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Valtuutettujen kokous 1/2023 
 

Aika    keskiviikko 8.3.2023 klo 15.00–15.12 
 
Paikka    Keva, Unioninkatu 43 (Helsinki), Auditorio 2. krs 

 
Osallistujat:  Valtuutetut 

Reijonen Eero, puheenjohtaja 
Vestman Heikki, varapuheenjohtaja 
Brännkärr Malin 

Eklund Toni 
Haapanen Jorma 

Hartonen Tanja (etäyhteys) 
Heikkilä Lauri 
Husso Jarmo 

Hyytinen Tuomas 
Karenius Nea 

Karhumaa Keijo 
Kemppi Jouni 
Koski Susanna 

Kuusisto-Länsineva Maija (etäyhteys) 
Lindroos Petri 

Majalahti Juha 
Meronen Teemu 

Pöntinen Minna 
Rannanpää Eija 
Salmi Pekka 

Semi Matti 
Sihvonen Aulikki 

Suutari Eero 
Tuominen Marke 
Valtonen Sinikka 

 
Varavaltuutetut: 

Harmaala Miina  
Ojansuu-Kaunisto Kirsi 
 

Hallitus  
Bergroth-Lampinen Diana, varapuheenjohtaja 

Lohi Markus 
Niemi-Laine Päivi 
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Kevan johtoryhmä   

Kiander Jaakko  toimitusjohtaja 
Mikander Kimmo  varatoimitusjohtaja 
Huotari Ari   sijoitusjohtaja 

Hyvärinen Reija  viestintäjohtaja 
Kåla Tom   talousjohtaja 

Mankin Markus   hallintojohtaja, sihteeri 
 

 
 
 

 
 

1  
Kokouksen avaus 
 

Valtuutettujen puheenjohtaja Eero Reijonen avasi  
kokouksen klo 15.00. 

2 
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Valtuutettujen työjärjestyksen 1 §:n mukaan valtuutettujen 

kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapu-
heenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä 

kokouksessa. 
 
Valtuutettujen työjärjestyksen 1 a §:n mukaan toimielin  

kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. 

 Valtuutettujen työjärjestyksen 1 a §:n mukaan valtuutettu-

jen kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille 
läsnäoloon oikeutetuille vähintään seitsemän päivää ennen 
kokousta.  

 Valtuutettujen työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuutettujen 
kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen jäsenillä 

ja toimitusjohtajalla. Valtuutetut 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 sään-
nöksiä Kevan valtuutettujen sähköisestä kokouksesta tai 
sähköisestä kokousmenettelystä. Valtiovarainministeriön  
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kannan mukaan mainittu 8 b §:n säännöstä voidaan tulkita 

siten, että yhtäaikainen läsnäolo voi toteuttaa myös interne-
tin kautta kirjautumalla sovellukseen, jossa kokouksen osan-
ottajat tunnistettavissa ja voivat seurata kokousta sekä käyt-

tää puheenvuoroja. Myös Nimenhuutoon perustuva äänestys 
voidaan tarvittaessa toteuttaa.  

 
Esitys  Kokouksen sihteeri toimittaa nimenhuudon läsnäolijoiden 

toteamiseksi ja puheenjohtaja toteaa valtuutettujen kokouk-
sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 

 

Päätös  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3 
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
 

Esitys  Valtuutetut hyväksyvät esityslistan kokouksen työjärjes-
tykseksi.  

 
Päätös Hyväksyttiin päätösesitys. 

 

4 
Pöytäkirjan tarkastajien vaali 

 
Kevasta annetun lain 8 b §:n 5 momentin mukaan valtuutet-
tujen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on 

merkittävä läsnä olleet valtuutetut, tehdyt ehdotukset ja 
päätökset sekä toimitetut äänestykset. Pöytäkirja on kokouk-

sen sihteerin varmennettava sekä puheenjohtajan ja vähin-
tään kahden kokouksessa sitä varten valitun, läsnä olleen  
jäsenen tarkastettava ja allekirjoitettava. 

 
Valtuutetut valitsevat kaksi valtuutettua kokouksen pöytäkir-

jan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. 
 

Esitys  Valtuutetut valitsevat pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlas-

kijoiksi kaksi valtuutettua. 

 
Käsittely Puheenjohtaja esitti pöytäkirjan tarkastajiksi Jouni Kemppi ja 

Nea Karenius. 

 
Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jouni 

Kemppi ja Nea Karenius. 
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5  

Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen  
esittäminen vuodelta 2022  
Liitteet 5/1–3 

Liitteenä ovat hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja  
tilintarkastuskertomus. 

