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Toimitusjohtajan katsaus 2018

Kuva: Karoliina Paatos

Suomen talous jatkoi kasvuaan vuonna 
2018. Työllisyys parani kokonaisuudes-
saan. Myös ikääntyneiden työllisyys-
aste parani, mihin vaikutti eläkeiän 

nousu kolmella kuukaudella. Eläkkeelle siirtymi-
siän odote nousi kuitenkin vain reilulla kuukau-
della 61,3 vuoteen. Nousuvauhti oli vähemmän 
kuin tasaisen vauhdin taulukolla tarvitaan vuo-
den 2017 eläkeuudistuksen tavoitteeseen 62,4 
vuotta vuoteen 2025 mennessä. Nousua hidasti 
varsinkin työkyvyttömyyseläkkeiden määrän osin 
yllättävä kasvu. 

Tilastokeskus julkaisi syksyllä uuden väestöen-
nusteen. Syntyvyys on 2010-luvulla alentunut voi-
makkaasti, ja väestöennusteen syntyvyysoletus 
onkin aiempaa selvästi alempi. Jatkuessaan 
alhainen syntyvyys merkitsisi työikäisen väestön 
selvää vähentymistä ja alkaisi näkyä kasvavana 
maksun korotuspaineena vuoden 2050 paikkeilla. 
Oletetun syntyvyyskehityksen perusteella ei kui-
tenkaan ole syytä kiirehtiä tekemään muutoksia 
eläkejärjestelmään. Emme tiedä, miten syntyvyys 
oikeasti kehittyy. Epäsuotuisan kehityksen mah-
dollisuus on kuitenkin otettava vakavasti. Sen 
 tiedämme varmuudella, että nykylain mukaiset 

eläke-edut, nykyinen maksutaso, nykytasoiset 
syntyvyys ja nettomaahanmuutto eivät voi 
 toteutua yhtaikaa.

Selvityksiä eri tarpeisiin

Merkittävin työeläkejärjestelmän selvitysten 
kohde viime vuonna oli yksityisen ja kunnallisen 
eläkejärjestelmän mahdollinen yhdistäminen. Jär-
jestelmien erillisyyttä selvittänyt VM:n ja STM:n 
yhteinen työryhmä päätyi helmikuussa 2019 yksi-
mielisesti siihen, että järjestelmien yhdistäminen 
olisi sekä mahdollista että tarkoituksenmukaista. 
Lopputulos on kunnioitettava. Työn alkaessa var-
maan vain harvalla oli käsitys, mihin työryhmän 
työ päätyisi. Työn aikana tehtyjen laskelmien ja 
selvitysten avustamana palaset kuitenkin loksah-
tivat kohdalleen. Toivottavasti työryhmässä vallin-
nut rakentava yhteistyöhenki jatkuu myös myö-
hemmän valmistelun aikana.

Yrittäjien eläketurvan kehittämistä selvitettiin 
STM:n työryhmässä. Ryhmän työhön kohdistui 
paljon odotuksia. Nykyisen YEL:n vakuuttamisen 
periaatteet ovat peräisin 1960-luvun lopulta, 
eivätkä ne enää vastaa muuttuneen työelämän 
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tarpeisiin. Yrittäjien työtulot ovat keskimäärin 
 selvästi alhaisemmat kuin objektiivisesti katsoen 
ja eläketurvan tason kannalta on perusteltua. 
Ryhmän työ jatkui maaliskuulle 2019, ja se tuotti 
useita ehdotuksia jatkotyön pohjaksi. Toivotta-
vasti jatkotyö käynnistyy heti ensi hallituskauden 
alussa, ja siinä syntyy yhteinen näkemys 
 muutosehdotuksista.

Eläketurvakeskus teki roolinsa mukaisesti lukui-
sia laskelmia ja muistioita eri toimijoiden muihin-
kin tarpeisiin ja osallistui edelleen eläketurvaa 
koskevaan julkiseen keskusteluun. Julkaisuja 
 Eläketurvakeskus tuotti hieman vähemmän kuin 
edellisvuonna, mutta tieteellisiä artikkeleita – 
myös kansainvälisissä lehdissä – julkaistiin 
enemmän. Aiheita syventäviä asiantuntija - 
 blogeja julkaistiin runsaasti. 

Viestintää kohdennettiin ja
asiakaspalvelu yhdistyi 

Työeläke.fi-sivuston vierailumäärä ylitti ensim-
mäistä kertaa miljoonan rajan. Sivuston suosi-
tuimmat palvelut ovat eläkelaskuri ja työeläkeote. 
Eläkelaskuri uudistetaan keväällä 2019. Uudessa 
laskurissa yksilötason eläkearvio on saatavilla 
myös Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin las-
kelmissa käytettävillä perusoletuksilla mm. ansio-
tason reaalikasvusta. Tällä pyritään johdonmukai-
suuteen yksilö- ja kollektiivitason laskelmissa 

sekä antamaan realistisempi kuva tulevasta työ-
eläkkeestä esimerkiksi suhteessa yksilöllisen 
säästämisen markkinoinnissa esiintyviin tuotto-
arvioihin. 

Eläketurvakeskukselta on toivottu eläketurvan 
perusteista kertovan kansalaisviestinnän lisää-
mistä, erityisesti nuorille. Tähän tarkoitukseen 
suunnattua Eläkepätäkkä-sivustoa valmisteltiin 
syksyllä, ja se julkaistiin alkuvuonna 2019. 
 Yleisöluentoja pidettiin eläketurvasta eri puolella 
Suomea. Alueellista mediaa kiinnostavat erityi-
sesti kyseiselle seudulle maksettavat eläkkeet ja 
eläkeläisten väestöosuudet. 

Eläketurvakeskus nykyaikaisti ja tehosti asiakas-
palveluaan. Ulkomaisten eläkehakemusten, lähe-
tettyjen työntekijöiden todistusten, valvonnan ja 
neuvonnan yhteinen asiakaspalvelu käynnistyi, 
samoin sähköinen eETK-asiointijärjestelmä. Elä-
keturvakeskus osallistui aktiivisesti myös Väestö-
rekisterikeskuksen Suomi.fi-toimitustyöryhmän 
työskentelyyn, ja tavoitteena oli saada eläkeasiat 
kattavasti ja selkeinä esille sivustolle.

Tulorekisterin käyttöönotto 
iso ponnistus 

Työeläkeala otti tulorekisterin käyttöönsä ensim-
mäisten joukossa vuoden 2019 alusta. Tulorekis-
terin rakentaminen oli eläkealallakin iso työ. Tulo-

rekisterin käyttöönotto sujui hyvin, mutta 
 alkukuukausina oli jonkin verran ongelmia 
palkka tietojen käytännön ilmoittamisessa. 
 Odotus on kuitenkin edelleen, että tulorekisteri 
alkukankeuksien jälkeen täyttää sille asetetun 
tavoitteen työnantajien hallinnollisen taakan 
vähentämisestä moninkertaisten ilmoitusten 
poistuessa. 

Tulorekisteri tuo muutoksia myös Eläketurvakes-
kuksen suorittamaan työnantajien ja yrittäjien 
vakuuttamisvelvollisuuden valvontaan. Ensim-
mäinen vaihe on tehdä tietojärjestelmämuutok-
set, joilla aikaan saadaan sujuva tiedonkulku 
tulorekisteristä Eläketurvakeskukseen. Toisessa 
vaiheessa selvitetään tarvittavat toiminnalliset 
muutokset.

