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Toimitusjohtajan
katsaus 2011 Vuosi 2011 oli Eläketurvakeskuksen juhlavuosi. 50-vuotisen 

taipaleen kunniaksi julkaistiin tutkija Jussi Vauhkosen toi-
mittama teos Virastosta tietotaloksi – Juhlakirja Eläketur-

vakeskukselle. 50-vuotisjuhlia vietettiin lokakuussa yhteistyö-
kumppaneiden ja talon henkilöstön yhteisessä juhlassa. Koko 
työeläkejärjestelmän 50-vuotisjuhla on edessä vuoden 2012 elo-
kuussa.

Uuteen strategiakauteen
Eläketurvakeskus valmistautui uuteen strategiakauteen. Strate-
gian teema on ”Työeläketurva tutuksi ja tehoa toimeenpanoon”. 
Henkilöstö oli aktiivisesti mukana strategian valmistelussa jo 
edellisenä vuonna.

Strategialla pyrimme siihen, että eläketurvaa koskevassa 
yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa käytetään 
luotettavaa ja ajankohtaista asiantuntijatietoa. Haluamme, että 
työeläketurva ja sen merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle tunne-
taan. Eläketurvakeskus edistää työeläketurvan toimeenpanon 
tehokkuutta ja sähköisten palveluiden kehittymistä. Haluamme 
myös, että asiakastyytyväisyys Eläketurvakeskukseen ja sen pal-
veluihin paranee.

Kiitosta asiakkailta 
Syksyllä toteutetussa asiakastyytyväisyyskyselyssä Eläketurva-
keskus sai kiittävää palautetta.  Kyselyn positiiviset tulokset voi 
tiivistää luonnehdintaan: Eläketurvakeskus on helposti lähes-
tyttävä, luotettava syväosaaja. Eläketurvakeskus sai erinomai-
sen arvosanan mm. luotettavuudesta, yhteistyökyvystä ja puolu-
eettomuudesta.

Kyselyssä tuli esiin myös kehittämiskohteita. Eläketurvakes-
kuksen toivotaan olevan kustannustehokkaampi, aktiivisempi 
asiakkaaseen päin ja selkeyttävän paremmin monimutkaisia 
asioita.

Selvityksiä ja valvontaa
Eläketurvakeskus tuotti useita tutkimuksia ja selvityksiä vuo-
den aikana. Eniten kiinnostusta herättivät päivitetyt pitkän aika-
välin laskelmat ja eläkeläisten toimeentuloa 2000-luvulla kar-
toittanut tutkimus. Uusissa laskelmissa työeläkemaksujen pit-
kän aikavälin nousupaine arvioitiin aiempaa hieman suurem-
maksi. Edelleenkin eläkemaksujen ja –menojen nousun arvioi-
daan taittuvan 2030-luvulla.

Eläkeläisten toimeentuloa koskeva tutkimus piirsi kuvan 
kasvun vuosikymmenestä. Eläkkeet, eläkkeensaajien määrä ja 
eläkemenot kasvoivat. Eläkkeensaajien kokemus omasta toi-
meentulosta oli lähes yhtä hyvä kuin työssä käyvillä. Työkyvyt-
tömyyseläkeläisten ja yksin asuvien asema on kuitenkin muita 
heikompi.
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Eläketurvakeskus on viime vuosina kehittänyt voimape-
räisesti menetelmiään vakuuttamisvelvollisuuden valvonnassa. 
Tulokset näkyvät entistä selvemmin. Vuonna 2011 löydettiin yli 
140 miljoonaa euroa eläkevakuuttamattomia palkkoja. Luku 
kasvoi edellisvuodesta 50 prosenttia. Puutteet koskivat noin   
17 000 työntekijää. Valtaosalla työnantajia asiat kuitenkin ovat 
kunnossa, puutteita on pienellä vähemmistöllä. 

