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Hallituksen kokous 3/2022 

 

Aika    Keskiviikko 2.3.2022 klo 10.30 - 12.40 

 

Paikka    Keva, Unioninkatu 43, Helsinki, nh. Uusimaa, 8. krs 

 

Osallistujat:  Jäsenet: 

 Petteri Orpo, puheenjohtaja  

Diana Bergroth-Lampinen, varapuheenjohtaja 

 Outi Alanko-Kahiluoto 

Anne Holmlund 

Markku Jalonen 

Kirsi-Marja Lievonen 

Markus Lohi (§ 7 -20) 

Olli Luukkainen 

Päivi Niemi-Laine (§ 10 - 20) 

Matti Putkonen 

Anne Sainila-Vaarno 

 

Muut osallistujat:   Eero Reijonen, valtuutettujen puheenjohtaja 

    Heikki Vestman, valtuutettujen varapuheenjohtaja 

Jaakko Kiander, toimitusjohtaja  

Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja 

Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja 

Markus Mankin, sihteeri 

 

§ 6-7    Tom Kåla, talousjohtaja  

    Ulla Nykky, tilintarkastaja (Ernst & Young) 

§ 8    Kati Korhonen-Yrjänheikki, työnantaja-asiakkuus- ja työkykyjohtaja 

§ 9    Ari Huotari, sijoitusjohtaja 

Carl-Henrik Roselius, kiinteistösijoitusjohtaja 

Sami Kesonen, kiinteistösijoituspäällikkö 
§ 10    Ari Huotari, sijoitusjohtaja 

 

 

 

1 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kevan hallintosäännön 5 §:n mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan 

tai toimitusjohtajan kutsusta. Hallituksen kokouskutsu ja esityslista 

lähetetään jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille vähintään seitsemän 

päivää ennen kokousta. Kiireellisissä asioissa voidaan noudattaa yhyempää 

koollekutsumisaikaa. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali 

voidaan lähettää sähköisesti.  

 

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

    hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on   

    läsnä. 
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  Esitys  Todetetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 

 

2 

Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen 

 

Esitys  Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Markku Jalonen ja 

Kirsi-Marja Lievonen. 

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 

 

 3 

Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esitys  Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.  

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 

 
4 
Kevan hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan pöytäkirja  
Liite 4/1  
    Pöytäkirja esitetään tiedoksi merkittäväksi, jos se 18.2.2022 pidetyn valio-

    kunnan kokouksen jälkeen on saatu tarkastettua. 
    

Esitys  Hallitus merkitsee tiedoksi hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokun-

nan kokouksen 18.2.2022 pöytäkirjan. 

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 

 

5 

Toimitusjohtajan katsaus  

Liite 5/1 

Kokouksessa esitetään ajankohtaiskatsaus. 

 

Esitys  Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen. 

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 

 

6 

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021  

Liitteet 6/1-2 
Kevan vuoden 2021 rahastoituva markkina-arvoinen tulos oli kaikkien ai-

kojen 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 hen-
kilömäärä kasvoi 3,5 prosenttia. Kevan jäsenyhteisöt maksoivat maksutu-
loa 5 489 miljoonaa euroa, 238 miljoonaa ja 4,5 prosenttia enemmän kuin 
2020. Maksuprosentti oli palkkasummaan suhteutettuna 28,18, kun se 
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vuonna 2020 oli 28,39. Kokonaismaksutulo, joka sisältää myös työllisyys-
rahastolta saadun maksun sekä taloudellisen tuen maksut, oli 5 703 mil-
joonaa 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, rahoitus-
kate, oli 212 miljoonaa euroa miinuksella. Rahoituskatteen miinus pieneni 
57 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna hyvän maksutulokehi-
tyksen 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 yh-
teensä 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 työkyvyttömyyseläkehake-

musten käsittelyajat lyhenivät 2-8 päivää ja olivat vanhuuseläkkeiden 
osalta jo alle 10 päivän keskimääräisissä käsittelyajoissa. 

