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Hallituksen kokous 12/2022 
 

Aika    Keskiviikko 9.11.2022 klo 10.30–10.53 

 

Paikka    Etäyhteys / Teams-kokous 

 

Osallistujat:  Jäsenet: 

 Petteri Orpo, puheenjohtaja 

Diana Bergroth-Lampinen, varapuheenjohtaja 

Outi Alanko-Kahiluoto 

Anne Holmlund 

Markku Jalonen 

Kirsi-Marja Lievonen 

Markus Lohi (§ 5–8) 

Olli Luukkainen 

Päivi Niemi-Laine (§ 4–8) 

Matti Putkonen 

Anne Sainila-Vaarno 

 

Muut osallistujat:   Eero Reijonen, valtuutettujen puheenjohtaja 

    Heikki Vestman, valtuutettujen varapuheenjohtaja (§ 5–8) 

Jaakko Kiander, toimitusjohtaja 

Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja 

Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja 

Markus Mankin, sihteeri 

 

§ 5 Tom Kåla, talousjohtaja  

 

 

 

1 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kevan hallintosäännön 5 §:n mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan 

tai toimitusjohtajan kutsusta. Hallituksen kokouskutsu ja esityslista lähete-

tään jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille vähintään seitsemän päivää 

ennen kokousta. Kiireellisissä asioissa voidaan noudattaa lyhyempää kool-

lekutsumisaikaa. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voi-

daan lähettää sähköisesti.  

 

Kevasta annetun lain (66/20216) 9 a §:n 2 momentin mukaan  hallitus on 

päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä. 

 

  Esitys  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 

   

2 

Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen 

 

Esitys  Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Anne Holmlund ja 

Markku Jalonen. 
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Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 

 

 3 

Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esitys  Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.  

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 

 

4 

Toimitusjohtajan katsaus  

Liite 4/1 

Kokouksessa esitetään ajankohtaiskatsaus. 

 

Esitys  Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen. 

 

Käsittely Merkittiin, että Päivi Niemi-Laine saapui kokoukseen klo 10.35. 

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 

 

5 

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023–2025 sekä talousarvio 2023 

Liite 5/1 

Hallituksen 19.10. kokouksessa käsiteltyyn esitykseen on tehty muutamia 

muutoksia. Kevan jäsenyhteisöjen palkkasummakehitystä käsittelevään 

tekstiin (sivu 11) on lisätty kuvaus lokakuussa saavutetusta neuvottelutu-

loksesta Sote ry:n ja KT:n välillä. Lisäksi tekstiin on tehty joitain täsmen-

nyksiä/korjauksia. 

 

Hallitus päätti 19.10. pienentää eläkemaksuesitystä valtuutetuille tasaus-

maksun osalta 0,1 prosenttiyksiköllä verrattuna toimiston esitykseen.  

Tämän johdosta maksutulo pieneni noin 20 miljoonalla eurolla. Maksu- 

tuloon kirjataan myös Työllisyysrahastolta saatava korvaus. Tuoreimpien  

tietojen mukaan tämä korvaus on pienenemässä noin 40 miljoonalla  

eurolla sekä kuluvan että ensi vuoden osalta. Lisäksi ensi vuoden eläke-

menoennustetta alennettiin 3 miljoonalla eurolla. 

 

Edellä olevasta johtuen ensi vuoden rahoituskate sekä kokonaistulos  

pienenevät 19.10. esitykseen verrattuna runsaalla 60 miljoonalla eurolla. 

Koska myös kuluvan vuoden toteuma-arvio pienenee 40 miljoonalla  

eurolla, muutos tämän vuoden toteuma-arviosta ensi vuoden budjetti- 

lukuun pienenee runsaalla 20 miljoonalla eurolla verrattuna 17.10. esityk-

seen. 

 

Kevan hallitus hyväksyi uuden päivitetyn strategian kesäkuussa 2022.  

Samoin kesäkuussa 2022 hallitus päätti, että vuoden 2023 talousarvion 

toimintakulut ja käyttöomaisuusinvestoinnit saavat olla korkeintaan 94 

miljoonaa euroa. Vuoden 2023 talousarvio ja TTS 2023-2025 on laadittu 

näiden linjausten pohjalta. 