Oikeaa tietoa oikeaan aikaan
Tämän vuoden aikana kansalaiset saavat työeläkeotteen, jossa 
näkyvät ensimmäistä kertaa tiedot myös julkiselta sektorilta 
karttuneista eläkkeistä. Entistä kattavamman työeläkeotteen 
luominen on ollut alan yhteinen, useamman vuoden kestänyt 
ponnistus.

Tärkeä kanava asiantuntijatiedon välittämisessä on toimiva 
verkkosivusto. Uudistettu Etk.fi -verkkopalvelu otettiin käyttöön 
kesäkuussa 2011. Se mahdollistaa entistä ajankohtaisemman 
uutisoinnin ja taustatiedon tarjoamisen asiantuntijayleisölle, 
päättäjille ja medialle. 

Käyttöön otettiin myös sähköiset uutiskirjeet, jotka välit-
tävät tietoa Eläketurvakeskuksen julkaisuista ja koulutuksista 
sekä työeläkevakuuttamisen valvontaan liittyvistä asioista. 

Eläkepoliittinen keskustelu
Vuosi 2011 oli vaalivuosi ja eläkepoliittinen keskustelu jatkui 
vilkkaana. Eläkejärjestelmän taloudellinen ja sosiaalinen kes-
tävyys olivat keskeiset teemat, samoin julkisen talouden kestä-
vyysvaje. Työeläkepäivässä marraskuussa puhunut sosiaali- ja 
terveysministeri Paula Risikko toivoi työmarkkinakeskusjärjes-
töjen eläkeneuvotteluryhmältä ehdotuksia alkuvuodesta 2012.

Maaliskuun loppupuolella työmarkkinoiden keskusjärjes-
töt tekivätkin sopimuksen työurien pidentämisen linjauksista 
ja eräistä konkreettisista toimista. Ehdotuksissa käsiteltiin mm. 
nuorten työllisyyttä, työssä jatkamisen tukemista, työterveys-
huollon kehittämistä ja työttömyysturvaa. Eläkeasioiden osalta 
linjattiin, miten vuoden 2005 eläkeuudistusta jatketaan vastaa-
maan muuttuneita oloja. Tavoitteena on ratkaisujen löytyminen 
niin, että muutokset voivat tulla voimaan viimeistään 1.1.2017. 
Nyt tehdyt linjaukset luovat hyvän pohjan jatkoneuvotteluille.

Kiitän lämpimästi Eläketurvakeskuksen henkilöstöä hie-
noista suorituksista viime vuoden aikana. Parhaat kiitokseni 
Eläketurvakeskuksen edustajistolle ja hallitukselle saamas-
tamme tuesta. 

Jukka Rantala
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Työeläkerahan kiertokulku 2011

Lakisääteisen työeläketurvan rahoittavat pääasiassa 
työeläkemaksujen maksajat: työnantajat, työntekijät 
ja yrittäjät. Heidän lisäkseen eläkemenojen kustan-
tamiseen osallistuvat Työttömyysvakuutusrahasto ja 
valtio omilla maksuosuuksillaan. Osa eläkekuluista 
maksetaan työeläkelaitosten rahastoimista eläkeva-
roista ja niille saaduista tuotoista. 

Eläkevaroja hallinnoivat työeläkelaitokset, jotka hoitavat 
eläkkeiden maksamisen. Osa kunkin vuoden työeläkemak-
suista rahastoidaan myöhempää käyttöä varten, mutta toi-
saalta rahastoja myös puretaan eläkkeitä maksettaessa. 
Kerättyihin vakuutusmaksuihin sisältyy myös osuus, jolla 
katetaan työeläkelaitosten toimintaan liittyviä kuluja. 

Maksuista
18 100

Valtio
2 900

Työn-
tekijät
3 600

Hoitokulut 600
Työeläkelaitosten

saamat
työeläkemaksut

22 100

Maksetut
eläkkeet

20 500

Rahastoista
2 400

Sijoitus-
tuotot
-3 800

Työttömyys-
vakuutus-

rahasto
600 

Rahastoon 3 400

Eläkevarat
136 300

Työn-
antajat
14 000

Yrittäjät
1 000

Luvut miljoonaa euroa ja osittain arvioita.
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Toimintakertomus
2011

Toimintaympäristö
Vuosi 2011 oli Eläketurvakeskuksen 51. toimintavuosi. Eläketur-
vakeskuksen hallitus kokoontui ensimmäisen kerran 5.10.1961 
ja päivälleen 50 vuotta myöhemmin Eläketurvakeskus vietti 
50-vuotisjuhliaan. Merkkivuoden kunniaksi julkaistiin myös 
juhlakirja ja graafista ilmettä uudistettiin.    

