på annan anställning som omfattas av statens pensionsfondering.
Om fondens medel i förhållande till statens pensionsansvar är mer än 25 procent två finansår
i följd, ska det belopp som överförs till budgeten ökas med 3 procentenheter mer än vad som
anges i 2 mom., tills fondens medel i förhållande till statens pensionsansvar är mindre än 25
procent.
Om de inkomster som med stöd av 5 § betalas in till fonden två finansår i följd är större än
det belopp som enligt 2 och 3 mom. ska överföras till statsbudgeten, beslutas det årligen i statsbudgeten om det belopp som ska överföras till budgeten. För användningen av fondens medel
gäller därefter vad som föreskrivs separat.
Utgifterna för fondens verksamhet betalas av fondens medel.
8§
Bokslut och revision
I statens pensionsfonds balansräkning eller i noter till den ska uppges pensionsansvaret enligt
de pensioner som grundar sig på anställning som avses i 1 § samt den täckta ansvarsandelen i
euro och i förhållande till pensionsansvaret med en tiondels procents noggrannhet både för den
avslutade och för den föregående räkenskapsperioden.
—————————————————————————————
———
Denna lag träder i kraft den xx xxxxx 20 .
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Vad som i 4 § föreskrivs om mandattiden för verkställande direktören för statens pensionsfond
gäller inte en verkställande direktör som är anställd i tjänsteförhållande när denna lag träder i
kraft.
Vad som i 3 § 1 mom. föreskrivs om den sakkunskap som förutsätts av styrelsen för statens
pensionsfond tillämpas inte på fondens nuvarande styrelse.
—————

Helsingfors den xx xxxxx 20xx
Statsminister

Sanna Marin

Finansminister Annika Saarikko
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Valitse kohde.
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