 

Strategian keskeisiin tavoitteisiin pohjautuvat seitsemän hallitustason  

mittaria ovat samat kuin kuluvana vuonna lukuun ottamatta kustannus-

tehokkuuden mittaria. Asiakaskokemusta mitataan sekä työnantajilta että 
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henkilöasiakkailta. Tavoitteena on säilyttää nykyinen hyvä taso, perintei-

sesti Keva on saanut henkilöasiakkailta korkeammat asiakastyytyväisyys-

lukemat kuin työnantajilta. Eläkepäätösten palvelutason eli toimeentulon 

katkeamattomuuden tavoite on viime vuosien vakiintuneella hyvällä  

tasolla. 

 

Sijoitustuottoja seurataan kahdella mittarilla. Kevan 10 vuoden nimellis-

tuottoa verrataan verrokkien (Varma, Ilmarinen, Elo ja VER) tuottoon,  

tavoitteena on ylittää vertailuryhmän keskiarvotuotto 0,3 prosenttiyksi-

köllä. Lisäksi seurataan Kevan omaa 10 vuoden reaalituottoa. 

 

Kustannustehokkuuden osalta mittari muuttuu, koska työeläkeyhtiöiden 

eläkemaksun hoitokustannusosat määräytyvät ensi vuodesta lähtien yhtiö-

kohtaisesti ja Kevan kustannustehokkuuden vertaaminen eläkeyhtiöiden 

vastaaviin tällä mittarilla on aiempaa haastavampaa. Edellä olevasta  

johtuen kustannustehokkuutta esitetään mitattavan Kevan kokonaisliike-

kulujen ja Kevan jäsenyhteisöjen palkkasumman välisellä suhteella.  

Tavoitteena pitkällä tähtäimellä on se, että kokonaisliikekulut kasvavat  

hitaammin kuin jäsenyhteisöjen palkkasumma. Kokonaisliikekulut sisältä-

vät toimintakulut, poistot ja lakisääteiset maksut vähennettynä saaduilla 

korvauksilla. 

 

Edellä olevien lisäksi seurataan koko eläkejärjestelmälle hyvin keskeistä 

työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuutta.  Se kasvoi huolestuttavasti muu-

tama vuosi sitten, mutta parina viime vuonna työkyvyttömyyseläkkeiden 

alkavuus on pienentynyt. Asiantuntijat eivät ole yksimielisiä siitä onko 

käänne pysyvä vai esimerkiksi koronapandemian aiheuttama. Työkyvyttö-

myyseläkkeiden määrään julkisella sektorilla vaikuttavat monet tekijät, ei 

ainoastaan Kevan toiminta. 

 

Kevan jäsenyhteisöjen palkkasumman arvioidaan kasvavan kuluvana 

vuonna 4,7 prosenttia, suurin piirtein ennakoidun mukaisesti. Ensi vuonna 

palkkasumman arvioidaan kasvavan 5,5 prosenttia ja vuosina 2024 ja 

2025 viisi prosenttia. Palkkasumman kasvun taustalla on sekä ansiotason 

nousua että vakuutettujen määrän kasvua. Kokonaismaksutulon arvioi-

daan kasvavan vuonna 2023 vajaat 4 prosenttia runsaaseen 6 miljardiin 

euroon. Eläkemenon arvioidaan kasvavan ensi vuonna 9 prosenttia vajaa-

seen 6,8 miljardiin euroon. Näillä oletuksilla maksutulon ja eläkemenon 

erotus, rahoituskate, on miinuksella 705 miljoonaa euroa, 342 miljoonaa 

euroa enemmän kuin kuluvan vuoden toteuma-arvio. Vuosina 2024–2025 

rahoituskatteen oletetaan pysyvän suurin piirtein vuoden 2023 tasolla. 