Euroopan Unionin sosiaaliturvatietojen sähköi-
seen vaihtoon ns. EESSI:in (Electronic Exchange 
of Social Security Information) tarvittavia järjestel-
mämuutoksia jatkettiin. Uudistusta on valmisteltu 
jo vuosia ja tavoite on, että uuteen tietojenvaih-
toon siirrytään Euroopan laajuisesti tämän vuo-
den aikana. 

Alan yhteisten tietojärjestelmien tavoitetilaan pyr-
kimisen osana valmisteltiin otepalveluiden koko-
naisuudistusta. Kyseessä on mittava hanke, jossa 
tavoitellaan työeläkealan yhteisten tietojärjestel-
mien yksinkertaistamista ja modernisointia. 

http://www.tyoelake.fi
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Uudistus vaikuttaa myös Eläketurvakeskuksen eri 
viranomaisille tarjoamiin tietopalveluihin.

Muita hankkeita olivat mm. EU-tietosuoja-ase-
tusta koskeva lainvalmistelu ja toimeenpano 
sekä VM:n käynnistämä henkilötunnuksen uudis-
tamista koskeva selvitys. Nykyinen henkilötunnus 
on työeläkejärjestelmän näkökulmasta toiminut 
erinomaisesti. Täysin uudenmallisella henkilötun-
nuksella saavutettavat hyödyt eivät ole verratta-
vissa uudistuksesta aiheutuviin mittaviin kustan-
nuksiin. Mahdolliset epäkohdat, mm. henkilötun-
nuksen käyttö laajasti tunnistuksen välineenä, 
tulisi pyrkiä korjaamaan mahdollisimman kustan-
nustehokkaasti nykysysteemin puitteissa.

Eläketurvakeskuksen 
rooli selkeytynyt 

Syksyllä tehdyn sidosryhmäkyselyn perusteella 
Eläketurvakeskuksen rooli on viime vuosina edel-
leen selkeytynyt. Eläketurvakeskus on asian-
tuntijatiedon tuottaja, joka ei ole eikä pyri eläke-
politiikan päättäjäksi. Eläketurvaa toimeenpane-
vat eläkelaitokset, joita Eläketurvakeskus 
taustaorganisaationa monin tavoin tukee. 

Olen tähän palautteeseen roolin selkeydestä tyy-
tyväinen erityisesti siksi, että tämä on viimeinen 
toimitusjohtajakatsaukseni. Jään eläkkeelle kesä-
kuun 2019 alusta. Eläketurvakeskuksen toimitus-

johtajana olen ollut vuodesta 2001 lähtien. 
Vaikka aika on pitkä, on se ollut erittäin antoisaa. 

Kunnia Eläketurvakeskuksen saamasta tunnus-
tuksesta ja luottamuksesta kuuluu ennen kaikkea 
osaavalle ja ahkeralle henkilöstölle, jolle esitän-
kin parhaat kiitokseni. Kiitän myös edustajistoa 
ja hallitusta arvokkaasta panoksesta Eläketurva-
keskuksen toiminnalle. 

Meiltä kysytään, meihin luotetaan!

Jukka Rantala
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Vuoden 2018 alustava työeläkerahavirta

Työeläkejärjestelmän rahavirrat sisältää useim-
pien eläkelakien rahavirrat. Vuositarkastelu läh-
tee liikkeelle vuoden alun eläkevaroista. Eläke-
varoihin lisätään tuotot ja vähennetään menot. 
Lopuksi päädytään vuoden lopun eläkevaroihin. 
Lakisääteisen työeläketurvan rahoittavat pää-
asiassa työeläkemaksujen maksajat: työnantajat, 

työntekijät ja yrittäjät. Heidän lisäkseen eläkeme-
nojen kustantamiseen osallistuvat Työttömyys-
vakuutusrahasto ja valtio omilla maksuosuuk-
sillaan. Osa eläkekuluista maksetaan työeläke-
laitosten rahastoimista eläkevaroista ja niille 
saaduista tuotoista. Eläkevaroja hallinnoivat työ-
eläkelaitokset, jotka hoitavat eläkkeiden maksa-

misen. Osa kunkin vuoden työeläkemaksuista 
rahastoidaan myöhempää käyttöä varten, mutta 
toisaalta rahastoja myös puretaan eläkkeitä mak-
settaessa. Kerättyihin vakuutusmaksuihin sisältyy 
myös osuus, jolla katetaan työeläkelaitosten toi-
mintaan liittyviä kuluja. 

Työeläkejärjestelmän eläkevarat pienenivät vuoden 2018 aikana  

6 miljardilla eurolla ollen vuoden lopussa 196 miljardia euroa. Huonosta  

sijoitusvuodesta johtuen sijoitustuotot olivat -4,3 miljardia euroa. Eläkkeitä  

maksettiin 27,8 miljardia euroa ja työeläkemaksuja kerättiin 22,3 miljardia euroa.

Toimintakulut
-0,5 mrd

Valtion osuudet
3,8 mrd

TVR-maksu
0,6 mrd

Sijoitustuotot
-4,3 mrd

Lähde: Eläketurvakeskus, TELA

4,4 mrd

19,1 mrd
0,5 mrd

4,3 mrd

2,7 mrd

194 mrd

Työeläkemaksut
22,3 mrd

Maksetut 
eläkkeet

-27,8 mrd

Eläkevarat 
31.12.2017 
202 mrd

Eläkevarat 
31.12.2018 
196 mrd
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PALVELTU AIKA

15,3
VUOTTA

Eläketurvakeskuksen palveluksessa oli vuo-
den 2018 lopussa 328 henkilöä. Vakinai-
sessa työsuhteessa heistä oli 96 prosent-
tia. Naisia etk:laisista oli 77 prosenttia ja 

korkeakoulututkinnon suorittaneita 67 prosenttia. 
Vanhuuseläkkeelle etk:laiset jäivät keskimäärin 
64,2 vuoden iässä.

Henkilöstön vaihtuvuus oli 8,8 prosenttia 
mukaan lukien eläkkeelle jääneet. Vuoden 2017 
vastaava luku oli 4 prosenttia. Vuonna 2018 oli 
paljon rekrytointeja edellisiin vuosiin verrattuna. 
Uusien etk:laisten vastaanottaminen ja perehdy-
tys hoidettiin mallikkaasti. Tuoreet tulijat antoivat  

perehdytyksen onnistumiselle arvosanan 4,4 
(asteikolla 1–5).

Työajan joustavuutta kehitettiin

Eläketurvakeskuksessa lisättiin työnteon jousta-
vuutta ottamalla käyttöön uusi työajanseuranta-
järjestelmä, joka mahdollistaa työaikaleimauk-
set mobiilisti matkapuhelimella. Samassa yhtey-
dessä joustavoitettiin etätyökäytäntöjä: nyt 
etäpäivät voi leimata todellisen tehdyn työajan 
mukaan eli työpäivät voivat olla normaalia päi-
viä lyhyempiä tai pidempiä. Muutos on otettu 
erittäin positiivisesti vastaan työyhteisössä. 

