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Tarkastusviraston kannanotot

Tarkastuksen kohteena oli valtion eläkejärjestelmä sekä valtion vastuut muissa eläke
järjestelmissä. Eläkkeet ovat valtiotalouden kannalta merkittävä vuosittainen menoerä: 
vuonna 2021 niiden yhteissumma oli noin 10,2 miljardia euroa.

Valtion eläkejärjestelmä käsittää valtion työntekijöiden eläketurvan, jonka valtio ra
hoittaa kokonaan. Sen lisäksi valtio rahoittaa kokonaan Kansaneläkelaitoksen (Kela) mak
samat eläkkeet, kuten kansaneläkkeen ja takuueläkkeen, ja osallistuu yrittäjäeläkkeiden 
(YEL), maatalousyrittäjien eläkkeiden (MYEL) ja merimieseläkkeiden (MEL) rahoituk
seen. Valtion sitoutumisesta eri eläkejärjestelmiin aiheutuu valtiontaloudelle tulevaisuu
dessa huomattavia kustannuksia, ja ne muodostavat siten merkittävän taloudellisen vas
tuun.

Tarkastuksessa selvitettiin, onko valtion osin tai kokonaan rahoittamien eläkkeiden 
hallinnointi ja valvonta järjestetty asianmukaisesti. Lisäksi selvitettiin, antaako valtion 
tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot valtion vastuulle kuuluvista eläkkeistä.

Valtion vastuulla olevien eläkkeiden hallinnointi ja valvonta on 
järjestetty asianmukaisesti 
Tarkastuksessa käytiin läpi valtion eläketurvan hallinnointia ja valvontaa. Tarkastuksen 
perusteella voidaan todeta, että valtion eläketurvan hallinnointi ja valvonta on järjestetty 
lain ja muun sääntelyn mukaisesti. 

Valtion eläkejärjestelmän hallinnointi on jaettu valtiovarainministeriön (VM),  Valtion 
eläke rahaston (VER) ja eläkelaitos Kevan tehtäväksi. Keva perii eläkemaksut valtion 
eläke turvan piirissä olevilta työnantajilta ja tilittää ne edelleen VERille, jonka tehtävänä 
on varojen turvaaminen sijoittamalla ne tuottavasti. 

Valtion eläkkeet maksetaan valtion talousarviosta. Osa valtion eläkkeiden vuosittaisis
ta maksuista katetaan VERistä tehtävällä siirrolla, joka on tällä hetkellä voimassa olevan 
lainsäädännön mukaan 40 prosenttia valtion vuotuisesta eläkemenosta. Valtiovarain
ministeriö siirtää eläkkeiden maksuun tarvittavat varat kuukausittain Kevalle, joka mak
saa eläkkeet niiden saajille.

Valtion eläketurvan järjestämistä ja eläkkeiden sijoitustoimintaa valvovat valtiovarain
ministeriö ja Finanssivalvonta (Fiva). Valtiovarainministeriö valvoo Kevan ja VERin yleis
tä toimintaa ja laillisuutta. Fivan valvonta perustuu eläkkeensaajan edun turvaamiseen ja 
kohdistuu paljolti sijoitustoimintaan.

Valtio osallistuu osittain myös esimerkiksi MYEL, YEL ja MELeläkkeiden rahoituk
seen. Näiden järjestelmien osalta tarkastuksessa käytiin läpi valtion maksuosuuden muo
dostumisen perusteita. Eläkelaitokset hakevat rahoitusta vuosittain valtion talousarviosta 
sosiaali ja terveysministeriöltä (STM), joka vahvistaa maksuosuudet ja osallistuu myös 
eläkelaitosten ohjaukseen. Tarkastuksen perusteella todetaan, että valtion maksuosuus 
pohjautuu luotettaviin laskelmiin ja selvityksiin.
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Valtion tilinpäätöksessä raportoitu eläkevastuu antaa oikeat ja 
riittävät tiedot valtion eläkkeistä
Valtion eläketurvasta aiheutuva eläkevastuuvelka raportoidaan valtion tilinpäätöksen laa
dinnassa käytettävän normiston mukaisesti valtion tilinpäätöksen liitteenä. Eläkevastuun 
määrä vuoden 2020 tilinpäätöksessä oli 93,1 miljardia euroa. Eläkevastuu kuvaa valtion 
eläketurvan piirissä muodostuneiden eläkkeiden pääomaarvoa tilinpäätöshetkellä.

Eläkevastuun määrään ja nykyarvoon vaikuttaa keskeisesti laskennassa käytetty dis
konttokorko, joka on valtion vuoden 2020 tilinpäätöksessä 2,7 prosenttia. Valtion eläke
vastuun laskennassa käytetty diskonttokorko on tarkastuksessa saadun käsityksen mu
kaan vastaavalla tasolla kuin Suomessa yleisesti eläkevastuiden laskennassa käytetty 
diskonttokorko. Käytetystä diskonttokorosta ei ole kuitenkaan tehty erillistä päätöstä, 
eikä diskonttokoron määräytymisperuste ole tilinpäätöksen käyttäjälle kaikilta osin läpi
näkyvä. Käytettävä diskonttokorko vaikuttaa olennaisesti eläkevastuusta esitettävään 
nyky arvoon.

Muista eläkejärjestelmistä aiheutuvia vastuita ei ole tunnistettu 
eikä raportoitu osana valtion tilinpäätöstä
Valtiolla on lakiin perustuva, tosiasiallinen vastuu osallistua maatalousyrittäjien, yrittä
jäeläkkeiden, merimieseläkkeiden sekä Kelan hallinnoimien eläkkeiden rahoitukseen. Eri 
eläkejärjestelmistä valtiolle myöhemmin maksettavaksi lankeavien vastuiden määrä on 
merkittävä. Esimerkiksi valtion 0,7 miljardin euron vuosittainen maksuosuus maatalous
yrittäjien eläkkeistä muodostaa vuosina 2022–2050 yhteensä noin 18 miljardin euron 
talous arviomenot. 

Valtion voimassa oleva tilinpäätösnormisto ei yksiselitteisesti velvoita esittämään 
muista eläkejärjestelmistä aiheutuvia vastuita. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan 
muista eläkejärjestelmistä aiheutuvat vastuut tulisi tunnistaa ja raportoida osana valtion 
ja asianomaisen kirjanpitoyksikön tilinpäätöstä. Vastuiden raportointi on tärkeää paitsi 
taloudellisen aseman arvioimiseksi, myös päätöksenteon tietoperustan näkökulmasta.

Eläkejärjestelmän luonteella voi olla vaikutusta taseen ulkopuolisen vastuun määrit
telyyn, mutta lähtökohtaisesti vastuun määritelmä ei ole riippuvainen eläkejärjestelmän 
luonteesta. Näin ollen valtiolle voi muodostua taseen ulkopuolinen vastuu sekä rahastoi
vasta järjestelmästä että jakojärjestelmästä.
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Tarkastusviraston suositukset
1. Tarkastusvirasto suosittaa, että valtiovarainministeriö, Valtiokonttori ja sosiaali ja 

terveys ministeriö tunnistavat muista eläkejärjestelmistä aiheutuvat vastuut ja rapor
toivat ne osana valtion ja asianomaisen kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen liitetietoja.

2. Tarkastusvirasto suosittaa, että valtiovarainministeriö ja Valtiokonttori ryhtyvät toimen
piteisiin, jotta valtion ja kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöksen laadintaa koskeviin ohjei
siin lisätään määräykset siitä, että eri eläkelaeista aiheutuvat vastuut sisällytetään tilin
päätökseen. 

3. Tarkastusvirasto suosittaa, että valtiovarainministeriö ryhtyy toimenpiteisiin, jotta val
tion eläkevastuun laskennan perusteista ja laskennassa käytettävästä diskontto korosta 
laaditaan päätös, joka sisältää riittävät ja asianmukaiset perustelut diskonttokoron mää
räytymisestä.
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1 Mitä tarkastettiin

Tarkastuksen kohteena oli valtion eläkejärjestelmä ja valtion vas
tuut muissa eläkejärjestelmissä. Tarkastus sisältyi Valtiontalouden 
tarkastusviraston vuoden 2021 tarkastussuunnitelmaan, ja se to
teutettiin monilajitarkastuksena. Pääpaino oli laillisuustarkastuk
sessa, mutta lisäksi hyödynnettiin tilintarkastuksen kysymyksen
asettelua ja menetelmiä.

Eläkkeet ovat valtiontalouden kannalta merkittävä vuosittainen 
menoerä. Vuonna 2021 menojen yhteissumma talousarviossa oli 
noin 10,2 miljardia euroa. Valtio osallistuu osittain tai kokonaan 
useiden eri eläkejärjestelmien mukaisten eläkkeiden rahoituk
seen.

Kuvio 1: Eläkkeet vuoden 2021 talousarviossa hallinnonaloittain

Valtio vastaa kokonaisuudessaan valtion työntekijöiden työ
eläkkeistä, joiden kokonaismäärä vuoden 2021 talousarviossa oli 
4,87 miljardia euroa. Valtio osallistuu osittain myös maatalous
yrittäjien (MYEL), yrittäjien (YEL) ja merimieseläkkeiden (MEL) 
rahoitukseen. Valtion rahoitusosuus MYELeläkkeistä oli vuonna 
2020 noin 718 miljoonaa euroa, YELeläkkeistä noin 371 miljoonaa 

Valtiovarainministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö

0 1 2 3 4 5

miljardia euroa

 Valtion työntekijöiden työeläkkeet  
4,87 miljardia euroa

Valtion osuus kansaneläkkeistä, takuueläkkeistä 
ja muista Kelan hallinnoimista eläkkeistä  

3,74 miljardia euroa

Valtion osuus maatalousyrittäjien eläkkeistä (MYEL)  
738 miljoonaa euroa

Valtion osuus yrittäjäeläkkeistä (YEL)  
418 miljoonaa euroa

Valtion osuus merimieseläkkeistä (MEL)  
58 miljoonaa euroa

Muut eläkkeet 
3,93 miljoonaa euroa
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euroa ja MELeläkkeistä noin 61 miljoonaa euroa. Valtio rahoittaa 
lisäksi perusturvaan luettavat Kelan hallinnoimat eläkeetuudet, 
joita ovat muun muassa kansaneläke ja takuueläke. Kelan hallin
noimat eläkkeet on budjetoitu sosiaali ja terveysministeriön hal
linnonalalle, ja Kela vastaa kokonaisuudessaan niiden hallinnoin
nista. 

Näiden lisäksi valtio osallistuu myös muiden, euromääräisesti 
vähäisempien eläkeetuuksien kustannuksiin, jotka eivät ole sisäl
tyneet tarkastukseen, mutta tarkastuksen tulokset ja johtopäätök
set koskevat soveltuvilta osin myös niitä. Esimerkkinä tällaises
ta on eläke alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta 
(VEKL), jonka kustannukset tällä hetkellä ovat noin 11 miljoonaa 
euroa vuodessa, mutta joiden odotetaan kasvavan tulevaisuudessa 
merkittävästi.

