
 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto 

Asianumero: VN/31214/2021-VNK-2 
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Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto 
valtiovarainministeriölle hallituksen esityksen 
luonnoksesta laiksi valtion eläkerahastosta annetun 
lain muuttamisesta 

Valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamista koskeva esitysluonnos on kirjoitettu 

hyvällä yleiskielellä ja esitysluonnoksessa esitetään olennaiset asiat tiiviisti. Vaikutuksia 

on käsitelty perusteellisesti ja esitysluonnos täyttää säädösehdotusten vaikutusten 

arviointiohjeen vaatimukset. 

Esitysluonnoksen keskeisimmät puutteet ja 
kehittämiskohteet 

i) Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa ei ole vaikutusten arvioinnin osalta puutteita 

tai kehittämiskohteita. 

1. Hallituksen esitysluonnoksen keskeinen sisältö 

Tässä esitettävä kuvaus on suora lainaus esitysluonnoksen ”esityksen pääasiallinen sisältö” - jaksosta. 

Esityksessä ehdotetaan valtion eläkerahastosta annettua lakia muutettavaksi siten, että rahastosta valtion 

talousarvion yleiskatteeksi vuosittain siirrettävää määrää lisättäisiin nykyisestä 40 prosentista asteittain 45 

prosenttiin valtion eläkemenosta. Esityksen tavoitteena on lisätä ja oikea-aikaistaa valtion eläkerahaston 

eläkemenoa tasaavaa vaikutusta sekä myötävaikuttaa rahaston sijoitustoiminnan harjoittamiseen pitkän 

aikavälin tuoton tavoitteluun perustuen rahaston tuoton turvaamiseksi. Esityksessä ehdotetaan myös 

rahaston toimitusjohtajan virkasuhteen keston rajaamista viiden vuoden mittaiseksi ja tehtävän 

kelpoisuusvaatimusten ottamista lakiin. Lisäksi täsmennettäisiin rahaston hallitukselta vaadittavaa 

sijoitustoiminnan osaamista. 
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2. Arvio hallituksen esitysluonnoksesta ja 
vaikutusarvioinneista 

2.1 Yleiset huomiot 

Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että esitysluonnos on kirjoitettu hyvällä yleiskielellä. 

Esitysluonnoksessa kuvataan asian tausta ja valmistelu tiivisti keskittyen olennaisiin asioihin. Lukija saa 

hyvän käsityksen esitysluonnoksen aiheesta. Kuviot lisäävät esitysluonnoksen ymmärrettävyyttä. 

Arviointineuvosto toteaa, että esitysluonnoksen vaikutukset on esitetty kokonaisuudessaan pääasialliset 

vaikutukset -kappaleessa. Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa on tunnistettu olennaiset 

vaikutuslajit, joihin esitysluonnoksella on suoria vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnit painottuvat rahaston 

perustehtävän ja valtion talousarvion näkökulmiin.  

Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että esitysluonnoksessa on arvioitu eri vaihtoehtoja. Vaihtoehtojen 

vaikutuksia on kuvattu erilaisista näkökulmista.  

2.2 Taloudelliset vaikutukset 

Arviointineuvosto katsoo, että taloudellisia vaikutuksia on arvioitu hyvin.  

2.3 Viranomaisvaikutukset 

Arviointineuvosto toteaa, että esitysluonnoksessa on tunnistettu olennaiset vaikutuslajit, vaikka 

viranomaisvaikutuksia ei ole arvioitu omana kappaleenaan.  

2.4 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Arviointineuvosto toteaa, että esitysluonnoksessa on tunnistettu olennaiset vaikutuslajit, vaikka 

yhteiskunnallisia vaikutuksia ei ole arvioitu omana kappaleenaan.  

Esitysluonnoksessa täsmennetään rahaston hallitukselta vaadittavaa sijoitustoiminnan osaamista ja 

muutetaan toimitusjohtajan virka määräaikaiseksi. Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa 

voisi mahdollisuuksien mukaan täsmentää, onko esitetyllä muutoksilla positiivisia vaikutuksia rahaston 

toimintaan. 
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3. Lainsäädännön arviointineuvoston lausuma 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta 

koskevasta hallituksen esityksestä, jonka valtiovarainministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön 

sähköpostitse 30.11.2021. Lausunto on julkinen. 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos täyttää säädösehdotusten vaikutusten 

arviointiohjeen vaatimukset.  

Helsingissä 15. joulukuuta 2021 

Leila Kostiainen 

Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja 

 

Annika Collin  

Erityisasiantuntija, arviointineuvoston sihteeri 

Yhteystiedot: 

Valtioneuvoston kanslia 

PL 23, 00023 Valtioneuvosto 

vnk.fi  

p. 0295 16001 
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Liite 1 Arviointineuvoston käyttämät standardilausumat  
 

 
1. Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos täyttää säädösehdotusten vaikutusten 
arviointiohjeen vaatimukset. Arviointineuvostolla on vain vähäisiä lisäysehdotuksia esitysluonnokseen.  
   
2. Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos vastaa pääosin säädösehdotusten vaikutusten 
arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitystä täydennetään neuvoston lausunnon 
mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   
 
3. Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten 
arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon 
mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.    
 
4. Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos on puutteellinen säädösehdotusten vaikutusten 
arviointiohjeen näkökulmasta. Esitysluonnosta tulee korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen 
hallituksen esityksen antamista.   
 
5. Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa on merkittäviä puutteita. Esitysluonnoksen pohjalta ei 
todennäköisesti pysty muodostamaan riittävää ja perusteltua käsitystä esityksestä, eikä sen taloudellisista ja 
yhteiskunnallisista vaikutuksista. Ilman puutteellisuuksien korjaamista on vakavasti harkittava, voiko 
esityksen antaa eduskunnan käsiteltäväksi. * 
 
* Viimeinen virke voidaan jättää pois niissä tilanteissa, kun esitystä ei käytännössä voida vetää pois.   