Vuoden 2005 työeläkeuudistuksen tavoitteena on ollut 
työurien pidentyminen. Toistaiseksi kehitys on edennyt uudis-
tuksen yhteydessä ennakoidulla tavalla. Eläkkeellesiirtyminen 
on myöhentynyt ja ikääntyneiden työntekijöiden työllisyys on 
parantunut. 

Toisaalta kansantalouden ja julkisen talouden tila ja pitkän 
ajan näkymät ovat olennaisesti heikentyneet kansainvälisen 
talouskriisin ja yleisen epävarmuuden seurauksena. Euroopan 
unionin ja euro-alueen kehitysnäkymät ovat poikkeuksellisen 
epävarmat. Julkisessa taloudessa arvioidaan olevan merkittävä 
kestävyysvaje. Työurien pidentäminen on nähty tärkeäksi maan 
hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteiseksi tavoitteeksi, 
jonka edistämiseksi on käynnissä monia eri hankkeita. 

Erityisesti eläketurvan uudistamistarpeita pohtinut työura-
ryhmä jatkoi työtään vuoden 2011 puolella. Sen perusteellinen 
raportti julkaistiin helmikuussa 2011. 

Toiminnan tuloksellisuus
Eläketurvan arviointia ja kehittämistä palvelevia selvityksiä jul-
kaistiin kahdessa laajassa työuraryhmän työn taustaksi valmis-
tellussa raportissa vuoden 2011 alussa. 

Vuonna 2011 toteutettiin kaikki asiakasryhmät kattava asia-
kastyytyväisyyskysely. Tulokset osoittivat sidosryhmien ja asiak-
kaiden olevan erittäin tyytyväisiä Eläketurvakeskukseen ja sen 
palveluihin. 

Uusi pitkän aikavälin eläkemenoja, -maksuja ja eläketa-
soa koskeva laskelma ja laaja katsaus eläkeläisten toimeentulon 
kehitykseen vuosina 2000–2010 julkaistiin. 

Uudistettu etk.fi otettiin käyttöön toukokuussa. Kelan vas-
taanottamat eläkehakemukset on otettu vastaan sähköisesti Elä-
keturvakeskuksessa ja eläkelaitoksissa marraskuusta 2011 läh-
tien.  Julkisen sektorin tiedot sisältävän työeläkeotteen vaati-
mien tietojärjestelmämuutosten valmistelu jatkui koko vuoden 
ja käyttöönotto oli maaliskuussa 2012.

EU:n sosiaaliturvasektorin sähköisen tietojenvaihdon val-
mistelu ei ole edennyt suunnitellusti. EU on jatkanut siirtymäai-
kaa toukokuuhun 2014. Tämä vaikuttaa sekä Eläketurvakeskuk-
sen, että Kelan ja Arekin tietojärjestelmäprojektien etenemiseen.
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Toimitusjohtajan
katsaus 2011

Taloudellinen kehitys
Vuonna 2011 tuotot olivat 44,4 milj. euroa, josta työeläkemak-
suun sisältyvä kustannusosuus kattoi 89,2 prosenttia. Rekisteri-
palveluiden myynti tuotti noin 1,6 milj. euroa. Muut tuotot (mm. 
koulutuspalvelujen myynti ja vuokratuotot) olivat noin 3,2 milj. 
euroa. Muissa tuotoissa on 0,7 milj. euron korvaus vuoden 2011 
Valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle 
kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain 
(VEKL) mukaisten palkattomien jaksojen rekisteröinnin kus-
tannuksista. Lisäksi vuonna 2011 saatiin vahingonkorvausta 0,3 
milj. euroa asianhallintaprojektin viivästymisestä.  Korkotuotot 
kaksinkertaistuivat edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 0,6 
miljoonaa euroa. Arek Oy maksoi vuoden 2010 osinkoa 0,4 milj. 
euroa. 