 
Toimintakulut ja poistot ennen saatuja korvauksia olivat runsaat 88 miljoo-
naa euroa, mikä oli vajaat 4 miljoonaa euroa ja 4,5 prosenttia enemmän 
kuin vuonna 2020. Suurin kuluerä oli henkilöstökulut, 43,4 miljoonaa eu-

roa, 2,5 miljoonaa euroa ja 6,1 prosenttia enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Muut toimintakulut olivat 36,4 miljoonaa euroa, 0,8 miljoonaa eu-
roa 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 tapaa-
miset olivat hyvin rajoittunutta. 

 

Valtiolta, evankelis-luterilaiselta kirkolta, Kansaneläkelaitokselta ja Suo-
men Pankilta saadut hoitokulukorvaukset olivat 16,3 miljoonaa euroa, 0,1 
miljoonaa ja 0,8 prosenttia enemmän kuin 2020. Saatujen korvausten jäl-
keiset 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 eläkejärjes-
telmän 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 eläkejärjestelmän ko-

konaisvastuiden suuruusluokka. Vuoden 2021 lopun arvio on noin 133 mil-
jardia euroa, kasvua edellisen vuoden arvioon on noin 3 miljardia euroa. 

Kevan eläkevastuurahasto kattaa arvioidusta karttuneiden etuuksien pää-
oma-arvosta noin 51 prosenttia ja loput on katettava tulevaisuudessa teh-
tävästä työstä perittävillä työeläkemaksuilla sekä sijoitusten tuotoilla. 

 
Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta käsitteli vuoden 2021 

tilinpäätöstä ja toimintakertomusta kokouksessaan 18.2.2022 § 7.  
 

Esitys Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
vuodelta 2021 ja esittää ne tilintarkastajalle ja Kevan valtuutetuille. 

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 
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7  

Tilintarkastajan raportti tilikauden aikaisesta tarkastuksesta sekä tilintarkastuskertomus  

Liitteet 7/1-2 (Liite 7/1 salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 15 kohta)  

 

Hallintosäännön 18 § mukaan tilintarkastajan on annettava 

suorittamastaan valvontatarkastuksesta kertomus hallitukselle kahdesti 

vuodessa.  

 

Liitteenä 7/1 on tilinpäätöksen tarkastusta koskeva valvontatarkastus-

raportti 2/2021 sekä luonnos tilintarkastuskertomukseksi liite 7/2. 

 

Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta käsitteli 

valvontatarkastusraporttia kokouksessaan 18.2.2022 § 8. 

 

Tilintarkastaja Ulla Nykky esittelee valvontatarkastusraportin sekä 

tilintarkastuskertomuksen kokouksessa.  

 

Esitys  Hallitus  merkitsee tiedoksi valvontatarkastusraportin sekä 

tilintarkastuskertomuksen. 

 

Käsittely Merkittiin, että Markus Lohi saapui kokoukseen klo 11.13. 

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 

 

8 
Raportti työkykyriskien vähentämisen palveluista vuodelta 2021 

Liite 8/1 

Kevasta annetun lain (66/2016) 2 §:n 1 mom. 1 kohdan mukaan Kevan 

tehtävänä on hoitaa kuntien, hyvinvointialueiden, hyvinvointiyhtymien, 

valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon työkyvyttömyysriskin 

vähentämiseen liittyvää toimintaa.  

 

Lainkohdan perustelujen (HE 278/2019 vp) mukaan Kevan tulisi antaa sitä 

valvovalle valtiovarainministeriölle vuosittain kertomus työkyvyttömyys-

riskin vähentämiseen ja työkykyjohtamisen kehittämiseen liittyvistä 

palveluista osana valtionvarainministeriön Kevaan kohdistamaa valvontaa. 

 

Työnantaja-asiakkuus- ja työkykyjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki 

selostaa asiaa kokouksessa. 

 

Esitys  Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 8/1 olevan raportin työkykyriskien 

vähentämisen palveluista vuodelta 2021. 

