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Valtiontalouden tarkastusvirasto on suorittanut tarkastussuunnitelmaansa 
sisältyneen valtion vastuusitoumukset kansainvälisissä yhteisöissä koske-
neen tarkastuksen. Tarkastus on tehty tarkastus viraston laillisuus- ja asian-
mukaisuustarkastuksesta antaman ohjeen mukaisesti.

Tarkastuksen perusteella tarkastusvirasto on antanut tarkastus-
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valtiovarain controller -toiminnolle.

Ennen tarkastuskertomuksen antamista valtiovarainministeriöllä, Val-
tiokonttorilla ja ulkoministeriöllä on ollut mahdollisuus varmistaa, ettei ker-
tomukseen sisälly asiavirheitä, sekä lausua näkemyksensä siinä esitetyistä 
tarkastusviraston kannanotoista.

Tarkastuksen jälkiseurannassa tarkastusvirasto tulee selvittämään, mi-
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Tarkastusviraston kannanotot

Suomi kuuluu useisiin kansainvälisiin järjestöihin. Liittyessään järjestön 
jäseneksi valtioiden tulee saattaa voimaan järjestöjä koskevat valtiosopi-
mukset. Sopimusten myötä jäsenvaltiot sitoutuvat kantamaan vastuuta jo 
olemassa olevista velvoitteista ja vastuista. Näitä ovat esimerkiksi pitkäai-
kaiset työsuhdeperusteiset vastuut, kuten eläkkeet ja työsuhteen päättymi-
sen jälkeinen terveydenhoito. 

Valtion vastuita kansainvälisissä järjestöissä koskeneessa laillisuustar-
kastuksessa selvitettiin, kuinka paljon kansainvälisten yhteisöjen työsuhde-
perusteisista etuuksista aiheutuu ehdollisia vastuita Suomelle. Lisäksi sel-
vitettiin, ottaako nykyinen valtiontalouden raportointikäytäntö huomioon 
ehdollisia vastuita ja sitoumuksia, joita kansainvälisissä järjestöissä toimi-
misesta Suomelle koituu. 

Eläke-etuudet muodostavat merkittävän osan pitkäaikaisista työsuh-
deperusteisista vastuista. Eläkejärjestelmät luokitellaan etuus- ja maksu-
pohjaisiin järjestelyihin. Etuuspohjainen järjestelmä perustuu osittain va-
kuutusmatemaattisiin oletuksiin ja arvoihin, joiden arvioimiseen liittyy 
huomattavia epävarmuustekijöitä. Etuuspohjaisessa järjestelmässä yhtei-
sö kantaa myös laajemman vastuun maksettavista etuuksista kuin maksu-
pohjaisessa järjestelmässä.

Tarkastuksen perusteella todetaan, että tarkastukseen valikoituneiden 
kansainvälisten järjestöjen yhteenlasketut pitkäaikaiset työsuhdeperustei-
set vastuut olivat vuoden 2016 tilinpäätöstietojen mukaan noin 109 miljar-
dia euroa, joista noin 90 prosenttia oli kattamatonta vastuuta. Tarkastukses-
sa tehdyn karkean arvion mukaan Suomen osuus kattamattomista vastuista 
olisi noin 1,4 miljardia euroa.

Tarkastuksen perusteella suositellaan, että kansainvälisille järjestöille 
suoritettavien maksujen määrät tulisi varmentaa vuosittain. Valtion kirjan-
pidon ja järjestöjen ilmoittamien maksatusten välisiin eroihin on syytä kiin-
nittää huomiota. Lisäksi tarkastuksen perusteella suositellaan, että jatkos-
sa tiedot kansainvälisten järjestöjen jäsenyyksistä sekä rahoitusosuuksien 
määristä ja vastuista  kootaan keskitetysti, ja tiedot pidetään ajantasaisina. 

Tarkastuksessa saadun käsityksen mukaan järjestöt ovat valmistautu-
neet heikosti työsuhdeperusteisten vastuiden maksamiseen. Osalla järjes-
töjä on vastuiden kattamista varten varoja säätiöissä tai rahastoissa, mut-
ta osa järjestöistä on valmistautunut maksamaan vastuut ”pay-as-you-go” 
tyyppisesti vastuiden realisoituessa suoraan budjetista. Tämä voi vaikuttaa 
järjestöjen toimintaedellytyksiin, jos tulevaisuudessa yhä suurempi osuus 
budjetista menee jo tehdyn työn rahoittamiseen. 

Jäsenvaltioiden vastuut kansainvälisten järjestöjen työsuhdeperustei-
sista vastuista on määritelty järjestöjen asiakirjoissa ja valtiosopimuksis-
sa vaihtelevasti. Osa järjestöistä on luonteeltaan pysyviksi tarkoitettuja yh-
teisöjä, kun taas toiset olivat määritelleet hyvin selkeästi mahdollisen eron 
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aiheuttamat seuraamukset jäsenvaltioille. Suomen ehdollisia vastuita kan-
sainvälisten järjestöjen työsuhdeperusteisista vastuista on haastavaa, mut-
ta ei mahdotonta osoittaa. 

Tarkastuksen perusteella todetaan, että valtion vastuusitoumukset kan-
sainvälisissä järjestöissä muodostavat merkittävän erän valtion taloudellis-
ta asemaa koskevien oikeiden ja riittävien tietojen näkökulmasta. Valtion 
talousarviolain (423/1988) 17 a § mukaan valtion tilinpäätöksen tulisi sisäl-
tää talousarviolain 18 §:ssä tarkoitettujen oikeiden ja riittävien tietojen an-
tamiseksi tarpeelliset liitetiedot. Talousarviolain (423/1988) 18 § mukaan 
hallituksen vuosikertomukseen otettavien valtiontalouden ja valtion talou-
denhoidon sekä toiminnan tuloksellisuuden kuvausten tulee antaa oikeat 
ja riittävät tiedot talousarvion noudattamisesta, valtion tuotoista ja kuluis-
ta, valtion taloudellisesta asemasta sekä tuloksellisuudesta (oikea ja riittä-
vä kuva).

Eduskunnalla tulisi olla käytettävissään valtion tilinpäätöksen perus-
teella riittävästi tietoa valtion talouden tilasta budjettivaltansa turvaami-
seksi. Ehdollisista vastuista on mahdollista raportoida jo nykyisen lainsää-
dännön puitteissa. 

Tarkastuksen perusteella suositellaan seuraavaa:
 – Kansainvälisille järjestöille suoritettavien maksujen määrät tulisi 

varmentaa vuosittain. Eroihin valtion kirjanpidon tietojen ja järjes-
tön ilmoittamien maksatusten välillä on syytä kiinnittää huomiota. 

 – Tiedot kansainvälisten järjestöjen jäsenyyksistä ja rahoitusosuuksien 
määristä tulisi koota  keskitetysti ja tietoja päivittää ajantasaisesti.

 – Valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin tulisi ohjeistuksellaan var-
mistaa, että valtion tilinpäätöksessä ja kirjanpitoyksiköiden tilinpää-
töksissä esitetään jatkossa oikeat ja riittävät tiedot myös kansainvälis-
ten järjestöjen jäsenyyksistä aiheutuvista ehdollisista vastuista. 

 – Kansainvälisiin järjestöihin liityttäessä tulisi kiinnittää erityistä huo-
miota sitoumuksen taloudellisiin vaikutuksiin ja tämän osana ehdol-
lisiin vastuisiin. Ennen liittymistä tulisi selvittää myös se, miten vas-
tuut jakaantuvat jäsenmaiden kesken järjestöistä erottaessa. 
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1 Mitä tarkastettiin

Laillisuustarkastus pyrkii selvittämään säännösten noudattamisen lisäksi, 
onko toiminta järjestetty talousarvion, hyvän hallinnon periaatteiden, toi-
mintapolitiikan sekä rahoitus- tai sopimusehtojen mukaisesti. Tavoitteena 
on tuottaa tietoa päätöksentekijöille siitä, onko lakeja ja muita säännöksiä 
sekä hyvän hallinnon periaatteita noudatettu ja onko sääntelyllä saavutet-
tu halutut tulokset.

1.1 Mitä tarkastettiin ja miksi

Tarkastuksen kohteena olivat valtion vastuusitoumukset kansainvälisissä 
yhteisöissä. Tarkastuksen tavoitteena oli antaa:
1. kohtuulliseen varmuuteen perustuva kannanotto siitä, kuinka paljon 

kansainvälisten yhteisöjen työsuhdeperusteisista etuuksista aiheutuu 
ehdollisia vastuita Suomelle. 

2. tarkastuksen tuloksiin perustuva kannanotto siitä, tulisiko valtion ti-
linpäätöksessä tuoda esiin valtion vastuusitoumukset kansainvälisissä 
yhteisöissä, ja miten vastuut tulisi huomioida tehtäessä päätöksiä eri-
laisiin kansainvälisiin järjestöihin liityttäessä.

Tarkastuksessa pyrittiin selvittämään ensin yleisellä tasolla, mitä tarkoi-
tetaan ehdollisilla vastuilla sekä työsuhdeperusteisilla etuuksilla. Tätä sel-
vitettiin avaamalla eläkejärjestelmiin perustuvaa luokittelua ja vertailemal-
la etuus- ja maksupohjaisten järjestelmien erilaisia tilinpäätöskäytäntöjä ja 
järjestelmien sisältämiä riskejä. Toiseksi selvitettiin, kuinka paljon Suomen 
valtiolle aiheutuu järjestöissä toimimisesta ehdollisia vastuita. Kolmannek-
si tarkastuksessa selvitettiin, tulisiko vastuut ja niistä aiheutuvat riskit huo-
mioida nykyistä kattavammin valtiontalouden raportointikäytännössä, jot-
ta valtion tilinpäätös tuottaisi eduskunnalle riittävästi tietoa päätettävistä 
asioista, eri vaihtoehdoista ja riskeistä.

Valtion vastuista kansainvälisissä yhteisöissä on mahdollista raportoi-
da jo nykyisen lainsäädännön puitteissa. Valtion talousarviolain (423/1988) 
17 a § mukaan valtion tilinpäätöksen tulisi sisältää talousarviolain 18 §:ssä 
tarkoitettujen oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarpeelliset liite-
tiedot. Talousarviolain (423/1988) 18 § mukaan hallituksen vuosikertomuk-
seen otettavien valtiontalouden ja valtion taloudenhoidon sekä toiminnan 
tuloksellisuuden kuvausten tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot talous arvion 
noudattamisesta, valtion tuotoista ja kuluista, valtion taloudellisesta ase-
masta sekä tuloksellisuudesta (oikea ja riittävä kuva). Euroopan komission 
antamassa budjettikehysdirektiivissä (2011/85/EU) todetaan, että vuotuis-
ten talousarviomenettelyjen puitteissa tulee julkaista kaikki julkisyhteisö-
jen elimet ja rahastot, joita ei säännönmukaisesti tarkastella talousarvion 
osana. Lisäksi tulee julkaista tiedot ehdollisista sitoumuksista (takauksis-
ta, järjestämättömistä lainoista, vastuista), joilla on potentiaalinen tuntuva 
vaikutus julkisen talouden talousarvioihin.

Tarkastuksessa selvitettiin 
vastuiden määrää ja pitäisikö 
niistä raportoida
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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tuonut aikaisemmissa tarkastuk-
sissaan esiin valtiontalouden raportoinnin hajanaisuuden, joka nähdään 
riskinä koko kansantaloudelle. Raportoinnin hajanaisuus heikentää talou-
denhoidon kokonaisuuden hallintaa.1 Vaikka valtion vastuista on nykyisin 
raportoitu tarkemmin, tulisi hallituksen vuosikertomuksessa raportoida 
läpinäkyvämmin takauksissa ja ehdollisissa vastuissa piilevistä riskeistä.2

Myös eduskunnan tarkastusvaliokunta on kiinnittänyt huomiota edus-
kunnan budjettivallan jatkuvaan kaventumiseen. Tarkastusvaliokunnan 
mukaan päätöksentekijälle on olennaista saada oikeat ja riittävät tiedot se-
kä kokonaiskuva valtion taloudellisista vastuista. Lisäksi tarkastusvaliokun-
ta pitää tärkeänä, että eduskunta saa kokonaiskuvan vastuisiin liittyvistä 
riskeistä sekä toimenpiteistä, joilla on varauduttu riskeihin. Tarkastusva-
liokunta on esittänyt, että pelkkä vastuiden nimellisarvojen esittäminen ei 
ole riittävä toimenpide, vaan se toivoo riskien hallintaa ja parempaa enna-
kointia sekä raportointia siitä, kuinka mahdollisiin vastuiden realisoitumi-
siin on varauduttu.3

Liittyessään osaksi kansainvälistä organisaatiota valtion tulee saattaa voi-
maan kyseisiä järjestöjä koskevat valtiosopimukset.4  Tällöin valtiot sitou-
tuvat kantamaan vastuuta myös järjestön velvoitteista. Näitä ovat esimer-
kiksi työsuhdeperusteiset etuudet, kuten eläkkeet ja sairausvakuutukset. 