 

Sijoitustuottojen osalta on hyvin haastavaa ottaa aito näkemys sijoitus-

markkinoiden ensi vuoden kehityksestä, joten budjetti on laadittu vakiintu-

neen tavan mukaan 4 prosentin vuosittaisen reaalituoton pohjalta. Tällöin 

oletetulla 3,2 prosentin vuosi-inflaatiolla sijoitusten nimellistuotoksi muo-

dostuu 7,3 prosenttia ja noin 4,6 miljardia euroa. 

 

Kevan vuoden 2023 toimintakulujen ja käyttöomaisuusinvestointien  

yhteismääräksi esitetään 94 miljoonaa euroa, mikä on hallituksen kesä-

kuussa päättämän raamin mukainen. Vertailukelpoista kasvua tämän  

vuoden toteuma-arvioon on 6,1 prosenttia ja tämän vuoden budjetoituun 
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4,9 prosenttia.  Kulujen kasvua vauhdittaa inflaation kova vauhti, jonka 

tosin ennakoidaan ainakin jossain määrin rauhoittuvan ensi vuonna.    

 

Toimintakuluihin budjetoidaan vuodelle 2023 84,1 miljoonaa euroa, mikä 

on 4,7 prosenttia enemmän kuin kuluvan vuoden vertailukelpoinen  

toteuma-arvio. Vuoden 2023 toimintakulut ja käyttöomaisuusinvestoinnit 

sisältävät 1,4 miljoonan euron kohdennetun panostuksen valtion ja Kevan 

yhteiseen Kestävää työelämää -hankkeeseen. Hanke kestää noin 3 vuotta 

ja valtio ja Keva panostavat siihen taloudellisesti vuosittain yhtä paljon.  

Kevan henkilöstön määrän (htv) arvioidaan kasvavan noin prosentin  

kuluvan vuoden toteuma-arvioon nähden ja olevan suurin piirtein tämän 

vuoden budjetin tasolla. Henkilöstökulujen ennakoidaan kasvavan 4,4  

prosenttia verrattuna tämän vuoden toteuma-arvioon. Ict-käyttökulut ovat 

hyvin lähellä tämän vuoden toteuma-arviota. Muut toimintakulut kasvavat 

selvästi (15 %) tämän vuoden toteuma-arvioon ja ovat vuoden 2019  

tasolla. Koronapandemian aikana tietyt kulut (mm. matkustaminen, edus-

taminen, ulkoinen koulutus) pienenivät selvästi, mutta ovat nyt palautu-

massa ns. normaalille tasolle.  

 

Keva saa hoitokulukorvauksia toimintakuluista ja poistoista valtiolta,  

evankelis-luterilaiselta kirkolta, Kansaneläkelaitokselta ja Suomen Pankilta. 

Vuoden 2023 korvauksiksi arvioidaan 17,1 miljoonaa euroa, mikä on 6,9 

prosenttia enemmän kuin kuluvan vuoden toteuma-arvio. Korvauksen 

määrä perustuu Kevan toimintakuluihin ja poistoihin sekä tiettyihin volyy-

misuhteisiin, esimerkiksi alkaneiden eläkkeiden määriin kyseisenä vuonna. 

 

Nettotoimintakulut eli Kevan jäsenyhteisöjen kustannukseksi jäävä osuus 

toimintakuluista ja poistoista on 73,5 miljoonaa euroa, kasvua kuluvan 

vuoden toteuma-arvioon 4,7 prosenttia. Kuluvan vuoden budjetoituun  

verrattuna kasvua on noin 4,1 prosenttia. 

 

Vuoden 2023 käyttöomaisuusinvestointien suunniteltu yhteismäärä on 9,9 

miljoonaa euroa, mikä on noin 19 prosenttia enemmän kuin kuluvan  

vuoden toteuma-arvio. Selvästi taloudellisesti merkittävin on uusi eläkkei-

den maksujärjestelmä (Emma), johon budjetoidaan 8 miljoonaa euroa.  

Tavoitteena on ottaa järjestelmä tuotantokäyttöön vuoden 2025 kesällä. 

 

Edellä olevilla oletuksilla vuoden 2023 markkina-arvoiseksi tulokseksi 

muodostuu noin 3,8 miljardia euroa. Toteutuva tulos perustuu merkittä-

vässä määrin sijoitusmarkkinoiden ensi vuoden kehitykseen.               