Eläketurvakeskuksen kulut olivat 46,2 milj. euroa. Kulut 
pienenivät edellisestä vuodesta 4 milj. euroa eli 8 prosenttia, 
mikä johtui suurimmaksi osaksi Arek Oy:ltä ostettujen rekisteri-
palveluiden hintojen alenemisesta. Rekisteripalvelujen ostot oli-
vat 11,9 milj. euroa eli 4,4 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. 
Muiden ulkopuolisten palveluiden kulut nousivat 0,7 milj. euroa, 
mikä johtui IT-alihankintojen kulujen 1,1 milj. euron noususta 
verrattuna edelliseen vuoteen. 

Eläketurvakeskuksen henkilöstökulut olivat vapaaehtoiset 
henkilösivukulut mukaan lukien 20,8 milj. euroa. Henkilöstöku-
lut pysyivät edellisen vuoden tasolla.

Toiminnan muut kulut alenivat 2 prosenttia edelliseen vuo-
teen verrattuna. 

Vuonna 2011 aloitettiin saniteettitilojen saneeraus kerrok-
sissa 4–11. Remontti valmistuu vuoden 2012 keväällä.

Arek Oy oikaisi aikaisempiin vuosiin kohdistuvaa ansainta-
järjestelmän rakentamiskustannusten laskutusta. Tämän netto-
vaikutus ETK:lle oli 0,9 milj. euroa. Arek Oy:lle maksettuja ote-
palveluennakkoja (2,1 milj. euroa korkoineen) aletaan hyvittää 
otepalvelutuotteen ostoja vastaan vuonna 2012. 

Kela rakentaa EU:n edellyttämän sähköisen tietojenvaihdon 
Suomen yhteyspisteen koko sosiaaliturvasektorin käyttöön. Elä-
keturvakeskuksen osuus näistä rakentamiskustannuksista oli 
0,4 milj. euroa vuosilta 2010–2011.

Siirtyneen luottovakuutuskannan toiminnasta palautet-
tiin eläkelaitoksille 0,2 milj. euroa. Garantia Oy:lle siirtyneeseen 
luottovakuutuskantaan liittyvät jälkiselvittelyt ovat päättyneet 
paitsi Kansa Internationalin osalta. 

Eläketurvakeskuksen kustannusosuusvelka nousi 29,5 milj. 
euroon pääosin siksi, että kulut jäivät 8,2 milj. euroa budjetoi-
tua pienemmiksi. Tähän keskeisenä syynä oli ulkopuolisten pal-
veluiden ja erityisesti Arek Oy:ltä ostettujen rekisteripalvelujen 
budjetoitua pienempi kulu. Muut tuotot olivat 0,4 milj. euroa 
ja rahoitustuotot 0,8 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Myös-

	 	 2011	 2010	 2009

Tuotot	yhteensä	 44,4	 49,9	 46,2

	 Kustannusosuudet	 39,6	 44,5	 40,8

	 Rekisteripalveluiden	myynnit	 1,6	 2,3	 2,8

	 Muut	tuotot	 3,2	 3,1	 2,6

Kulut	yhteensä	 46,2	 50,2	 46,9

	 Rekisteripalveluiden	ostot	 11,9	 16,3	 12,4

	 Muut	ulkopuoliset	palvelut	 3,7	 3,0	 	3,8

	 Henkilöstökulut	 20,8	 20,8	 20,3

	 Poistot	 	1,0	 1,1	 0,8

	 Toiminnan	muut	kulut	 8,8	 9,0	 9,6

Satunnaiset	erät	 0,9	 -	 -

Kustannusosuusvelka	 29,5	 24,0	 20,9

Tunnusluvut milj. euroa
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kään Arek Oy:ltä saatua oikaisua ei ollut otettu huomioon bud-
jetissa. 