4,5
KOULUTUSPÄIVIÄ

VUODESSA

Etätyöpäivien määrä jatkoi kasvuaan: 64 prosent-
tia etk:laisista tarttui mahdollisuuteen tehdä töitä 
myös etänä. Heille kertyi keskimäärin 45 etätyö-
päivää vuoden aikana. 

Uudenlainen esimieskysely 
tukemaan vuorovaikutusta

Syksyllä 2018 Eläketurvakeskuksessa toteutettiin 
uudenlainen esimieskysely, jossa perinteisen 
 esimiehen toiminnan ja ominaisuuksien numero-
arvioinnin sijaan keskityttiin yhteistyön ja vuoro-
vaikutuksen tarkasteluun ja kehittämiseen. 
 Esimiehen ja alaisen vuoropuhelun lisäämiseksi 

4,1/54,4/5

ETK:LAISTEN  
TYYTYVÄISYYS 

ESIMIESTYÖHÖN

UUSIEN ETK:LAISTEN 
ARVOSANA PEREHDYTYKSEN 

ONNISTUMISELLE 47,9
KESKI-IKÄ

VUOTTA

Henkilöstö
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palaute annettiin kyselyssä omalla nimellä ja 
palautteesta keskusteltiin yhdessä.

Vuorovaikutuksen esiin nostaminen on tärkeää, 
sillä töitä tehdään yhä enemmän verkostoissa, eri 
paikoissa ja useilla erilaisilla välineillä. Vuorovai-
kutuksen tukeminen on nostettu Eläketurva-
keskuksessa vuoden 2019 strategiseksi tavoit-
teeksi. Uudenlaisen esimieskyselyn rinnalla 
toteutettiin myös perinteinen numerodataa 
keräävä esimieskysely. Kyselyn perusteella 
etk:laiset ovat tyytyväisiä esimiestyöhön. 
 Arvosanaksi he antavat 4,1 (asteikolla 1–5).

Terveystoimilla tuettiin 
etk:laisten palautumista

Eläketurvakeskuksessa toteutetaan vuosittain  
ns. terveysvalmentamisen mallin mukainen työ-
terveyshuollon voimavarakysely. Vuoden 2017 
tuloksista nostettiin erityiseksi kehittämiskoh-
teeksi palautumisen tärkeys. Terveystoimilla (mm. 
terveyshaastattelu ja erilaisia suunnattuja val-
mennuksia) tartuttiin onnistuneesti esiin nous-
seisiin terveyshaasteisiin ja keväällä 2018 toiste-
tussa mittauksessa palautumisen tulos oli nous-
sut 7 prosenttiyksikköä (72:sta 79:ään). 

Etk:laisilla on käytössään työpäivän aikaisen 
palautumisen tueksi Cuckoo-taukoliikuntasovel-
lus. Vuorovaikutukseen, psykologiseen kuormaan 
ja hyvinvointiin sekä itsensä johtamiseen liitty-
vistä aihealueista on lisäksi tarjolla monipuolinen 
kattaus verkko-oppimismateriaaleja. 
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Toimintakertomus 2018
Toimintaympäristö

Suomen talous kasvoi ripeästi vuonna 2018. Työl-
lisyysaste nousi 72 prosentin tuntumaan Myös 
ikääntyneiden työllisyysasteet jatkoivat nousu-
aan. Hyvän kehityksen tuloksena julkinen talous 
vahvistui. Kansantalouden palkkasumma kasvoi 
edellisvuodesta. Työeläkemaksu oli aikaisemmin 
sovitulla 24,4 prosentin tasolla. Loppuvuoden 
huonon pörssikehityksen vuoksi työeläkevarojen 
tuotto painui negatiiviseksi.

Vanhuuseläkeikäraja nousi vuonna 1955 synty-
neillä 63 vuoteen ja 3 kuukauteen. Vanhuuseläk-
keelle siirtyminen väheni 14 prosenttia edellis-
vuodesta. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden 
määrä nousi seitsemällä prosentilla. Vuoden 
2018 aikana siirtyi osittaiselle vanhuuseläk-
keelle 10 800 henkilöä, hieman vähemmän kuin 
vuonna 2017. 25-vuotiaan eläkkeelle siirtymi-
siän odote nousi yhdellä desimaalilla 61,3 
 vuoteen. 

Eläketurvakeskuksen toiminta

Vuosi 2018 oli Eläketurvakeskuksen vuosien 
2017–2021 strategian ”Eläketieto eläväksi, 
 palvelut paikalleen” toinen toimeenpanovuosi.

Eläketurvan arviointi ja kehittäminen
Eläketurvan kehittämiseen liittyen tehtiin run-

saasti erilaisia selvitystöitä, laskelmia ja muisti-
oita yhteiskunnallisten toimijoiden tarpeisiin. 
Eläketurvakeskus tuotti materiaalia STM:n työ-
ryhmälle, joka selvitti mahdollisuuksia kehittää 
yrittäjien työeläketurvaa. Yksityisen sektorin elä-
kejärjestelmän ja kunnallisen eläkejärjestelmän 
erillisyyttä selvittäneen työryhmän työ jatkui. 
Eläketurvakeskus tuotti suuren määrän laskel-
mia työryhmän käyttöön. Eläketurvakeskus osal-
listui myös osatyökykyisten työn kannustimien 
parantamisen selvittämiseen. 

Eläketurvakeskus osallistui eläketurvaa ja sen 
tasoa käsittelevään keskusteluun mm. antamalla 
haastatteluja medialle ja pitämällä esitelmiä. 
Muistioita, esitelmiä ja haastatteluita oli hieman 
vähemmän kuin vuonna 2017, mutta mediassa 
Eläketurvakeskus näkyi  hieman edellisvuotta 
enemmän.

Tutkimusten julkaisukanavien monipuolistamista 
jatkettiin. Eläketurvakeskuksen sarjoissa julkais-
tiin vähemmän, mutta artikkelimittaisia kirjoituk-
sia tieteellisissä ja muissa lehdissä julkaistiin 
hieman aiempia vuosia enemmän. Julkaiseminen 
kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä kasvoi. 

Tutkimustuloksia tiivistettiin mm. blogikirjoituk-
siin ja Työeläke-lehteen. YEL-viestinnän tueksi 
tuotettiin viiden ajankohtaisen YEL-aiheen blogi-
sarja. Niitä mainostettiin yrittäjäkohderyhmälle, 

ja blogeille saatiin uusia lukijoita ja ajoittain 
 vilkastakin keskustelua. 

Työeläke.fi-sivuston vierailumäärä ylitti ensim-
mäistä kertaa miljoonan rajan. Eläkelaskuri on 
sivuston suosituin palvelu. Sivustolle avattiin 
sijoitustuottovertailun julkaisun yhteydessä mm. 
eläkkeiden rahoitusta koskeva teemasivu.

Kansalaisviestinnän suunnitelmaa toteutettiin 
mm. käynnistämällä loppuvuonna nuorille suun-
natun Eläkepätäkkä-sivuston ja siihen liittyvän 
videon valmistelut. Yleisöluentoja pidettiin eri 
puolella Suomea 36 kappaletta. Tätä kautta saa-
tiin myös maakuntamediaan juttuja alueen eläke-
tilastoista ja eläkkeiden perusasioista. 

