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455/2020

Laki
Kevasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Kevasta annetun lain (66/2016) 2 §:n 1 momentin 1 kohta, 6 §:n 3 momentti

ja 24 §, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 541/2019, seuraavasti:

2 §

Kevan tehtävät

Kevan tehtävänä on hoitaa:
1) julkisten alojen eläkelain (81/2016) mukaista kunta-alan, valtion, evankelis-luteri-

laisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin henkilöstön eläketurvan toimeen-
panoa ja henkilöstön työkyvyttömyysriskin vähentämiseen liittyvää toimintaa sekä muita
mainitussa laissa säädettyjä tehtäviä;

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

6 §

Yleinen valvonta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Valtiovarainministeriö asettaa enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan tilintarkastajan,

jonka tehtävänä on tarkastaa Kevan kirjanpidosta ja muusta aineistosta, että Kevan esittä-
mät 24 §:ssä tarkoitetut laskelmat valtion, evankelis-luterilaisen kirkon, Kansaneläkelai-
toksen ja Suomen Pankin eläkkeiden maksamiseen tarvittavasta summasta ja Kevan kus-
tannusten korvauksesta antavat oikeat ja riittävät tiedot. Lisäksi tilintarkastajan tehtävänä
on tarkastaa Kevan kirjanpidosta ja muusta aineistosta, että Keva on perinyt valtion ja kir-
kon työnantajan eläkemaksut valtion eläketurvan rahoituksesta annetun lain 2 §:n 1 mo-
mentin ja evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta annetun lain 3 §:n 2 mo-
mentissa säädetyn mukaisina ja työntekijän eläkemaksut julkisten alojen eläkelain 168 §:n
2 momentissa säädetyn mukaisina ja että eläkemaksut sekä siirtymämaksut ja Työllisyys-
rahaston työeläkekustannusosuus on maksettu oikean suuruisina valtion eläkerahastolle ja
että eläkemaksut ja Työllisyysrahaston työeläkekustannusosuus on maksettu oikean suu-
ruisena evankelis-luterilaiselle kirkolle. Tilintarkastajan on oltava joko Tilintarkastusval-
vonnan hyväksymä KHT-tilintarkastaja tai JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastuksesta sääde-
tään tilintarkastuslaissa (1141/2015).
HE 28/2020
StVM 8/2020
EV 48/2020
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455/2020  
24 §

Valtion, evankelis-luterilaisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin 
eläkemenojen maksu ja Kevan kustannusten korvaus

Valtio, kirkon eläkerahasto, Kansaneläkelaitos ja Suomen Pankki maksavat Kevalle en-
nakkoon eläke-etuuksien maksamiseen tarvittavan määrän. Jos toteutuneet kustannukset
ylittävät tai alittavat arvioidun määrän, erotus otetaan jälkikäteen huomioon korjauseränä.

Valtion eläkerahasto maksaa Kevalle korvauksen valtion palveluksesta karttuvaan elä-
keturvaan liittyvien tehtävien hoitamisesta. Myös Kansaneläkelaitos ja Suomen Pankki
maksavat henkilöstönsä ja kirkon eläkerahasto evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa
olevien henkilöiden eläketurvan hoitamisesta Kevalle korvauksen. Valtiovarainministeriö
vahvistaa valtion eläkerahaston, kirkon eläkerahaston, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen
Pankin Kevalle ennakkomaksuna maksettavan korvauksen euromäärän. Keva esittää val-
tiovarainministeriölle laskelman korvauksen määrästä. Korvauksen määrä lasketaan val-
tion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettua omakustannusarvoa vastaavasti.
Korvaus maksetaan tasasuurina erinä kuukausittain kyseisen vuoden kustannusten määrää
koskevan etukäteen tehtävän arvion perusteella. Jos toteutuneet kustannukset ylittävät tai
alittavat arvioidun määrän, erotus otetaan jälkikäteen huomioon korjauseränä.

Valtiovarainministeriö, kirkon eläkerahasto, Kansaneläkelaitos ja Suomen Pankki arvi-
oivat viiden vuoden välein eläkkeiden hoidon kustannustehokkuudelle ja laatutasolle ase-
tettujen tavoitteiden toteutumista. Tätä tarkoitusta varten Kevan on toimitettava mainituil-
le tahoille riittävät tiedot.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset valtion, evankelis-luteri-
laisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin henkilöstön eläkkeiden maksami-
seen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Keva jatkaa vireillä olevien Suomen Pankin henkilöstöä koskevien eläkehakemusten

käsittelyä lain voimaantulosta lukien.
Suomen Pankin ennen tämän lain voimaantuloa antamaan eläkepäätökseen haetaan

muutosta tämän lain voimaantullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Keva huo-
lehtii tämän lain voimaantulosta lukien muutoksenhakuun liittyvistä julkisten alojen elä-
kelain 9 luvussa tarkoitetuista eläkelaitoksen tehtävistä.

Tämän lain 24 §:n 2 momentissa säädetyn korvauksen lisäksi Suomen Pankki suorittaa
Kevalle vuonna 2021 korvauksen ennen tämän lain voimaantuloa syntyneistä sellaisista
kustannuksista, jotka Kevalle aiheutuu tällä lailla säädetystä Suomen Pankin eläketurvan
toimeenpanotehtävien siirtämisestä. Korvaus lasketaan omakustannusarvoa vastaavasti
siten, kuin 24 §:n 2 momentissa säädetään. Korvausten suuruuden perusteet ja maksuajan-
kohdat säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Naantalissa 11 päivänä kesäkuuta 2020

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
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