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 

 

9 

Kiinteistösijoitus 

Liite 9/1 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 17 ja 20 kohdat) 

 

Kokouksessa asiaa selostavat sijoitusjohtaja Ari Huotari, kiinteistö-

sijoitusjohtaja Carl-Henrik Roselius ja kiinteistösijoituspäällikkö Sami 

Kesonen. 
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Esitys  Hallitus hyväksyy liitteenä 9/1 olevan esityksen. 

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 

 

10 

Sijoituskatsaus  

Liite 10/1 

Sijoitusjohtaja Ari Huotari antaa kokouksessa sijoituskatsauksen. 

 

Esitys  Hallitus merkitsee tiedoksi saadun katsauksen. 

 

Käsittely Merkittiin, että Päivi Niemi-Laine saapui kokoukseen klo 12.20. 

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 

 

11 

Kevan hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan asettaminen 

 

Kevan hallintosäännön 5 §:n mukaan hallitus voi asettaa enintään toimi-

kaudekseen yhden tai useamman valiokunnan valmistelemaan hallituksen 

käsiteltäväksi tulevia asioita. Valiokunnan jäsenenä voi olla hallituksen 

varsinainen tai varajäsen. Valiokunnan päätöksentekomenettelyyn 

sovelletaan hallitusta koskevia Kevasta annetun lain säännöksiä ja 

hallintosäännön määräyksiä soveltuvin osin.  

 

Hallintosäännön 12 §:n mukaan hallitus päättää 

1) toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista; 

2) toimitusjohtajan sivutoimiluvasta sekä sivutoimen vastaanottamisen ja 

pitämisen kieltämisestä; sekä 

3) toimitusjohtajan virkavapaudesta ja sijaisen ottamisesta 

4) Kevan työehtosopimuksesta ja tulospalkkiojärjestelmästä 

5) toimitusjohtajan välittömänä alaisena toimivan henkilön osalta 

- palvelussuhteeseen ottamisesta ja palvelussuhteen päättämisestä sekä 

palvelussuhteen ehdoista 

- yli kuuden kuukauden pituisesta harkinnanvaraisesta virkavapaudesta 

tai työlomasta ja sijaisen ottamisesta. 

 

Hallintosännön 8 §:n mukaan johtoryhmän kokoonpanosta päättää hallitus 

toimitusjohtajan esittelystä. 

 

Kevassa ei ole tällä hetkellä hallituksen valmistelevaa toimielintä, joka 

käsittelisi ylimmän johdon valintaan tai palkitsemiseen liittyviä asioita. 

Toimitusjohtaja esittää, että hallituksen roolia mainittujen asioiden 

valmistelussa vahvistettaisiin perustamalla hallituksen nimitys- ja 

palkitsemisvaliokunta, joka on tavallinen muun muassa suurissa 

työeläkelaitoksissa. Valiokunnassa voidaan kuulla tarpeen mukaan 

toimiston omia tai ulkopuolisia asiantuntijoita. 

 

Valiokunnan valmistelevasti käsittelemät asiat tuodaan hallituksen 

päätettäväksi toimitusjohtajan esityksinä. 

 

Esitys Hallitus päättä asettaa keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, 

jonka tehtävänä on valmistella toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan suorien 
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johtoryhmän jäseninä toimivien johtajien valintaa ja palvelussuhteen 

ehtoja. Lisäksi valiokunta valmistelee tulospalkkiojärjestelmän muutoksia 

ja muita palkitsemiseen liittyvä asioita, joista päätöksen tekee 

hallintosäännön mukaan hallitus. Valiokunnan kokouksiin osallistuu 

toimitusjohtaja, ellei valiokunta toisin päätä. Hallituksen sihteeri toimii 

valiokunnan sihteerinä. 

 

Päätös  Hallitus asetti nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnan 

puheenjohtaksi valittiin hallituksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja 

varapuheenjohtajaksi hallituksen varapuheenjohtaja Diana Bergroth-

Lampinen sekä jäseniksi Kirsi-Marja Lievonen, Olli Luukkainen ja Markus 

Lohi. 