Tarkastuksen tavoitteena oli antaa kohtuulliseen varmuuteen 
perustuva kannanotto seuraaviin pääkysymyksiin:
1. Onko valtion vastuulla olevien, talousarvion ulkopuolella hal

littavien eläkkeiden ja eläkevarojen hallinnointi sekä valvonta 
asianmukaisesti järjestetty?

2. Antavatko valtion tilinpäätöksessä esitetyt tiedot oikean ja riit
tävän kuvan valtion vastuulla olevista eläkkeistä? 

Lisäksi tavoitteena oli antaa rajattuun varmuuteen perustuva 
kannanotto kolmanteen pääkysymykseen:
3. Onko valtion vastuulla olevien eläkkeiden hallinnointiin liitty

vä sisäinen valvonta asianmukaisesti järjestetty?

Ensimmäisessä pääkysymyksessä valtion vastuulla olevilla eläk
keillä tarkoitetaan valtion eläkkeitä sekä muita eläkejärjestelmiä, 
joiden rahoitukseen valtio osallistuu kokonaan tai osittain. Tarkas
tukseen valittiin talousarvion kannalta olennaisimmat eläkejär
jestelmät. Tarkastuskysymykseen vastattiin laillisuustarkastuksen 
menetelmillä, ja tarkastuskriteerit muodostuivat pääasiassa eläk
keiden hallinnoinnista vastaavia toimijoita koskevasta lainsäädän
nöstä sekä muista niitä velvoittavista ja ohjaavista määräyksistä, 
säännöistä ja ohjeista.

Toiseen pääkysymykseen vastattiin arvioimalla eläkevastuiden 
esittämistä koskevaa lainsäädäntöä sekä peilaamalla menettely
tapojen asianmukaisuutta yleisesti kirjanpidossa noudatettavaan 
hyvään kirjanpitotapaan. Tarkastuksessa arvioitiin pääasiassa 
talous arviolakia ja asetusta, valtion tilinpäätöksen laadintaa ja 
esittämistapaa koskevia määräyksiä sekä muita valtion kirjanpitoa 
ja tilinpäätöstä koskevaa ohjeistusta. 
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Kolmannen pääkysymyksen varmuustaso oli kahdesta edelli
sestä poiketen rajoitettuun varmuuteen perustuva. Siinä arvioitiin 
sisäisen valvonnan asianmukaisuutta sekä eläkkeiden hallinnoin
nissa että valtion tilinpäätöksen muodostuksessa.

Tarkastuskysymykset ja kriteerit on kuvattu tarkemmin liittees
sä 1 Miten tarkastettiin. Seuraavat säädökset ja määräyksen muo
dostavat tarkastetun toiminnan keskeisen säädösperustan: 

 – laki valtion talousarviosta (423/1988)
 – asetus valtion talousarviosta (1423/1992)
 – laki Kevasta (66/2016)
 – laki valtion eläkerahastosta (1297/2006)
 – merimieseläkelaki (1290/2006)
 – maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006)
 – yrittäjän eläkelaki (1272/2006)
 – hallintolaki (434/2003).

Tarkastuksessa on huomioitu seuraavat Valtiontalouden 
tarkastus viraston tarkastukset: Valtion rahastojen pääoman 
 hoito (16/2018) sekä Valtion vastuusitoumukset kansainvälisissä 
yhteisöissä (3/2018).

VTV:n tarkastusoikeudesta on säädetty laissa valtiontalouden 
tarkastusvirastosta (676/2000). Muiden kuin valtion virastojen 
osalta VTV:n tarkastusoikeus perustuu VTVlain 2 § 1. momentin 
3. kohtaan.

Lisäksi VTV:llä on oikeus tarkastaa Kevaa siltä osin, kuin se hoi
taa valtion eläketurvan toimeenpanoa.

https://www.vtv.fi/julkaisut/valtion-rahastojen-paaoman-hoito/
https://www.vtv.fi/julkaisut/valtion-rahastojen-paaoman-hoito/
https://www.vtv.fi/julkaisut/valtion-vastuusitoumukset-kansainvalisissa-yhteisoissa/
https://www.vtv.fi/julkaisut/valtion-vastuusitoumukset-kansainvalisissa-yhteisoissa/
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2 Onko valtion vastuulle 
kuuluvien eläkkeiden 
hallinnointi ja valvonta 
järjestetty asianmukaisesti?

Valtion vastuulla kokonaan tai osittain olevien eläkkeiden hal
linnointi ja valvonta ovat järjestetty asianmukaisesti. Tarkastuk
sessa käytiin läpi eläkkeiden hallinnon, kirjanpidon ja valvon
nan menettelyjä, jotka on jaettu valtiovarainministeriön, Valtion 
eläke rahaston ja Kevan tehtäväksi. Valtio osallistuu valtion työn
tekijöiden eläketurvan rahoituksen lisäksi myös muiden eläke
järjestelmien rahoitukseen. Näiden järjestelmien osalta tarkastet
tiin valtion maksuosuuden muodostumista ja käsittelyä.

2.1 Valtion eläkkeiden hallinnointi ja valvonta 
on järjestetty asianmukaisesti

Valtion eläkkeitä hallinnoivat valtiovarainministeriö, Valtion 
eläkerahasto ja Keva 

Valtion työntekijöiden työeläkkeistä säädetään julkisten alojen 
eläkelaissa (81/2016). Valtion työeläkkeiden rahoitus perustuu la
kiin valtion eläketurvan rahoituksesta (67/2016). Valtion eläkkei
den hallinnointi on jaettu valtiovarainministeriölle (VM),  Kevalle 
ja valtion eläkerahastolle (VER). Kevan toiminnasta säädetään 
 Kevasta annetussa laissa (66/2016) ja VERin toiminnasta puoles
taan laissa valtioneläkerahastosta (1297/2006). 
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Valtiovarainministeriö 
vastaa valtion eläketurvan ohjauksesta 

ja yleisestä valvonnasta

Keva
vastaa valtion eläketurvan 
toimeenpanosta eli eläke-
maksujen perimisestä ja 

eläkkeiden maksamisesta
vastaa valtion eläke - 
vastuun laskennasta

Valtion eläkerahasto
sijoittaa eläkevarat tuottavasti

VM siirtää 
Kevaan varat 

eläkkeiden 
maksua varten

VER siirtää vuosittain 
talousarvioon 40 % 
eläkkeiden maksuun 
tarvittavasta määrästä

VER maksaa 
Kevalle hoito-
kulua valtion 
eläketurvan 

hoitamisesta

Keva tilittää 
keräämänsä 
eläkemaksut 

VER:ille 
sijoittamista 

varten

Kuvio 2: Valtion eläketurvan järjestäminen

Keva vastaa valtion työntekijöiden eläkemaksujen keräämisestä 
ja eläkkeiden maksamisesta. Lisäksi Keva järjestää valtion eläke
vastuun laskennan. VER maksaa Kevalle eläketurvan toimeen
panosta kuukausittain hoitokuluennakkoa, jonka yhteismäärä 
vuonna 2021 oli noin 15,5 miljoonaa euroa. Valtiovarainministe
riö vahvistaa vuosittain hoitokuluennakon määrän ja maksuaika
taulun. Kerätyt eläkemaksut Keva tilittää Valtion eläkerahastolle, 
jonka tehtävä on sijoittaa eläkevarat tuottavasti. 

Valtion eläketurva rahoitetaan valtion talousarviosta. Eläk
keiden maksua varten Valtion eläkerahastosta tehdään valtion 
talous arvioon vuosittain siirto, joka on tällä hetkellä voimassa 
olevan, valtion eläkerahastosta annetun lain mukaan 40 pro
senttia valtion vuotuisesta eläkemenosta. VERistä valtion eläke
menoja varten tehtävät siirrot talousarvioon budjetoidaan valtio
varainministeriön hallinnonalalle tuloarviotilille 12.28.50 Siirto 
valtion eläkerahastosta. Eläkemenot maksetaan edelleen  Kevalle 
valtiovarain ministeriön hallinnonalan momentilta 28.50.15 
 Eläkkeet (arviomääräraha). Vuoden 2021 talousarviossa valtion 
eläkkeiden menomomentille myönnetty summa oli 4 869 142 000 
euroa.  VERistä valtion talousarvioon vuonna 2021 siirrettiin 
1 940 950 705 euroa. 
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Keva vastaa valtion eläketurvan toimeenpanosta

Tarkastuksessa käytiin läpi Kevan hallinnon ja kirjanpidon menet
telyjä siltä osin, kuin ne koskevat valtion eläketurvan hoitamista. 
Keva vastaa eläkemaksujen keräämisestä valtion työnantajilta. 
Työnantaja ilmoittaa työntekijälle maksetut ansiot tulorekisteriin. 
Keva laskuttaa työnantajalta palkkaperusteisen eläkemaksun, joka 
perustuu työntekijälle rekisteröityihin ansioihin. Palkkaperustei
nen eläkemaksu sisältää myös työntekijän maksuosuuden, jonka 
työnantaja pidättää työntekijältä. 

Kevalain mukaan Kevalla tulee olla hyvän hallinnon ja jatkuvuu
den varmistamiseksi muun muassa hyväksytty jatkuvuussuunni
telma sekä kirjalliset toimintaperiaatteet eläkelaitoksen sisäisestä 
valvonnasta, riskienhallintajärjestelmästä ja sisäisen tarkastuk
sen järjestämisestä. Kevalla on myös oltava kirjalliset toiminta
periaatteet menettelyistä, joita noudatetaan eturisti riitojen 
tunnistamisessa ja ehkäisemisessä. Lisäksi sen on ylläpidettävä 
luetteloa johdon ja sen lähipiirin kanssa tehdyistä merkittävistä 
liiketoimista. Kevan hallituksen ja johdon tulee tehdä strategisen 
tason riskiarvio, joka sisältää myös keskeiset toimenpiteet arvios
sa esiin nousseiden riskien hallitsemiseksi. Hallinto ja johtamis
järjestelmää sekä kirjallisia toimintaperiaatteita on arvioitava 
säännöllisesti.

Tarkastuksessa käytiin läpi edellä mainittujen vaatimusten 
mukaiset kirjalliset toimintaperiaatteet. Niiden todettiin olevan 
asianmukaisia. 

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että Kevan kirjan
pidon ja hallinnon menettelyt ovat asianmukaisesti järjestetty siltä 
osin kuin ne koskevat valtion eläketurvan toimeenpanoa.

Valtion eläkerahaston tehtävänä on eläkevarojen 
sijoittaminen

Valtion eläkerahasto on talousarvion ulkopuolinen rahasto, jon
ka tehtävä on sijoittaa valtion eläkevaroja ja näin varautua valtion 
tuleviin eläkemenoihin. Valtion eläkerahaston toiminnasta sääde
tään valtion eläkerahastosta annetussa laissa (1297/2006), ja sen 
ohjauksesta ja valvonnasta vastaa valtiovarainministeriö.