Kansainvälisen poliittisen tilanteen muutokset, pitkittynyt globaali taan-
tuma ja ehdollisten vastuiden taloudellinen mittakaava vaikuttavat vastui-
den riskitasoon. Euroopassa eläkeikäisten kansalaisten määrä kasvaa ja 
eläkejärjestelmät ovat todellisen haasteen edessä. Vuonna 2015 Euroopan 
unionin vanhushuoltosuhde työssäkäyvien ja eläkeläisten välillä oli 29 pro-
senttia, ja sen ennustetaan kasvavan yli 50 prosentin vuoteen 2050 mennes-
sä.5  Eläkkeitä täytyy maksaa kasvavalle ihmismäärälle yhä pidempiä ajan-
jaksoja. Kansainvälisissä järjestöissä on toteutettu joitakin eläkereformeja, 
mutta uudistukset tulevat voimaan asteittain ja siirtymävaiheessa kustan-
nukset kasvavat.

Riskitasoon vaikuttavat myös kansainvälisen poliittisen ilmapiirin muu-
tokset. Kansainväliset järjestöt ovat pitkälti riippuvaisia valtioiden rahoi-
tuksesta. Jos jäsenvaltio irtautuu järjestöstä tai järjestön rahoitus on riittä-
mätön, ratkaistavaksi nousevat sekä oikeudelliset että taloudelliset osuudet 
järjestön vastuista. 

Lisäksi olennaisena riskitekijänä voidaan pitää järjestöjen varautumis-
ta työsuhdeperusteisten vastuiden maksamiseen. Osa järjestöistä ei ole va-
rautunut näihin lainkaan, vaan niiden työsuhdeperusteiset vastuut makse-
taan jakojärjestelmän mukaan suoraan kuluvan vuoden budjetista. Toiset 
järjestöt taas ovat varautuneet vastuiden kattamiseen perustamalla rahas-
toja ja -säätiöitä. On kuitenkin todennäköistä, että rahastojen tai säätiöiden 
varallisuus ei riitä kattamaan kaikkia järjestöjen työsuhdeperusteisia vas-
tuita. Vastuiden voidaan olettaa rasittavan tulevaisuudessa kansainvälisten 
yhteisöjen taloutta suoraan budjetista maksettavien osuuksien muodossa. 
Tällä puolestaan voi olla vaikutuksia toiminnan tuloksellisuuteen, jos yhä 
suurempi osuus budjetista menee jo tehdyn työn rahoittamiseen.

Raportoinnin hajanaisuus on 
kansantaloudellinen riski

Jäsenyyden myötä valtiot 
sitoutuvat taloudellisiin vastuisiin

Osa järjestöistä on varautunut 
vastuisiin mutta suurin osa ei
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2 Mitä ovat toissijaiset 
työsuhdeperusteiset etuudet? 

Toissijaisten työsuhdeperusteisten vastuiden määrä kansainvälisissä järjes-
töissä on mahdollista selvittää tilinpäätöstietojen perusteella, mikäli järjes-
töt ovat tehneet tilinpäätöksensä IAS- (International Accounting Standards), 
IPSAS- (International Public Service Accounting Standards) tai IFRS- (In-
ternational Financial Reporting Standards) standardien mukaisesti. Kan-
sainväliset yhteisöt noudattavat suurelta osin IPSAS-standardien mukais-
ta tilinpäätöskäytäntöä. 

Järjestöt noudattavat työsuhdeperusteisten etuuksien laskennassa ja ra-
portoinnissa IAS 19 -standardia tai IPSAS 25 -standardia, kun taas eläke-
kassat ja -säätiöt noudattavat tilinpäätöksissään IAS 26 -standardia. Työ-
suhde-etuuksista aiheutuvat kulut -erä kertoo vastikkeiden määrän, jonka 
yhteisö on antanut henkilöstölle ja johdolle korvaukseksi työsuorituksista. 
Lähtökohta on, että tässä kuluerässä esitetään työsuorituksesta eri muo-
doissa maksetut korvaukset.

IAS 19 -standardissa määritellään neljä erilaista työsuhde-etuuksien 
ryhmää: lyhytaikaiset työsuhde-etuudet, työsuhteen päättymisen jälkeiset 
etuudet, muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet ja työsuhteen päättämiseen 
liittyvät etuudet. Käsiteltävän aiheen kannalta olennaiseksi määritelmäk-
si nousevat työsuhteen päättymisen jälkeiset työsuhde-etuudet, joita ovat: 
a. eläke-etuudet (eläkkeet ja eläkkeelle jäännin yhteydessä suoritetta-

vat kertamaksut)
b. muut työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet, kuten työsuhteen päät-

tymisen jälkeinen henkivakuutus ja työsuhteen päättymisen jälkeinen 
terveydenhoito. 

Tarkastus kohdistui pitkäaikaisiin työsuhdeperusteisiin vastuisiin, joi-
hin sisältyy usein myös muita pitkäaikaisia työsuhde-etuuksia, kuten pit-
käaikaisia palkallisia poissaolokorvauksia (pitkäaikaiseen työsuhteeseen 
perustuva loma tai sapattivapaa), merkkipäiväetuuksia, pitkäaikaisia työ-
kyvyttömyysetuuksia ja työsuhteen päättämiseen liittyviä etuuksia (muut-
toavustukset). Taloudellisesti merkittävimpiä eriä ovat kuitenkin työsuh-
teen päättymisen jälkeiset etuudet.

2.1 Eläkejärjestelmiin perustuva luokittelu

Eläkejärjestelmät luokitellaan IAS 19 -standardin mukaan etuus- ja mak-
supohjaisiin järjestelyihin (Defined Benefit Plan ja Defined Contribution 
Plan). Olennaisin ero etuus- ja maksupohjaisten järjestelyjen välillä on yh-
teisön velvoitteissa. Maksupohjaisissa järjestelyissä kansainvälisestä yhtei-
söstä erillinen yksikkö kantaa vastuun työsuhde-etuuksien suorittamisesta. 
Maksupohjaisissa järjestelyissä yhteisöllä ei ole maksun jälkeen oikeudellis-
ta tai tosiallista velvoitetta suorittaa lisämaksuja, vaikka kyseisellä yksiköllä 
ei olisi varoja työsuhde-etuuksien maksamiseen. Sen sijaan etuuspohjaiset 
eläkejärjestelyt voivat olla kattamattomia, suoraan budjetista suoritetta-
via ”pay-as-you-go” –tyyppisiä ratkaisuja tai eläkesäätiössä tai -rahastoissa 

Työsuhdeperusteiset etuudet 
lasketaan standardien mukaan

Eläkejärjestelmät luokitellaan 
etuus- ja maksupohjaisiin 
järjestelyihin
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 hoidettuja järjestelyitä, joiden rahoitusaste voi vaihdella. Toisin kuin mak-
supohjaisissa eläkejärjestelyissä, etuuspohjaisissa järjestelyissä yhteisön 
velvoite ei rajoitu pelkästään kauden maksusuoritukseen, vaan yhteisöllä 
on laajempi velvoite eläke-etuuden suorittamisesta.

Toinen merkittävä eroavaisuus eläkejärjestelmien välillä ovat erot eläk-
keensaajan tulotasossa. Perinteiset etuuspohjaiset järjestelyt ovat taanneet 
ennakoidun ansiotason eläkkeellä: sopimuksen mukaisesti eläke on vastan-
nut tiettyä prosenttiosuutta eläköitymistä edeltäneestä työtulosta. Maksu-
pohjaisissa eläkejärjestelmissä eläkkeensaajan tulotaso saattaa vaihdella, 
sillä niihin liittyy yksilön suurempi vastuu valitusta palvelusta. 

Kaikki eläkejärjestelmät määritellään IAS 19 -standardin mukaisesti jo-
ko etuus- tai maksupohjaisiksi järjestelyiksi. Toisin sanoen, kaikki järjeste-
lyt, jotka eivät täytä maksupohjaisen järjestelmän kriteereitä, luokitellaan 
etuuspohjaisiksi järjestelmiksi – vaikka ne sisältäisivät piirteitä molemmis-
ta järjestelmistä. 

Vaikka eläkejärjestelmä tulee aina luokitella joko etuus- tai maksupoh-
jaiseksi järjestelyksi, standardi mahdollistaa luokittelusta poikkeamisen. 
Standardin mukaisten edellytysten täyttyessä etuuspohjainen eläkejärjes-
telmä voidaan tietyin edellytyksin kirjata yhteisön tilinpäätökseen maksu-
pohjaisen järjestelyn tavoin. Usean työnantajan järjestelyt tulee luokitella 
tilinpäätökseen maksupohjaiseksi tai etuuspohjaiseksi järjestelyn ehtojen 
mukaisesti. Näin on toimittu esimerkiksi YK:n eläkerahastoon kuuluvien 
järjestöjen tilinpäätöksien osalta. 

Standardin mukaiseen erityisjärjestelyyn voidaan päätyä, jos kyseessä 
on etuuspohjainen, usean työnantajan välinen järjestelmä, jonka puitteis-
sa ei ole mahdollista esittää riittävällä tarkkuudella yhden järjestelmään 
kuuluvan yhteisön osuutta järjestelyn kokonaisvelvoitteista. Tällaisissa ta-
pauksissa yhteisön tulee tuoda tilinpäätöksessään esiin syyt järjestelylle, 
sekä eläkejärjestelyn mahdollinen ali- tai ylijäämä, joilla voi olla vaikutusta 
yhteisön tuleviin rahoitusosuuksiin. Yli- tai alijäämäisestä järjestelystä tu-
lee esittää mahdollisimman tarkka informaatio tilinpäätöksessä sekä lasku-
tapa, jolla tulokseen on päädytty. Tämän tyyppiset, usean yhteisön eläkejär-
jestelmät voivat vaikuttaa yksittäisen organisaation ehdollisiin vastuisiin. 
Vastuu eläkkeistä ei väisty, vaikka yksi tai useampi yhteisö lakkaisi toimi-
masta tai poistuisi yhteisestä järjestelmästä. 

2.2 Etuus- ja maksupohjaisilla järjestelmillä 
on erilaiset tilinpäätöskäytännöt

Maksupohjaisten järjestelyjen tilinpäätöskäsittely on yksinkertaista, sillä 
raportoivan yhteisön velvoitteen suuruus kullakin kaudella määräytyy ky-
seiseltä kaudelta suoritettavien maksujen mukaisesti. Velvoitteen tai ku-
lun määrittämiseen ei näin ollen tarvita vakuutusmatemaattisia oletuksia, 
eivätkä vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot ole mahdollisia (IAS 19). 
Maksupohjaisissa järjestelmissä yhteisö suorittaa kiinteitä maksuja erilli-
selle yksikölle, joka kantaa vastuun työsuhde-etuuksien suorittamisesta.

Etuuspohjaisten järjestelmien eläkevastuut määritetään ennakoituun 
etuusoikeusyksikköön perustuvalla menetelmällä (Projected Unit Credit 
Method). Tilinpäätökseen kirjattava kulu sekä velka tai omaisuuserä las-
ketaan vakuutusmatemaattisten oletusten perusteella. 

Usean työnantajan järjestelyt 
muodostavat standardien 
mukaisen poikkeuksen 
etuuksien  luokitteluun

Etuus- ja maksupohjaiset 
järjestelmät poikkeavat toisistaan
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Eläkemenot realisoituvat usein vasta kymmenien vuosien kuluttua, jo-
ten jotta saadaan selville eläkejärjestelyistä koituvat lopulliset menot, tu-
lee laskennassa käytettävien vakuutusmatemaattisten oletuksien olla IAS 
19 -standardin mukaisesti vinoutumattomia ja keskenään yhteensopivia. 
Vakuutusmatemaattiset oletukset jaetaan kahteen ryhmään: väestötilas-
tollisiin ja taloudellisiin oletuksiin. Vakuutusmatemaattiset oletukset ovat 
yhteisön parhaita arvioita muuttujista, jotka määräävät eläkejärjestelyistä 
johtuvat lopulliset menot.