 

12 

Arek Oy:n yhtiökokous, edustajan nimeäminen 

Liite 12/1 

Arek Oy yhtiökokous ehdotetaan, Arekista saadun ennakkotiedon mukaan, 

pidettäväksi 18.3. klo 10.00. Arekin hallitus päättää asiasta 3.3.2022, 

jonka jälkeen julkaistaan yhtiökokouskutsu. Kutsu liitetään pöytäkirjaan, 

kun se on saapunut. 

 

Hallintosäännön 28 §:n mukaan hallitus päättää Kevan jäsenesityksistä 

Eläketurvakeskuksen edustajistoon ja hallitukseen, Työeläkevakuuttajat 

TELA ry:n hallitukseen, Arek Oy:n hallitukseen ja Kuntarahoitus Oyj:n hal-

litukseen sekä Kevan edustajista Kuntarahoitus Oyj:n omistajien nimitys-

valiokunnassa ja yhtiökokouksessa sekä Kevan edustuksesta muissa vas-

taavissa yhteisöissä. Kiireellisessä tapauksessa yhtiökokousedustajasta voi 

päättää toimitusjohtaja. Tällöin yhtiökokouskutsu, tieto edustajasta ja 

mahdollisesti annetusta toimiohjeesta edustajalle on annettava hallituk-

selle tiedoksi seuraavassa kokouksessa. 

 

Arek Oy:n yhtiökokouksessa valitaan myös hallituksen jäsenet ja 

varajäsenet uudelle toimikaudelle. 

 

Arek Oy:n hallituksen varsinainen jäsen on ollut johtava asiantuntija Pertti 

Männistö ja varajäsen kehittämispäällikkö Tiia Almi. 

 
Esitys  Keva esittää Arek Oy:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi johtava asian-

tuntija Pertti Männistöä ja varajäseneksi kehittämispäällikkö Tiia Almia. 

 
Hallitus nimeää Kevan edustajaksi Arek Oy:n varsinaiseen yhtiö- 
kokoukseen johtava lakimies Marja Kauppilan. 

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 

 

13 
Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokous, edustajan nimeäminen  

Liite 13/1 

Kevan hallintosäännön 28 §:n mukaan hallitus päättää Kevan 

jäsenesityksistä Eläketurvakeskuksen edustajistoon ja hallitukseen, 

Työeläkevakuuttajat TELA ry:n hallitukseen, Arek Oy:n hallitukseen ja 

Kuntarahoitus Oyj:n hallitukseen sekä Kevan edustajista Kuntarahoitus 
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Oyj:n omistajien nimitysvaliokunnassa ja yhtiökokouksessa sekä Kevan 

edustuksesta muissa vastaavissa yhteisöissä. 
 

Kuntarahoitus Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Kuntarahoituksesta 

saadun ennekkotiedon mukaan 24.3.2022. Yhtiökokouskutsu julkaistaan 

3.3.3021. Kutsu liitetään pöytäkirjaan, kun se on saapunut. 

 

Kevan ehdottamana Kuntarahoitus Oyj:n hallituksen jäsenenä on johtaja 

Maaria Eriksson. 
 

Esitys             Hallitus merkitsee tiedoksi, että Kuntarahoitus Oyj:n omistajien nimitys-
valiokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituk-
sessa jatkaa johtaja Maaria Eriksson. 

 
Hallitus nimeää Kevan edustajaksi Kuntarahoitus Oyj:n varsinaiseen yhtiö-
kokoukseen johtava lakimies Marja Kauppilan. 

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 
 
14 
Työeläkevakuuttajat TELA – Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry:n vuosikokous, edustajan  
nimeäminen 
Liite 14/1   Kevan hallintosäännön 28 §:n mukaan hallitus päättää Kevan jäsenesityk-

sistä Eläketurvakeskuksen edustajistoon ja hallitukseen, Työeläkevakuut-

tajat TELA ry:n hallitukseen, Arek Oy:n hallitukseen ja Kuntarahoitus 
Oyj:n hallitukseen sekä Kevan edustajista Kuntarahoitus Oyj:n omistajien 
nimitysvaliokunnassa ja yhtiökokouksessa sekä Kevan edustuksesta 
muissa vastaavissa yhteisöissä.  

