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Valtuutettujen kokous 1/2022 

Aika    Keskiviikko 9.3.2022 klo 15.00-15.12, etäyhteys Teams-sovelluksella 

 

Paikka    Keva, Unioninkatu 43 (Helsinki), Auditorio 2. krs 

 

Osallistujat:  Valtuutetut 
Reijonen Eero, puheenjohtaja 
Vestman Heikki, varapuheenjohtaja (etäyhteys) 
Brännkärr Malin 

Eklund Toni (etäyhteys) 
Haapanen Jorma (etäyhteys) 
Hartonen Tanja (etäyhteys) 

Heikkilä Lauri (etäyhteys) 
Hyytinen Tuomas 
Karenius Nea  
Karhumaa Keijo (etäyhteys) 
Kemppi Jouni (etäyhteys) 
Koski Susanna 

Kuusisto-Länsineva Maija 
Lindroos Petri 
Majalahti Juha (etäyhteys) 
Meronen Teemu 
Niiranen Taina (etäyhteys) 
Paavola Silja 
Pöntinen Minna (etäyhteys) 

Rannanpää Eija (etäyhteys) 

Rytkönen Millariikka 
Salmi Pekka (etäyhteys) 
Sarvijärvi Minna (etäyhteys) 
Semi Matti 
Sihvonen Aulikki 
Suutari Eero (etäyhteys) 

Tuominen Marke  
Valtonen Sinikka (etäyhteys) 
Voima Jonna (etäyhteys) 
 
Varavaltuutetut: 
Rings Mervi (etäyhteys) 

 

Hallitus  

Bergroth-Lampinen Diana, varapuheenjohtaja 

Holmlund Anne (etäyhteys) 

Lohi Markus (etäyhteys) 

Niemi-Laine Päivi 

 

Kevan johtoryhmä   

Kiander Jaakko   toimitusjohtaja 

Hellstén Tapani   varatoimitusjohtaja 

Mikander Kimmo  varatoimitusjohtaja 

Huotari Ari   sijoitusjohtaja 

Hyvärinen Reija   viestintäjohtaja 

Kåla Tom   talousjohtaja 
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Mankin Markus    hallintojohtaja, sihteeri 
 
1  
Kokouksen avaus 
 

Valtuutettujen puheenjohtaja Eero Reijonen avasi kokouksen. 
 

2 

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Valtuutettujen työjärjestyksen 1 §:n mukaan valtuutettujen kokous on 

päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 

puolet muista jäsenistä on läsnä kokouksessa. 

 

Valtuutettujen työjärjestyksen 1 a §:n mukaan toimielin kokoontuu  

puheenjohtajan kutsusta. 

 Valtuutettujen työjärjestyksen 1 a §:n mukaan valtuutettujen kokouskutsu 

ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille vähin-

tään seitsemän päivää ennen kokousta.  

 Valtuutettujen työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuutettujen kokouksessa 

on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla. Val-

tuutetut voivat päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. 

Kevasta annetun lain (66/20216) 8 b §:n 1 momentin mukaan 

valtuutettujen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä 

kokouksessa. Laissa ei ole säännöksiä Kevan valtuutettujen sähköisestä 

kokouksesta tai sähköisestä kokousmenettelystä. Valtiovarainministeriön 

kannan mukaan mainittu 8 b §:n säännöstä voidaan tulkita siten, että 

yhtäaikainen läsnäolo voi toteuttaa myös internetin kautta kirjautumalla 

sovellukseen, jossa kokouksen osanottajat tunnistettavissa ja voivat 

seurata kokousta sekä käyttää puheenvuoroja. Myös Nimenhuutoon 

perustuva äänestys voidaan tarvittaessa toteuttaa.  
 

Esitys  Kokouksen sihteeri toimittaa nimenhuudon läsnäolijoiden toteamiseksi ja  
puheenjohtaja toteaa valtuutettujen kokouksen laillisuuden ja päätös- 
valtaisuuden. 

 

Päätös  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3 

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esitys  Valtuutetut hyväksyvät esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.  

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 

 

4 

Pöytäkirjan tarkastajien vaali 

 

Kevasta annetun lain 8 b §:n 5 momentin mukaan valtuutettujen 

kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä läsnä 
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olleet valtuutetut, tehdyt ehdotukset ja päätökset sekä toimitetut 

äänestykset. Pöytäkirja on kokouksen sihteerin varmennettava sekä 

puheenjohtajan ja vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun, 

läsnä olleen jäsenen tarkastettava ja allekirjoitettava. 

