VER 1989–2014

2013
2003

• Den första verkställande direktö
ren på heltid, Timo Löyttyniemi,
utses för fonden. Eino Keinänen
väljs till styrelsens ordförande.

1989

• Statens Pensionsfond (VER) in
rättas i anslutning till Statskonto
ret. Med VER börjar staten förbe
reda sig på finansieringen av de
framtida pensionskostnaderna
och jämna ut pensionsutgifterna.
• Fonderingsmålet är 1,5 gånger
statens lönesumma, vilket mot
svarar det privata pensionssyste
met. Det fastställs fram till 2010.

1994

1989

1991

1993

1999

• Kommunerna börjar betala in lä
rarnas pensionsavgifter till VER.

1994

• VER fyller 20 år. Skuldkrisen i
Europa.

2007

• Fonderingsmålet justeras. I stäl
let för statens lönesumma är
målet lönesumman för hela sta
tens pensionssystem.
• Statens arbetsmarknadsdirektör
Teuvo Metsäpelto blir direktio
nens första ordförande.

1991

• Pensionsavgifterna från statens
ämbetsverk, inrättningar och
affärsverk börjar styras till VER.

2010

1999

2000

2005

• Som fonderingsmål uppställs
25 procent av statens pensions
systems pensionsansvar, och
målet uppskattas vara uppnått
fram till 2020.
• Det belopp som årligen överförs
från Statens Pensionsfond till
statsbudgeten preciseras till 40
procent av den årliga pensions
utgiften tills fonderingsgraden
uppnåtts. Därefter beslutar man
om det belopp som ska överföras
i statsbudgeten varje år.
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2005

2006

1993
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2006

• PDe statsanställdas pensions
avgifter regleras i VER. Pla
ceringsverksamheten utvidgas.
Överföringen av fondens medel
till statsbudgeten begränsas (3/4
av pensionsutgiften).
• En direktion tillsätts för att
ansvara för fondens placerings
verksamhet.

• Överföringen av fondens medel
till statsbudgeten minskas till 1/3
av den årliga pensionsutgiften
fram till slutet av 2006 (därefter
till 1/2).
• Fonderingsmålet preciseras: 1,5
gånger lönesumman i statens
pensionssystem år 2010, och
målet binds också till pensions
ansvaret, minst 20 procent av
pensionsansvaret. Överföringen
av VER:s medel till statsbudgeten
minskas till högst 1/3 av pen
sionsutgiften under 2001–2006.
• Till fonden avlönas egen
personal.
• Placeringsverksamheten utvid
gas med aktieplaceringar.

• Finansministeriets roll som VER:s
tillsynsmyndighet preciseras.
Finansministeriet får rätt att
meddela allmänna föreskrifter
om organiserandet av pensions
fondens förvaltning, skötseln
av fondens ekonomi och place
ringen av fondens medel.
• VER:s direktion ändras till sty
relse, vars uppgifter fastställs
i lagen.
• De uppgifter som ankommer på
VER:s revisorer införs i lagen.
• VER utökas och överföringen
av pensionsfondens medel till
statsbudgeten minskas för åren
2006–2007.
• Finansministeriet meddelar den
första föreskriften för VER i no
vember.

• Lagen om Statens Pensionsfond
från 1989 inklusive alla ändringar
upphävs och en ny lag om sta
tens pensionsfond stiftas.
• Finansministeriet preciserar i
mars och november den före
skrift som meddelades under
2006.

2008

• Finanskrisen.

2007

2008

2009

2009

• Minister Antti Tanskanen utnämns
till styrelseordförande.
• I enlighet med den reviderade
universitetslagen överförs de uni
versitetsanställda gradvis att om
fattas av pensionssystemet inom
den privata sektorn.

2011

• Skuldkrisen i de europeiska sta
terna.
• VER undertecknar FN:s princi
per för ansvarsfulla placeringar
(United Nation’s Principles for
Responsible Investment dvs.
UNPRI).
• VER ansluter sig till forumet för
ansvarsfulla placeringar FIN
SIF ry.
• Verkställandet av statens pen
sionsskydd överförs från Stats
kontoret till Keva.

2010

2011

2012

• VER:s överföring av medel till
statsbudgeten överstiger för
första gången intäkterna av
pensionsavgifter. Samtidigt bör
jar VER utföra sin andra grund
läggande uppgift, dvs. jämna
ut statens pensionsutgifter för
olika år.
• Lagen om Statens Pensionsfond
ändras så att bestämmelserna
om fonderingsgraden och pen
sionsavgifterna överförs från
lagen om statens pensioner till
lagen om Statens Pensionsfond.
• VER utses tredje gången till bästa
pensionsplacerare i Finland i en
tävling som ordnas av tidningen
Investment & Pensions Europe
(IPE). I prismotiveringarna nämns
bland annat VER:s utmärkta
långsiktiga strategi i kombina
tion med kortsiktiga dynamiska
ändringar i placeringsportföljen.
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• VER:s placeringstillgångar över
stiger 15 miljarder euro.
• Beslut fattas om att överföra
arbetsgivartjänsterna för statens
pensionsskydd till Keva i början
av 2013.

• VER fattade ett beslut om att
grunda en ny funktion Positions
förvaltning samt diversifierande
placeringar. Funktionen startar
sin verksamhet den 1 januari
2015.
• VER tog första plats i Finlands
landskategori i en tävling som
ordnades av tidskriften Invest
ment and Pension Europe (IPE).
VER har belönats som Finlands
bästa fyra gånger.