  
Työeläkevakuuttajat TELA – Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry:n sääntö-

määräinen vuosikokous pidetään 7. huhtikuuta 2022. 
  

 Esitys   Hallitus valitsee Kevan edustajaksi Tela ry:n vuosikokoukseen hallinto- 
johtaja Markus Mankinin ja ohjeistaa kokousedustajaa nimeämään Kevan 
edustajaksi hallitukseen Jaakko Kianderin. 

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 
 

15 

Sisäisen tarkastuksen vuosiyhteenveto 2021 

Liite 15/1 
Hallitus hyväksyi joulukuussa 2020 sisäisen tarkastuksen toimintasuunni-
telman vuodelle 2021.  
 
Hallituksen hyväksymän sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan si-

säinen tarkastus laatii hallitukselle puolivuosittain yhteenvedon suoritta-
mastaan sisäisen tarkastuksen työstä ja toimintasuunnitelman toteutumi-
sesta. Liitteenä olevan vuosiyhteenvedon tarkoituksena on tuoda esille 

merkittävimmät tarkastushavainnot ja niiden pohjalta tehdyt kehittämis-
ehdotukset sekä johtopäätökset tarkastuskohteiden vastuuhenkilöiden 
suunnittelemien toimenpiteiden riittävyydestä Kevan sisäisen valvonnan 
edistämiseksi.  

 
Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta käsitteli asian  
kokouksessaan 18.2.2022 § 11. 
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Esitys  Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 15/1 olevan sisäisen tarkastuksen 

vuosiyhteenvedon 2021. 

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 

 

16 

Riskienhallinnan vuosiraportti 2021 

Liite 16/1 

Hallitus hyväksyi joulukuussa 2020 vuodelle 2021 Kevan riskienhallinta-

periaatteet ja -suunnitelman. Asiakirjassa kuvataan sekä Kevan 

riskienhallinnan yleiset periaatteet että riskiienhallinnan painopistealueet 

ja tavoitteet seuraavalle vuodelle. Suunnitelman mukaan hallitukselle 

annetaan riskienhallintasuunnitelman täytäntöönpanosta vuosiraportti 

seuraavan vuoden alussa. 

 

Liitteenä olevassa vuosiraportissa 2021 kuvataan riskienhallinnan 

painopistealueiden ja tavoitteiden toteumaa sekä keskeisimmiksi 

tunnistettujen strategisten ja operatiivisten riskien riskienhallinnassa 

tapahtunutta kehitystä vuonna 2021. 

 
Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta käsitteli asian  
kokouksessaan 18.2.2022 § 12. 

 

Esitys  Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 16/1 olevan riskienhallinnan 

vuosiraportin 2021. 

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 

 

17 

Compliancen vuosiraportti 2021 

Liite 17/1 
Hallitus hyväksyi tammikuussa 2021 compliancen vuosisuunnitelman  
2021. 

 
Hallintosäännön ja toimintaohjeensa mukaisesti hallitukselle annetaan 
compliance vuosiraportti. 

 
Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta käsitteli asian  
kokouksessaan 18.2.2022 § 13. 

 

Esitys  Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 17/1 olevan compliancen vuosiraportin 

2021. 

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 
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Sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirja 

Liite 18/1 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta) 

 

Esitys  Hallitus merkitsee tiedoksi sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjan. 

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 

 

 



 PÖYTÄKIRJA  9 (9) 

  

   

 2.3.2022  
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Kevassa tehtyjen diarioitujen päätösten tiedoksianto 

Liite 19/1 

Hallintosäännön 32 §:n mukaan Kevassa tehdyistä diarioiduista 

päätöksistä annetaan ilmoitus hallitukselle jokaisessa kokouksessa.  

Luettelo tehdyistä päätöksistä liitetään pöytäkirjaan. 

 

Esitys  Hallitus merkitsee tiedoksi Kevassa edellisen kokouksen jälkeen tehdyt 

diarioidut päätökset ajanjaksolla 20.1.-23.2.2022. 

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 
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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, 10 - 11 ja 15 - 20 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 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 kuluttua 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 7.3.2022 

 