 
Kevan vuoden 2022 rahastoituva markkina-arvoinen tulos oli 

miinuksella 5 070 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna tulos 
oli plussalla 8 864 miljoonaa euroa. Tappiollinen tulos johtui 
ennen kaikkea sijoitustuloksesta, joka oli -4 620 miljoonaa ja 

-7 prosenttia. Markkina-arvoinen tulos kirjattiin eläkevastuu-
rahastoon, joka oli vuoden 2022 lopussa 62 647 miljoonaa 

euroa, 7,5 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
 
Kevan jäsenyhteisöjen vuoden 2022 palkkasumma oli 20 345 

miljoonaa euroa, 4,5 prosenttia edellistä vuotta enemmän. 
Vakuutettujen henkilömäärä kasvoi vajaat 2 prosenttia.  

Kevan jäsenyhteisöt maksoivat maksutuloa 5 677 miljoonaa 
euroa, 187 miljoonaa ja 3,4 prosenttia enemmän kuin 2021. 
Maksuprosentti oli palkkasummaan suhteutettuna 27,9, kun 

se vuonna 2021 oli 28,18. Kokonaismaksutulo, joka sisältää 
myös työllisyysrahastolta saadun maksun sekä taloudellisen 

tuen maksut, oli 5 820 miljoonaa euroa, 117 miljoonaa euroa 
ja 2 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Kevan jäsenyhtei-
söjen kokonaiseläkemeno oli 6 192 miljoonaa euroa, kasvua 

4,7 prosenttia. Maksutulon ja eläkemenon erotus, rahoitus-
kate, oli 372 miljoonaa euroa miinuksella. Rahoituskatteen 

miinus kasvoi 161 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen  
verrattuna.  
 

Kevan jäsenyhteisöjen ohella Keva hoitaa valtion, evankelis-
luterilaisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin 

henkilöstön eläketurvan toimeenpanoa. Keva maksoi näitä 
eläkkeitä vuona 2022 yhteensä 5 359 miljoonaa euroa, kas-
vua edelliseen vuoteen runsaan 2 prosenttia. Valtio, kirkko ja 

Kela ja Suomen Pankki rahoittavat omat eläkkeensä, joten 
niillä ei ole vaikutusta Kevan tulokseen. 

 
Kevassa tehtyjen eläkepäätösten määrä on ollut melko  
vakiintuneella tasolla, mutta vuonna 2022 päätöksiä tehtiin 

vajaat 75 000 kappaletta, missä on kasvua 8 500 päätöstä  
ja noin 13 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvun 

taustalla oli työeläkeindeksin ja sen pohjalta maksussa  
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oleviin eläkkeisiin kohdistunut 6,8 prosentin korotus vuoden 

2023 alussa. Erityisesti vanhuus- ja osittaisten vanhuuseläk-
keiden hakemusmäärät kasvoivat voimakkaasti vuoden 2022 
viimeisinä kuukausina.        

 
Eläkehakemusten keskimääräiset käsittelyajat lyhenivät 

edelleen edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat vanhuuseläk-
keissä 6 päivää ja työkyvyttömyyseläkkeissä 28 päivää.  

Kevan käsittelyajat olivat lyhyempiä kuin yksityisen elä-
kesektorin keskimääräiset vastaavat. Sekä henkilö- että 
työnantaja-asiakkaiden palveluiden kehityksessä painopiste 

oli edelleen ns. sähköisten palveluiden laadun ja saavutetta-
vuuden parantamisessa. Näiden palveluiden käyttäjämäärät 

jatkoivatkin kasvuaan. Työnantajapalveluissa tuettiin sekä 
aloittavia hyvinvointialueita että kuntia eläkevakuuttamiseen 
ja työkyvyn ylläpidon tukemiseen liittyvissä kysymyksissä. 

 
Toimintakulut ja poistot yhteensä ennen saatuja korvauksia 

olivat 87,1 miljoonaa euroa, 1,3 miljoonaa euroa ja 1,5 pro-
senttia vähemmän kuin vuonna 2021. Toimintakulut kasvoi-
vat 1,3 miljoonaa euroa, kun taas poistot pienenivät 2,6 mil-

joonaa euroa. Suurin kuluerä oli henkilöstökulut, 42,7 miljoo-
naa euroa, 0,7 miljoonaa euroa ja 1,7 prosenttia vähemmän 

kuin edellisenä vuonna. Muut toimintakulut olivat 38,4 mil-
joonaa euroa, 2 miljoonaa euroa ja 5,5 prosenttia edellistä 
vuotta enemmän. Muissa toimintakuluissa it-kulut kasvoivat 

miljoonalla eurolla. Koronapandemia vaikutti vuoden 2022 
ensimmäisinä kuukausina edelleen toimintaan ja esimerkiksi 

työhön liittyvä matkustaminen ja tapaaminen oli vähäistä. 
 