Vuodelle 2012 ETK:n kustannusosuuskerrointa pienennet-
tiin tasolle, joka turvaa ETK:n maksuvalmiuden, mutta kääntää 
kustannusosuusvelan laskuun.

Markkinaoikeus käsitteli yhden valituksen liittyen Eläke-
turvakeskuksen julkisiin hankintoihin. Markkinaoikeus hylkäsi 
valituksen.

Henkilöstö
Eläketurvakeskuksen palveluksessa oleva henkilöstömäärä on 
viime vuosina alentunut suunnitellulla tavalla. 

Riskienhallinta
Eläketurvakeskuksen riskienhallinta perustuu hallituksen 
vuonna 2006 vahvistamaan riskienhallintapolitiikkaan. Tulos-
suunnitteluun liittyvät riskianalyysit tehtiin kaikilla osastoilla 
sekä johdossa. Vuoden 2011 operatiivisen riskienhallinnan pai-
noalueena olivat riskikuvaukset ja niiden vaikutukset Eläketur-
vakeskuksen tavoitteisiin. Riskejä arvioitiin palvelutoiminnan 
ja strategisten tavoitteiden näkökulmasta. Näiden lisäksi tehtiin 
operatiivisen toiminnan jatkuvuuteen liittyviä ulkoisia ja sisäi-
siä auditointeja sekä erillisiä riskianalyysejä kehittämisprojek-
tien yhteydessä. Merkittävimmät operatiiviset riskit liittyivät pal-
veluriskeihin, henkilöstöriskeihin ja keskeytysriskeihin. Avain-
riskeille suunniteltiin asianmukaiset hallintatoimet.

Tulevaisuuden näkymät
Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-
antavaa väestön ikärakenteen muutos. Eläkeikäisen väestön 
määrä ja osuus kasvaa nopeasti. 

Eläkkeelle siirtyneiden määrät pysyvät lähivuosina suurina. 
Eläkemenojen kasvu kiihtyy. Talouden ja työllisyyden, Euroo-
pan unionin ja työeläkejärjestelmän kehitysnäkymät ovat epä-
selvät. Tämä merkinnee mm. eläketurvan arviointiin ja kehittä-
miseen liittyvien palvelujen tarpeen kasvua.

Vakuutettujen ja lainsäädännön vaatimukset ja odotuk-
set sähköisiin asiointipalveluihin lisääntyvät edelleen. Palvelu-
jen tuottamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota palvelujen 
tuottamisen kustannuksiin, jotta työeläkealan tietojärjestelmä-
kustannusten kasvu saadaan taittumaan.  

Edustajisto hyväksyi varsinaisessa kevätkokouksessaan 
strategian taustaksi tarkoitetut toiminnan yleiset suuntaviivat. 
Hallitus hyväksyi uuden strategian vuosille 2012–2016 ”Työelä-
keturva tutuksi ja tehoa toimeenpanoon”. Strategialla Eläketur-
vakeskus yrittää vastata edellä kuvattuihin haasteisiin. Monet 

Eläketurvakeskuksen	henkilöstö	keskimää-
rin	ja	henkilöstön	palkkojen	ja	palkkioiden	
määrät	2009–2011	

		 Henkilöstö	 Palkat	ja	palkkiot	
		 	 (1	000	€)

2011	 393	 16	664
2010	 403	 16	757
2009	 408	 16	519	
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aikaisemmalla strategiakaudella aloitetut kehittämishankkeet 
jatkuvat edelleen. Niillä tähdätään palvelujen sähköistämiseen 
ja parantamiseen sekä toiminnan tehostamiseen. 

Strategisena tavoitteena on edelleen, että Eläketurvakes-
kuksen kustannusten osuus koko työeläkejärjestelmän kustan-
nuksista ei nouse. Toiminnan tehostuminen ja toimintatapojen 
kehittäminen mahdollistavat henkilömäärän hallitun alenemi-
sen lähivuosina. 