 

Valtuutetut valitsevat kaksi valtuutettua kokouksen pöytäkirjan 

tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. 

 

Esitys   Valtuutetut valitsevat pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi 

valtuutetut Lauri Heikkilä ja Tuomas Hyytinen. 

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 

 

5  

Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen vuodelta 2021  

Liitteet 5/1-3 

Liitteenä ovat hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja 

tilintarkastuskertomus. 

 

Kevan vuoden 2021 rahastoituva markkina-arvoinen tulos oli kaikkien 

aikojen paras eli vajaat 8,9 miljardia euroa. Edellisenä vuonna tulos oli 2,3 

miljardia euroa. Erinomainen tulos johtui ennen kaikkea sijoitustuloksesta, 

joka oli vajaat 9,2 miljardia ja 15,8 prosenttia. Markkina-arvoinen tulos 

kirjattiin eläkevastuurahastoon, joka oli vuoden 2021 lopussa noin 67,7 

miljardia euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 15 prosenttia. 

 

Kevan jäsenyhteisöjen palkkasumma oli vuonna 2021 19 462 miljoonaa 

euroa, runsaat 5 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Vakuutettujen 

henkilömäärä kasvoi 3,5 prosenttia. Kevan jäsenyhteisöt maksoivat 

maksutuloa 5 489 miljoonaa euroa, 238 miljoonaa ja 4,5 prosenttia 

enemmän kuin 2020. Maksuprosentti oli palkkasummaan suhteutettuna 

28,18, kun se vuonna 2020 oli 28,39. Kokonaismaksutulo, joka sisältää 

myös työllisyysrahastolta saadun maksun sekä taloudellisen tuen maksut, 

oli 5 703 miljoonaa euroa, 244 miljoonaa euroa ja 4,5 prosenttia edellistä 

vuotta enemmän. Kevan jäsenyhteisöjen kokonaiseläkemeno oli 5 915 

miljoonaa euroa, kasvua 3,3 prosenttia. Maksutulon ja eläkemenon erotus, 

rahoituskate, oli 212 miljoonaa euroa miinuksella. Rahoituskatteen miinus 

pieneni 57 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna hyvän 

maksutulokehityksen johdosta.  

 

Kevan jäsenyhteisöjen eli kunta-alan ohella Keva hoitaa valtion, evankelis-

luterilaisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin henkilöstön 

eläketurvan toimeenpanoa. Keva maksoi näitä eläkkeitä vuona 2021 

yhteensä 5 239 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen runsas 

prosentti. Valtio, kirkko, Kela ja Suomen Pankki rahoittavat omat 

eläkkeensä, joten niillä ei ole vaikutusta Kevan tulokseen.     

 

Eläkehakemusten keskimääräiset kokonaiskäsittelyajat lyhenivät edelleen 

edelliseen vuoteen verrattuna. Kunta-alan, valtion, evankelis-luterilaisen 

kirkon sekä Kansaneläkelaitoksen vanhuus- ja työkyvyttömyyseläke-

hakemusten käsittelyajat lyhenivät 2-8 päivää ja olivat vanhuuseläkkeiden 

osalta jo alle 10 päivän keskimääräisissä käsittelyajoissa. 
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Toimintakulut ja poistot ennen saatuja korvauksia olivat runsaat 88 

miljoonaa euroa, mikä oli vajaat 4 miljoonaa euroa ja 4,5 prosenttia 

enemmän kuin vuonna 2020. Suurin kuluerä oli henkilöstökulut, 43,4 

miljoonaa euroa, 2,5 miljoonaa euroa ja 6,1 prosenttia enemmän kuin 

edellisenä vuonna. Muut toimintakulut olivat 36,4 miljoonaa euroa, 0,8 

miljoonaa euroa ja 2,1 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Muissa 

toimintakuluissa it-kulut kasvoivat 0,9 miljoonaa ja 4 prosenttia. 

Koronapandemia vaikutti edelleen toimintaan ja esimerkiksi työhön liittyvä 

matkustaminen ja tapaamiset olivat hyvin rajoittunutta. 

 

Valtiolta, evankelis-luterilaiselta kirkolta, Kansaneläkelaitokselta ja 

Suomen Pankilta saadut hoitokulukorvaukset olivat 16,3 miljoonaa euroa, 

0,1 miljoonaa ja 0,8 prosenttia enemmän kuin 2020. Saatujen korvausten 

jälkeiset toimintakulut ja poistot, jotka kuvastavat Kevan jäsenyhteisöjen 

eläketurvan toimeenpanon kustannuksia, olivat vajaat 72 miljoonaa euroa, 

3,7 miljoonaa euroa ja 5,4 prosenttia enemmän kuin 2020.      