Valtion eläkejärjestelmä on jaettu valtiovarainministeriön, Val
tion eläkerahaston ja Kevan tehtäväksi. Keva vastaa valtion eläke
maksujen perimisestä. Keva tilittää kerätyt eläkemaksut suoraan 
VERille, jonka tehtävänä on varojen turvaaminen sijoittamalla ne 
tuottavasti.
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Tarkastuksessa käytiin läpi VERin kirjanpidon menettelyt kat
taen kuukausittain tehtävän siirron valtion talousarvioon sekä 
 Kevalle kuukausittain maksettavan hoitokulun. Lisäksi tarkas
tettiin pistokokein VERin ja VM:n välisiä siirtoja valtion talous
arvioon sekä VM:n ja Kevan välisiä eläkemaksujen siirtoja. 

Tarkastuksessa käytiin läpi myös VERin hallinnon menettely
jä. VERlain mukaan VERillä tulee olla muun muassa omistaja
ohjauksen periaatteet, luottamustehtäviä koskeva ajantasainen 
luettelo, toimintaperiaatteet ristiriitojen tunnistamiseksi ja eh
käisemiseksi, luettelo lähipiiriliiketoimista sekä sisäpiirirekisteri. 
Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että VERin kirjanpidon 
ja hallinnon menettelyt ovat asianmukaisesti järjestetty.

Valtion eläkkeiden valvonta on asianmukaista

Valtion eläkkeiden valvonta muodostuu valtiovarainministeriön 
ja Finanssivalvonnan suorittamasta valvonnasta. Lisäksi Valtion
talouden tarkastusvirastolla on oikeus tarkastaa Kevaa siltä 
osin, kuin se hoitaa valtion eläketurvan toimeenpanoa. Finanssi
valvonnan suorittama tarkastus on riskiperusteista, ja se kohdis
tuu pitkälti Kevan ja VERin sijoitustoimintaan.

Kevasta ja VERistä annettujen lakien mukaan niiden yleinen 
valvonta on valtiovarainministeriön vastuulla1. Kevasta annetun 
lain esitöiden2 mukaan yleisellä valvonnalla tarkoitetaan lähinnä 
toiminnan ja hallinnon lainmukaisuuden valvontaa. Valtio
varainministeriö nimittää Kevalle tilintarkastajan, jonka tehtävä 
on tarkastaa valtion eläkemaksujen ja niistä annettavien tietojen 
oikeellisuus. Lisäksi ministeriön tulee arvioida viiden vuoden vä
lein Kevan suorittamaa valtion eläkkeiden hoidon kustannus
tehokkuutta ja laatutasoa.

Tarkastuksessa arvioitiin valvonnan riittävyyttä ja asianmukai
suutta käymällä läpi valtion eläkkeiden valvonnan järjestäminen 
ja menettelyt.

Kevan varsinainen valvonta toteutetaan vuosittain järjestettä
vällä valvontatilaisuudella, johon osallistuvat Kevan, valtiovarain
ministeriön ja Finanssivalvonnan edustajat. Valvontatilaisuudessa 
käydään läpi muun muassa eläkkeidenhoidon tuloksellisuutta ja 
taloudellisuutta. Tilaisuuden sisältö vastaa myös Kevalain 24 §:n 
edellyttämän viisivuotistarkastelun vaatimuksia. 

VERin valvonnasta ja ohjauksesta on säädetty tarkemmin 
valtio varainministeriön päätöksellä Valtion eläkerahaston toimin
nasta 3.3.2016, jossa on määrätty eläkerahaston toimintaa koske
vista peri aatteista ja rajoitteista. Sen mukaisesti VER raportoi 

Kevan ja VERin yleinen 
valvonta on valtiovarain-
ministeriön vastuulla.
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VM:lle kuukausittain keskeiset tiedot sijoitusten hoidosta. Osana 
valvontaa järjestetään vuosittain VERin ja valtiovarainministeriön 
välinen tilaisuus, jossa käydään läpi VERin toimintaa ja sen talou
dellisuutta ja tuloksellisuutta.

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että valtiovarain
ministeriö on järjestänyt vastuullaan olevan Kevan ja VERin val
vonnan asianmukaisesti.

2.2 Valtion rahoitusosuus muissa 
eläkejärjestelmissä perustuu 
asianmukaisiin selvityksiin 

Mela hoitaa maatalousyrittäjien eläketurvaa

Maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) mukainen MYEL 
vakuutus on viljelijöiden, metsänomistajien, kalastajien ja poron
hoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus. Myös 
tieteen ja taiteen apurahansaajat kuuluvat tämän eläketurvan pii
riin. MYELeläkkeitä hallinnoi Maatalousyrittäjien eläkelaitos 
(Mela).

Melan keräämät maatalousyrittäjien vakuutusmaksut ja  Melan 
sijoitusten tuotot eivät kata maatalousyrittäjien eläkemenosta 
kuin osan, ja suurimmaksi osaksi kustannuksista vastaa valtio. 
Melan vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan valtion maksuosuus 
MYELeläkkeistä vuonna 2020 oli 711,5 miljoonaa euroa. Yhteen
sä valtion maksuosuudet Melalle olivat yli 80 prosenttia korvaus
menoista. Melan sijoitusvarallisuus ja sijoitustuotot ovat hyvin 
pienet suhteessa eläkevastuuseen ja eläkemenoon, joten MYEL on 
käytännössä jakojärjestelmä.

Tarkastuksessa käytiin läpi MYELeläkkeiden valtion rahoitus
osuuden muodostumista ja sen taustalla olevia laskelmia sen var
mentamiseksi, että valtion osuus perustuu asianmukaisiin ja luo
tettaviin selvityksiin. Valtion maksuosuuden määrittämiseen ja 
maksueriin liittyvistä menettelyistä säädetään tarkemmin valtio
neuvoston asetuksella maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöön
panosta (1407/2006). Asetuksen mukaisesti Melan on toimitetta
va ennakkoerien määrittämiseen ja tarkistamiseen sekä edellisen 
vuoden lopullisen maksun määräytymiseen liittyviä selvityksiä 
 sosiaali ja terveysministeriölle kaksi kertaa vuodessa, touko kuussa 
ja lokakuussa. Selvitysten yhteydessä Mela perustelee maksui
hin vaikuttavat muutokset ja pyrkii myös ennakoimaan kehitystä. 
Melan mukaan suurimmat erot ennusteiden ja toteumien välillä 
aiheutuvat muiden eläkelaitosten maksamista MYELeläkkeistä, 
joissa saattaa olla vuositasolla merkittävää vaihtelua. 
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Mela toimittaa kehyslaskelmia varten sosiaali ja terveys
ministeriölle valtion maksuosuuden ennusteet noin viiden vuoden 
aikajänteellä, mutta valtionosuuden kehitystä voidaan ennakoida 
melko tarkasti kymmeniä vuosia eteenpäin. Nykyisten ennustei
den mukaan valtion rahoitusosuus kasvaisi vielä jonkin aikaa, mut
ta olisi taittumassa laskuun 2030luvulla. 

Sosiaali ja terveysministeriön valvonta toteutuu Melassa pää
osin hallitustyöskentelyn ja lakisääteisen raportoinnin kautta. 
Myös Finanssivalvonnalla on keskeinen rooli käytännön valvonta
työssä, koskien esimerkiksi Melan hallintoa.

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että valtion osuus 
maatalousyrittäjien eläkkeistä perustuu asianmukaisesti laadittui
hin ja käsiteltyihin selvityksiin.

Valtion rahoitusosuus yrittäjäeläkkeistä perustuu 
Eläketurvakeskuksen laatimaan kustannustenjakoon

Yrittäjän eläkelaissa (1272/2006) määritellään valtion maksu osuus 
yrittäjäeläkkeistä (YEL). Lain mukaan valtio maksaa puuttuvan 
osan, jos eläkelaitosten keräämät YELvakuutusmaksut eivät riitä 
eläkkeiden ja etuuksien kustannuksiin. Valtion osuuden ja enna
kon suorittamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase
tuksella (1406/2006). YELeläkkeet kustannetaan yhteisesti jako
järjestelmällä eli YELeläkkeitä ei rahastoida.

YELin mukaan karttuneiden yrittäjäeläkkeiden rahoitus osuudet 
selvitellään YELeläkkeiden kustannustenjaossa, jonka toteut
taa käytännössä Eläketurvakeskus (ETK). Eläketurvakeskuksen 
toimittama kustannustenjako perustuu erikseen vahvistettuihin 
kustannustenjaon perusteisiin. Sosiaali ja terveysministeriö vah
vistaa kustannustenjaon perusteet ja niissä tarvittavien kertoi
mien arvot ETK:n esityksestä. Esimerkiksi vuotta 2021 koskevat 
perusteet on vahvistettu marraskuussa 2020. Kustannustenjako
perusteet sisältävät sekä TyEL–MEL–VILMAeläkeselvittelyyn 
että YELeläkkeiden kustannustenjakoon liittyvien menetelmien 
kuvauksen. ETK saa eläkelaitoksilta selvittelyyn tarvittavat tiedot. 
Niiden perusteella se määrittää perusteiden mukaisilla kaavoilla ja 
laskentasäännöillä kullekin eläkelaitokselle sekä maksujen enna
kot että lopulliset maksut ja hyvitykset.

YELvaltionosuus määräytyy asetuksessa kuvatun vuosikellon 
mukaisesti. Eläketurvakeskus toimittaa lokakuussa sosiaali ja 
terveys ministeriölle selvityksen seuraavan vuoden ennakko
maksujen määräytymisestä, ja ministeriö vahvistaa sen marras
kuussa. Kuluvan vuoden ennakkomaksuja tarkistetaan touko– 
kesäkuussa, ja vielä uudelleen loka–marraskuussa. Kunkin vuoden 
lopullinen valtion osuus vahvistetaan viimeistään seuraavan vuo
den lokakuussa. 

Melan eläkemenot ovat 
hyvin ennustettavissa.
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Eläketurvakeskuksen sosiaali ja terveysministeriölle toimit
tamat selvitykset valtion maksuosuudesta sisältävät kuluvan tai 
seuraavan vuoden lisäksi ennusteen viidelle seuraavalle vuodelle. 
Huomionarvoista on se, että ennusteen mukaan valtion maksu
osuus yrittäjäeläkkeistä on tulevina vuosina selvästi kasvamassa.

Valtion osuus yrittäjäeläkkeistä on viime vuosina kasvanut jopa 
ennusteita nopeammin. Esimerkiksi vuonna 2019 laaditussa pit
kän aikavälin ennusteessa oli arvioitu, että valtion maksuosuus oli
si 314 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja 396 miljoonaa vuonna 2030. 
Kuitenkin jo tällä hetkellä ollaan selvästi ennustetun kasvu vauhdin 
yläpuolella, kun vuonna 2020 valtion lopullinen maksu oli noin 371 
miljoonaa, vuoden 2021 lokakuussa tarkistettu koko vuoden 
ennakko maksu 380 miljoonaa, ja vuoden 2022 talous arviossa 
ennakko arvio on 431 miljoonaa euroa.

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että valtion osuus 
yrittäjäeläkkeistä perustuu asianmukaisesti laadittuihin ja käsitel
tyihin selvityksiin.