Eläketurvakeskus on jo pitkään kiinnittänyt huomiota toi-
mintansa ympäristövaikutuksiin. Se liittyi Maailman luonnon-
suojelusäätiön Green Office-ympäristöohjelmaan vuoden 2012 
alussa. 
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Tuloslaskelma
VARSINAINEN	TOIMINTA	 	 1.1.–31.12.2011	 	 1.1.–31.12.2010	

Tuotot	
Kustannusosuudet	 39	571	158,81	 	 44	497	516,56
Muut	tuotot	 4	788	823,30	 44	359	982,11	 5	422	926,06	 49	920	442,62

Kustannustenjako	
Tuotot	 1	741	666	490,59	 	 1	672	546	665,37
Kulut	 -1	741	622	080,07	 	 -1	672	640	290,55	
Siirto	seuraavalle	kaudelle	 -44	410,52	 -	 93	625,18	 -

Kulut	
Ulkopuoliset	palvelut	 -15	592	477,14	 	 -19	275	707,66	
Henkilöstökulut	

Palkat	ja	palkkiot	 -16	664	013,12	 	 -16	757	197,42
Eläkekulut	 -3	222	102,94	 	 -3	141	944,98
Muut	henkilösivukulut	 -923	338,86	 	 -922	476,25

Poistot	 -988	671,59	 	 -1	069	927,66	
Toiminnan	muut	kulut	 -8	833	029,54	 -46	223	633,19	 -9	007	925,13	 -50	175	179,10

Tulos	ennen	rahoituseriä	 	 -1	863	651,08	 	 -254	736,48	

Rahoitustuotot	ja	-kulut	
Tuotot	pysyvien	vastaavien	
sijoituksista	 434	000,00	 	 -	
Korkotuotot	 554	771,81	 	 257	010,84	
Korkokulut	 -1	392,01	 987	379,80	 -2	274,36	 254	736,48

Tulos	ennen	satunnaisia	eriä	 	 -876	271,28	 	 -

Satunnaiset	erät	
Satunnaiset	tuotot	 	 876	271,28	 	 -

Varsinaisen	toiminnan	tulos	 	 0	 	 0

SIIRTYNEEN	LUOTTOVAKUUTUSKANNAN	TOIMINTA

Kertyneen	ylitteen	selvittely	
Suoritukset	Garantialta	 245	932,69	 	 368	899,04
Palautukset	eläkelaitoksille	 -245	932,69	 	 -404	598,25
Siirto	taseeseen	 -	 -	 35	699,21	 -

Kannanhoidon	tulos	 	 0	 	 0
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Tase
VASTAAVAA	 		 31.12.2011	 	 31.12.2010

Pysyvät	vastaavat	 	 	
Aineelliset	hyödykkeet	 	 	

Rakennukset	ja	rakennelmat	 6	460	436,00	 	 6	798	527,00
Koneet	ja	kalusto	 1	871	319,69	 	 2	003	920,31
Muut	aineelliset	hyödykkeet	 88	178,16	 	 114	985,54
Keskeneräiset	hankinnat	 58	976,85	 8	478	910,70	 -	 8	917	432,85

Osakkeet	ja	osuudet	 	 	
Osuudet	omistusyhteysyrityksissä	 2	800	000,00	 	 2	800	000,00
Muut	osakkeet	ja	osuudet	 335	652,14	 3	135	652,14	 335	652,14	 3	135	652,14

	 	 	
Vaihtuvat	vastaavat	 	 	
Saamiset	 	 	

Myyntisaamiset	 462	384,23	 	 642	380,64
Muut	saamiset	 2	087	960,51	 	 2	048	564,03
Siirtosaamiset	 6	352	800,29	 	 966	972,26
Kustannustenjaon	tasausosuudet	 12	466,70	 8	915	611,73	 54	528,39	 3	712	445,32