Taloudellisten oletusten tulee perustua markkinoilla raportointikauden 
päättymispäivänä vallitseviin odotuksiin siitä ajanjaksosta, jona eläkkeet 
erääntyvät maksettaviksi. Merkittävin taloudellinen oletus, jota käytetään 
etuuden määrittämisessä, on diskonttauskorko. Diskonttauskorko kuvastaa 
rahan aika-arvoa maksujen arvioituna ajankohtana tulevaisuudessa. Käytän-
nössä laskelmassa käytetään yleensä yhtä diskonttauskorkoa, joka kuvastaa 
etuusmaksujen arvioitua ajankohtaa ja määrää sekä valuuttaa kyseisessä jär-
jestelyssä. Diskonttauskoron pienetkin muutokset voivat vaikuttaa merkit-
tävästi eläkevelvoitteen määrään. IAS 19- tai IPSAS 25 -standardeissa ei ole 
yksityiskohtaisesti määritelty mitä diskonttauskoron määrittelyssä käytet-
tävillä korkealaatuisilla joukkovelkakirjalainoilla tarkoitetaan. Käytettävän 
diskonttauskoron on tulkittu vastaavan Standard & Poor´sin AA-luokitusta 
tai Moody´sin AA2-luokitusta, mutta osa kansainvälisistä organisaatioista 
on määritellyt omissa laskelmissaan käytettävän koron järjestön säännöissä.

Etuuspohjaisen eläkejärjestelyn prosessia voidaan kuvata kaavion avul-
la. Lopullinen, tilinpäätöksessä esitettävä määrä etuuspohjaisista eläkkeistä 
perustuu osittain vakuutusmatemaattisiin oletuksiin ja arvoihin. Laskuta-
pa ei ole yksikertainen ja sen vuoksi etuuspohjaisten järjestelmien tuotta-
mien tietojen varmentaminen ei ole yksiselitteistä.

Etuuspohjaisen järjestelyn 
laskennassa käytetään 
vakuutusmatemaattisia oletuksia

IAS 19. Diskonttauskorko määritetään yritysten liikkeeseen laskemien 
korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen raportointikauden päättymis-
päivän tuoton perusteella. Jos kohdemaassa ei ole toimivia markkinoi-
ta standardin edellyttämille korkealaatuisille joukkovelkakirjalainoil-
le, voidaan diskonttauskorko määrittää toisen maan korkealaatuisten 
joukkovelkakirjalainojen markkinatuoton perusteella edellyttäen, että 
mailla on sama valuutta. IAS 19 sallii myös valtion obligaatioiden mark-
kinatuoton käytön, jos maassa ei ole korkealaatuisten joukkovelkakir-
jalainojen markkinoita diskonttauskoron määrittämishetkellä.

Diskonttauskorko on 
merkittävin taloudellinen oletus 
etuuksien määrittämisessä
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Kuvio 1: 

Diskonttauskorko

Tulevien eläkkeiden 
korotukset

Verot raportointikauden 
työsuorituksiin liittyen

Tulevien palkkojen 
korotukset

Kuolevaisuus

Työsuhteen päättyvyys

Työkyvyttömyyden 
alkavuus

Organisaatio X:n 
tilinpäätös

Pitkäaikaiset velat

Tuloslaskelma Tase

Eläkkeet ja muut 
työsuhde-etuudet

Maksupohjaiset 
eläkejärjestelyt

Paras arvio 
(Best Estimate)

Väestötilastolliset 
oletukset

Taloudelliset oletukset

Uudelleen 
määrittäminen

Etuuspohjaiset 
eläkejärjestelyt

Lyhytaikaiset 
työsuhde-etuudet

Työsuhteen jälkeiset 
työsuhde-etuudet

Muut pitkäaikaiset 
etuudet

Työsuhteen päättämi-
seen liittyvät etuudet

Vakuutusmatemaattiset 
oletukset

Etuuspohjaisen eläkejärjestelyn prosessikaavio

Eläkejärjestelmät sisältävät riskejä, joita tulee arvioida järjestelmän pe-
rustaa päätettäessä. Maksupohjaisen järjestelmän parempi ennustettavuus 
ja ymmärrettävyys vähentävät sen ennakoimattomia riskejä. Etuuspohjai-
sen eläkejärjestelyn laskutapaan sisältyy huomattavia epävarmuustekijöitä.

2.3 Eläkejärjestelmien sisältämät riskit

Maailman talousforumin (WEF) tutkimusten mukaan maksupohjaiset elä-
kejärjestelmät ovat kasvattaneet suosiotaan yleisesti, ja jopa 50 prosenttia 
eläkepääomista on sijoitettuna maksupohjaisiin järjestelmiin.6  WEF:n ra-
portin mukaan maksupohjaisten järjestelmien suosion kasvu saattaa johtua 
työnantajatahojen halusta ulkoistaa työsuhde-etuuksista koituvia vastuita. 
Myös Kansainvälisen järjestelypankin, BIS:n, mukaan työnantajien into tar-
jota etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä työntekijöilleen on laskenut. Syyt ovat 

Eläkejärjestelmien suosion välillä 
on tapahtunut muutoksia
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olleet moninaisia. Useat etuuspohjaiset eläkejärjestelmät ovat olleet alimi-
toitetusti rahoitettuja, ja niiden heikko rahoitustilanne on tullut selvem-
min näkyviin tilinpäätösreformien myötä. Lisäksi talouden yleinen, maltil-
linen kehitys on vain kasvattanut laskennallisesti yhteisöjen pitkäaikaisia 
työsuhdeperusteisia vastuita alhaisen diskonttauskoron myötä.  Maksupoh-
jaiseen järjestelmään siirtyminen on parantanut työsuhdeperusteisten vas-
tuiden ennustettavuuden arviointia, sillä se on vähentänyt kustannusvaih-
teluja. Tällä tavoin maksupohjaisiin järjestelmiin siirtyminen on tarjonnut 
työnantajatahoille mahdollisuuden selkeyttää  tilinpäätöstä – ainakin pit-
källä aikavälillä7  sekä siirtää tosiasiallinen ja oikeudellinen vastuu eläkkeis-
tä yhteisöstä erillään olevaan yksikköön. Etuuspohjaisessa järjestelyssä yh-
teisöllä on laaja velvoite eläke-etuuden maksamisesta. 

Työnantajien halu ulkoistaa vastuu työsuhde-etuuksista olisi yksinker-
taistava selitys muutoksille eläkejärjestelmien suosion välillä. Etuuspohjai-
sissa järjestelyissä on ollut rakenteellisia ongelmia, jotka ovat luoneet tarvet-
ta uusille, liikkuvammille ja yksilöllisemmille ratkaisuille. Etuuspohjaisissa 
eläkejärjestelyissä olevia varoja ei ole esimerkiksi voinut siirtää toiseen jär-
jestelmään työnantajan vaihtuessa, vaan jo kertynyt eläke on jäänyt siihen 
yksikköön, jossa sitä on kerrytetty. Tämä on ollut omiaan heikentämään työ-
voiman liikkuvuutta. Lisäksi eläkejärjestelmien kytkeytyminen työnanta-
jaan on aiheuttanut riippuvuutta työnantajan ja työntekijöiden välille vie-
lä työsuhteen päätyttyäkin. 

Työnantajataho on voinut kärsiä jo myönnetyistä liian suopeista eläke-
järjestelyistä talouden suhdanteiden muututtua, ja osittain tästä syystä etuus-
pohjaisia eläkejärjestelyitä on saatettu jäädyttää ja sulkea osallisuus uusil-
ta jäseniltä.8  Esimerkiksi Maailman henkisen omaisuuden järjestö  WIPOn 
tilinpäätösasiakirjoista kävi ilmi, että heillä on yhä velvollisuus maksaa jo 
vuonna 1975 lakkautettuun eläkejärjestelyyn liittyviä kustannuksia.9  OECD:n 
tilinpäätöksen mukaan myös sillä on yhä olemassa – jo vuonna 1974 uusilta 
jäseniltä jäädytetty – maksupohjainen eläkejärjestelmä. Syitä vanhojen jär-
jestelmien jäädyttämiseen ei ole tuotu esiin tilinpäätöstiedoissa. 

Valitulla eläkejärjestelmällä ei ole tämän tarkastuksen kohdentamisen 
näkökulmasta välitöntä merkitystä. Jo olemassa olevat eläkkeet on makset-
tava, olivatpa ne maksu- tai etuuspohjaisissa järjestelyissä. Yleisesti otta-
en eläkejärjestelmien riskit ovat usein yksilötason riskejä. Maksuperustei-
sissa järjestelmissä usein yksilön vastuu eläkeajan tuloista kasvaa. OECD:n 
mukaan siirtymä etuuspohjaisista eläkejärjestelmistä kohti maksupohjai-
sia eläkkeitä siirtää taloudellista riskiä työnantajatahoilta kotitalouksille.10

Työsuhdeperusteisten vastuiden riskit liittyvät ennen kaikkea järjes-
telmän kantokykyyn. Merkittäviksi elementeiksi nousevat tällöin vakuu-
tusmatemaattisiin laskelmiin vaikuttavat väestötilastolliset oletukset sekä 
erityisesti järjestöjen taloudellinen varautuminen vastuiden maksamiseen. 
Eläkevastuiden laskemiseen liittyy suurta epävarmuutta, sillä laskennassa 
käytettävät oletukset joudutaan ulottamaan pitkälle tulevaisuuteen.

Eläkeiän nostaminen sekä koko eläkejärjestelmän kattavat reformit ovat 
mahdollisia ratkaisuja tilanteessa, jossa järjestelmä ei ole kestävällä pohjal-
la. Kaikilla toteutetuilla muutoksilla on reaalivaikutusten lisäksi tilinpäätök-
sellisiä vaikutuksia, sillä ne vaikuttavat ennen kaikkea vakuutusmatemaat-
tisiin oletuksiin. Tilinpäätöstietojen mukaan myös kansainväliset järjestöt 
ovat tietoisia eläkkeiden aiheuttamista riskeistä ja ovat monilta osin ryhty-
neet vaadittaviin uudistuksiin. 

Etuuspohjaisissa järjestelmissä 
on ollut rakenteellisia ongelmia

Vastuiden riskit liittyvät 
järjestelmien kantokykyyn
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Useat tarkastellut järjestöt olivat toteuttaneet eläkereformeja tai tehneet 
päätöksen sellaisen toteuttamisesta. Jo tehdyissä uudistuksissa oli korotet-
tu työntekijöiden maksuosuutta eläkkeistä sekä nostettu eläke- ja varhais-
eläkkeeseen oikeuttavaa ikää. Esimerkiksi Euroopan avaruusjärjestön uuden 
eläkejärjestelmän rahoitus jakaantui 2/5  työntekijöiden ja  3/5 työnantajan 
kesken, kun tämä jakosuhde oli ennen vuotta 2010 aloittaneilla 1/3 ja 2/3.11

YK:ssa eläkeikää päätettiin nostaa vuonna 2015 YK:n yleiskokouksen 
päätöksellä (UN General Assembly Resolution 70/244). Uudistuksen mu-
kaan 1.1.2014 tai sen jälkeen aloittaneiden työntekijöiden eläkeikä nostettiin 
65-ikävuoteen. Tätä ennen aloittaneiden työntekijöiden eläkeikä säilyi en-
nallaan (60- tai 62-vuotta). YK:n eläkeuudistus astuu voimaan vuoden 2018 
alusta,  ja se vaikuttaa tulevien työsuhdeperusteisten etuuksien laskentaan. 

Eläkejärjestelmän riskejä arvioitaessa on vakuutusmatemaattisten ole-
tusten lisäksi tärkeää tarkastella varautumista eläkkeiden rahoittamiseen. 
Arvioitaessa erilaisten eläkejärjestelyjen riskejä on olennaista perehtyä elä-
kesäätiön tai -kassan rahoitusasteeseen. Rahoitusaste kertoo kuinka suu-
ri osa nykyisistä ja tulevista eläkekuluista kyetään kattamaan järjestelmän 
varoista. Mitä vähemmän eläkejärjestelyn sisällä on kattamatonta osuutta 
eläkevastuista, sitä paremmin se kykenee suoriutumaan velvoitteistaan tu-
levaisuudessa. Koska jäsenvaltiot vastaavat viimekädessä kansainvälisten 
järjestöjen työsuhdeperusteisista vastuista, tulee niihin liittyvistä riskeis-
tä olla tietoisia. 

Rahoitusaste on olennainen 
eläkejärjestelmien 
riskejä arvioitaessa
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3 Kuinka paljon kansainvälisten 
yhteisöjen työsuhdeperusteisista 
etuuksista aiheutuu ehdollisia 
vastuita Suomelle?