Merimieseläkekassa vastaa merimieseläkkeiden 
hallinnoinnista

Merimieseläkelaissa (1290/2006, 152 §) määritellään valtion 
maksu osuus merimieseläkkeistä (MEL), joka on vuodesta 2021 al
kaen 29 prosenttia kyseisen lain mukaisista eläkkeistä ja kuntoutus
rahoista. Tarkastuksessa käytiin läpi MEL eläkkeiden valtion 
rahoitus osuuden muodostumista ja sen taustalla olevia laskelmia 
sen varmentamiseksi, että valtion osuus perustuu asianmukaisiin 
ja luotettaviin selvityksiin. Valtion maksuosuuden täytäntöön
panoa on säädelty tarkemmin valtioneuvoston asetuksella meri
mieseläkelain täytäntöönpanosta (1408/ 2006). Valtion maksu
osuuden määrittäminen tapahtuu asetuksen 4 §:ssä kuvatun 
vuosikellon mukaisesti. Merimieseläkekassa toimittaa  sosiaali ja 
terveysministeriölle lokakuussa hakemuksen ja laskelman seuraa
van vuoden arvioidusta valtion osuudesta. Laskelmissa on arvioitu 
eläkemenon ja siitä lasketun valtion osuuden kehittymistä yhteen
sä neljälle seuraavalle vuodelle. 

Sosiaali ja terveysministeriö vahvistaa seuraavan vuoden 
ennakko maksut Merimieseläkekassalta saatujen laskelmien pe
rusteella. Ministeriön vahvistamat ennakot eivät ole aina täs
mälleen yhtä suuria kuin hakemuksissa on esitetty. Esimerkiksi 
vuodelle 2020 Merimieseläkekassa arvioi valtion maksuosuuden 
60,5 miljoonaksi euroksi, mutta ministeriön päätöksessä summa 
oli budjetin sallimat 59,0 miljoonaa. Määrärahoja lisättiin sittem
min kahdessa lisätalousarviossa vuonna 2020. 

Valtion osuus yrittäjä-
eläkkeistä on viime 
vuosina kasvanut jopa 
ennusteita nopeammin.

Valtion maksuosuus 
merimieseläkkeistä on 
29 prosenttia.
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Seuraavan vuoden ennakkolaskelmien yhteydessä tarkistetaan 
myös kuluvan vuoden ennakkoja. Valtion kunkin vuoden lopulli
nen osuus vahvistetaan seuraavan vuoden keväällä. Lopullisiin las
kelmiin sisältyy Eläketurvakeskuksen kokoama tieto myös muiden 
eläkelaitosten kuin Merimieseläkekassan maksamista merimies
eläkkeistä ETK:n toimittaman TyEL–MEL–VILMAeläkeselvitte
lyn mukaisesti. Ennakoiden ja lopullisen maksun erotus huomioi
daan heinäkuun ennakkomaksuissa. 

Merimieseläkekassan hallinnossa toimii ylimpänä päättävänä 
elimenä sosiaali ja terveysministeriön asettama valtuuskunta, 
jonka jäsenistö muodostuu työnantajien, työntekijöiden ja valtion 
edustajista. Valtuuskunta päättää eläkekassan toiminnan yleisistä 
periaatteista ja valvoo eläkekassan hallituksen ja toimitusjohta
jan toimintaa. Sosiaali ja terveysministeriön ohjaus ja valvonta
rooli toteutuu hallitustyöskentelyn kautta. Finanssivalvonta val
voo Meri mieseläkekassan vakavaraisuutta, riskienhallintaa ja 
 hallintoa.

Merimieseläkekassan eläkemeno on viime vuosina kasvanut, 
mutta vakuutettujen ja eläkkeensaajien määrä on jo pidempään 
vähentynyt. Eläkkeitä rahoitetaan eläkemaksujen ja valtion osuu
den lisäksi sijoitustuotoilla. Merimieseläkkeistä valtiolle kuu
luvan maksuosuuden arvioidaan pysyvän varsin tasaisena, noin 
60–70 miljoonaa euroa vuodessa, aina 2040luvulle asti. Erityis
piirteenä MELlain mukainen työnantajan vakuutusmaksu on 
alempi kuin keskimääräinen yksityisen sektorin työeläkevakuu
tuksen  TyELvakuutusmaksu. MELmaksuprosentti määritellään 
Merimies eläkekassassa, jonka jälkeen sosiaali ja terveysministe
riö vahvistaa maksutason. 

Valtiolle merimieseläkkeistä aiheutuvia kokonaiskustannuksia 
kasvattaa myös se, että valtio osallistuu rahoitukseen myös 
 Liikenne ja viestintäviraston hallinnoiman merenkulun tuen 
kautta. Varustamoille palautetaan erillisestä hakemuksesta jälki
käteen puolivuosittain ennakonpidätyksen alaisesta merityö
tulosta maksetut ennakonpidätykset, MELmaksut ja tapaturma
vakuutusmaksut. Esimerkiksi vuoden 2021 talousarviossa 
momentille 31.20.43 Meri liikenteessä käytettävien alusten kilpailu
kyvyn parantaminen (arviomääräraha) on kokonaisuudessaan 
myönnetty määrärahaa 88 miljoonaa euroa.

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että valtion osuus 
meri mieseläkkeistä perustuu asianmukaisesti laadittuihin ja käsi
teltyihin selvityksiin.

Valtio osallistuu 
merimieseläkkeiden 
rahoitukseen myös 
merenkulun tuen kautta.
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3 Antaako valtion tilinpäätös 
oikeat ja riittävät tiedot 
valtion vastuulle kuuluvista 
eläkkeistä?

Valtion tilinpäätöksessä on raportoitu valtion työntekijöiden työ
eläkkeistä aiheutuva eläkevastuu. Vastuun määrä oli vuoden 2020 
tilinpäätöksessä 93,1 miljardia euroa. Valtion tilinpäätös antaa oi
keat ja riittävät tiedot valtion eläketurvasta aihetuvista vastuista.

Valtio osallistuu myös muiden eläkejärjestelmien rahoitukseen. 
Näistä järjestelmistä aiheutuvia vastuita ei ole tunnistettu eikä 
raportoitu osana valtion tilinpäätöstä. Tarkastuksen perusteel
la suositellaan, että nämä vastuut raportoidaan osana valtion ja 
kirjan pitoyksikön tilinpäätöstä. Lisäksi suositellaan, että valtion ja 
kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöksen laadintaa koskeviin ohjeisiin 
lisätään määräykset siitä, että eri eläkelaeista aiheutuvat vastuut 
sisällytetään tilinpäätökseen.

3.1 Valtion työeläkkeistä aiheutuva eläkevastuu 
on raportoitu asianmukaisesti

Valtion työntekijöiden työeläkkeistä aiheutuva eläkevastuu tar
koittaa valtion eläketurvan piirissä tarkasteluhetkellä olevien 
eläke oikeuksien pääomaarvoa. 

Valtion eläkevastuu muodostuu pääasiassa julkisten alojen elä
kelain (81/2016) mukaisista eläkkeistä. Siihen sisältyy lisäksi lu
kuisten eri lakien perusteella aiheutuneita eläkkeitä ja etuuksia, 
kuten kansanedustajien ja liikelaitosten henkilöstön eläkkeet.

Tilinpäätöksessä ilmoitettuun eläkevastuuseen ei ole sisäl
lytetty vastuita, jotka aiheutuvat kuntien ja valtion keskinäisen 
korvausliikenteen piiriin kuuluvista eläkkeistä. Niistä valtiolle ai
heutuva vastuu on noin 52 miljoonaa euroa. Kustannus ei ole olen
nainen eläkevastuun kokonaismäärän, 93,1 miljardia euroa vuonna 
2020, huomioiden.
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Eläkevastuu ja taseen ulkopuolinen vastuu

Eläkevastuulla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka tarkasteluhetkellä 
riittäisi kattamaan siihen mennessä ansaittujen eläke-etuuksien tulevat 
kustannukset.

Taseen ulkopuolinen vastuu on varainhoitovuoden päättyessä voimassa 
oleva ja edelleen jatkuva, sopimukseen tai lakiin perustuva vastuu, josta 
aiheutuu tulevaisuudessa määrärahantarpeita.

Eläkevastuu raportoidaan osana valtion tilinpäätöstä talousar
vioasetuksen3 ja VM:n tilinpäätöksen laatimista koskevan mää
räyksen4 mukaisesti. Raportoitu eläkevastuu on sama kuin VERin 
tilinpäätöksessä ilmoitettu. Valtion eläkevastuun laskentaperiaat
teista ei ole säädetty erikseen, eikä siitä ole annettu erillistä oh
jeistusta. Eläkevastuun laskenta tehdään Kevassa, jonne se on 
siirtynyt Valtiokonttorista vuonna 2013 osana muiden valtion 
eläke järjestelmää koskevien tehtävien siirtoa. Laskenta perustuu 
Kevassa laadittuun ohjeistukseen, joka perustuu edelleen alalla 
yleisesti käytössä oleviin laskentamalleihin.

Tarkastuksessa käytiin läpi laskentaan liittyvä ohjeistus, sen 
perusteena olevat säädökset ja ohjeet sekä laskentamenettelyt. 
Lisäksi tarkastettiin pistokokein laskennassa käytettäviä para
metreja täsmäyttämällä ne niiden perusteena olevaan dokumen
taatioon. Tarkastuksessa ei varmennettu eläkevastuun laskennan 
matemaattista oikeellisuutta. Eläkevastuu lasketaan täyden ra
hastoinnin periaatteen mukaisesti. Se tarkoittaa, että eläkevastuu 
kattaa kaikki karttuneista eläkeetuuksista muodostuvat eläke
kulut, sisältäen indeksikorotukset. Täyden rahastoinnin periaate 
on linjassa tilinpäätöksen yleisten laatimisperiaatteiden kanssa, 
sillä eläke vastuuvelka on raportoitu tältä osin varovaisuuden pe
riaatetta noudattaen.

Diskonttokorko on samansuuntainen kuin muilla toimijoilla 

Eläkevastuun määrään keskeisesti vaikuttavia tekijöitä ovat 
laskenta periaatteet sekä laskennassa käytettävä diskonttokorko. 

Eläkevastuun laskennassa käytettävä diskonttokorko on tällä 
hetkellä 2,7 prosenttia. Sen katsotaan olevan reaalikorko, joka ylit
tää eläkeoikeuksiin tulevaisuudessa tehtävät indeksikorotukset. 
Diskonttokorko perustuu valtiovarainministeriön asettaman val
tion eläkkeiden laskentajärjestelmätyöryhmän muistioon vuodelta 
1986, jossa se on määritelty 2,5 prosenttiin. 

Eläkevastuun 
laskennassa käytettävä 
diskonttokorko on tällä 
hetkellä 2,7 prosenttia.
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Vuodesta 2007 alkaen diskonttokorkona on käytetty 2,7 pro
senttia. Tarkastuksessa saadun käsityksen mukaan diskonttokoron 
muutoksesta on päätetty valtiovarainministeriössä, mutta siitä ei 
ole laadittu erillistä päätöstä tai tarkkaa laskelmaa, josta ilmenisi 
diskonttokoron laskennan perusteet.