Eläketurvan toimeenpano
Työeläkeala otti tulorekisterin käyttöönsä ensim-
mäisten hyödyntäjien joukossa vuoden 2019 
alusta. Eläketurvakeskus osallistui valtiovarain-
ministeriön vetämään tulorekisterihankkeeseen 
ja työeläkealan yhteisiin järjestelmiin tarvittavien 
tietojärjestelmämuutoksien määrittelyyn sekä 
koordinoi hankkeen taustatyötä ja tulorekisterin 
käyttöönoton testausta työeläkealalla. Vuoden 
2020 alusta työeläkeala alkaa ilmoittaa tulorekis-
teriin eläkkeiden maksutiedot. 

Tulorekisteri tuo muutoksia Eläketurvakeskuksen 
toteuttamaan vakuuttamisen valvontaan. Tarvitta-

http://www.tyoelake.fi
https://www.eläkepätäkkä.fi
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vat järjestelmä- ja toimintatapamuutokset on 
 tarkoitus ottaa käyttöön kesällä 2019. 

Tietojärjestelmäinvestointeja suunnattiin myös 
EESSI:n (Electronic Exchange of Social Security 
Information) vaatimiin muutoksiin Eläketurvakes-
kuksen ja työeläkealan yhteisissä tietojärjestel-
missä sekä Eläketurvakeskuksen tietojärjestel-
mien tekniseen uudistamiseen käytettävyyden 
parantamiseksi. Yhteistyössä Arek Oy:n ja eläke-
laitosten kanssa valmisteltiin otepalveluiden 
kokonaisuudistusta. 

Suomi.fi-verkkopalveluun kuvattiin työeläkealan 
kansalaisille suunnatut palvelut ja valmisteltiin 
työeläkealan verkkopalveluihin siirtymistä kerta-
tunnistautumisella. Eläketurvakeskus oli mukana 
Väestörekisterikeskuksen vetämässä Suomi.fi  
-toimitustyöryhmässä. Vuonna 2018 kehitettiin 
mm. yrittäjien ja työnantajien lakisääteisiin eläke-
vakuutuksiin liittyviä opastavia sisältöjä.

Eläketurvakeskus osallistui valtiovarainministe-
riön vetämän henkilötunnuksen uudistamista 
koskevan selvityksen alatyöryhmien toimintaan 
sekä sosiaali- ja terveysministeriön vetämään 
 EU-tietosuoja-asetuksen voimaantuloa koske-
vaan lainvalmisteluhankkeeseen.

Eläketurvakeskuksen asiakaspalvelu yhdistettiin 
yhteiseksi henkilöasiakkaiden asiakaspalvelupis-

teeksi ja käyttöön otettiin sähköinen eETK-asioin-
tijärjestelmä, sähköiset asiakaspalvelun palvelu-
kanavat sekä Suomi.fi -viestipalvelu.

Eläketurvakeskuksen toimitilojen uudistushanke 
jatkui. Keväällä tehtiin markkinakartoitus kiinteis-
tökehityshankkeesta kiinnostuneista tahoista. 
Syksyllä päätettiin käynnistää kiinteistön myynti-
prosessi. Tavoitteena on tehdä päätös kiinteistön 
myynnistä touko-kesäkuussa 2019.

Taloudellinen kehitys

Eläketurvakeskus perii tuottamistaan palveluista 
toimintokohtaisia palvelumaksuja. Eläkelaitokset 
vastaavat vakuuttamiensa palkkasummien perus-
teella Eläketurvakeskuksen kustannuksista siltä 
osin kuin Eläketurvakeskuksen saamat toiminto-
kohtaiset palvelumaksut ja muut tuotot eivät riitä 
niitä kattamaan. Eläkelaitosten kustannusosuutta 
määritettäessä otetaan huomioon myös Eläketur-
vakeskuksen maksuvalmiuden turvaaminen. 

Eläkelaitosten kustannusosuudella katettiin Eläke-
turvakeskuksen vuoden 2018 kuluista 37,1 milj. 
euroa, joka oli 2,5 milj. euroa vähemmän kuin 
vuonna 2017.

Rekisteripalveluiden myynti tuotti 0,8 milj. euroa 
ja oli 0,5 milj. euroa pienempi kuin vuonna 2017. 
Merkittävin syy tuottojen vähenemiseen oli 

Porasto Oyn siirtyminen suoraan Arek Oy:n 
ansaintajärjestelmän asiakkaaksi. 

Muut palvelutoiminnan tuotot (mm. koulutuspal-
velujen ja asiantuntijatyön myynti) olivat 0,4 milj. 
euroa ja laskivat 0,1 milj. euroa edelliseen vuo-
teen verrattuna. Eniten laski koulutuspalvelujen 
myynti. Osa koulutustilaisuuksista jäi toteutu-
matta ja osa siirtyi vuodelle 2019. Muut tuotot 
(0,5 milj. euroa) pysyivät edellisen vuoden tasolla.

Eläketurvakeskuksen kulut olivat 38,8 milj. euroa. 
Kulut laskivat edellisestä vuodesta 3,2 milj. euroa.

Ulkopuolisten palveluiden kulut olivat yhteensä 
10,3 milj. euroa. Rekisteripalvelujen ostot oikai-
suineen olivat 5,8 milj. euroa eli 2,2 milj. euroa 
edellisvuotta vähemmän. Kulujen lasku johtui 
pääosin palvelujen keskimääräisesti alhaisem-
mista hinnoista ja jonkin verran Porasto Oyn siir-
tymisestä suoraan Arek Oy:n ansaintajärjestel-
män asiakkaaksi. 

Muiden ulkopuolisten palvelujen kulut olivat 4,6 
milj. euroa ja nousivat 1,2 milj. euroa edelliseen 
vuoteen verrattuna. Kulujen nousu oli pääosin 
budjetoidun mukaista. Kelalle maksetut EESSI 
-yhteyspisteen rakentamiskustannukset sekä 
EESSI:n ja tulorekisterin vaatimat muutokset 
 Eläketurvakeskuksen omiin tietojärjestelmiin 
 ylittivät budjetin yhteensä 0,4 milj. eurolla.

https://www.suomi.fi/etusivu/
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Henkilöstökulut olivat 20,3 milj. euroa, joka oli 
1,3 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2017. 
Vuoden 2017 kuluissa on mukana rekisteröidyn 
TEL -lisäeläkevakuutuksen ja sitä vastaavan ryh-
mäeläkevakuutuksen päättymisen korvaus henki-
löstölle (1,2 milj. euroa). Vapaaehtoiset henkilöstö-

kulut olivat 1,1 milj. euroa ja ne nousivat 0,1 milj. 
euroa edellisestä vuodesta. 

Hallinnon ICT-kulut 2,3 milj. euroa sisältävät pal-
velutoimintojen tukemiseen tarvittavia palveluita, 
kuten esimerkiksi konesali- ja kapasiteettipalve-

luita sekä valmisohjelmistoihin ja tietoliikentee-
seen liittyviä kuluja. Kulut kasvoivat 0,2 milj. 
euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Toimitila- ja kiinteistökulut olivat 1,6 milj. euroa. 
Ne olivat 0,7 milj. euroa pienemmät kuin edel-
lisenä vuonna. Vuoden 2017 kuluissa oli mukana 
toimitilahankkeen konsultointi- ja suunnitteluku-
luja (0,7 milj. euroa), joten muuten kulut pysyivät 
edellisen vuoden tasolla. 