Tarkastuksen ensimmäisenä tavoitteena oli antaa kohtuulliseen varmuu-
teen perustuva kannanotto siitä, kuinka paljon Suomelle aiheutuu ehdol-
lisia vastuita kansainvälisten yhteisöjen työsuhdeperusteisista etuuksista. 

Tarkastuksen perusteella todetaan, että tarkastukseen valikoituneiden 
kansainvälisten järjestöjen yhteenlasketut pitkäaikaiset työsuhdeperustei-
set vastuut olivat vuoden 2016 tilinpäätöstietojen mukaan noin 109 miljar-
dia euroa, joista noin 90 prosenttia oli kattamatonta vastuuta. Tarkastukses-
sa tehdyn karkean arvion mukaan Suomen osuus kattamattomista vastuista 
olisi noin 1,4 miljardia euroa.

Tarkastuksen perusteella suositellaan, että kansainvälisille järjestöil-
le suoritettavien maksujen määrät tulisi varmentaa vuosittain. Kirjanpi-
don ja järjestön ilmoittamien maksatusten välisiin eroihin on syytä kiin-
nittää huomiota.

Lisäksi tarkastuksen perusteella suositellaan, että jatkossa tiedot kan-
sainvälisten järjestöjen jäsenyyksistä ja rahoitusosuuksien määristä koo-
taan keskitetysti ja tietoja päivitetään ajantasaisesti.

Kannanoton perusteluina ja kannanottoa täydentävinä johtopäätöksinä 
ja suosituksina todetaan seuraavaa.

3.1 Rahoitusosuudet ja jäsenmaksut 
kansainvälisille järjestöille

Kansainvälisissä järjestöissä toimiminen nähdään poliittisesti pitkäjäntei-
seksi toiminnaksi, joka on osa modernia vaikuttamista. Suomi on liittynyt 
useisiin kansainvälisiin organisaatioihin saattamalla voimaan niitä koske-
vat valtiosopimukset. Liittyessään kansainväliseen yhteisöön jäsenvaltiot 
sitoutuvat kantamaan vastuuta jo olemassa olevista järjestön velvoitteista 
ja vastuista, sekä maksamaan vuosittaisia jäsenmaksuja tai rahoitusosuuk-
sia järjestöille.

Suomesta tuli YK:n jäsen vuonna 1955. Tämän jälkeen Suomi on liitty-
nyt kymmeniin kansainvälisiin järjestöihin. Tässä tarkastuksessa kansain-
välisellä järjestöllä tarkoitetaan kansainvälisoikeudellisesti oikeuskelpois-
ta järjestöä. Kriteerit täyttävän järjestön tulee tällöin koostua jo olemassa 
olevista kansainvälisen oikeuden subjekteista.12 On siis olennaista erottaa 
toisistaan hallitusten väliset ja yksityisluontoiset järjestöt. 

Tarkastukseen valikoituneiden kansainvälisten järjestöjen luonne ja toi-
minta vaihtelevat, sillä järjestöt ovat usein profiloituneet spesifien sisältö-
jen kautta. Usein kyseessä on kuitenkin asiantuntijaorganisaatio, jonka toi-
minnassa henkilöstökulut muodostavat suuren osuuden menoista. Näissä 
organisaatioissa myös työsuhdeperusteiset vastuut ovat mittavia – ovathan 
kyseiset järjestöt toimineet jo vuosikymmeniä. 

90 prosenttia vastuista 
on kattamattomia
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Suomi maksaa jäsenmaksuja ja rahoitusosuuksia lukuisille järjestöille. 
Tässä tarkastuksessa pyrittiin tunnistamaan taloudellisesti merkittävim-
mät yhteisöt valitsemalla suurimpia maksuosuuksia saavat järjestöt tar-
kasteluun. Tiedot valtion maksamista rahoitusosuuksista kerättiin valtion 
keskuskirjanpidosta.

Tarkastusta ei ollut mahdollista rajata koskemaan vain jäsenmaksuja, sil-
lä esimerkiksi ulkoministeriö ei tilastoi niitä erikseen. Todettakoon myös, 
että ulkoministeriön osalta rahoituksen määrän ja jakautumisen selvittä-
minen oli haastavaa. Lisäksi ulkoministeriön julkaisemat tiedot järjestöistä, 
jotka saavat Suomelta rahoitusta, ovat osittain harhaanjohtavia – kuten tar-
kastusvirasto on todennut jo aiemmassa tarkastuksessaan.13  Tämän vuok-
si  tarkastuksessa pyrittiin tunnistamaan yleisrahoituksen taso, jolla Suomi 
tukee järjestöjen ydintoimintoja. Selkeällä rajauksella on tavoiteltu aineis-
ton luotettavuutta.

Kuvio 2: 
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Tarkastukseen valikoituneiden järjestöjen rahoitusosuudet vaihteli-
vat 300 000 eurosta Euroopan unionille maksettuun 1 717 miljoonaan eu-
roon.  Tarkastukseen valikoituneiden järjestöjen saama rahoitus Suomelta 
oli vuonna 2016 yhteensä 1 994 miljoonaa euroa, josta 86 prosenttia mak-
settiin EU:lle. Loput 14 prosenttia rahoituksesta jakaantui muiden järjestö-
jen kesken. Tästä, noin 277 miljoonan euron summasta, suurin osa oli mak-
settu YK:n järjestöille.

Suomi rahoittaa merkittävästi YK:ta ja sen erityisjärjestöjä. YK:lle mak-
settavien tarkkojen rahoitusosuuksien selvittäminen oli haastavaa, sillä 
YK:n raportoimat tiedot poikkesivat osin valtion keskuskirjanpidosta ke-
rätyistä jäsenmaksutiedoista. Osittain ristiriita selittyy sillä, että järjestö on 
saanut rahoitusta tähän tarkastukseen valikoitujen talousarvion moment-
tien ulkopuolelta.

Kuvio 3: 
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YK-järjestöjen rahoitus vuonna 2016. Lähde: valtion keskuskirjanpito (liike-
kirjanpidon tilit 4540, 4541, 8270, 8280), YK:n tiedot rahoituksesta www.unsceb.org. 
Valuuttamuunnokset on tehty Euroopan Keskuspankin kurssiin 30.12.2016.

YK:n rahoitusosuuksien 
selvittäminen oli haastavaa
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Joidenkin järjestöjen rahoituksen osalta aineistossa näkyi suuriakin ris-
tiriitoja. Esimerkiksi UNDP:n ja WFP:n toteutunut, keskuskirjanpidon mu-
kainen rahoitus on ollut huomattavasti suurempi kuin mitä järjestöt itse jul-
kisesti ilmoittavat saaneensa. Tämän lisäksi UN-Womenin rahoitus ei käynyt 
suoraan ilmi valtion keskuskirjanpidosta, vaan tiedot sen rahoituksesta on 
saatu ulkoministeriöstä. Ulkoministeriöstä saatu tieto UN-Womenin rahoi-
tuksesta poikkesi YK:n ilmoittamasta rahoituksen määrästä. Vertailu kes-
kuskirjanpidon ja YK:n julkisten tilastotietojen välillä havainnollisti, että 
tarkastuksessa on saavutettu hyvä kattavuus yleisrahoituksen osalta. YK 
julkaisee tarkasti ja laajalti tietoja rahoituksesta. 

Tarkastuksen perusteella suositellaan, että tiedot tulisi täsmäyttää niin 
järjestön ilmoittaman tiedon kuin Suomen valtion maksaman määrän vä-
lillä vuosittain ja että suuriin eroihin on syytä kiinnittää huomiota. Tarkas-
tuskertomusluonnoksesta antamassaan lausunnossa valtiovarainministe-
riö kannattaa kansainvälisille järjestöille suoritettavien maksujen määrien 
varmentamista vuosittain. Valtiokonttori puolestaan aikoo sisällyttää oh-
jeistukseensa, että kirjanpitoyksikön tulee verrata kirjanpitonsa mukais-
ten, kansainvälisille järjestöille suoritettujen maksujen määrää järjestön il-
moittamiin maksatuksiin ja pyrkiä selvittämään mahdolliset eroavaisuudet. 

Suora rahoitus ei ole ainut tapa rahoittaa eri organisaatioiden toimintaa. 
Suomi osallistuu järjestöjen toiminnan rahoittamiseen myös erilaisten rahas-
tojen kautta. Suurin rahasto, jota Suomi on mukana rahoittamassa, on Euroo-
pan kehitysrahasto, EKR. EKR:n rahoitus tulee suorina lahjoituksina jäsen-
valtioilta EU:n budjetin ulkopuolelta. Suomen osuus EKR:n rahoituksesta on 
noin 66 miljoonaa euroa per vuosi eli 1,51% rahaston kokonaisrahoitukses-
ta (HE 92/2014). Euroopan investointipankki (EIP) hallinnoi EKR:n hank-
keita ja myöntää riskipääomaluottoja suoraan kohdemaille. (HE 92/2014)

Kansainväliset järjestöt saavat suoraa rahoitusta EU:lta EuropeAid-oh-
jelman kautta. Osa EuropeAid-ohjelman puitteissa annetusta avusta toteu-
tetaan yhteistyössä YK:n järjestöjen ja Maailmanpankin projektien kanssa.14  
Järjestöjen ja organisaatioiden limittyminen näkyi aineistossa muutenkin. 
Osa tarkastelun kohteena olevista organisaatioista toimii tiiviissä yhteistyös-
sä keskenään ja niiden rahoitukset ovat jossain määrin keskenään risteäviä. 

Järjestöjen toimintaa rahoitetaan 
myös rahastojen kautta
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UN, UNFPA, UNDP, 
UNWomen, 

UNISEF, UNHCR
UNEP, WFP, UN-
RWA, IFAD, FAO, 

WHO, ILO, Unesco, 
WIPO,  UNOPS, 

UNIDO, ICC, 
UNODC, IARC

Suomi
EKR

Maailmanpankki

Kansalliset toimijat 
(GIZ, SDC)

EU Europe Aid

GEF, IDA

YK

Muut 
järjestöt

OPCW, ECMW-
FESA, ESO,  EUI, 

EUMETSAT, IOM, 
WTO, OECD, 

WMO, CTBTO,  
ICAO, IIASA, 

CERN, INTERPOL, 
EMBL, IAEA, OSCE, 

WCO

Suomi

Kuvio 4: Rahoituksen prosessikaavio

Suomen rahoitus kansainvälisille järjestöille ja organisaatioille on tosi-
asiallisesti suurempi kuin suoraan voidaan keskuskirjanpidon liikekirjan-
pidon toteutumatiedoista arvioida. Yhtä kansainvälistä järjestöä saattavat 
rahoittaa suoraan Suomen valtio, EU ja rahastot, joille Suomi on maksanut 
rahoitusosuuksia. Lopputuloksen kannalta on merkittävää se, miten rahoi-
tusta saavan järjestön asiakirjoissa on määritelty toissijaisten työsuhdepe-
rusteisten vastuiden jakautuminen organisaation jäsenten kesken. 

Tarkastuksessa oli välttämätöntä tutkia Suomen rahoitusta laajalti, jot-
ta oli mahdollista identifioida järjestöt, joihin Suomi kuuluu. Tietoja val-
tion jäsenyyksistä ja rahoitusosuuksista ei ole kerätty koordinoidusti tai 
järjestelmällisesti. Tarkastuksen perusteella suositellaan, että jatkossa tie-
dot kansainvälisten järjestöjen jäsenyyksistä, rahoitusosuuksien määristä 
ja vastuista kootaan keskitetysti saataville. Myös kokonaiskuvan raportointi 
on mahdollista järjestää, jos tiedot ovat keskitetysti saatavilla. Valtiovarain-
ministeriön tuo tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan lausunnossa 
esiin, että  tietojen kerääminen ja ylläpitäminen kansainvälisten järjestöjen 
jäsenyyksistä ja rahoitusosuuksien määristä keskitetysti on lähtökohtaises-
ti kannatettava suositus. Sen mukaan tarkoituksenmukaisen ja taloudelli-
seen riskiin suhteutetun ratkaisun löytäminen voi osoittautua haasteellisek-
si. Tietojen päivittäminen tulisi saada osaksi valtion yhteisten järjestelmien 
normaaleja toimintaprosesseja. 

Valtiovarainministeriö on keskuskirjanpidon tietojen mukaan suurin 
rahoittaja EU:n jäsenmaksujen vuoksi. Toinen merkittävä maksajataho on 
ulkoministeriö. Yksittäisiä virastoja, jotka hoitavat useiden eri järjestöjen 
 asioita ovat esimerkiksi Suomen Akatemia ja Ilmatieteen laitos. 