Tarkastuksessa saadun käsityksen mukaan diskonttokorko vas
taa Eläketurvakeskuksen pitkällä aikavälillä käyttämää 3,5 prosen
tin diskonttokorkoa, sillä Eläketurvakeskuksen laskelma sisältää 
indeksitarkistukset, joita valtion eläkkeiden laskelmassa ei ole 
huomioitu. Tarkastuksessa verrattiin eläkevastuun laskennassa 
käytettyä diskonttokorkoa muiden toimijoiden käyttämään kor
koon, joka vaihtelee 2,5–3 prosentin välillä.

Stabiilin diskonttokoron käyttöä on tarkastuksessa saadun kä
sityksen mukaan perusteltu muun muassa eläkevastuun antaman 
informaation vertailukelpoisuuden säilyttämisellä, sillä muutos 
diskonttokorossa vaikuttaa merkittävästi vastuun määrään. Käy
tetty diskonttokorko on vastaavalla tasolla kuin Suomessa yleisesti 
eläkevastuiden laskennassa käytetty diskonttokorko. 

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että valtion tilin päätös 
antaa oikeat ja riittävät tiedot valtion eläketurvasta aiheutuvista 
vastuista.

Rahastointiaste on täyttynyt

Valtion eläkerahastosta annetussa laissa (1297/2006, 6 §) säädetään, 
että eläkerahasto on karttunut täyteen määränsä sen varainhoitovuoden 
lopussa, kun rahastoidut varat ovat saavuttaneet 25 prosenttia 
eläkevastuista, jotka aiheutuvat valtion eläkelain piiriin kuuluvaan 
palvelukseen perustuvista eläkkeistä. Tavoitellun rahastointiasteen 
täyttymisen jälkeen rahaston varojen käytöstä säädetään erikseen. 
Tarkastushetkellä vielä vahvistamattoman VERin vuoden 2021 
tilinpäätöksen mukaan laissa määritetty 25 prosentin rahastointiaste on 
täyttynyt vuonna 2021. Keväällä 2022 eduskunnan hyväksymän valtion 
eläkerahastoa koskevan lain muutoksen seurauksena talousarviosiirtoa 
kasvatetaan 45 prosenttiin5.
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3.2 Muista eläkejärjestelmistä aiheutuvia 
vastuita ei ole tunnistettu osaksi 
tilinpäätöstä 

Valtion toiminnasta laaditaan varainhoitovuosittain tilinpäätös6, 
joka sisältää talousarvion toteumalaskelman, tuotto ja kulu
laskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä oikeiden ja riittävien 
tietojen antamiseksi tarpeelliset liitetiedot. Valtion tilinpäätös yh
distellään kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöksistä. Lisäksi siihen si
sällytetään tiedot valtion eläkevastuusta, joka raportoidaan  VERin 
tilinpäätöksen liitetiedoissa. VERin tilinpäätöstä ei muilta osin 
yhdistellä valtion tilinpäätökseen, sillä se on talousarvion ulko
puolinen rahasto.

Valtion tilinpäätöksestä on säädetty tarkemmin talousarvio
asetuksessa, jonka mukaan tilinpäätöksen liitteenä on esitettävä 
selvitys varainhoitovuoden päättyessä voimassa olleista valtion 
takauksista, valtiontakuista ja muista valtion vastuusitoumuksis
ta sekä muut oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat 
täydentävät tiedot.7 Vastuiden esittämisestä on määrätty lisäk
si Valtiokonttorin laatimassa Valtion kirjanpidon käsikirjassa ja 
VM:n määräyksellä. Valtion kirjanpidon käsikirjan mukaan muilla 
monivuotisilla vastuilla tarkoitetaan varainhoitovuoden päättyes
sä voimassa olleita ja edelleen jatkuvia vastuita. Muut monivuotiset 
vastuut jaotellaan edelleen toimintamenomäärärahojen perusteel
la tehtyihin tavanomaisiin sopimuksiin sekä muihin kuin toimin
tamenomäärärahojen perusteella tehtyihin sitoumuksiin. Muulla 
perusteella tehdyt sopimukset raportoidaan eriteltynä säädöksit
täin tai päätöksittäin8. VM:n tilinpäätöksen laatimista koskevassa 
määräyksessä (TM 1603) on mainittu, että muilla monivuotuisilla 
vastuilla tarkoitetaan myös valtion eläkevastuuta. Määräyksessä ei 
ole mainintaa muista eläkejärjestelmistä mahdollisesti aiheutuvis
ta taseen ulkopuolisista vastuista.9

Valtion vuoden 2020 tilinpäätöksessä liitteessä 12 raportoitava 
eläkevastuu sisältää valtion työntekijöiden työeläkkeistä aiheutu
van eläkevastuun. Se tarkoittaa rahasummaa, joka tarvitaan katta
maan vastaisuudessa valtiolle eläkeetuuksista aiheutuvat talou
delliset vastuut.

Valtio osallistuu kuitenkin myös muiden eri eläke järjestelmien 
rahoitukseen, kuten merimieseläkkeisiin, maatalousyrittäjien 
eläkkeisiin, yrittäjäeläkkeisiin sekä Kelan hallinnoimien eläkkei
den rahoitukseen.

Valtion tilinpäätöksen ja siinä esitettävien taseen ulkopuolisten 
vastuiden kannalta on merkityksellistä, onko vastuu tosiasiallinen 
ja onko sen määrä määritettävissä. Eläkejärjestelmän  luonteella 
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voi olla vaikutusta taseen ulkopuolisen vastuun määrittelyyn, 
mutta lähtökohtaisesti ulkopuolisen vastuun määritelmä ei ole 
riippuvainen eläkejärjestelmän luonteesta. Näin ollen valtiolle voi 
muodostua taseen ulkopuolinen vastuu sekä rahastoivasta järjes
telmästä että jakojärjestelmästä.

Valtiovarainministeriö on katsauksessaan luokitellut valtiolle 
aiheutuvia taloudellisia vastuita sen perusteella, ovatko ne avoi
mia, oikeudellisesti velvoittavia vai piileviä, yhteiskunnallisesti 
velvoittavia. Vastuita voidaan luokitella tarkemmin vielä sen pe
rusteella, onko niiden aiheutuminen suoraa vai riippuvaista jonkin 
muun tapahtuman toteutumisesta.

Taulukko 1: Valtion taloudellisten vastuiden luokittelu10 

Tarkastuksessa käytiin läpi eri eläkejärjestelmiin liittyvää lain
säädäntöä suhteessa valtion tilinpäätösnormistoon. Tavoitteena 
oli selvittää, onko valtiolla tosiasiallinen vastuu osallistua eri jär
jestelmien rahoitukseen. Lisäksi tarkastuksessa arvioitiin käytet
tävissä olevaa tietoa eläkkeistä tulevaisuudessa aiheutuvien vas
tuiden määrästä.

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että valtiolla on 
tosi asiallinen vastuu osallistua maatalousyrittäjien eläkkeiden, 
yrittäjä eläkkeiden, merimieseläkkeiden sekä Kelan hallinnoimien 
eläkkeiden rahoitukseen 11. Koska valtion rahoitusvelvollisuus pe
rustuu lakiin ja vastuun arvo on mahdollista määrittää, vastuut tu
lisi tunnistaa ja raportoida osana asianomaisen kirjanpitoyksikön 
ja valtion tilinpäätöstä.

Valtiovarainministeriön vastuiden luokittelun (ks. taulukko 1) 
perusteella MEL, MYEL ja YELvastuut ovat avoimia, suoria 
vastuita. Perusturvaan kuuluvat Kelan eläkkeet ovat luokittelun 
mukaan piileviä vastuita. Myös niissä valtiolla on kuitenkin lakiin 
perustuva, tosiasiallinen vastuu osallistua kustannusten rahoi
tukseen. Taulukon perusteella ei kuitenkaan voi tehdä suoraan 
tulkintaa, mitä tilinpäätöksessä tulisi esittää. Erona näissä eläke

Vastuu/Velvoite Olemassa oleva tukimuoto Ehdollinen
jonkin tapahtuman toteutuessa velvoittava

Avoin
Oikeudellisesti 
velvoittava

Talousarvion menot
Laina, koronmaksu
Elinkaarimallin palvelumaksut
Muut lakiin perustuvat tai 
sopimusperusteiset velvoitteet

Valtiontakuu ja -takaus (ml. vientitakuu)
Vaadittaessa maksettavat pääomaosuudet 
kansainvälisissä rahoituslaitoksissa
Ilmastovastuut
Ydinvastuut

Piilevä
Yhteyskunnallisesti 
tai poliittisesti 
velvoittava

Kansalaisten perusturva

Talletussuoja ja muu pankkisektorin tuki
Valtionyhtiöiden pääomitus tai maksu-
valmiuden turvaaminen
Kuntasektorin taloudellinen tuki
Ympäristövastuut, katastrofit, ulkoinen ja 
sisäinen turvallisuus
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järjestelmissä on, että MEL, MYEL ja YEL eläkkeet ovat työn
tekoon perustuvia, kun taas Kelan eläkkeet perustuvat asumiseen 
Suomessa. Jatkovalmistelussa tulisi pohtia, tunnistetaanko Kelan 
eläkkeistä taseen ulkopuolinen vastuu.

Näitä eri eläkejärjestelmistä aiheutuvia vastuita ei ole tunnis
tettu eikä raportoitu osana valtion tilinpäätöstä. Valtion tilinpäätös 
muodostetaan kirjanpitoyksikön tilinpäätöksistä, joten vastuiden 
tunnistaminen tulee tehdä asianomaisessa kirjanpitoyksikös
sä. Edellä mainitut eläkkeet on budjetoitu valtion talousarviossa 
 sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalle pääluokkaan 33. 

Eri eläkejärjestelmistä aiheutuvien vastuiden raportointi osana 
valtion ja kirjanpitoyksikön tilinpäätöstä on tärkeää, jotta tilin
päätös antaa valtiontaloudesta oikean ja riittävän kuvan. Vastuiden 
raportointi on merkityksellistä myös päätöksenteon tietoperustan 
kannalta. Muutokset eri eläkejärjestelmien toimintaympäristös
sä ja niitä koskevassa lainsäädännössä vaikuttavat myös vastui
den määrään. Tunnistamalla ja raportoimalla nämä vastuut liite
tiedoissa, tulisivat ne näkyviksi myös tilinpäätöksen käyttäjälle. 
Tarkastuksen perusteella VTV suosittaa, että muista eläkejärjes
telmistä aiheutuvat vastuut tunnistetaan ja raportoidaan osana 
valtion ja asianomaisen kirjanpitoyksikön tilinpäätöstä.

Lisäksi suositellaan, että valtion ja kirjanpitoyksiköiden tilin
päätöksen laadintaa koskeviin ohjeisiin lisätään määräykset siitä, 
että eri eläkelaeista aiheutuvat vastuut sisällytetään tilinpäätök
seen.