Poistot olivat 1,3 milj. euroa ja ne laskivat  
0,1 milj. euroa verrattuna edelliseen vuoteen. 
Rakennuksen poistosuunnitelma muutettiin 
vuonna 2017 vastaamaan toimitalon maavuok-
rasopimuksen voimassaoloaikaa (tasapoistot 
vuoden 2025 loppuun). 

Investointeja tehtiin yhteensä 0,2 milj. euroa ja 
ne kohdistuivat pääasiassa toimistokalusteisiin.

Rahoitustuotot (0,2 milj. euroa) tulivat pääosin 
Arek Oy:lle annetun osakaslainan korosta. Rahoi-
tustuotot pysyivät samalla tasolla edelliseen vuo-
teen verrattuna. 

Eläketurvakeskuksen kustannusosuusvelka eli 
eläkelaitosten Eläketurvakeskukselle maksamista 
kustannusosuuksista käyttämättä oleva osa oli 
vuoden 2018 lopussa 16,1 milj. euroa. Kustan-
nusosuusvelka pieneni edellisestä vuodesta  

2018 2017 2016

Tuotot yhteensä 38,7 41,9 40,5

Kustannusosuudet 37,1 39,6 38,1

Palvelutoiminnan tuotot

Rekisteripalveluiden myynti 0,8 1,3 1,4

Palvelutoiminnan muut tuotot 0,4 0,5 0,6

Muut tuotot 0,5 0,5 0,5

Kulut yhteensä 38,8 42 40,7

Ulkopuoliset palvelut

Rekisteripalveluiden ostot 5,8 7,9 8,8

Muut ulkopuoliset palvelut 4,6 3,4 3,1

Henkilöstökulut 20,3 21,7 20,9

Poistot 1,3 1,4 0,9

Muut kulut 6,8 7,6 7,0

Rahoitustuotot ja -kulut 0,2 0,2 0,2

Kustannusosuusvelka 16,1 19,8 23,2

Tunnusluvut milj. euroa
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3,7 milj. euroa. Rahoitusomaisuus oli vuoden 
2018 lopussa 9,9 milj. euroa. Maksuvalmius 
pysyi hyvänä koko vuoden.

Henkilöstö 

Eläketurvakeskuksen keskimääräinen henkilöstö-
määrä laski edellisestä vuodesta 8 henkilöllä.

Tulorekisterin liittyvä riski toteutui osittain. Käyt-
töönotto sinänsä onnistui hyvin, mutta virheitä, 
epäselviä tilanteita ja selvittelyjä esiintyi sekä 
Tulorekisterissä että työeläkealalla. Osalla työn-
antajista on ollut ongelmia ilmoittamisessa vielä 
tammikuun 2019 jälkeenkin. 

Eläketurvakeskuksen palvelutuotannon tietojär-
jestelmien tekninen uudistaminen paransi tieto-
järjestelmien saatavuutta selvästi, mutta erityi-
sesti alkuvuodesta oli vielä jonkin verran palvelu-
toimintaa häiritseviä katkoksia.

Myös avainhenkilöiden kuormittumista koskeva 
riski toteutui osittain. Töitä on priorisoitu ja tiukka 
resurssitilanne on vaikuttanut käsittelyaikoihin.

Ennakoimaton riski toteutui ns. palkattomien jak-
sojen ilmoittamisessa. Kahden vakuutusyhtiön 
tapaturmailmoituksista löytyi virheitä aiemmilta 
vuosilta. Virheellisten jaksojen korjaus aiheuttaa 
eläkelaitoksille selvittelytyötä ja ylimääräisiä kus-
tannuksia sekä mahdollisesti myös muutoksia 
joidenkin eläkkeensaajien eläkkeisiin. 

Hallitus 

Vuosi 2018 oli Eläketurvakeskuksen 58. toiminta-
vuosi. Hallitus kokoontui 7 kertaa ja piti kaksi 
seminaaria. Hallituksen kolmivuotinen toiminta-
kausi alkoi vuoden 2017 alusta.

Tulevaisuuden näkymät
Yleiset näkymät 
Maailmantalouden kehitys on aikaisempaa epä-
varmempaa USA:n, Kiinan ja Euroopan välistä 
kaupankäyntiä koskevien rajoitteiden ja kaup-
pasodan uhkien takia. Euroopan unionin ja 
euroalueen talouden kehitysnäkymät näyttävät 
vähän heikommilta, erityisesti koska Britannian 
eron toteutuminen EU:sta on vielä epäselvä. 

Viennin ja työllisyyden kasvun myötä Suomen 
kansantalouden ja julkisen talouden tila on 
kohentunut. Uuden väestöennusteen ja valtio-
varainministeriön julkista taloutta koskevien las-
kelmien perusteella pitkän ajan näkymät eivät 
kuitenkaan ole parantuneet. 

Eduskuntavaalit keväällä 2019 määrittävät uuden 
hallituksen kokoonpanoa. Myös EU:n parlamentti-
vaalit pidetään keväällä. Uusi komissio aloittaa 
syksyllä. EU:n sisällä on erilaisia näkemyksiä 
 unionin kehittämisestä ja monien jäsenmaiden 
poliittiset tilanteet ovat haasteelliset. Loppu-
vuonna Suomi on EU:n puheenjohtajamaa.

Eläkejärjestelmä on ollut verraten vakaa työeläke-
uudistuksen jälkeen. Myös lähivuosien kehitys 
näyttää vakaalta. Myönteinen ansioiden kehitys 
ja parantunut työllisyys ovat kasvattaneet palkka-
summaa. Toisaalta huono loppuvuosi käänsi vuo-

Eläketurvakeskuksen henkilöstön määrä 
 keskimäärin sekä palkat ja palkkiot   

Vuosi Henkilöstö Palkat ja palkkiot
(1 000 ¤)

2018 331 16 914

2017 339 17 203

2016 348 16 847

Riskienhallinta

Riskianalyysit tehtiin tulossuunnittelun yhtey-
dessä kaikilla osastoilla ja johdossa. Riskejä 
 arvioitiin sekä strategisten tavoitteiden että 
 palvelutoiminnan tavoitteiden näkökulmasta. 

Tulosraportoinnin yhteydessä raportoitiin myös 
riskien kehitys vuoden aikana ja toteutuneet 
ennakoimattomat riskit. Joitakin riskejä toteutui 
osittain vuonna 2018. 
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den 2018 sijoitustuotot negatiivisiksi. Korkojen 
alhaisuus ja osakemarkkinoihin liittyvä riski luo-
vat tuottoihin merkittävää epävarmuutta. Eläke-
menon kehitys on ollut ennakoidun mukaista.

Tilastokeskuksen uusi väestöennuste marras-
kuulta 2018 perustuu aiempaa matalampaan 
syntyvyysoletukseen. Jos oletus toteutuu, työ-
ikäisen ja työllisen väestön määrä pienenee 
aikaisempia arvioita enemmän, ja työeläkkeiden 
pitkän aikavälin rahoitukselliseen kestävyyteen 
kohdistuu aiempaa suurempia paineita.