 

Tilinpäätöksen liitteessä 7.3 arvioidaan Kevan jäsenyhteisöjen eläke-

järjestelmän karttuneiden etuuksien pääoma-arvoa eli kuinka paljon on 

kertynyt eläkeoikeutta, joka tulee maksuun tulevaisuudessa.  Kyseessä on 

arvio, joka voi muuttua merkittävästikin laskentaoletusten muuttuessa. 

Pääoma-arvoa ei kirjata Kevan taseeseen velaksi, vaan sen tarkoitus on 

lähinnä ilmaista Kevan jäsenyhteisöjen osittain rahastoivan eläke-

järjestelmän kokonaisvastuiden suuruusluokka. Vuoden 2021 lopun arvio 

on noin 133 miljardia euroa, kasvua edellisen vuoden arvioon on noin 3 

miljardia euroa. Kevan eläkevastuurahasto kattaa arvioidusta karttuneiden 

etuuksien pääoma-arvosta noin 51 prosenttia ja loput on katettava 

tulevaisuudessa tehtävästä työstä perittävillä työeläkemaksuilla sekä 

sijoitusten tuotoilla. 

 

Aiempi käsittely: 

 

Hallituksen kokous 2.3.2022 § 6:  

 

Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen ja hallituksen toiminta-

kertomuksen vuodelta 2021 ja päätti esittää ne tilintarkastajalle ja Kevan 

valtuutetuille.  

 

Esitys Merkitään tiedoksi Kevan vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus 

sekä valtuutetuille jätetty tilintarkastuskertomus. 

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 

 

6 

Tilintarkastajan kuuleminen Kevan taloudellisesta asemasta, sisäisestä valvonnasta sekä 

muista tilintarkastuksessa esiin tulleista seikoista 

 

 Tilintarkastaja Ulla Nykky selosti tilintarkastusta kokousta edeltävässä  

tiedotustilaisuudessa.  

  

Esitys    Merkitään tiedoksi saatu selvitys. 
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Käsittely Puheenjohtaja totesi, että kokousta edeltävässä valtuutettujen tiedotus-

tilaisuudessa on kuultu tilintarkastajan selostus tilintarkastuksesta ja  

tiedusteli, onko kokouksessa tarpeen kuulla vielä erikseen tilintarkastajaa. 

Koska enempää kuulemista ei vaadittu, puheenjohtaja esitti, että merki-

tään tiedoksi, että tilintarkastaja antoi selostuksen tilintarkastuksesta  

tiedotustilaisuudessa. 

 

Päätös  Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösesitys. 

 

7 

Tilinpäätöksen vahvistaminen 

 

Esitys  Vahvistetaan vuoden 2021 tilinpäätös. 

 

Käsittely Puheenjohtaja esitti, että valtuutetut vahvistavat vuoden 2021 tilinpäätök-

sen. 

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 

 

8 

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 

 

Esitys  Valtuutetut päättävät vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2021 osalta 

Kevan hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä varatoimitusjohtajille.  

 

Käsittely Puheenjohtaja pyysi tekemään esityksiä vastuuvapauden myöntämisestä. 

Valtuutettu Jouni Kemppi esitti, että valtuutetut myöntävät vastuuvapau-

den vuoden 2021 osalta Kevan hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä vara-

toimitusjohtajille. 

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 

 

9 
Muut esille tulevat asiat 

 Muita asioita ei käsitelty. 
 

10 

Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.12. 

 
 

 

VALITUSOSOITUS 

 

 

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjalli-

sella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1–6 ja 9–10 tehdyt päätökset eivät kuitenkaan ole 

oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 6 §:n perusteella valituskelpoisia. 

 

Valituskirja on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyk-

senä tai lähetin välityksellä toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenakymmenen-

tenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista, tätä päivää kuitenkaan mukaan lukematta ennen valitusvi-

ranomaisen viraston aukioloajan päättymistä. Jäsenyhteisön katsotaan saaneen Kevan valtuuskunnan 
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taikka hallituksen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti 

nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Kevasta annetun lain (66/2016) 33 §:n 2 momentissa säädetyllä ta-

valla. Valituskirjan oheen on liitettävä valituksenalainen päätös viran puolesta oikeaksi todistettuna ot-

teena tästä pöytäkirjasta, selvitys siitä, mistä valitusaika edellä sanotun mukaisesti on laskettava, sekä 

mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä 

hallintolainkäyttölaissa on säädetty. 

 

 

 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 14.3.2022 