Valtiokonttori toteaa kertomusluonnokseen antamallaan lau
sunnolla, että valtion tilinpäätöksen kehittämistyö on käynnissä 
ja mahdolliset muutokset olisi järkevää tehdä samassa yhteydes
sä. Uudistettu valtion tilinpäätös laadittaisiin ensimmäisen ker
ran vuodelta 2024. VTV pitää aikataulua tarkoituksenmukaisena 
suositusten toimeenpanon kannalta; mahdolliset uudistukset on 
luontevaa huomioida valtion tilinpäätöksen kokonaisuuden uudis
tuksen yhteydessä.

Eri eläkejärjestelmästä aiheutuvien vastuiden määrä on 
huomattava

Muista eläkejärjestelmistä aiheutuvat vastuut ovat merkittäviä. 
Valtion talousarviossa muiden eläkejärjestelmien rahoitukseen 
osoitetut määrärahat olivat vuonna 2021 yhteensä noin 3,8 miljar
dia euroa. Kelan hoitamiin kansaneläkkeeseen ja takuu eläkkeeseen 
osoitettu määräraha oli yhteensä 2,5 miljardia euroa.  Määräraha 
maatalousyrittäjien eläkkeisiin oli 737,5 miljoonaa  euroa, yrittäjä
eläkkeisiin 418,0 miljoonaa euroa ja merimieseläkkeisiin 58,4 
 miljoonaa euroa.

Muihin eläke-
järjestelmiin osoitettiin 
vuonna 2021 yhteensä 
noin 3,8 miljardia euroa. 
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Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin ennusteessa12 on kuvattu 
muun muassa yrittäjä ja maatalousyrittäjien eläkkeiden valtion 
osuuden kehitystä tarkasteluhetkestä 2017 vuoteen 2085 saakka. 
Tuoreemmassa lyhyen aikavälin ennusteessa on kuvattu YEL ja 
MYELeläkkeiden valtion osuuden kehitystä vuoteen 2026 saak
ka. Siinä yrittäjäeläkkeiden valtion osuuden ennakoidaan olevan 
424 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja kasvavan yli 500 miljoonaan 
euroon vuoteen 2025 mennessä. Valtion MYELrahoitusosuuden 
ennakoidaan olevan 735 miljoonaa euroa vuonna 2022.13 Vuosina 
2022–2050 MYELvaltionosuuksista muodostuu pitkän aika välin 
ennusteen mukaan noin 18 miljardin euron talousarvio menot 
(vuoden 2017 hintatasossa). Osa vastuista on jo tosiasiallisesti 
muodostunut voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen. Tule
viin vastuisiin voidaan vaikuttaa lainsäädäntöä muuttamalla.

Merimieseläkkeiden valtion osuus on Merimieseläkekassan laa
timan ennusteen mukaan vuonna 2022 noin 58 miljoonaa euroa, ja 
osuus kasvaa tulevina vuosina. Vuosilta 2022–2041 valtion mak
suosuus MELeläkkeistä on yhteensä noin 1,3 miljardia euroa. 

Perusturvaan luettavat, Kelan hallinnoimat eläkkeet ovat valtio
varainministeriön luokittelun perusteella piileviä vastuita. Tarkas
tuksessa saadun käsityksen perusteella myös Kelan eläkkeistä on 
saatavilla ennustetietoa mahdollisen vastuiden määrittelyn tueksi.

3.3 Tilinpäätösten liitetietojen sisältöä tulee 
edelleen kehittää

Valtion ja kirjanpitoyksikön tilinpäätösten liitetiedoissa tulee an
taa taseen ulkopuolisten vastuiden lisäksi myös muut oikeiden ja 
riittävien tietojen antamiseksi tarpeelliset täydentävät tiedot14.

Valtion osittain tai kokonaan rahoittamista eläkkeistä ja niistä 
aiheutuvista taloudellisista vastuista raportoidaan valtion tilinpää
töksessä tällä hetkellä vain valtion eläkkeistä aiheutuva eläkevas
tuu. Se oli vuonna 2020 noin 93,1 miljardia euroa. Valtion tilinpää
töksessä esitettävä eläkevastuu on sama, jonka VER esittää omassa 
tilinpäätöksessään.

Euromääräisen vastuun lisäksi eläkevastuusta raportoidaan 
se osuus omaisuudesta, joka on eläkevastuun katteena. Vuoden 
2020 lopussa omaisuuden arvo oli 21,1 miljardia euroa arvostet
tuna markkinahintaan, jolloin eläkevastuun kattamaton osuus oli 
noin 72,0 miljardia euroa. Liitetiedon yhteydessä raportoidaan 
myös eläkevastuun laskennassa käytetty diskonttokorko (2,7 pro
senttia), indeksitasot sekä eläkelaskennassa käytetyt taustaoletuk
set yleisellä tasolla. Liitetiedossa myös todetaan, että tärkeimmät 
säädökset, joihin vastuu perustuu, ovat julkisten alojen eläkelaki 
(81/2016) ja julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki (82/2016).

Tuleviin vastuisiin 
voidaan vaikuttaa 
lainsäädäntöä 
muuttamalla.
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Valtion eläkevastuun laskennassa diskonttokoron vaikutus on 
merkittävä. Diskonttokoron katsotaan olevan reaalikorko, joka 
ylittää eläkeoikeuksiin tehtävät tulevat indeksikorotukset. Tilin
päätöksessä annettavat tiedot diskonttokorosta ja sen perusteista 
eivät ole kaikilta osin läpinäkyviä. Valtion eläkevastuuta koskevaa 
liitetietoa tulisi kehittää edelleen kuvaamalla diskonttokoron pe
rusteita yksityiskohtaisemmin, jotta tilinpäätöksen käyttäjä voi 
muodostaa perustellun käsityksen tulevaan vastuuseen liittyvistä 
keskeisistä oletuksista. 

Tarkastuksen perusteella VTV suosittaa, että MYEL, YEL ja 
MELeläkkeistä valtiolle aiheutuvat, myöhemmin maksettavak
si lankeavat vastuut lisätään valtion ja asianomaisen kirjanpito
yksikön tilinpäätöksen liitetietoihin. Nämä järjestelmät, joista vas
tuut aiheutuvat, ovat kuitenkin luonteeltaan erilaisia kuin valtion 
eläkejärjestelmä. YEL ja MYELeläkkeet ovat jakojärjestelmiä, 
MELeläke on lähtökohdiltaan työeläkejärjestelmää vastaava. Val
tion maksuosuuden perusteella niistä aiheutuu kuitenkin valtiol
le taseen ulkopuolinen vastuu. Arvioitaessa näistä järjestelmistä 
muodostuvan vastuun määrää tulee tarkastelun perustua tilin
päätöksen käyttäjän tietotarpeisiin. Lähtökohtana voi olla esimer
kiksi seuraavina vuosina tarvittava määrärahan tarve sekä vastuun 
kokonaissumma pidemmältä, kuitenkin rajatulta ajanjaksolta.
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4 Onko eläkkeiden 
hallinnointiin liittyvä 
sisäinen valvonta järjestetty 
asianmukaisesti?

Eläkevastuun laskennasta tulee ohjeistaa, ja eläkevastuun lasken
nassa käytettävä diskonttokorko tulee vahvistaa. Tarkastuksessa 
havaittiin yksittäisiä puutteita sosiaali ja terveysministeriön te
kemissä valtion rahoitusosuuksia koskevissa päätöksissä ja niihin 
liittyvissä menettelytavoissa.

4.1 Valtion eläkevastuun laskennasta ja siinä 
käytettävästä diskonttokorosta tulee 
ohjeistaa

Talousarvioasetuksen 69 §:n mukaan viraston ja laitoksen johdon 
on huolehdittava siitä, että virastossa ja laitoksessa toteutetaan sen 
talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön sekä niihin liittyviin 
riskeihin nähden asianmukainen sisäinen valvonta. Sisäisen val
vonnan tulee varmistaa toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus, ul
koisen ohjauksen edellyttämät oikeat ja riittävät tiedot viraston ja 
laitoksen taloudesta ja toiminnasta sekä turvata sen varat. Viraston 
tai laitoksen johdon on huolehdittava siitä, että sisäisen valvonnan 
menettelyjen on käsitettävä myös muiden yhteisöjen tehtäväksi 
annetut toiminnot ja tehtävät. 

Keva vastaa valtion eläketurvan toimeenpanon lisäksi myös 
valtion eläkevastuun laskennan järjestämisestä. Valtion eläke
turvan hoitaminen on siirretty Valtiokonttorista Kevan tehtäväksi 
vuosien 2011 ja 2013 aikana. Siirron yhteydessä Kevaan siirrettiin 
myös eläke vastuun laskentaan liittyvät tehtävät. 

Valtion eläkevastuun laskennasta ei ole säädetty laissa tai ase
tuksessa. Keva on laatinut laskennasta ohjeistuksen, jossa on ku
vattu laskennan perusteet ja laskennassa käytettävät parametrit. 
Valtio ei osallistu laskennassa käytettävien ohjeiden laatimiseen 
tai hyväksymiseen. 
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Tarkastuksessa saadun käsityksen mukaan eläkevastuun las
kenta perustuu julkisten alojen eläkelakiin (81/2016) sekä soveltu
vin osin työntekijän eläkelain rekisteröidyn lisäeläketurvan, työn
tekijän eläkelain (395/2006) ja Finanssivalvonnan eläkesäätiön 
eläkevastuun laskuperusteisiin15. 

Valtion eläkkeistä aiheutuva eläkevastuu on valtion tilinpäätök
sen kannalta olennainen tunnusluku. On perusteltua, että valtiolla 
olisi rooli eläkevastuun laskentaan liittyvän ohjeistuksen ja sisäi
sen valvonnan ohjauksessa. 

Valtion eläkevastuun laskennassa on vuodesta 2007 alkaen käy
tetty diskonttokorkoa 2,7 prosenttia16. Tarkastuksessa saadun käsi
tyksen mukaan diskonttokoron muutoksesta on päätetty valtio
varainministeriössä, mutta siitä ei ole laadittu erillistä päätöstä tai 
tarkkaa laskelmaa, josta ilmenisi diskonttokoron laskennan perus
teet.

Valtion eläkkeistä aiheutuva eläkevastuu on merkittävä sekä 
euromääräisesti että laadullisesti tiedon käyttäjän tietotarpeiden 
kannalta. Muutokset toimintaympäristössä ja lainsäädännös
sä vaikuttavat myös eläkkeistä muodostuvan vastuun määrään. 
Diskontto korko vaikuttaa olennaisesti laskelman tarjoamaan 
infor maatioon.

Tarkastusvirasto suosittaa, että valtiovarainministeriö ryhtyy 
toimenpiteisiin, jotta valtion eläkevastuun laskennan perusteista 
ja laskennassa käytettävästä diskonttokorosta laaditaan päätös, 
joka sisältää riittävät ja asianmukaiset perustelut diskonttokoron 
määräytymisestä.