Tarkastuksen toiseen vaiheeseen valikoitui 42 järjestöä, joille Suomi oli 
maksanut rahoitusta yli 300 000 euroa vuonna 2016. Tarkastuksen toisessa 
vaiheessa käytiin analyttisesti läpi kaikkien 42 järjestön tilinpäätöstiedot.  

Järjestöt selvitettiin 
rahoituksen avulla

Tarkastuksen toiseen vaiheeseen 
valikoitui 42 järjestöä
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3.2 Kansainvälisten järjestöjen toissijaisten 
työsuhdeperäisten etuuksien ja vastuiden 
määrät tilinpäätöksissä

Kansainvälisten järjestöjen pitkäaikaiset työsuhdeperusteiset vastuut koos-
tuvat

 – työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista
 – muista pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista
 – työsuhteen päättämiseen liittyvistä etuuksista

Tarkastuksen toiseen vaiheeseen valikoituneiden 42 järjestön pitkä-
aikaisissa työsuhdeperusteisissa vastuissa korostuivat eläkkeet sekä työ-
suhteen päättymisen jälkeiset terveydenhoitokustannukset (After Service 
Health    Insurance, ASHI). Nämä erät muodostivat rahamääräisesti suurim-
man osuuden työsuhdeperusteisista vastuista. Kansainvälisten tilinpäätös-
standardien mukaan yhteisön tulee esittää etuuspohjainen nettovelka ta-
seessa. Etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvosta vähennetään järjestelyyn 
kuuluvien varojen ( jos niitä on) käypä arvo. Järjestelyyn kuuluvat varat kä-
sittävät pitkäaikaisia työsuhde-etuuksia varten perustetun rahaston hallus-
sa olevat varat ja hyväksyttävät vakuudet. Varojen tulee olla raportoitavasta 
yhteisöstä oikeudellisesti erillään, velkojien ulottumattomissa (myös kon-
kurssin sattuessa) ja niiden tulee olla käytettävissä yksinomaan työsuhde-
etuuksien maksamiseen tai rahastoimiseen (IAS 19). Tämä näkyi tarkastuk-
sessa siten, että ne järjestöt, joilla oli järjestelyyn kuuluvia varoja, ilmaisivat 
työsuhdeperusteiset vastuut standardien mukaisesti nettovelkana taseessa. 
Tarkastuksessa on kuitenkin otettu huomioon kaikkien järjestöjen etuus-
pohjaisen velvoitteen nykyarvo, sillä näin on ollut mahdollista tuoda esiin 
yhteisöjen todellinen varautuminen työsuhdeperusteisiin vastuisiin. 

Tarkastuksen toiseen vaiheeseen valikoituneiden 42 yhteisön yhteenlas-
ketut pitkäaikaiset työsuhdeperusteiset vastuut olivat vuoden 2016 tilinpää-
töstietojen mukaan noin 109 miljardia euroa. Suurin osa, noin 90 prosenttia, 
pitkäaikaisista työsuhdeperusteisista vastuista oli niin sanottua kattamaton-
ta vastuuta. Tilanne ei juurikaan muuttunut, vaikka yhteisöjen tilinpäätös-
asiakirjoissa esiintuomat – ei standardien mukaiset – työsuhde-etuuksien 
maksamiseen varatut varat otettiin huomioon (käteisvarat, erilliset tilit tai 
järjestelyt, joiden katsottiin olevan työsuhdeperusteisien vastuiden maksa-
miseen korvamerkittyjä varoja). 

Standardit määrittävät 
vastuiden määrän laskentaa
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Kuvio 5: 

Kattamaton vastuu € 2016Katettu vastuu € 2016 

91 %

9 %

93 %

7 %

Standardin mukainen Järjestöjen tietojen mukainen

Kaikkien järjestöjen yhteenlasketut pitkäaikaiset työsuhdeperusteiset vastuut 
sekä rahastoitu (ns. katettu) osuus kokonaisuudesta.

Tarkastuksen aineisto ei ollut yhtenäinen ja järjestöjen väliltä löytyi ero-
avaisuuksia. Ensimmäisenä on syytä mainita aineiston taloudellisesti mer-
kittävin poikkeama. Tämän muodostivat YK ja sen erityisjärjestöt, joiden 
eläkevastuut ovat niin kutsutussa usean työnantajan järjestelyssä. Järjeste-
lyyn kuuluvat yhteisöt maksavat vuosittain eläkemaksuja YK:n eläkerahas-
tolle (United Nations Joint Staff Pension Fund, UNJSPF).

Standardia noudattavan poikkeusjärjestelyn mukaisesti YK:n eläkera-
hastoon kuuluvat yhteisöt kohtelevat eläkevastuitaan tilinpäätöksissään 
maksupohjaisen järjestelyn tavoin, vaikka järjestely on tosiasiallisesti etuus-
pohjainen. Tämä tulee ottaa huomioon vertailtaessa järjestöjen pitkäaikai-
sia työsuhdeperusteisia vastuita keskenään, sillä YK:n ja sen alaisten järjes-
töjen vastuut ovat todellisuudessa suuremmat, kuin tarkastuksen tuloksista 
käy ilmi. 

Toisaalta, vaikka YK-järjestöjen vastuut näyttäisivät suuremmilta toi-
sella tapaa esitettyinä, ne myös näyttäisivät paremmin rahastoiduilta. YK:n 
eläkerahaston vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan sen alaiset eläkevastuut 
on 91,2 prosenttisesti katettu, kun myös tulevat eläkkeet otetaan huomioon. 
Tarkastukseen valikoituneet YK-järjestöt maksoivat eläkerahastolle 1 235 
miljoonaa euroa vuonna 2016 (Taulukko 1). 

YK-järjestöt ovat tilinpäätöstietojen mukaan suunnitelleet järjestävän-
sä  myös työsuhteen jälkeiset terveydenhuoltokustannukset (ASHI) samaan 
tapaan usean työnantajan järjestelyin, kuin ne ovat toimineet eläkevastui-
den suhteen.15  Tämä tapa lisää vuosittaisten kustannusten ennustettavuut-
ta, mutta ei tuo kokonaisvastuuta rahoittajien näkyviin yhtä hyvin kuin puh-
taasti standardien mukainen etuuspohjainen järjestelmä. 

Toinen tarkastuksen lopputulokseen heijastunut poikkeama oli valittu 
tilinpäätösstandardi. Suurin osa järjestöistä oli valinnut toteuttavansa tilin-
päätöksen IPSAS-standardien mukaisesti. Muutamat järjestöt olivat kui-
tenkin tehneet tilinpäätöksensä kansallisten tai yleisesti hyväksyttyjen ti-
linpäätöskäytäntöjen mukaisesti. Poikkeaviin tilinpäätösratkaisuihin olivat 
päätyneet European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), World Customs 
Organization (WCO), European Molecular Biology Laboratory (EMBL) ja 
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). 

YK:n eläkevastuut on 
rahastoitu kattavasti

Kaikki järjestöt eivät noudattaneet 
IPSAS-standardeja 
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Kansalliset tilinpäätöskäytännöt poikkeavat monilta osin kansainväli-
sistä IAS-, IPSAS- tai IFRS- tilinpäätösstandardeista. Esimerkiksi  Belgian 
tilinpäätöskäytännön mukaisesti eläkejärjestelmää ei tarvitse luokitella 
maksu- tai etuuspohjaiseksi tilinpäätöksessä. Laki edellyttää eläkkeiden ra-
hoittamisen joko erillisen eläkerahaston tai vakuutusyhtiön kautta, mutta 
tilinpäätöstiedoissa ei ole tarpeen tuoda esiin tietoja eläkkeiden rahoitta-
misen kustannuksista. Tästä syystä ESRF ja WCO täytyi jättää tarkastelun 
ulkopuolelle, sillä niiden osalta tilinpäätöksistä ei ollut mahdollista löytää 
vertailukelpoisia tietoja pitkäaikaisista työsuhdeperusteisista vastuista.

Järjestö Maksut vuonna 2016

FAO 49 806 750 €

IAEA 61 574 000 €      

IARC 5 118 991 €

ICAO 16 844 720 €  

ICC 20 512 €

IFAD 10 289 937 €

ILO 48 383 700 €

IOM 29 599 440 €

UN 258 425 880 €

UNDP 149 894 600 €

Unesco 32 635 280 €

UNFPA 30 263 530 €

UNHCR 97 241 750 €

Unicef 142 010 903 €

UNIDO 7 811 000 €

UNODC 12 408 047 €

UNOPS 15 653 550 €

UNRWA 7 589 600 €

UN-Women 13 376 670 €

WFP 62 044 980 €

WHO 153 974 010 €

WIPO 24 583 680 €

WMO 5 959 680 €

Yhteensä 1 235 511 210 €

UNEP: The contributions of UNEP to the  
Pension Fund have been fully settled in 2016.

Taulukko 1: Maksut YK:n eläkerahastolle. UNEP ei tuonut tilinpäätöksessään esiin 
eläkemaksujen osuutta. Viimeisin tieto UNEP:n maksamista eläkemaksuista on vuodelta 
2014, jolloin summa oli 20,7 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Olennaisinta tarkasteltavan kysymyksen kannalta oli järjestöjen varautu-
minen työsuhdeperusteisten vastuiden maksamiseen. Tarkastuksen tulokset 
tulevat näiltä osin parhaiten esiin kuviosta 7, jossa esitetään järjestökohtai-
sesti pitkäaikaisten työsuhdeperusteisten vastuiden rahastoinnin taso. Tau-
lukossa esitetyt tiedot perustuvat etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvoon. 
Vastuiden rahoitustilanteen esittämisessä on huomioitu sekä standardin 
mukainen, että järjestöjen tilinpäätöksissään ilmaisema tieto rahoituksen 
määrästä. Kuten kuviosta käy ilmi, järjestöt ovat varautuneet työsuhdepe-
rusteisiin vastuisiin vaihtelevasti. Osalla järjestöistä työsuhdeperusteiset 
vastuut olivat täysin kattamattomia, ja toisilla rahastoinnin taso oli hyvä. 
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Vastuisiin varautumisen rinnalla yhtä olennaista on vastuiden määrä. 
Tarkastukseen valikoituneiden järjestöjen työsuhdeperusteisten vastuiden 
suuruusluokka vaihteli muutamasta miljoonasta kymmeniin miljardeihin 
euroihin. Näin suuri vaihtelu eri järjestöjen välillä selittyy pitkälti järjes-
töjen välisten konkreettisten erojen kautta. Järjestöjen ikä, toiminta ja eri-
koistumisalueet vaihtelivat.

Cern (10 914)
CTBTO (9)

ECMWF (288)
EMBL (115)

ESA (3 775)
ESO (825)

EU (67 231)
EUI (305)

EUMETSAT (303)
Eurocontrol (6 379)

FAO (1 252)
IAEA (232)

IARC (52)
ICAO (100)

ICC (47)
IFAD (123)

IIASA (2,5)
ILO (1 271)

Interpol (19)
IOM (77)

OECD (3 095)
OPCW (3)

OSCE (4)
UN (4 017)

UNDP (1 049)
UNEP (129)

Unesco (779)
UNFPA (280)
UNHCR (624)
Unicef (1 076)
UNIDO (258)

UNODC (102)
UNOPS (73)

UNRWA (634)
UN-Women (65)

WFP (619)
WHO (1 195)
WIPO (149)
WMO (68)

WTO (1 025)
100%20 % 40 % 60 % 80 %

Katettu, standardin mukainen % Katettu, järjestön tietojen mukaan % Kattamaton osuus vastuista %

Kuvio 6: Yhteisöjen pitkäaikaiset työsuhdeperusteiset vastuut.
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Tarkastuksen lopputulos oli pitkälti alkuperäisen olettamuksen mu-
kainen, eli järjestöt ovat varautuneet heikosti työsuhdeperäisten vastui-
den rahoittamiseen. Jäsenvaltioiden on hyvä olla tietoinen niiden järjestö-
jen tilanteesta, joissa ne ovat jäsenenä. Työsuhdeperusteiset vastuut tulevat 
rasittamaan järjestöjen taloutta lähivuosina suoraan budjetista maksettavi-
en osuuksien muodossa. Jos yhä suurempi osuus budjetista menee jo teh-
dyn työn rahoittamiseen, vaikuttaa se myös toiminnan tuloksellisuuteen. 

3.3 Ehdolliset vastuut jakaantuvat 
sopimusten mukaisesti

Toissijaisten työsuhdeperusteisten vastuiden kokonaisuuden tunnistamisen 
jälkeen tulee selvittää, miten kokonaisvastuut jakaantuvat jäsenvaltioiden 
kesken. Tiedon tulisi sisältyä kansainvälisten järjestöjen sisäisiin ohjausasia-
kirjoihin tai alkuperäisiin valtiosopimuksiin. Tarkastuksessa havaittiin, et-
tä järjestöt ovat sisäisissä asiakirjoissa määritelleet jäsenvaltioiden (talou-
delliset) vastuut vaihtelevasti. 