Rahoitusarvopaperit	 	 	
Muut	arvopaperit	 	 8	900	565,41	 	 8	925	499,61

Rahat	ja	pankkisaamiset	 	 10	186	521,91	 	 7	826	316,52

	 	 39	617	261,89	 	 32	517	346,44

VASTATTAVAA	 	 31.12.2011	 	 31.12.2010

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

Vieras	pääoma	 	 	
Lyhytaikainen	 	 	

Ostovelat	 2	739	915,93	 	 2	243	985,19
Muut	velat	 549	578,67	 	 564	092,53
Siirtovelat	 6	822	269,66	 	 5	735	153,76
Kustannusosuusvelka	 29	505	497,63	 39	617	261,89	 23	974	114,96	 32	517	346,44

	 	 39	617	261,89	 	 32	517	346,44
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Tilinpäätöksen liitetiedot
TILINPÄÄTÖKSEN	LAATIMINEN	

Käyttöomaisuudesta	 on	 tehty	 suunnitelman	 mukaisesti	 EVL:n	 enimmäismenojäännöspoistot.	 Alle	 3	 vuoden	 taloudellisen	 pitoajan	
omaava	käyttöomaisuus	on	kirjattu	hankintatilikauden	kuluksi.	Poistosuunnitelma	on	sama	kuin	edellisenä	vuonna.	

Varsinaisen	 toiminnan	 tulos	 siirretään	 sisäisenä	 siirtona	 tuloslaskelman	 kustannusosuuserään	 sekä	 taseeseen	 kustannusosuusvel-
kaan.	

HENKILÖSTÖ	JA	TOIMIELINTEN	JÄSENET	 2011	 2010

	 Johdon	palkat	ja	palkkiot	
	 	 Toimitusjohtaja	ja	hänen	sijaisensa	 376	010,80	 365	634,00
	 	 Hallitus	 113	340,00	 99	896,94
	 	 Edustajisto	 38	965,00	 36	520,00

	 Henkilöstön	keskimääräinen	lukumäärä	 393	 403
	 Henkilöstökulut	 20	809	454,92	 20	821	618,65

Toimitusjohtajan	palkka-	ja	luontoisedut	olivat	231	013,00	euroa.
Toimitusjohtajan	sijaisen	palkka-	ja	luontoisedut	olivat	144	997,80	euroa.
Toimitusjohtajan	ja	hänen	sijaisensa	eläkeiät	ja	eläkkeet	ovat	TyEL:n	mukaiset.

TILINTARKASTAJAN	PALKKIOT	 2011	 2010

	 Tilintarkastus	 35	516	 33	825
	 Muut	palvelut	 108	311	 3	506

TULOSLASKELMAN	LIITETIEDOT	 2011	 2010	

Varsinainen	toiminta	
	 Muut	tuotot	
	 	 Rekisteripalvelujen	myynti	 1	616	861,41	 2	349	868,47
	 	 Koulutuspalvelujen	myynti	 481	820,00	 418	544,60
	 	 Muu	myynti	 1	168	020,28	 930	027,88
	 	 Vuokratuotot	 483	261,76	 510	105,33
	 	 Muut	tuotot	 1	038	859,85	 1	214	379,78
	 Muut	tuotot	yhteensä	 4	788	823,30	 5	422	926,06

	 Rahoitustuotot	ja	-kulut	
	 	 Osinkotuotot	
	 	 	 Omistusyhteysyritykseltä	 434	000,00	 -
	 	 Korkotuotot	
	 	 	 Omistusyhteysyritykseltä	 87	590,63	 29	045,93
	 	 	 Muilta	 467	181,18	 227	964,91
	 	 Korkokulut	
	 	 	 Muille	 -1	392,01	 -2	274,36
	 Rahoitustuotot	ja	kulut	yhteensä	 987	379,80	 254	736,48

Satunnaiset	erät	

Satunnaiset	tuotot	876	271,28	euroa	muodostuu	ansaintajärjestelmän	rakentamiskustannuksiin	
liittyvästä	oikaisusta	koskien	vuosia	2007–2010.	Summa	koostuu	hyvityslaskusta	1	668	777,50	euroa,	
josta	Eläketurvakeskus	hyvittää	edelleen	omia	asiakkaitaan	792	506,22	eurolla.	Ansaintajärjestelmän	
rakentamiskustannukset	on	kirjattu	vuosina	2007–2010	kirjanpidossa	rekisteripalveluostoihin	ja	-myynteihin.	