 

Esitys  Hallitus esittää valtuutettujen hyväksyttäväksi liitteenä 5/1 olevan  

toiminta- ja taloussuunnitelman 2023–2025 sekä talousarvion vuodelle 

2023. 

 

Käsittely Merkittiin, että Markus Lohi ja Heikki Vestman saapuivat paikalle klo 

10.45. 

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 
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6 
Hallituksen jäsenen eroilmoitus  

Liite 6/1 

Hallituksen jäsen Olli Luukkainen on kirjeellään 2.11.2022 (liite 6/1)  

pyytänyt eroa Kevan hallituksen jäsenyydestä. 

Kevasta annetun lain (66/2016) 8 §:n mukaan Kevan valtuutettujen tehtä-

vänä on muun muassa valita hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Lain 9 §:n 

mukaan hallituksen jäsenistä kolme ja heidän varajäsenensä valitaan kun-

nallisessa pääsopimuksessa tarkoitettujen pääsopijajärjestöjen ehdotta-

mista henkilöistä. Hallituksen jäsenistä kaksi ja heidän varajäsenensä vali-

taan kunnallisen työmarkkinalaitoksen ehdottamista henkilöistä. 

Vaalivaliokunnan tehtävistä on säädetty Kevasta annetun lain 8 c §:ssä. 

Vaalivaliokunta valmistelee valtuutetuille ehdotuksen luottamushenkilöiden 

palkkioiksi ja hallituksen nimittämiseksi. Vaalivaliokunta kokoontuu valio-

kunnan työjärjestyksen (18.8.2020) mukaa puheenjohtajan kutsusta. 

Esitys  Hallitus merkitsee tiedoksi ja esittää edelleen valtuutetuille tiedoksi halli-

tuksen jäsen Olli Luukkaisen eronpyynnön Kevan hallituksen varsinaisen 

jäsenen tehtävästä. 

Hallitus esittää valtuutetuille, että se syyskokouksessaan 2.12.2022  

myöntää Olli Luukkaiselle hänen pyytämänsä eron Kevan hallituksen  

varsinaisen jäsenen tehtävästä 2.12.2022 alkaen ja valitsee hänen tilalleen 

uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kevan valtuutettujen vaali-

valiokunnan esityksen mukaisesti.  

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. Merkittiin pöytäkirjaan myös hallituksen yhtei-

set kiitokset Luukkaiselle hyvästä työstä ja aktiivisuudesta Kevan hallituk-

sessa kuluvalla ja edellisellä toimikaudella. 

 

7 

Kevassa tehtyjen diarioitujen päätösten tiedoksianto 

 

Hallintosäännön 32 §:n mukaan Kevassa tehdyistä diarioiduista päätök-

sistä annetaan ilmoitus hallitukselle jokaisessa kokouksessa.  

Luettelo tehdyistä päätöksistä liitetään pöytäkirjaan. 

 

Esitys  Hallitus merkitsee tiedoksi, että Kevassa edellisen kokouksen jälkeen 

ajanjaksolla 13.10.–2.11.2022 tehtyjä diarioituja päätöksiä ei ollut.  

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 

 

8 

Muut asiat    
Muita asioita ei käsitelty. 

 

VALITUSOSOITUS 

 

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea 

kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälistä 1 – 8 tehdyt päätökset eivät kuitenkaan ole 

oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 6 §:n perusteella valituskelpoisia. 
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Valituskirja on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna posti-

lähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantena-

kymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista, tätä päivää kuitenkaan mukaan lukematta 

ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä. Jäsenyhteisön katsotaan saaneen Kevan 

valtuuskunnan taikka hallituksen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttuam siitä, kun pöytäkirja on 

asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Kevasta annetun lain (66/2016) 33 §:n 2 momentissa 

säädetyllä tavalla. Valituskirjan oheen on liitettävä valituksenalainen päätös viran puolesta oikeaksi 

todistettuna otteena 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 1.12.2022 

 

 

 

 

 