Eläkkeelle siirtyvien määrän odotetaan lähivuo-
sina hieman pienentyvän viime vuosina toteutu-
neisiin määriin verrattuna. Elinajan pidentymisen 
takia eläkeläisten määrä jatkaa kasvuaan. Myös 
eläkemenojen kasvu jatkuu, joskin työeläkeuu-
distuksen ansiosta hidastuen. Eläkeikärajo jen 

noustessa odotetaan myös keskimääräisen 
 eläkkeelle siirtymisiän myöhentyvän. 

Eläketurvakeskuksen näkymät

Eläketurvakeskuksen strategian painopisteet ovat 
työeläkeuudistuksen toimeenpanossa, seuran-
nassa ja arvioinnissa, eläketurvan tuntemisen 
lisäämisessä, työeläkealan yhteisen tavoitteen-
asettelun ja päätöksenteon tukemisessa sekä 
Eläketurvakeskuksen ja työeläkealan palveluiden 
kehittämisessä osana digitalisaatiota.

Tulorekisterin käyttöönotto vuoden 2019 alussa 
onnistui työeläkealalla teknisesti hyvin. Edelleen 
on kuitenkin panostettava merkittävästi ilmoitus-
liikenteen volyymien seurantaan, viestintään 
sekä erilaisten virhetilanteiden selvittelyyn 
yhteistyössä työeläkelaitosten, Arekin ja Vero-

hallinnon tulorekisteriyksikön sekä työnantajien 
kanssa. 

Eläketurvakeskuksen omiin tietojärjestelmiin teh-
dään vuonna 2019 mm. EESSI:n (Sosiaaliturva-
tietojen sähköinen vaihtojärjestelmä) voimaantu-
losta ja tulorekisteristä johtuvia muutostöitä.  
Lisäksi uudistetaan lähetetyn työntekijän sähköi-
nen hakemuspalvelu.

Vuosina 2019–2020 Eläketurvakeskuksen kulu-
jen arvioidaan hieman nousevan vuoden 2018 
toteutuneesta tasosta. Vuodelle 2019 kohdentuu 
mm. tulorekisterin ja EU:n sosiaaliturvatietojen 
sähköisen vaihdon toimeenpanosta seuraavia 
tietojärjestelmäkustannuksia.  Myös Arekin ote-
palveluiden uusiminen ja siihen liittyvät mahdol-
liset ohjelmisto-ostot eläkelaitoksilta nostavat 
vuosien 2019–2020 kustannuksia.
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Hallitus
Hallitus 2018–2019

Jukka Ahtela, Ahtela Consulting Oy, puheenjohtaja 

Raija Volk, Sosiaali- ja terveysministeriö, varapuheenjohtaja

Eeva-Liisa Inkeroinen, Teknologiateollisuus ry, 1.1.2017-4.12.2018 välisen ajan
Minna Helle, Teknologiateollisuus ry, 4.12.2018 lähtien

Ilkka Oksala, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Antti Tanskanen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Markku Jalonen, KT Kuntatyönantajat

Sinikka Näätsaari, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Keijo Karhumaa, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Katarina Murto, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Lotta Savinko, Akava ry, 7.12.2017–4.12.2018 välisen ajan  
Katri Ojala, Akava ry, 4.12.2018 lähtien

Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Janne Makkula, Suomen Yrittäjät ry

Allan Paldanius, Keva

Pasi Mustonen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Sini Kivihuhta, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 
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Tuloslaskelma

Tilinpäätös

1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017

Tuotot
Kustannusosuudet 37 102 518,22 39 645 646,20
Palvelutoiminnan tuotot 1 115 813,64 1 718 313,40
Muut tuotot 465 127,67 38 683 459,53 494 158,54 41 858 118,14

Kustannustenjako
Saadut kustannustenjakoerät 2 044 341 122,65 2 237 191 757,20
Maksetut kustannustenjakoerät -2 044 364 008,08 -2 237 264 846,89
Siirto seuraavalle kaudelle 22 885,43 - 73 089,69 -

Kulut
Ulkopuoliset palvelut -10 343 717,59 -11 325 327,35
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -16 913 752,90 -17 202 595,21
Eläkekulut -2 819 970,95 -3 746 860,77
Muut henkilösivukulut -589 197,71 -715 297,95

Poistot -1 344 053,08 -1 403 431,03
Muut kulut -6 827 609,41 -38 838 301,64 -7 618 255,03 -42 011 767,34

Tulos ennen rahoituseriä -154 842,11 -153 649,20

Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 5 966,00 4 456,64
Muut korko- ja rahoitustuotot 151 819,38 164 318,04
Korkokulut -2 943,27 154 842,11 -15 125,48 153 649,20

Tilikauden tulos 0 0
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Tase

  VASTAAVAA 31.12.2018 31.12.2017

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 51 299,86 68 472,92

Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat 6 735 798,58 7 764 822,18
Koneet ja kalusto 843 170,13 911 027,58
Muut aineelliset hyödykkeet 88 178,16 7 667 146,87 88 178,16 8 764 027,92

Osakkeet ja osuudet
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 35 488,02 35 488,02
Muut osakkeet ja osuudet 335 652,14 371 140,16 335 652,14 371 140,16

Vaihtuvat vastaavat
Saamiset

Pitkäaikaiset
 Lainasaamiset 1 834 271,41 2 445 695,21

Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset 190 490,93 386 809,72
Lainasaamiset 611 423,80 611 423,80
Muut saamiset 100 309,60 239,00
Siirtosaamiset 1 366 256,24 1 433 864,05
Kustannustenjaon tasausosuudet 33 152,53 2 301 633,10 10 028,69 2 442 365,26

Rahat ja pankkisaamiset 9 851 764,73 12 304 076,17

22 077 256,13 26 395 777,64

VASTATTAVAA 31.12.2018 31.12.2017

Oma pääoma
Edellisten tilikausien tulos 0 0
Tilikauden tulos 0 0 0 0

Vieras pääoma
Pitkäaikainen

Muut velat 15 900,00 15 900,00
Lyhytaikainen

Ostovelat 1 379 665,87 1 832 839,05
Muut velat 457 804,27 439 879,56
Siirtovelat 4 150 837,85 4 334 001,43
Kustannusosuusvelka 16 073 048,14 22 061 356,13 19 773 157,60 26 379 877,64

22 077 256,13 26 395 777,64
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Rahoituslaskelma

2018 2017

Varsinaisen toiminnan rahavirta
Saadut kustannusosuudet eläkelaitoksilta 33 402 408,76 36 208 537,54
Palvelutoiminnan tuotoista ja muista tuotoista saadut maksut 1 720 679,81 2 184 876,06
Maksut varsinaisen toiminnan kuluista -38 082 188,17 -39 456 438,53
Saadut korot 13 315,19 10 210,90
Maksetut korot -9 122,44 -6 551,03

Varsinaisen toiminnan rahavirta -2 954 906,85 -1 059 365,06

Kustannustenjaon rahavirta
Saadut kustannustenjakoerät 2 044 341 907,31 2 237 191 889,85
Maksetut kustannustenjakoerät -2 044 364 246,49 -2 237 263 728,35

Kustannustenjaon rahavirta -22 339,18 -71 838,50

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -229 770,81 -355 304,99
Lainasaamisten takaisinmaksut 611 423,80 0,00
Saadut korot investoinneista 137 315,60 152 855,95
Saadut osingot investoinneista 5 966,00 4 456,64

Investointien rahavirta 524 934,59 -197 992,40

Rahavarojen muutos -2 452 311,44 -1 329 195,96

Rahavarat tilikauden alussa 12 304 076,17 13 633 272,13
Rahavarat tilikauden lopussa 9 851 764,73 12 304 076,17

-2 452 311,44 -1 329 195,96
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Tilinpäätöksen liitetiedot

  TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN 

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. 
Ohjelmistolisenssien hankinnasta on tehty 4 vuoden tasapoisto.Rakennus poistetaan tasapoistoin vuoden 
2025 loppuun mennessä. Muiden aineellisten hyödykkeiden poistot on tehty suunnitelman mukaisesti 
EVL:n enimmäismenojäännöspoistoina. Alle 3 vuoden taloudellisen pitoajan omaava käyttöomaisuus on 
kirjattu hankintatilikauden kuluksi. Poistosuunnitelma on sama kuin edellisenä vuonna.