Valtiolta, evankelis-luterilaiselta kirkolta, Kansaneläkelaitok-

selta ja Suomen Pankilta saadut hoitokulukorvaukset olivat 
15,7 miljoonaa euroa, 0,6 miljoonaa ja 3,7 prosenttia  

vähemmän kuin 2021. Saatujen korvausten jälkeiset toimin-
takulut ja poistot, jotka kuvastavat Kevan jäsenyhteisöjen 
eläketurvan toimeenpanon kustannuksia, olivat 70,8 miljoo-

naa euroa, 0,8 miljoonaa euroa ja 1,1 prosenttia vähemmän 
kuin 2021.      

 
Tilinpäätöksen liitteessä 7.3 arvioidaan Kevan jäsenyhteisö-
jen eläkejärjestelmän karttuneiden etuuksien pääoma-arvoa 

eli kuinka paljon on kertynyt eläkeoikeutta, joka tulee mak-
suun tulevaisuudessa.  Kyseessä on laskelma, joka voi muut-

tua merkittävästikin laskentaoletusten muuttuessa. Pääoma-
arvoa ei kirjata Kevan taseeseen velaksi, vaan sen tarkoitus 
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on lähinnä ilmaista Kevan jäsenyhteisöjen osittain rahastoi-

van eläkejärjestelmän kokonaisvastuiden suuruusluokka. 
Vuoden 2022 lopun pääoma-arvo oli 141,2 miljardia euroa, 
kasvua edellisen vuoden arvoon on 8,4 miljardia euroa.  

Kevan eläkevastuurahasto kattoi arvioidusta karttuneiden 
etuuksien pääoma-arvosta noin 44 prosenttia ja loput on  

katettava tulevaisuudessa tehtävästä työstä perittävillä työ-
eläkemaksuilla sekä sijoitusten tuotoilla. 

 
Aiempi käsittely: 
 

Hallituksen kokous 1.3.2023 § 6: 
 

Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen ja hallituksen 
toimintakertomuksen vuodelta 2022 ja päätti esittää ne tilin-
tarkastajalle ja Kevan valtuutetuille.  

 
Esitys Merkitään tiedoksi Kevan vuoden 2022 tilinpäätös ja toimin-

takertomus sekä valtuutetuille jätetty tilintarkastuskertomus. 
 
Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 

 
6 

Tilintarkastajan kuuleminen Kevan taloudellisesta asemasta, sisäisestä  
valvonnasta sekä muista tilintarkastuksessa esiin tulleista seikoista 

 

Kuultiin tilintarkastaja Jukka Paunosta Kevan taloudellisesta 
asemasta, sisäisestä valvonnasta sekä muista tilintarkastuk-

sessa esiin tulleista seikoista.  
 
Esitys   Merkitään tiedoksi saatu selvitys. 

 
Käsittely Merkittiin, että valtuutettu Susanna Koski poistui kokouk-   

sesta klo 15.08.  
 
Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys. 
 

7 

Tilinpäätöksen vahvistaminen 
 

Esitys  Vahvistetaan vuoden 2022 tilinpäätös. 

 
Käsittely  Puheenjohtaja esitti, että valtuutetut vahvistavat vuoden 

2022 tilinpäätöksen. 
 

Päätös  Hyväksyttiin päätösesitys.  
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8 

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 
 

Esitys  Valtuutetut päättävät vastuuvapauden myöntämisestä  

vuoden 2022 osalta Kevan hallitukselle ja toimitusjohtajalle 
sekä varatoimitusjohtajille.  

  
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 jäsen- 

yhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1–6, 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 mak-

settuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava Helsingin hallinto-oikeu-
delle viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaan-
nista, tätä päivää kuitenkaan mukaan lukematta ennen valitusviranomaisen viraston 

aukioloajan päättymistä. Jäsenyhteisön katsotaan saaneen Kevan valtuutettujen taikka 
hallituksen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ase-

tettu 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 selvi-
tys, johon valittaja haluaa vedota. Muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä hallin-

tolainkäyttölaissa on säädetty. 
 
 

 
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 8.3.2023 


