VER 1989–2014
2003

• Rahastolle nimitetään ensimmäinen päätoiminen toimitusjohtaja
Timo Löyttyniemi. Hallituksen
puheenjohtajaksi nimitetään
Eino Keinänen.

1989

• Valtion Eläkerahasto perustetaan
Valtiokonttorin yhteyteen. VER:n
avulla valtio alkaa varautua tuleviin eläkekustannuksiin ja eläkemenojen tasaamiseen.
• Rahastointitavoite on 1,5 kertaa
valtion palkkasumma, mikä vastaa yksityistä eläkejärjestelmää.
Se asetetaan vuoteen 2010.

1989

1991

1993

2010

• VER täyttää 20 vuotta.
• Euroopan velkakriisi.

1994

• Rahastointitavoitetta tarkistetaan. Valtion palkkasumman sijaan tavoitteena on koko valtion
eläkejärjestelmän palkkasumma.
• Johtokunnan ensimmäisenä
puheenjohtajana aloittaa valtion
työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpelto.

1991

• Valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten eläkemaksut alkavat
ohjautua VER:oon.

2013

1999

• Kunnat alkavat maksaa opettajien eläkemaksuja VER:oon.

1994

1999

2000

2007
2005

• Rahastointitavoitteeksi asetetaan 25 prosenttia valtion eläkejärjestelmän eläkevastuusta ja
tavoite arvioidaan saavutettavan
vuoteen 2020 mennessä.
• VER:sta valtion talousarvioon
vuosittain siirrettävä määrä
tarkennetaan 40 prosenttiin
vuotuisesta eläkemenosta siihen
saakka kunnes rahastointiaste
saavutettaisiin. Tämän jälkeen
siirtomäärästä päätetään vuosittain valtion talousarviossa.

2003

2005

2006

• Valtion Eläkerahastolaki vuodelta
1989 kaikkine muutoksineen
kumotaan ja säädetään uusi laki
valtion eläkerahastosta (VERL).
• Valtiovarainministeriö tarkentaa
vuonna 2006 annettua toimintaohjetta maaliskuussa ja marraskuussa 2006.

2008

• Finanssikriisi.

2007

2008

2009

2011

• Euroopan valtioiden velkakriisi.
• VER allekirjoittaa YK:n määrittelemät vastuullisen sijoittamisen
periaatteet (United Nation’s
Principles for Responsible Investment eli UNPRI).
• VER liittyy vastuullisen sijoittamisen foorumin, FINSIF ry:n
jäseneksi
• Valtion eläketurvan toimeenpanoa siirretään Valtiokonttorista
Kevaan.
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2011

2012

• VER:n varojen talousarviosiirrot
ylittävät ensimmäistä kertaa
eläkemaksutulon. Samalla VER
alkaa täyttää toista perustehtäväänsä eli tasata valtion eri vuosien eläkemenoja.
• Valtion eläkerahastolakia muutetaan siten, että rahastointiastetta ja eläkemaksuja koskevat
säännökset siirretään valtion
eläkelaista VERL:iin.
• VER palkitaan kolmannen kerran
Investment & Pensions Europe
(IPE) -lehden kilpailussa Suomen
parhaana eläkesijoittajana. Palkinnon perusteluina mainittiin
muun muassa VER:n erinomainen pitkän aikavälin strategia
yhdistettynä lyhyen aikavälin
dynaamisiin muutoksiin sijoitussalkussa.
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• Valtion työntekijöiden eläkemaksut säädetään VER:oon. Sijoitustoiminta laajenee. Varojen siirtoa
talousarvioon rajoitetaan kolmeen neljäsosaan eläkemenosta.
• Johtokunta nimitetään vastaamaan rahaston sijoitustoiminnasta.

• Talousarviosiirtoa pienennnetään
1/3:aan vuotuisesta eläkemenosta vuoden 2006 loppuun
saakka. Vuoden 2006 jälkeen
talousarviosiirto on puolet vuotuisesta eläkemenosta.
• Rahastointitavoitetta tarkennetaan: 1,5 kertaa valtion eläkejärjestelmän palkkasumma vuonna
2010, ja tavoite sidotaan myös
eläkevastuuseen, vähintään 20
prosenttia eläkevastuusta. VER:n
varojen siirtoa talousarvioon pienennetään enintään 1/3:aan eläkemenosta vuosiksi 2001–2006.
• Rahastolle palkataan omaa henkilökuntaa.
• Sijoitustoiminta laajenee osakesijoituksiin.

• Valtiovarainministeriön rooli
VER:n valvojana täsmentyy. VM
saa oikeuden antaa yleisiä määräyksiä VER:n hallinnon järjestämisestä, talouden hoidosta ja
varojen sijoittamisesta.
• VER:n johtokunta muuttuu hallitukseksi, jonka tehtävät määritellään laissa.
• VER:n tilintarkastajien tehtävät
lisätään lakiin.
• VER:a kartutetaan ja varojen siirtoa talousarvioon pienennetään
vuosina 2006–2007.
• Valtiovarainministeriö antaa
ensimmäisen toimintaohjeen
VER:lle marraskuussa.

• Hallituksen puheenjohtajaksi nimitetään ministeri Antti Tanskanen.
• Yliopistolain uudistuksen seurauksena yliopistojen työntekijät
siirtyvät asteittain yksityisen
eläkejärjestelmän piiriin.

• VER:n sijoitusvarojen määrä
ylittää 15 miljardia euroa.
• Valtion eläketurvan työnantajapalvelut päätetään siirtää vuoden
2013 lukien Kevaan.

• VER tekee päätöksen uuden
Positionhallinta ja hajauttavat
sijoitukset -toiminnon perustamisesta. Sijoitustoiminto aloittaa
1.1.2015.
• VER palkitaan neljännen kerran
Investment & Pension Europe
(IPE) -lehden kilpailussa Suomen
parhaana eläkesijoittajana.