Tietojärjestelmiin kohdistuvat kehitystyöt on käsitelty vuosikuluina.

Varsinaisen toiminnan tilikauden tulos siirretään sisäisenä siirtona tuloslaskelman tuottoihin kustannus-
osuudet -erään sekä taseeseen kustannusosuusvelkaan. Edellisen vuoden kustannusosuuksien oikaisuerä 
kirjataan taseen kustannusosuusvelan lisäykseksi tai vähennykseksi. 

   TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 2018 2017

Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
Henkilöstökulut 20 322 921,56 21 664 753,93
Henkilöstö 331 339

Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa 418 302,72 422 973,02
Hallitus 121 003,39 119 725,00
Edustajisto 44 458,93 44 803,55

Toimitusjohtajan palkka ja luontoisedut olivat  260 761,73 euroa.
Toimitusjohtajan sijaisen palkka ja luontoisedut olivat 157 540,99 euroa.

 Toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa eläkeiät ja eläkkeet ovat TyEL:n mukaiset. Lisäksi he kuuluivat koko henkilöstöä koskeviin suljettuihin 
lisäeläkejärjestelyihin, jotka päättyivät 31.12.2016.  Lisäeläkkeen määrä on vähäinen. 
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   TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 2018 2017

Palvelutoiminnan tuotot
Rekisteripalvelujen myynti 752 819,22 1 256 311,80
Asiantuntijatyön myynti 51 513,01 76 596,71
Koulutuspalvelujen myynti 261 120,00 290 432,00
Julkaisujen myynti - 11 260,00
Muut palvelutoiminnan tuotot 50 361,41 83 712,89

Palvelutoiminnan tuotot yhteensä 1 115 813,64 1 718 313,40

Muut tuotot
Muu henkilötyön myynti 24 951,20 22 013,48
Muu myynti 32 346,12 50 581,19
Vuokratuotot 384 133,41 374 633,14
Käyttökorvaukset 23 696,94 24 534,73
Muut tuotot - 22 396,00

Muut tuotot yhteensä 465 127,67 494 158,54

Ulkopuoliset palvelut
Rekisteripalvelut oikaisuineen 5 758 684,57 7 941 193,25
Muut ulkopuoliset palvelut 4 585 033,02 3 384 134,10

Ulkopuoliset palvelut yhteensä 10 343 717,59 11 325 327,35

Muut kulut
Vapaaehtoiset henkilöstökulut 1 146 397,71 1 037 324,67
Toimitila- ja kiinteistökulut 1 618 694,64 2 273 186,51
Hallinnon ICT-kulut 2 266 574,03 2 092 716,43
Yleishallinnon kulut 1 166 524,46 1 303 937,92
Ulkoinen viestintä ja asiakaskoulutus 408 448,90 521 278,57
Muut kulut 220 969,67 389 810,93

Muut kulut yhteensä 6 827 609,41 7 618 255,03

Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastus 47 663,12 44 367,20
Muut palvelut - 3 372,80

Tilintarkastajan palkkiot yhteensä 47 663,12 47 740,00

Rahoitustuotot ja -kulut
Osinkotuotot

Muilta 5 966,00 4 456,64
Muut korko- ja rahoitustuotot

Lainojen korkotuotot
Omistusyhteysyritykseltä 137 315,60 152 855,95

Muut korkotuotot
Omistusyhteysyritykseltä 11 534,61 9 017,81
Muilta 2 969,17 2 444,28

Korkokulut
Viivästyskorot -39,89 -
Muille -2 903,38 -15 125,48

Rahoitustuotot ja kulut yhteensä 154 842,11 153 649,20
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   TASEEN LIITETIEDOT

Aineettomat hyödykkeet
Ohjelmistolisenssit
Kirjanpitoarvo 01.01.2018 68 472,92 Kirjanpitoarvo 01.01.2017 35 381,09

Lisäykset 12 776,69 Lisäykset 59 847,40
Vähennykset - Vähennykset -
Poistot -29 949,75 Poistot -26 755,57

Kirjanpitoarvo 31.12.2018 51 299,86 Kirjanpitoarvo 31.12.2017 68 472,92

Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja 

rakennelmat
Koneet ja 

kalusto
Muut aineelliset 

hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 01.01.2018 7 764 822,18 911 027,58 88 178,16
Lisäykset 4 023,04 214 529,24 -
Vähennykset - -1 330,00 -
Poistot -1 033 046,64 -281 056,69 -

Kirjanpitoarvo 31.12.2018 6 735 798,58 843 170,13 88 178,16

Kirjanpitoarvo 01.01.2017 8 658 586,00 1 097 338,06 88 178,16
Lisäykset 179 235,80 117 415,36 -
Vähennykset - -50,00 -
Poistot -1 072 999,62 -303 675,84 -

Kirjanpitoarvo 31.12.2017 7 764 822,18 911 027,58 88 178,16

Rakennukset ja rakennelmat sisältävät 31.12.2018 rakennuksen koneita ja laitteita 371 645,92 euroa (31.12.2017 491 504,85 euroa). 
Rakennuksen poisto vuonna 2018 oli  909 164,67 euroa (vuonna 2017 909 164,67 euroa). Eläketurvakeskuksen toimitilojen uudistus-
hanke jatkui. Keväällä tehtiin markkinakartoitus kiinteistökehityshankkeesta kiinnostuneista tahoista. Syksyllä päätettiin käynnistää 
 kiinteistön myyntiprosessi. Tavoitteena on tehdä päätös kiinteistön myynnistä touko-kesäkuussa 2019.