4.2 Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa 
valtion rahoitusosuuden muissa 
eläkejärjestelmissä

Sosiaali ja terveysministeriö vastaa siitä, että valtion rahoitus on 
valtion osavastuulle kuuluvissa eläkejärjestelmissä riittävä. Mi
nisteriöllä on tiedonsaantioikeus eläkejärjestelmiin, joiden rahoi
tukseen se osallistuu. Tarkastuksessa saadun käsityksen mukaan 
sosiaali ja terveysministeriö saa riittävät tiedot päätöksenteon 
perusteeksi. Se ei itse tuota eläkejärjestelmää koskevia lukuja tai 
ennusteita, vaan se hyödyntää erityisesti Eläketurvakeskuksen ja 
Työeläkevakuuttajat TELA ry:n tuottamaa tietoa. Ministeriö kui
tenkin raportoi eläkejärjestelmän tietoja esimerkiksi Taloudelli
sen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n tietopyyntöihin. 

Sosiaali ja terveysministeriön rooliin kuuluu erityisesti eri 
eläke lakeihin liittyvien maksu ja laskuperusteiden sekä val
tion maksuosuuksien vahvistaminen. Nämä ovat lähtökohtaises
ti hakemus asioita, eli ministeriöön tulee ensin hakemus, jonka 

Diskonttokorosta ei ole 
laadittu erillistä päätöstä.
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 ministeriö käsittelee ja tekee sen pohjalta päätöksen. Hakemus
ten yhteydessä ministeriöön toimitetaan tarvittaessa selvityk
siä. Työeläke yhtiöiden laskuperustehakemukset valmistellaan 
Telan laskuperustejaoksessa, jossa on myös sosiaali ja terveys
ministeriön edustajia pysyvinä asiantuntijoina. Merimieseläke
kassa hakee omat maksuperusteensa. YEL ja MYELmaksutasot 
seuraavat käytännössä TyELmaksujen tasoa. 

Eri eläkelaeissa ja niitä täsmentävissä asetuksissa on määritelty 
vuosikello, jonka mukaan hakemukset tulee toimittaa sosiaali ja 
terveysministeriön käsiteltäväksi. Kun hakemus tulee ministe
riöön, se tarkastaa ensimmäisenä määrärahatilanteen. Jos määrä
rahat riittävät, myöntö tehdään pääsääntöisesti hakemuksen pe
rusteella. Ministeriön mukaan heillä ei ole kuitenkaan resursseja 
hakemusten tai niiden taustatietojen perusteelliseen tarkastami
seen, vaan ministeriössä luotetaan, että hakemukset on tehty oi
kein. 

Tarkastuksessa tuli esiin tapaus, jossa Merimieseläkekassan 
sosiaali ja terveysministeriöön toimittamassa, vuoden 2020 lo
pullisen valtion osuuden määräytymiseen liittyvässä laskelmassa 
oli ollut 100 000 euron virhe, jota ei ollut ministeriössä huomattu. 
Merimieseläkekassa oli kuitenkin myöhemmin itse huomannut 
virheen, ja se otettiin korjauksena huomioon joulukuun 2021 tar
kistetussa ennakkomaksussa. 

Käytännössä ministeriössä yksi henkilö valmistelee päätöksen 
sovitun työnjaon mukaisesti. Päätökset kuitenkin tarkistetaan kes
kitetysti ennen kuin ne laitetaan eteenpäin hyväksyttäväksi. Käsit
telyssä on huomioitu virkamiesten mahdolliset hallitusjäsenyydet 
eläkelaitoksissa ja niistä aiheutuvat esteellisyydet. Käsittely ja 
päätösprosessista ei ole ajantasaista ohjetta, mutta tarkastukses
sa saadun tiedon mukaan ohjeen laatiminen on huomioitu vuoden 
2022 työsuunnitelmassa.

Menettelytapoihin liittyvänä yksittäisenä havaintona tar
kastuksessa kiinnitettiin huomiota merimieseläkkeiden valtion 
maksuosuuden vuoden 2020 ennakon korottamiseen. Sosiaali ja 
terveysministeriö teki 13.11.2020 päätöksen ennakkomaksujen 
korottamisesta 61,1 miljoonaan euroon, mutta asiaan liittyneen 
seitsemännen lisätalousarvion käsittely oli eduskunnassa tuolloin 
vielä kesken. Ministeriöstä saadun tiedon mukaan tämä oli yksit
täinen poikkeustapaus, joka johtui aikataulukiireestä. Oikea me
nettely olisi ollut arviomäärärahan ylitysluvan hakeminen talous
arvioasetuksen 17 §:n mukaisesti. 

Eläkemaksut käsitellään 
vakiintuneen vuosikellon 
mukaisesti.
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Valtion maksuosuuksiin liittyvä seuraavan vuoden talousarvio 
tehdään sosiaali ja terveysministeriössä toukokuussa saatujen 
laskelmien perusteella. Elokuussa ennen budjettiriihtä tarkaste
taan vielä keväällä tehtyjen laskelmien paikkansapitävyys. Kun 
ministeriöön lokakuussa tulee lopulliset hakemukset seuraavan 
vuoden ennakkomaksuiksi, on talousarvioon mahdollista tehdä 
vielä täydennyksiä. Kuitenkin lähes vuosittain jonkin eläkelain 
suhteen on käynyt niin, että STM on vahvistanut käytettävissä 
olleiden määrärahojen puitteissa pienemmän summan kuin siltä 
on haettu. STM:n mukaan näistä tilanteista on sovittu eläkelaitos
ten kanssa siten, että on otettu huomioon eläkelaitosten maksu
valmius. Ennakkomaksujen hakemus on vasta arvio, ja lopullinen 
valtion maksu osuus täsmentyy myöhemmin. Lokakuussa saatuja 
laskelmia käytetään sittemmin seuraavassa kehysvalmistelussa.
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Liite: Miten tarkastettiin

Tässä liitteessä kuvataan, miten tarkastuksen tuloksiin on päädytty ja minkälaisia rajoi
tuksia niihin liittyy. 

Tarkastuksen tarkoitus ja tavoite
Tarkastuksen tavoitteena oli antaa kohtuulliseen varmuuteen perustuva kannanotto seu
raaviin pääkysymyksiin:
1. Onko valtion vastuulla olevien, talousarvion ulkopuolella hallittavien eläkkeiden ja elä

kevarojen hallinnointi sekä valvonta asianmukaisesti järjestetty?
2. Antavatko valtion tilinpäätöksessä esitetyt tiedot oikean ja riittävän kuvan valtion vas

tuulla olevista eläkkeistä? 

Lisäksi tavoitteena oli antaa rajattuun varmuuteen perustuva kannanotto seuraavaan 
pääkysymykseen:
3. Onko valtion vastuulla olevien eläkkeiden hallinnointiin liittyvä sisäinen valvonta asian

mukaisesti järjestetty?

Tarkastuksen kohde
Tarkastus kohdistui toimijoihin, jotka osallistuvat valtion osin tai kokonaan rahoitta
mien eläkkeiden hallinnointiin. Tarkastus kohdistui valtiovarainministeriöön,  sosiaali 
ja terveys ministeriöön, Valtiokonttoriin, Valtion eläkerahastoon, eläkelaitos Kevaan, 
Maatalous yrittäjien eläkelaitokseen, Merimieseläkekassaan sekä Eläketurvakeskukseen.

Tarkastuskertomusluonnoksesta pyydettiin lausunnot valtiovarainministeriöl
tä,  sosiaali ja terveysministeriöltä, Valtiokonttorilta, Valtion eläkerahastolta, Kevalta, 
Maatalous yrittäjien eläkelaitokselta, Merimieseläkekassalta sekä Eläketurvakeskuskelta, 
joista kaikki muut paitsi Merimieseläkekassa antoivat lausunnon. Lausunnoissa annet
tu palaute on otettu huomioon lopullista tarkastuskertomusta laadittaessa. Lausunnot ja 
niistä tehty yhteenveto löytyvät tarkastusviraston verkkosivuilta.
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Tarkastuksen kysymykset ja kriteerit
Tarkastuskysymys 1: Onko valtion vastuulla olevien, talousarvion ulkopuolella hallittavi
en eläkkeiden ja eläkevarojen hallinnointi sekä valvonta asianmukaisesti järjestetty?

 – Ovatko Kevan perimät, VERille osoitetut eläkemaksutulot kirjattu oikean määrisenä 
ja käsitelty asianmukaisesti? (laki valtion eläkerahastosta 1297/2006, 5 §; laki Kevasta 
66/2016, 2 § 1 mom.)

 – Onko VERin valtion talousarvioon tekemä siirto tehty oikean määräisenä ja käsitelty 
asianmukaisesti? (laki valtion eläkerahastosta 1297/2006, 6 §)

 – Onko Keva määrittänyt ja dokumentoinut yleisiin hallintovaatimuksiin liittyvät 
toiminta periaatteet? (laki Kevasta 66/2016, 8 §, 9 §)?

 – Onko Keva laatinut riskiarvion, joka sisältää oleellisten riskien vaikutuksen Kevan toi
mintaan ja ne toimenpiteet, jotka ovat aiheellisia arvioinnissa esiin nousseiden riskien 
hallitsemiseksi, ja onko Keva toimittanut sen valtiovarainministeriölle? (laki Kevasta 
66/2016, 25 a §)

 – Onko hallinto ja ohjausjärjestelmää, kirjallisia toimintaperiaatteita ja jatkuvuus
suunnitelmaa arvioitu säännöllisesti? (laki Kevasta 66/2016, 8 §)

 – Onko Kevalla sen hallituksen hyväksymät kirjalliset toimintaperiaatteet eturisti
riitojen tunnistamisessa ja ehkäisemisessä noudatettavista menettelytavoista? (laki 
Kevasta 66/2016, 12 §)

 – Onko lähipiirin kanssa tehdyistä transaktioista pidetty julkista luetteloa? (laki  Kevasta 
66/2016, 13 §)

 – Onko VM:n Kevalle maksamat eläkkeiden ennakkomaksut maksettu oikean määräi
senä ja käsitelty asianmukaisesti? (asetus valtion talousarviosta 1243/1992, 43–45 §, 
38 §)

 – Onko valtio maksanut Kevalle korvauksen oikean määräisenä ja käsitelty asianmukai
sesti? (valtion palveluksesta karttuvaan eläketurvaan liittyvien tehtävien hoitamises
ta) (laki Kevasta 66/2016, 24 § 2 mom.)

 – Onko valtiovarainministeriö arvioinut eläkkeiden hoidon kustannustehokkuudelle ja 
laatutasolle asetettujen tavoitteiden toteutumista? (Arviointi tehtävä viiden vuoden 
välein) (laki Kevasta 66/2016, 24 § 3 mom.)

 – Onko Valtion eläkerahaston hallitus muodostettu lainmukaisesti? (laki valtion eläke
rahastosta 1297/2006, 3 § 1 mom.)