Osa järjestöistä on pysyväksi tarkoitettuja yhteisöjä, kuten EU ja YK. 
Näiden järjestöjen perustamiskirjassa tai liittymissopimuksessa ei ole ollut 
mainintaa järjestöstä eroamisesta tai järjestön hajoamisesta. EU:n osalta tä-
hän tuli muutos Lissabonin sopimuksen myötä. Sen 50. artiklassa on määri-
telty eroamiseen liittyvistä muodollisuuksista. Eroamisen sisällöllisistä vai-
kutuksista sen sijaan ei ole olemassa sopimusta. Siitä, kuinka tulee toimia 
yhden osapuolen erotessa yhteisöstä, ei juurikaan ole ennakkotapauksia tai 
valmista toimintamallia, vaan Brexit- tulee olemaan pitkälti ennakkotapaus.

Euroopan unioni on taloudellisesti merkittävin kansainvälinen järjes-
tö, johon Suomi kuuluu. Vuonna 2016 Suomen yhteenlasketut jäsenmak-
sut Euroopan unionille olivat yhteensä 1,717 miljardia euroa. Vuoden 2016 
tilinpäätöksen mukaan EU:n pitkäaikaiset työsuhdeperusteiset vastuut oli-
vat 67,23 miljardia euroa. EU:lla ei ole rahastoa tai muuta puskuria työsuh-
deperusteisten vastuiden kattamiseksi, vaan ne maksetaan budjetista sitä 
mukaa, kun vastuu realisoituu. Toisin sanoen EU maksaa pitkäaikaiset työ-
suhdeperusteiset vastuut suoraan budjetista. 

Centre for European Reform -ajatuspaja on sivunnut työsuhdeperustei-
sista etuuksista koituvia vastuita julkaisemissaan laskelmissa Brexitin kus-
tannuksista. ECR:n raportin mukaan lähtökohtana Brexitin kustannusten 
laskemisessa on ollut se, että Ison-Britannian tulee vastata niistä vastuis-
ta, joita se on jäsenvaltiona ollut hyväksymässä. Osa näitä vastuita ovat niin 
sanotut virkamieseläkkeet ( joilla tarkoitetaan yleisesti ottaen kaikkia työ-
suhdeperusteisia vastuita). Eläkkeiden osalta komissio on katsonut,  että 
Isoa-Britanniaa koskettavat kaikki EU:n eläkesitoumukset, eikä niitä ole 
mahdollista jyvittää virkamiesten kansallisuuteen perustuen. Euroopan 
unionin vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan, sen pitkäaikaiset työsuhde-
perusteiset vastuut olivat 63,8 miljardia euroa. Näiden lukujen perusteel-
la Ison-Britannian kokonaisvastuuksi EU:n eläkkeistä on CER arvioinut 
7–10 miljardia euroa, jos se maksettaisiin yhtenä eränä.16  Toistaiseksi Ison- 
Britannian osuus EU:n eläkevastuista on laskettu suhteessa sen maksuosuu-
teen EU:n budjetista. Samaa kaavaa noudattamalla Suomen vastuiksi EU:n 
eläkkeistä saadaan noin 1 096 miljoonaa euroa (vuoden 2016 tilinpäätöstie-
tojen mukaan laskettuna).

EU:n vastuut maksetaan sitä 
mukaa kun ne realisoituvat
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Toinen yhteisö, josta voi katsoa koituvan Suomelle merkittäviä vastuita, 
on YK ja sen alaiset toimijat. Se, kuinka YK-järjestöjen työsuhdeperustei-
set vastuut jakautuvat jäsenvaltioiden kesken, on haastavaa selvittää YK:n 
ainutlaatuisen luonteen vuoksi.  Yksittäisen valtion vastuita selvitettäessä 
perusteet vastuiden jakautumiseen löytyy usein perustamissopimuksesta 
tai muista järjestön sisäisistä asiakirjoista. Yksittäisen jäsenvaltion vastuut 
on yleensä osoitettu järjestöstä eroamista käsittelevissä sopimuspykälissä. 
Tästä syystä myös tässä tarkastuksessa sivuamme hieman tätä spekulatii-
vista aluetta.

YK muodostaa tältä osin poikkeuksen, sillä se on tarkoitettu ikuiseksi yh-
teisöksi, eikä sen perustamiskirjassa ole mainintaa järjestöstä eroamisesta. 
Myös Dunbarton Oaksin neuvottelujen mukaisista YK:n perustamisohjeis-
ta on jätetty pois maininta järjestöstä eroamisesta. Päätösten taustalla vai-
kutti kansainvälisen yhteisön pettymys Kansainliiton epäonnistumiseen. 
Samat valuvirheet haluttiin välttää YK:ta perustettaessa.17  Näin ollen YK:n 
perustamiskirjassa ei ole mainintaa järjestöstä eroamisen mahdollisuudes-
ta, eikä yksikään valtio ole vaatinut tällaista varausta liittymissopimukseen 
tai eronnut järjestöstä.18  Erotilanteesta ei siis ole olemassa varmaa oikeu-
dellista tulkintaa. 

Toisaalta tällaisen, vastuut identifioivan lauselman merkityksellisyys on 
eräiden tulkintojen mukaan vähäinen.19  Yleisten kansainvälisen oikeuden 
säädösten mukaisesti sivistynyt valtio ei voi olettaa, että sellaiset sitoumuk-
set, joita se on ollut jäsenenä mukana hyväksymässä, häviäisivät erotessa 
yhteisöstä. Sen, että yksittäinen valtio jättäisi yhteisöstä erotessaan täyttä-
mättä vastuitaan sitä kohtaan, katsottaisiin rikkovan kansainvälistä oikeut-
ta. Tästä syystä yksittäisen valtion vastuut identifioivan sopimuskohdan 
puuttumisen ei katsota vapauttavan taloudellisista vastuista järjestöä koh-
taan. Järjestöjen pysyväksi tarkoitettu luonne tukee tarkastuksen näkemys-
tä vastuiden tunnistamisen tärkeydestä. Suomi on, yhdessä muiden jäsen-
valtioiden kanssa, sitoutunut pysyvästi kansainvälisen yhteisön jäseneksi.

Edellä mainittuja kahta poikkeusta (EU:ta ja YK:ta) lukuun ottamatta tar-
kastukseen valikoituneet järjestöt olivat ilmaisseet selvästi ja usein jo liitty-
missopimuksessa, kuinka toimitaan tilanteessa, jossa yksi jäsenvaltio haluaa 
erota järjestöstä tai jos järjestö hajoaa. Esimerkiksi Euroopan keskipitkien 
sääennusteiden keskuksen (ECMWF) liittymissopimuksen 19 artiklassa 
”yleissopimuksen irtisanominen”, todetaan jäsenvaltion olevan ”velvolli-
nen suorittamaan maksuosuutensa irtisanomisen voimaantuloa edeltävis-
tä keskuksen sitoumuksista ja noudattamaan niitä velvoitteita, joihin se on 
sitoutunut keskuksen jäsenvaltiona ennen irtisanomisensa voimaantuloa.”20  
Selkeiden yleissopimusten lisäksi osa järjestöistä toi jäsenvaltioiden talou-
delliset vastuut esiin tilinpäätösasiakirjoissa, esimerkiksi taseessa. 

Vastuiden tunnistamisen – ja tunnustamisen – jälkeen tulisi pystyä osoit-
tamaan yksittäisen jäsenvaltion osuus järjestön kokonaisvastuista, jotta val-
tiolle koituvien vastuiden kirjanpitoyksikkötasoinen kirjaaminen olisi mah-
dollista. Jäsenvaltioiden vastuut on tavanomaisesti jaettu kahdella eri tavalla, 
joko suhteessa yksittäisen jäsenvaltion maksuosuuteen tai yhteisesti jaet-
tuna vastuuna. Jos vastuiden jakautumista ei ole määritelty erikseen, tulisi 
Kansainvälisen oikeuden instituutin (Institut de Droit International) mu-
kaan vastuut jakaa suhteessa yksittäisen jäsenvaltion vuotuiseen jäsenmak-
suosuuteen tai suhteessa jäsenvaltion osuuteen budjetista.21  Tämä laskuta-
pa on ollut lähtökohtana esimerkiksi Brexit-neuvotteluissa. Samalla tavalla 

Vastuiden jakaantuminen 
erotilanteessa määritellään 
valtiosopimuksissa 
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laskettuna, eli suhteutettuna maksuosuuteen budjetista, Suomen osuus työ-
suhdeperusteisista vastuista olisi tarkastukseen valikoituneiden järjestöjen 
osalta noin 1,4 miljardia euroa.  

 Pirstaleisesta kokonaisuudesta, ja osittain kysymyksen hypoteettises-
tä luonteesta johtuen, on vaikeaa muttei mahdotonta osoittaa Suomen eh-
dollisia vastuita järjestöjen työsuhdeperusteisista vastuista. Tarkastukses-
sa saadun näkemyksen mukaan työmäärä olisi virastokohtaisesti jaettuna 
varsin kohtuullinen ja vastuut selvitettävissä. Tarkastusvirasto suosittaa, 
että valtion vastuut kansainvälisissä yhteisöissä tuotaisiin esiin virasto- ja 
kirjanpitoyksikkökohtaisesti, jonka jälkeen ne olisi mahdollista esittää val-
tion tilinpäätöksessä. 

Tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan lausunnossa ulkoministe-
riö tuo näkemyksenään esiin, että yksittäisen jäsenyydestä ja jäsenmaksuis-
ta vastaavan kirjanpitoyksikön osalta ensisijainen vastuu on ottaa huomioon 
jäsenmaksuista ja muista suorista taloudellisista sitoumuksista aiheutuvat 
maksut ja vastuut omissa tiedoissaan. Sen mukaan kertomuksen kohteena 
olevien järjestöjen omien työsuhteiden pohjalta kertyvien vastuiden eritte-
leminen kirjanpitoyksiköiden toimesta on niille kohtuuton hallinnollinen 
taakka. Ulkoministeriö tuo lausunnossaan esiin, että jos valtiovarainminis-
teriö näkee vastuukokonaisuuden niin keskeisenä taloudellisena vastuuna, 
että se pitää ottaa huomioon tilinpäätöstietona, niin tämä tulisi tehdä kes-
kitetysti, esimerkiksi valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin tai Palkeiden 
tilinpäätöserityisasiantuntijoiden toimesta. 
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4 Miten vastuut tulisi huomioida 
järjestöihin sitouduttaessa ja valtion 
tilinpäätöksessä?

Tarkastuksen toisena tavoitteena oli antaa tarkastuksen tuloksiin perus-
tuva kannanotto siitä, tulisiko valtion tilinpäätöksessä tuoda esiin valtion 
vastuusitoumukset kansainvälisissä yhteisöissä, ja miten ehdolliset vas-
tuut tulisi huomioida tehtäessä päätöksiä erilaisiin kansainvälisiin järjes-
töihin liityttäessä.

Tarkastuksen perusteella todetaan, että valtiovarainministeriön ja 
 Valtiokonttorin  tulisi ohjeistuksellaan varmistaa, että valtion tilinpäätök-
sessä ja kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöksissä esitetään jatkossa oikeat ja 
riittävät tiedot myös kansainvälisten järjestöjen jäsenyyksistä aiheutuvis-
ta ehdollisista vastuista.

Tarkastuksen perusteella todetaan, että kansainvälisiin järjestöihin lii-
tyttäessä tulisi kiinnittää erityistä huomiota sitoumuksen taloudellisiin vai-
kutuksiin ja tämän osana ehdollisiin vastuisiin. Ennen liittymistä tulisi sel-
vittää myös se, miten vastuut jakaantuvat jäsenmaiden kesken järjestöistä 
erottaessa. 

Kannanoton perusteluina ja kannanottoa täydentävinä johtopäätöksinä 
ja suosituksina todetaan seuraavaa.

4.1 Vastuiden tunnistaminen ja raportointi on 
tärkeää

Ehdolliset vastuut ovat nousseet kansainvälisen huomion kohteeksi 2000-lu-
vun talouskriisin myötä, sillä niiden määrä on kasvanut merkittävästi. Ehdol-
listen vastuiden lisääntyminen saattaa selittyä niiden luonteelle tyypillises-
tä piirteestä: ne eivät aiheuta suoria menoja budjettitaloudelle, eikä valtion 
tai julkisen talouden velka kasva, elleivät vastuisiin liittyvät riskit realisoidu. 
Tämä voi aiheuttaa sen, että vastuita myönnetään enemmän kuin riskien ar-
vioinnin näkökulmasta olisi perusteltua.