Osakkeet ja osuudet 2018 2017
Kirjanpitoarvo 01.01.2018 371 140,16 Kirjanpitoarvo 01.01.2017 371 140,16

Lisäykset - Lisäykset -
Vähennykset - Vähennykset -
Poistot - Poistot -

Kirjanpitoarvo 31.12.2018 371 140,16 Kirjanpitoarvo 31.12.2017 371 140,16

Omistusyhteysyritys 35 488,02 35 488,02
Muut 335 652,14 335 652,14

371 140,16 371 140,16

Osuudet omistusyhteysyrityksessä
Arek Oy, kotipaikka Helsinki

Osakkeiden lukumäärä 3 087 999 3 087 999
Omistusosuus % 22,06 22,06
Osuus äänistä % 22,06 22,06
Kirjanpitoarvo 35 488,02 35 488,02
Oma pääoma 142 340,11 142 340,11
Tilikauden tulos, vahvistamaton 0,00 0,00
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  TASEEN LIITETIEDOT 2018 2017

Saamiset
Pitkäaikaiset

Lainasaamiset omistusyhteysyritykseltä 1 834 271,41 2 445 695,21
Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset
Myyntisaamiset omistusyhteysyritykseltä 50 513,02 64 047,53
Myyntisaamiset muilta 139 977,91 322 762,19

Myyntisaamiset yhteensä 190 490,93 386 809,72

Lainasaamiset omistusyhteysyritykseltä 611 423,80 611 423,80

Siirtosaamiset
Vuokrasaamiset omistusyhteysyritykseltä 56 709,69 -
Hyvityslaskut omistusyhteysyritykseltä 514 661,17 922 345,00
Hyvityslaskut muilta 399,49 1 902,22
Arvioidut hyvitykset vakuutusmaksuista 96 586,93 26 164,34
Arvioidut korvaukset terveydenhoitomenoista 152 576,25 77 088,75
Arvioitu korvaus VEKL-ilmoitusliikenteestä - 5 200,00
Menoennakot 529 130,68 399 759,69
Muut siirtosaamiset 16 192,03 1 404,05

Siirtosaamiset yhteensä 1 366 256,24 1 433 864,05
Lainasaaminen omistusyhteysyritykseltä on vakuudeton.

Vieras pääoma
Ostovelat

Ostovelat omistusyhteysyritykselle 334 425,00 645 630,19
Ostovelat muille 1 045 240,87 1 187 208,86

Ostovelat yhteensä 1 379 665,87 1 832 839,05
Siirtovelat

Palkkavelka sosiaalikuluineen 92 858,00 134 679,00
Lomapalkkavelka sosiaalikuluineen 3 732 875,84 3 898 185,43
Korkovelat 872,81 7 455,91
Muut siirtovelat omistusyhteysyritykselle 265 224,00 187 512,28
Muut siirtovelat muille 59 007,20 106 168,81

Siirtovelat yhteensä 4 150 837,85 4 334 001,43
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   MUUT LIITETIEDOT 2018 2017

Vastuusitoumukset ja muut vastuut
Leasingvastuut 144 774,05 148 266,27
Kiinnitys vuokraoikeuteen ja rakennukseen 387 336,00 387 336,00
Vuokravastuu 1 951 393,50 2 202 111,60

 Maanvuokrasopimus koskien Pasilan kaupunginosan tonttia 17019-1, jolla Eläketurvakeskuksen toimitalo sijaitsee.  
Vuokranantaja on Helsingin kaupunki. Sopimuksen voimassaoloaika on 16.9.1974–31.12.2025. Vuotuinen vuokrantarkistus  
on sidottu elinkustannusindeksiin.

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus
Helsingissä 13. päivänä maaliskuuta 2019

Jukka Ahtela, puheenjohtaja      Raija Volk

 Minna Helle  Markku Jalonen  Keijo Karhumaa

 Sini Kivihuhta  Janne Makkula  Katarina Murto

 Pasi Mustonen  Sinikka Näätsaari  Katri Ojala

 Ilkka Oksala  Timo Sipilä  Antti Tanskanen

Jukka Rantala, toimitusjohtaja
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Tilintarkastuskertomus
Eläketurvakeskuksen edustajistolle

Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto 
Olemme tilintarkastaneet Eläketurvakeskuksen 
(y-tunnus 0116415-4) tilinpäätöksen tilikaudelta 
1.1.2018–31.12.2018. Tilinpäätös sisältää 
taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja 
 liitetiedot. 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös 
antaa oikean ja riittävän kuvan Eläketurvakeskuk-
sen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta ase-
masta Suomessa voimassa olevien tilinpäätök-
sen laatimista koskevien säännösten mukaisesti 
ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut 
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa 
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukai-
sesti. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuk-
siamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintar-
kastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkas-
tuksessa. Olemme riippumattomia Eläketurva-
keskuksesta niiden Suomessa noudatettavien 

eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat 
suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyt-
täneet muut näiden vaatimusten mukaiset eetti-
set velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan 
olemme hankkineet lausuntomme perustaksi 
 tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä. 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja 
toimitusjohtajan velvollisuudet 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätök-
sen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja 
 riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilin-
päätöksen laatimista koskevien säännösten 
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellai-
sesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat 
tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, 
jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä 
 johtuvaa olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laati-
essaan velvollisia arvioimaan Eläketurvakeskuk-
sen kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa 
tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toi-
minnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös 

on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. 
Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen 
perustuen, paitsi jos Eläketurvakeskus aiotaan 
purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole 
muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. 

Tilintarkastajan velvollisuudet  
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa 
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen var-
muus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuu-
tena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa 
olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkas-
tuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Koh-
tuullinen varmuus on korkea varmuustaso, 
mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheel-
lisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan 
mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. 
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä 
tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olen-
naisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuu-
della odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätök-
siin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perus-
teella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkas-
tukseen kuuluu, että käytämme ammatillista 
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 harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyy-
den koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: 

• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä 
tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen 
virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suori-
tamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastus-
toimenpiteitä ja hankimme lausuntomme 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, 
että väärinkäytöksestä johtuva olennainen vir-
heellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin 
riski siitä, että virheestä johtuva olennainen vir-
heellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytök-
seen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, 
tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai vir-
heellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen 
valvonnan sivuuttamista.

• Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen 
kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta 
pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin 
nähden asianmukaiset tilintarkastustoimen-
piteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että 
pystyisimme antamaan lausunnon Eläketurva-
keskuksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

• Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laati-
misperiaatteiden asianmukaisuutta sekä 
 johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden  
ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 

• Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituk-
sen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista 
laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toi-
minnan jatkuvuudesta, ja teemme hankki-
mamme tilintarkastusevidenssin perusteella 
johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista 
tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olen-
naista epävarmuutta, joka voi antaa merkit-
tävää aihetta epäillä Eläketurvakeskuksen 
kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätök-
semme on, että olennaista epävarmuutta 
esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkas-
tuskertomuksessamme lukijan huomiota 
epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä 
esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta 
koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa 
lausuntomme. Johtopäätöksemme perustu-
vat tilintarkastuskertomuksen antamis-
päivään mennessä hankittuun tilintarkastus-
evidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olo-
suhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei 

Eläketurvakeskus pysty jatkamaan toimin-
taansa. 

• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätök-
sessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä 
esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, 
kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia 
liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa 
oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun 
muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuu-
desta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintar-
kastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset 
sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, 
jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta infor-
maatiosta. Muu informaatio käsittää toiminta-
kertomuksen. 

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata 
muuta informaatiota.
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Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio 
tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja 
tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaa-
tio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai 
tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tie-
tämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin ole-
van olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme 
on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laa-
dittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten 
mukaisesti. 

Lausuntonamme esitämme, että toimintakerto-
muksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmu-
kaisia ja että toimintakertomus on laadittu toi-
mintakertomuksen laatimiseen sovellettavien 
säännösten mukaisesti. 

Jos teemme suorittamamme työn perusteella joh-
topäätöksen, että toimintakertomuksessa on 
olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava 
tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen 
raportoitavaa. 

Helsingissä 15. päivänä maaliskuuta 2019

Deloitte Oy
Tilintarkastusyhteisö

Sirpa Bergström
KHT
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