 – Onko Valtion eläkerahaston hallitus vahvistanut omistajaohjauksen periaatteet? (laki 
valtion eläkerahastosta 1297/2006, 3 a §)

 – Onko Valtion eläkerahastolla luottamustehtäviä koskeva ajantasainen luettelo? (laki 
valtion eläkerahastosta 1297/2006, 4 a §)

 – Onko Valtion eläkerahastolla hallituksen hyväksymät kirjalliset toimintaperiaatteet 
eturistiriitojen tunnistamisessa ja ehkäisemisessä noudatettavista menettelytavoista? 
(laki valtion eläkerahastosta 1297/2006, 4 b §)
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 – Onko Valtion eläkerahastolla lähipiirin kanssa tehdyistä liiketoimista pidetty ajan
tasaista luetteloa? (laki valtion eläkerahastosta 1297/2006, 4 c §)

 – Onko Valtion eläkerahastolla lain vaatima sisäpiirirekisteri? (laki valtion eläke
rahastosta 1297/2006, 4 f §)

 – Miten rahastointiasteen täyttymiseen ja siitä aiheutuviin muutoksiin lainsäädännössä 
ja VERin sijoitustoiminnassa on varauduttu? (laki valtion eläkerahastosta 1297/2006, 
6 § 2 mom.)

 – Onko VER laatinut sijoitussuunnitelman ja täyttääkö sijoitussuunnitelma sille lain
säädännössä asetetut vaatimukset? (laki valtion eläkerahastosta 1297/2006, 7 §)

 – Onko VERin toiminnasta laadittu tilinpäätös (laki valtion eläkerahastosta 1297/2006, 
8 §, 9 §)

 – Onko valtion rahoitusosuus yrittäjäeläkkeistä maksettu oikean määräisenä ja käsitelty 
asianmukaisesti? (yrittäjän eläkelaki 1272/2006, 140 §)

 – Valtioneuvoston asetus yrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta 1406/2006)
 – Onko valtion rahoitusosuus merimieseläkkeistä maksettu oikean määräisenä ja käsi

telty asianmukaisesti? (merimieseläkelaki 1290/2996, 152 §)
 – Onko valtion rahoitusosuus maatalousyrittäjien eläkkeistä maksettu oikean määräise

nä ja käsitelty asianmukaisesti? (maatalousyrittäjän eläkelaki 1280/2006, 135 §)

Tarkastuskysymys 2: Antavatko valtion tilinpäätöksessä esitetyt tiedot oikean ja riittävän 
kuvan valtion vastuulla olevista eläkkeistä?

 – Onko valtio tunnistanut kaikki sille eri järjestelmien kautta myöhemmin maksettavik
si lankeavat työsuhdeetuuksista aiheutuvat eläkevastuut? (laki valtion talous arviosta 
423/1988, 17 a §)

 – Onko valtion tilinpäätöksen liitetiedossa esitetty kaikki olennaiset valtion vastuulla 
olevat eläkkeisiin liittyvät vastuut? (laki valtion talousarviosta 423/1988, 17 a §, asetus 
valtion talousarviosta 1243/1992, 67 a § 12)

 – Antaako valtion tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot valtion eläkevastuusta? (laki val
tion talousarviosta 423/1988, 14 §, 18 §, asetus valtion talousarviosta 1243/1992, 67 a § 
13, Hyvä kirjanpitotapa)

 – Onko eri eläkelakien mukaiset vastuut esitettävissä yhdenmukaisin periaattein las
kettuna? (laki valtion talousarviosta 423/1988, 18§, asetus valtion talousarviosta 
1243/1992, 67 a § 13)

 – Onko valtion eläkevastuu laskettu voimassa olevien säädösten mukaisesti? (Julkisten 
alojen eläkelaki (81/2016), työntekijän eläkelaki 395/2006, 166 §, sosiaali ja terveys
ministeriön asetus eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista 747/2019, muutos 
664/2020, Finanssivalvonnan ohjeistukset eläkevastuun laskennasta.)

 – Onko valtion tilinpäätöksessä esitettävän eläkevastuun laskennassa käytetty 
diskontto korko asianmukainen? (laki valtion talousarviosta 423/1988, 18 §)
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Tarkastuskysymys 3: Onko valtion vastuulla olevien eläkkeiden hallinnointiin liittyvä si
säinen valvonta asianmukaisesti järjestetty?

 – Onko valtiovarainministeriö hoitanut Kevan ja VERin toiminnan yleistä laillisuu
den ja hallinnoinnin valvontaa? (laki Kevasta 66/2016, 6 §, laki valtion talousarviosta 
423/1988, 2 §, asetus valtion talousarviosta 1243/1992, 69 §)

 – Onko Kevan sisäinen valvonta asianmukaisesti järjestetty siltä osin, kuin se koskee 
valtion vastuulla olevien eläkemaksujen perintää, käsittelyä ja maksamista? (Laki 
 Kevasta 66/2016, 26 §)

 – Onko Valtion eläkerahaston sisäinen valvonta asianmukaisesti järjestetty? (Laki val
tion eläkerahastosta 1297/2006, 3 § 2 mom.)

 – Ovatko eläkkeiden hallinnoinnista vastuulliset viranomaiset riittävästi varmistuneet 
siitä, että valtion eläkkeiden hallinnoinnissa toimivaltaiset virkamiehet eivät ole toi
minnassaan esteellisiä? (Hallintolaki 434/2003, 27–29 §)

 – Onko sosiaali ja terveysministeriö hoitanut eri eläkelakeihin liittyvää ohjaus ja 
 valvontatehtäväänsä asianmukaisesti? (asetus valtion talousarviosta 1243/1992, 69 §)

Tarkastuksen suunnitteluvaiheessa kuultiin valtiovarainministeriötä ja valtiokonttoria 
tarkastusasetelmasta ja tarkastuksen kriteereistä. Kuuleminen ei antanut aihetta muuttaa 
asetelmaa eikä kriteerejä.

Tarkastuksen aineistot ja menetelmät
Tarkastuksen pääasiallisena aineistona olivat eri toimijoiden hallinnon asiakirjat, organi
saatioiden sisäiset säännöt ja menettelytapaohjeet, haastattelumateriaali, päätökset sekä 
kirjanpidon ja maksuliikenteen materiaali.

Tarkastuksen pääasiallisena analyysimenetelmänä oli sisältöanalyysi (kirjalliset doku
mentit) sekä läpimeno ja tapahtumatarkastus (kirjanpito ja maksuliikenne).

Tarkastuksen toteutusaika
Tarkastuksen suunnittelu, toteutus ja raportointi on toteutettu kesäkuussa 2021 – maalis
kuussa 2022.

Aineistona on käytetty organisaatioiden hallinnon asiakirjoja ja ohjeita, kirjanpito ja 
maksuliikennemateriaalia sekä haastatteluja. Aineisto kerättiin ja haastattelut suoritettiin 
syksyn 2021 aikana.
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Tarkastuksen tekijät
Tarkastuksen tekivät ylitarkastaja Olli Piiroinen, johtava tuloksellisuustarkastaja Toni 
 Äikäs, ylitarkastaja Tiina RiihilahtiJylhä, johtava tilintarkastaja Jari Siirola, projekti
asian tuntija Simo Pesola sekä johtava lainsäädäntöasiantuntija Kaj von Hertzen. Tarkas
tuksen projektipäällikkönä toimi Olli Piiroinen ja tarkastuksesta vastaavana johtajana 
Jaakko Eskola.

Tarkastuksen tuloksiin liittyvät rajoitukset ja varaukset
 – Tarkastus kohdistui valtiontalouden kannalta vain olennaisimpiin eläkkeisiin ja eläke

järjestelmiin. Valtio osallistuu myös muiden eläkkeiden ja etuuksien rahoitukseen. Tar
kastuksen tuloksia voidaan tarvittaessa hyödyntää soveltuvin osin myös näiden etuuk
sien liittyvän tilinpäätösraportoinnin kehittämisessä.

 – Valtion eläkevastuun laskentaperiaatteita on tarkastettu rajatusti. Valtion eläke vastuun 
laskenta suoritetaan ohjelmistolla. Tarkastuksessa käytiin läpi laskennan yleiset peri
aatteet. Lisäksi tarkastettiin pistokokein laskennassa käytettäviä periaatteita täsmäyt
tämällä ne päätökselle tai taustadokumentaatiolle. Tarkastuksessa ei tarkastettu 
varsinaisen laskennan suorittamista eikä suoritettu esimerkiksi eläkevastuun uudel
leenlaskentaa.

 – Tarkastuksessa ei ole otettu kantaa diskonttokoron absoluuttiseen määrään, koska val
toin tilinpäätösnormistossa ei ole annettu siitä tarkempaa ohjeistusta. Diskonttokorkoa 
on verrattu alalla käytettyihin korkoihin ja arvioitu sen yhdenmukaisuutta tilinpäätök
sen yleisten laatimisperiaatteiden kanssa.

 – Tarkastuskertomuksella on käytetty talousarvion osalta vuoden 2021 lukuja. Muun ta
loudellisen informaation osalta on käytetty pääosin vuoden 2020 tilinpäätösten lukuja.
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Viitteet

1 Laki Kevasta 66/2016, 6 §; laki valtion eläkerahastosta 1297/2006, 2 §.
2 HE 21/2015 vp.
3 Asetus valtion talousarviosta (1243/1992) 67 a § 12. kohta.
4 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja 

 liitteenä ilmoitettavista tiedoista, TM 1603 VM/23/00.00.00/2016, 16 §.
5 HE 1/2022 vp.
6 Laki valtion talousarviosta 17 a §.
7 Asetus valtion talousarviosta 67 a §.
8 Valtiokonttori – Valtion kirjanpidon käsikirja 2021 luku 12.3.12.
9 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja 

 liitteenä ilmoitettavista tiedoista, TM 1603 VM/23/00.00.00/2016.
10 Valtiovarainministeriö – Katsaus valtion taloudellisiin vastuisiin ja riskeihin, syksy 

2020.
11 Maatalousyrittäjien eläkelaki (1280/2006) 135 §, yrittäjän eläkelaki (1272/2006) 

140 §, merimieseläkelaki (1290/2006) 152 §, kansaneläkelaki (568/2007) 8 §, 
takuueläke laki (703/2010) 1 §, 36 §.

12 ETK: Lakisääteiset eläkkeet: pitkän aikavälin laskelmat 2019 https://www.julkari.fi/
handle/10024/137763.

13 ETK: Vuoden 2022 TyELmaksun perusteena oleva lyhyen aikavälin ennuste 
8.10.2021, julkaistu 19.10.2021 https://www.etk.fi/tutkimustilastotjaennusteet/en
nustelaskelmat/lyhyenaikavalinelakemenojamaksutasoennusteet/.

14 Asetus valtion talousarviosta 66 h §, 67 a §.
15 Fiva 15/01.00/2018.
16 Diskonttokorkoa on käsitelty myös kohdassa 3.1.

https://www.julkari.fi/handle/10024/137763
https://www.julkari.fi/handle/10024/137763
https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ja-ennusteet/ennustelaskelmat/lyhyen-aikavalin-elakemeno-ja-mak
https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ja-ennusteet/ennustelaskelmat/lyhyen-aikavalin-elakemeno-ja-mak
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