Kansainvälinen valuuttarahasto on antanut tutkimustensa pohjalta suo-
situksia, kuinka tunnistaa ehdolliset vastuut ja raportoida niistä asianmu-
kaisesti. IMF:n mukaan taloudellinen riski yksinkertaisimmillaan merkitsee 
odotusten ja toteutuman välistä ristiriitaa.22  Tästä ristiriidasta kumpuavat 
talouden šokit saattavat käynnistää ketjureaktion – taloudellisten kytkös-
ten vuoksi kriisiä on haastavampaa rajata yksittäiselle sektorille. Yksi viime 
vuosien merkittävimpiä valtioiden velkaantumista lisääviä tekijöitä ovat ol-
leet šokkien myötä materialisoituneet ehdolliset vastuut. 

Eduskunnan tarkastusvaliokunta on ilmaissut huolensa ehdollisten vas-
tuiden kasvusta ja eduskunnan budjettivallan jatkuvasta kaventumises-
ta. Tarkastusvaliokunnan mukaan on ensiarvoisen tärkeää, että päättäjil-
lä on käytössään oikeat ja riittävät tiedot valtion taloudellisista vastuista ja 
riskeistä. 

Ehdolliset vastuut tulisi ottaa 
huomioon liittymisvalmisteluissa

Ehdolliset vastuut lisäävät 
taloudellista riskiä tulevaisuudessa
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Ehdollisten vastuiden määritelmä vaihtelee sen mukaan, tarkastellaan-
ko kysymystä kirjanpidollisesta vai taloustieteellisestä näkökulmasta. Eh-
dollisten vastuiden yksinkertaisin määritelmä lienee kirjanpidollinen nä-
kökulma, jonka mukaan ehdolliset vastuut ovat taseeen ulkopuolelle jääviä 
taloudellisia vastuita. Yhtä yksinkertainen on Kansainvälisen valuuttara-
haston määritelmä, jonka mukaan ehdolliset vastuut ovat velvoitteita, jotka 
realisoituvat vain tietyn, asiaan myötävaikuttavan tapahtuman vuoksi tule-
vaisuudessa. Ehdollisiin vastuisiin liittyy suuri epävarmuus siitä, koituuko 
niistä koskaan valtiolle kuluja. On mahdollista, että ehdolliset vastuut eivät 
realisoidu koskaan, eikä niistä siten koidu yhteisölle kuluja, mutta tilanne 
voi yhtä hyvin olla päinvastainen. Useat ehdolliset vastuut saattavat myös 
realisoitua samanaikaisesti. 

Ehdolliset vastuut luokitellaan eksplisiittisiin (avoimiin) vastuisiin, jois-
sa velvoitteena on laki tai suora sopimus (esimerkiksi valtion takaukset) ja 
implisiittisiin (piileviin) vastuisiin, jotka nousevat moraalisesti tai poliitti-
sesti velvoittavista syistä (esimerkiksi pankkien pelastamiset). Eksplisiitti-
set vastuut nousevat suoraan lain tai sopimuksen velvoittavista syistä, kun 
taas implisiittiset vastuut ovat enemmänkin poliittiseen paineeseen perus-
tuvia syitä. Implisiittisiin vastuisiin liittyy yleisön odotukset ja poliittinen 
paine toimia.

Valtiontakuu

Valtiontakaus

Viennin rahoituksen vastuut

PK-yritysten luotto- ja takaus- tap-
pioiden korvausvastuu

Vaadittaessa maksettavat 
pääomaosuudet kansainvälisissä 
rahoituslaitoksissa

Ilmastovastuut

Ydinvastuu

Talletussuoja

Muu pankkisektorin tuki

Valtionyhtiöt (osakepääoman 
korotus joko omistusosuuden 
säilyttämiseksi tai toimintakyvyn 
turvaamiseksi)

Kuntasektorin toiminta

Ympäristövastuut, katastrofit, 
ulkoinen turvallisuus

Avoin (eksplisiittinen)
Oikeudellisesti velvoittava

Ehdolliset vastuut
Piilevä (implisiittinen)

Yhteiskunnallisesti/poliittisesti velvoittava

Kansainvälisten järjestöjen 
työsuhdeperusteiset vastuut

Kuvio 7: Ehdollisten vastuiden luokittelu. Lähde: VM:n ja IMF:n luokitusten mukaan VTV.

Työsuhdeperusteisten vastuiden luokittelemisesta eksplisiittisin tai 
 implisiittisiin vastuisiin ei ole suoranaista yksimielisyyttä. Joidenkin tul-
kintojen mukaan työsuhdeperusteiset vastuut eivät ylipäänsä ole ehdollisia 
vastuita vaan ne tulisi luokitella suoriksi vastuiksi, sillä vastuiden realisoi-
tuminen on varmaa ja tulee tapahtumaan pitkällä aikavälillä (ellei tapahdu 
eläkejärjestelmän reformia).23  Tämä tulkinnallinen debatti koskee yhtei-
sön suoria eläkevastuita. Kirjallisuus ei tunnista valtion vastuusitoumuksia 
kansainvälisten yhteisöjen työsuhdeperusteisista etuuksista. Tässä tarkas-
tuksessa valtion vastuusitoumukset kansainvälisille yhteisöille katsotaan 
implisiittisiksi ehdollisiksi vastuiksi. Vastuu on olemassa ja tulee realisoi-
tumaan tulevaisuudessa, mutta koska vastuu on epäsuoraa eli se jakautuu 

Ehdolliset vastuut 
luokitellaan eksplisiittisiin ja 
implisiittisiin vastuisiin 

Vastuut kansainvälisissä 
yhteisöissä tulevat realisoitumaan, 
mutta vastuu on epäsuoraa 
ja jakautuu välillisesti
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järjestöjen ja jäsenvaltioiden välisesti, ja sen suuruuteen vaikuttavat useat 
epävarmuustekijät, yleinen korkotaso, eliniänodote, järjestöjen rakenne ja 
muutokset niiden sisällä, tulkitaan ne implisiittisiksi ehdollisiksi vastuiksi. 

Viimeaikaisissa ehdollisia vastuita koskevissa julkaisuissa suositukset 
vaadittavista toimenpiteistä ovat olleet yhteneviä. Ehdollisista vastuista 
tulisi raportoida mahdollisimman laajasti, ja ne tulisi tiedostaa vähintään 
seurantatasolla. IMF ei ole antanut suoria tilinpäätöksellisiä ohjeistuksia, 
kuinka raportoida ehdollisista vastuista. Sen tulkinta on ollut melko löy-
hä ja sidoksissa ehdollisten vastuiden realisoitumisen todennäköisyyteen. 
Yleinen kehityskulku on kuitenkin ollut kohti lisääntyvää avoimuutta. Tul-
kinnanvaraisuus siitä mitä tilinpäätöksen ulkopuolelle tulisi jättää on su-
pistunut samaan aikaan kun tietoisuus ehdollisten vastuiden aiheuttamis-
ta riskeistä on lisääntynyt. 

Riskeistä raportoiminen voi toimia myös signaalina, joten julkilausumi-
en seuraamuksia tulee pohtia tarkoin.24  Tarkasteltavan kysymyksen kannal-
ta väärien tulkintojen riskit ovat kuitenkin vähäiset. Eläkevastuiden tun-
nistaminen ja niistä raportoiminen voi luoda kestävämpiä eläkeratkaisuja 
ja parempaa riskien tunnistamista sekä vaikuttaa järjestöjen taloudenhoi-
toon luomalla positiivista painetta. 

4.2 Talousarviolain mukaan vastuut tulee 
raportoida valtion tilinpäätöksessä

Valtion talousarviolain (423/1988) 17 a § mukaan valtion tilinpäätöksen tu-
lisi sisältää jäljempänä 18 §:ssä tarkoitettujen oikeiden ja riittävien tietojen 
antamiseksi tarpeelliset liitetiedot. Mainitun 18 § mukaan hallituksen vuo-
sikertomukseen otettavien valtiontalouden ja valtion taloudenhoidon sekä 
toiminnan tuloksellisuuden kuvausten tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot 
talousarvion noudattamisesta, valtion tuotoista ja kuluista, valtion taloudel-
lisesta asemasta sekä tuloksellisuudesta (oikea ja riittävä kuva).

Asetuksen valtion talousarviosta (1243/1992) 67 a §:n mukaan valtion ti-
linpäätöksen liitteenä on esitettävä selvitys varainhoitovuoden päättyessä 
voimassa olleista valtion takauksista, valtiontakuista ja muista valtion vas-
tuusitoumuksista. Myös Euroopan komission antamassa budjettikehysdi-
rektiivissä (2011/85/EU) todetaan, että vuotuisten talousarviomenettely-
jen puitteissa tulee julkaista kaikki julkisyhteisöjen elimet ja rahastot, joita 
ei säännönmukaisesti tarkastella talousarvion osana. Lisäksi tulee julkais-
ta tiedot ehdollisista sitoumuksista (takauksista, järjestämättömistä lai-
noista, vastuista), joilla on potentiaalinen tuntuva vaikutus julkisen talou-
den talousarvioihin. 

Jotta valtion vastuista kansainvälisissä yhteisöissä olisi mahdollista rapor-
toida komission budjettikehysdirektiivin, valtion talousarviolain ja talous-
arvioasetuksen mukaisesti valtion tilinpäätöksessä, tulisi muutoksen lähteä 
kirjanpitoyksiköiden tasolta. Valtion talousarvioasetuksen (1243/1992) 66 h 
§:n 12 kohdan mukaan kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen liitteenä on esitet-
tävä erittely viraston ja laitoksen myöntämistä, varainhoitovuoden päätty-
essä voimassa olleista valtiontakauksista, valtiontakuista ja muista valtion 
vastuista. Erittely on tehtävä valtiovarainministeriön kirjanpitoyksikön ti-
linpäätöskaavamääräyksen liitteen 14 mukaisesti. 

Ehdollisista vastuista 
tulisi raportoida 
mahdollisimman laajasti

Valtion tilinpäätöksen 
liitteessä 12 esitetään tiedot 
valtion takauksista, takuista 
ja vastuusitoumuksista
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Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaan kirjanpitoyksiköiden tulee sisäl-
lyttää monivuotisiin vastuisiin sellaiset vastuut, jotka eivät ole valtion vi-
rastojen tai laitosten keskenään solmimiin sopimuksiin liittyviä vastuita 
ja joita ei ole esitetty valtuuksina kirjanpitoyksikön talousarvion toteuma-
laskelmassa ja joiden arvo tilinpäätöshetkestä eteenpäin laskettuna on vä-
hintään 500 000 euroa. Erittelyyn on sisällytettävä jokainen monivuotinen 
sopimus, josta aiheutuvat määrärahatarpeet arvonlisäverollisin hinnoin ti-
linpäätöshetken jälkeen ovat vähintään 500 000 euroa.25  Kirjanpitoyksiköt 
eivät kuitenkaan raportoi tällä hetkellä näistä vastuista, joten tietoja ei si-
sälly myöskään valtion tilinpäätökseen. Ohjeistus koskee vain määräraha-
tarvetta ja ei näin ollen sisällä ehdollisia vastuita. Tarkastuksen perusteella 
todetaankin, että valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin tulisi tarkentaa 
ohjeistusta ehdollisten vastuiden raportoinnin osalta. 

Valtiokonttori tuo tarkastuskertomuksesta antamassaan lausunnossa 
esiin, että se päivittää ohjeistustaan valtiovarainministeriön ohjeiden mu-
kaisesti. Valtiovarainministeriö taas toteaa omassa lausunnossaan, että sen 
näkemyksen mukaan tilinpäätöksen liitteen 12 kaavamääräyksen muutta-
minen koskemaan yhtä implisiittistä vastuuta eli kansainvälisten järjestö-
jen työsuhdeperusteisia vastuita ei voi pitää kannatettavana. Valtiovarain-
ministeriö katsoo, että tilinpäätöksen raportointiperusteiden muuttaminen 
vaatisi tilinpäätöksen yleisten raportointiperiaatteiden ja kaikkien implisiit-
tisten vastuiden läpikäymisen. 

Valtiovarainministeriö tuo lausunnossaan esiin myös sen, että val-
tion tilinpäätöksen kehittäminen kytkeytyy EU:ssa vireillä olevaan julki-
sen sektorin yksiköiden tilinpäätössääntöjen harmonisointihankkeeseen 
 (EPSAS-hanke), jossa todennäköisesti säädetään myös tilinpäätöksen liit-
teissä esitettävistä tiedoista. Lisäksi valtiovarainministeriön mukaan  kan-
sainvälisten järjestöjen työsuhdeperusteisista vastuista voidaan ja tietyissä 
tilanteissa pitääkin raportoida hallituksen vuosikertomuksessa. Valtiova-
rainministeriö tuo esiin myös tuottamansa riskikatsauksen ja sen mahdol-
lisuudet harkinnanvaraiseen ja dynaamiseen valtiontalouden riskien käsit-
telyyn. Tarkastusvirasto näkee, että tämä voisi olla mahdollinen alusta, jolla 
tuoda tarkastuksessa esitettyjä riskejä esille.

Suomessa ehdollisista vastuista olisi mahdollista raportoida kattavam-
min jo nykyisen lainsäädännön puitteissa. Tämä on ollut myös lainsäätäjän 
toive. Kun valtion talousarviolakia viimeksi muutettiin, tuotiin hallituksen 
esityksessä (HE56/2003) esiin valtiontaloudellisen kertomuksen ja valtion 
tilinpäätöksen merkitys tilanteessa, jossa vallankäyttöä on delegoitu virasto-
jen ja laitosten johdolle. Delegoidun vallankäytön seurannassa ja valvonnas-
sa valtion tilinpäätösmenettely nousee tärkeään asemaan. Valtiontaloudel-
lisen kertomuksen ja valtion tilinpäätösmenettelyn avulla eduskunnalla on 
paremmat edellytykset toteuttaa sen kansanvaltaisuuden periaatteen mu-
kaista päätösvaltaa, eli budjettivaltaa. Riittävän yksityiskohtainen raportoin-
ti mahdollistaa päätöksentekijöille riittävästi tietoperustaa tehdä tuloksel-
lisuutta ja tehokkuutta lisääviä ratkaisuja (HE 56/2003). Mitä selkeämmin 
epäsuorat taloudelliset vastuut tuodaan esiin, sitä paremmin niitä pystytään 
hallitsemaan ja arvioimaan niihin sisältyviä riskejä. 

Ehdollisista vastuista olisi 
mahdollista raportoida 
kattavasti nykyisen 
lainsäädännön perusteella
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4.3 Vastuut tulee selvittää etukäteen 
järjestöihin liityttäessä

Globaalin yhteistyön ja järjestöissä toimimisen myötä Suomi pääsee osalli-
seksi moneen ja saa pienenä maana yhteistyöstä erilaisia hyötyjä. Muuttu-
vassa taloudellisessa tilanteessa ja erityisesti taantuman jälkeen, on syytä 
kuitenkin pohtia järjestötoiminnan priorisointia. Usein järjestöjen jäsen-
maksut ja yleisrahoitus on sidottu toistaiseksi voimassaoleviin sopimuksiin. 
Kun tulevaisuudessa perustetaan uusia järjestöjä tai Suomelle tulee mahdol-
lisuus liittyä jo olemassa olevaan järjestöön, on syytä selvittää kaikki talou-
delliset vastuut, joihin Suomi on liittymisen myötä sitoutumassa. Liittymis-
sopimuksien yhteydessä maksetaan usein sovittu rahasumma korvaukseksi 
vanhoille jäsenille esimerkiksi niiden tekemistä alkuinvestoinneista. Lisäksi 
valtiolle saattaa tulla jäsenmaksujen ohella muita taloudellisia sitoumuksia. 
Tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan lausunnossa ulkoministeriö 
tuo esiin, että jos Suomen tilannekuvaa halutaan vahvistaa, pitää sen tapah-
tua tarkastuskertomusluonnoksen johtopäätösten mukaisesti liittymisvai-
heessa sekä muuna aktiivisena osallistumisena ao järjestöjen kyseisiä pää-
töksiä tai budjetteja koskevaan valmisteluun ja sisäiseen päätöksentekoon. 

Liittyessään kansainväliseen järjestöön, uudet jäsenvaltiot sitoutuvat 
kantamaan vastuuta järjestön taloudellisista vastuista. Pitkään toimineilla 
järjestöillä, joissa työntekijät ovat korkeasti koulutettuja, alansa asiantunti-
joita, esimerkiksi työsuhdeperusteiset vastuut voivat nousta hyvinkin kor-
keiksi. Valtiovarainministeriö haluaa korostaa tarkastuskertomusluonnok-
sesta antamassaan lausunnossa, että liityttäessä kansainväliseen yhteisöön 
tai järjestöön päätökset tehdään ensisijaisesti toiminnan sisältöön ja mer-
kittävyyteen liittyvin tai poliittisin perustein. Henkilöstöstä aiheutuvat vä-
lilliset kustannusvastuut on luonnollisesti otettava huomioon arvioitaessa 
liittymisen taloudellisia vaikutuksia.

Jotta Suomi voi jatkossakin toimia aktiivisesti ja tuloksellisesti kansain-
välisissä järjestöissä, on syytä pohtia järjestöihin liittymisen tuomaa vaikut-
tavuutta suhteessa kokonaiskustannuksiin. Valtiontalouden tarkastusviras-
to suosittelee, että pohdittaessa liittymistä uuteen järjestöön, täytyy asiasta 
tehdä tarvittavan laajuinen selvitystyö, josta selviävät myös järjestön talou-
delliset tunnusluvut ja näin ollen järjestöön liittymisen kokonaiskustannuk-
set ja taloudelliset vastuut. Etukäteisarviossa tulisi ottaa huomioon myös 
mahdollisen eron aiheuttamat seuraamukset jäsenvaltioille.

Järjestöön liityttäessä 
jäsenvaltiot sitoutuvat jo 
olemassa oleviin vastuisiin 
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Tässä liitteessä kuvataan, miten tarkastuksen tuloksiin on päädytty ja min-
kälaisia rajoituksia tuloksiin liittyy.

Tarkastuksen tavoite 

Tarkastuksen tavoitteena oli antaa kohtuulliseen varmuuteen perustuva kan-
nanotto siitä, kuinka paljon kansainvälisten yhteisöjen työsuhdeperusteisis-
ta etuuksista aiheutuu ehdollisia vastuita Suomelle. Lisäksi tavoitteena oli 
selvittää, tulisiko valtion tilinpäätöksessä esittää valtion vastuusitoumuk-
set kansainvälisissä yhteisöissä, ja miten vastuut tulisi huomioida päätettä-
essä erilaisiin kansainvälisiin järjestöihin liittymisestä.

Tarkastuksen tavoitteena oli antaa yleiskannanotto siitä, onko kansain-
välisten järjestöjen tilinpäätökset toimitettu kansainvälisten tilinpäätös-
standardien mukaisesti, ja siitä, minkä suuruusluokan vastuita jäsenmailla 
on järjestöjen toissijaisista työsuhdeperusteisista etuuksista. 

Tarkastuksen päätavoitteiden lisäksi tarkastuskertomuksessa pyrittiin 
avaamaan toissijaisten työsuhdeperusteisten etuusjärjestelmien problema-
tiikkaa esittelemällä erilaisten järjestelmien perusteita ja riskejä. Tältä osin 
kertomus on yleisselvitys aiheesta.

Tarkastuksen kohde

Tarkastustehtävän kannalta keskeisenä osapuolena pidettiin valtiovarain-
ministeriötä ja Valtiokonttoria valtion tilinpäätöksen laatimisvelvoitteiden 
näkökulmasta. 

Tarkastuskertomusluonnoksesta pyydettiin lausunnot valtiovarainmi-
nisteriöltä, ulkoministeriöltä ja Valtiokonttorilta. Lausunnoissa annettu pa-
laute on otettu huomioon lopullista tarkastuskertomusta laadittaessa. Lau-
sunnot ja niistä tehty yhteenveto löytyvät tarkastusviraston verkkosivuilta.

Tarkastuksen kysymykset, kriteerit, aineistot ja menetelmät

Tarkastuksen pääkysymyksiä oli kaksi. Ensimmäinen pääkysymyksen avul-
la selvitettiin, kuinka paljon kansainvälisten yhteisöjen työsuhdeperustei-
sista etuuksista aiheutuu ehdollisia vastuita Suomelle. Toinen pääkysymys 
koski sitä, tulisiko valtion tilinpäätöksessä tuoda esiin valtion vastuusitou-
mukset kansainvälisissä yhteisöissä, ja miten vastuut tulisi huomioida pää-
tettäessä erilaisiin kansainvälisiin järjestöihin liittymisestä.

Tarkastukseen aineistona ja tietoperustana käytettyjen järjestöjen tilin-
päätökset valittiin valtion keskuskirjanpidon avulla. Liikekirjanpidon tileille 
4540 Jäsenmaksut kotimaahan, 4541 Jäsenmaksut ulkomaille, 8270 Käyttö-
talouden kulut EU:lle ja 8280 Muut käyttötalouden kulut ulkomaille teh-
dyistä kirjauksista valittiin tarkastukseen aineistoksi ne järjestöt, joille oli 
maksettu jäsenmaksuja 300 000 euroa tai enemmän vuonna 2016. Järjes-
töjä valikoitui tarkastukseen yhteensä 42.

Tarkastuksen päämenetelmä oli dokumentaatioanalyysi.
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Tarkastuskysymykset ja niiden osakysymykset

1. Kuinka paljon kansainvälisten yhteisöjen työsuh-
deperusteisista etuuksista aiheutuu ehdollisia vas-
tuita Suomelle?

2. Tulisiko valtion vastuusitoumukset kansainvä-
lisissä yhteisöissä tuoda esiin valtion tilinpää-
töksessä, ja miten vastuut tulisi huomioida pää-
tettäessä erilaisiin kansainvälisiin järjestöihin
liityttymisestä?

Kriteerit:
 – Onko Suomen vastuita kansainvälisten järjestö-

jen toissijaisista työsuhdeperusteisista vastuista 
esitetty kirjanpitoyksikön tai valtion tilinpäätök-
sessä, liitteessä 12? (Laki valtion talousarviosta 
423/1988, 17 a § ja 18 §; asetus valtion talousar-
viosta 1243/1992, 66 § ja 67 a §; Euroopan komis-
sion budjettikehysdirektiivi 2011/85/EU, 14 ar-
tikla.

 – Tulisiko Suomen vastuut kansainvälisille järjes-
töille esittää valtion tilinpäätöksessä? 

 – Mitä tietoja eduskunnalle tulisi olla käytettävis-
sä kansainvälisiin järjestöihin liittymistä harkit-
taessa, nyt tarkasteltavista taloudellisista vas-
tuista, joista valtio tulee vastuuseen? 

Aineistot: TrVL 1/2016, eduskunnan tarkastusvalio-
kunnan julkaisu 1/2016, valtiovarainministeriön jul-
kaisu 15a-2016

Analyysimenetelmät: Dokumentaatioanalyysi

Tarkastuksen kriteerit, aineistot ja menetelmät

Kriteerit:
 – Onko kansainvälisten järjestöjen tilinpäätöstie-

dot julkaistu ajantasaisesti ja ovatko tiedot avoi-
mesti saatavilla? (Kansainvälisten järjestöjen ti-
linpäätösasiakirjat)

 – Minkä suuruisena kansainväliset yhteisöt esit-
tävät toissijaiset työsuhdeperusteiset vastuut ti-
linpäätöksissään? (IAS 19- tai IPSAS 25 -stan-
dardit)

 – Ovatko kansainväliset järjestöt päätyneet mak-
su- vai etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin? (IAS 
19 -standardi)

 – Millä tavoin taloudelliset vastuut kansainvälis-
ten järjestöjen toissijaisista työsuhdeperusteisis-
ta etuuksista jakautuvat järjestön jäsenten kes-
ken?

 – Kuinka suuri osuus kansainvälisten järjestöjen 
eläkejärjestelmien aiheuttamista vastuista on 
kattamattomia?

Aineistot:  Kansainvälisten järjestöjen tilinpäätösasia-
kirjat, kansainvälisten järjestöjen sisäiset ohjausasia-
kirjat, järjestöjen perustamisasiakirjat, järjestökohtai-
set valtiosopimukset

Analyysimenetelmät: Dokumentaatioanalyysi
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Tarkastuksen toteutusaika

Tarkastus toteutettiin toukokuun ja marraskuun 2017 välisenä aikana. 

Tarkastuksen tekijät

Tarkastuksen tekivät tilintarkastusassistentti Jonna Carlson ja 
suunnittelupäällikkö, JHT Jenni Leppälahti. Tarkastusta ohjasi ja 
valvoi tilintarkastuspäällikkö, JHT Jaakko Eskola.
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