	 	 	 	 	
	



Eläketurvakeskuksen vuosikertomus 2011

Tilinpäätöksen liitetiedot
TASEEN	LIITETIEDOT

Käyttöomaisuus	 Rakennukset	 Koneet	ja	 Muut	aineelliset	 Osakkeet	ja
	 	 	 	 ja	rakennelmat	 kalusto	 hyödykkeet	 osuudet
	 Kirjanpitoarvo	01.01.2011	 6	798	527,00	 2	003	920,31	 114	985,54	 3	135	652,14
	 	 Lisäykset	 -	 493	382,59	 -	 -
	 	 Vähennykset	 -	 -2	210,00	 -	 -
	 	 Poistot	 -338	091,00	 -623	773,21	 -26	807,38	 -

	 Kirjanpitoarvo	31.12.2011	 6	460	436,00	 1	871	319,69	 88	178,16	 3	135	652,14
	
	 Kirjanpitoarvo	01.01.2010	 4	421	373,00	 1	498	775,11	 141	792,84	 3	135	652,14
	 	 Lisäykset	 2	752	300,94	 1	205	284,25	 -	 -
	 	 Vähennykset	 -	 -32	165,63	 -	 -
	 	 Poistot	 -375	146,94	 -667	973,42	 -26	807,30	 -
	 Kirjanpitoarvo	31.12.2010	 6	798	527,00	 2	003	920,31	 114	985,54	 3	135	652,14

	 Keskeneräiset	hankinnat	58	976,85	euroa	muodostuu	toimitalon	4–11	kerroksien	saniteettitilojen
	 peruskorjauksesta,	joka	valmistuu	vuonna	2012.	

Saamiset	 	 	 	 2011	 2010

	 Myyntisaamiset	
	 	 Omistusyhteysyritykseltä	 	 	 152	586,21	 266	042,64
	
	 Muut	saamiset	
	 	 Otepalvelun	ennakot	omistusyhteysyritykseltä	 	 	 2	087	472,41	 2	047	902,03

	 Siirtosaamiset	
	 	 Korkosaamiset	 	 	 38	407,25	 23	981,64
	 	 Hyvityslaskut	omistusyhteysyritykseltä	 	 	 5	196	321,36	 237	359,85
	 	 Hyvityslaskut	muilta	 	 	 29	363,39	 2	972,84
	 	 Menoennakot	 	 	 243	969,09	 77	146,40
	 	 Arvioitu	korvaus	terveydenhoitomenoista	 	 	 76	009,20	 81	373,95
	 	 Arvioitu	korvaus	VEKL-ilmoituksista		 	 	 700	000,00	 543	000,00
	 	 Muut	siirtosaamiset	 	 	 68	730,00	 1	137,58

	 Siirtosaamiset	yhteensä	 	 	 6	352	800,29	 966	972,26

Rahoitusarvopaperit	 	 	 2011	 2010

	 Rahoitusarvopaperit	sisältävät	pääosin	julkisen	kaupankäynnin	kohteena	olevia	yritystodistuksia.	
	 	 Kirjanpitoarvo	 	 	 8	900	565,41	 8	925	499,61
	 	 Nimellisarvo	 	 	 9	000	000,00	 9	000	000,00
	
Vieras	pääoma	 	 	 2011	 2010	

	 Ostovelat	
	 	 Omistusyhteysyritykselle	 	 	 1	007	808,46	 1	139	182,30

	 Siirtovelat	
	 	 Lomapalkkavelka	sosiaalikuluineen	 	 	 3	859	809,00	 3	722	096,37
	 	 Muut	siirtovelat	 	 	 2	962	460,66	 2	013	057,39

	 Siirtovelat	yhteensä	 	 	 6	822	269,66	 5	735	153,76

Osakeomistus	 	 	 2011	 2010	

	 Arek	Oy,	kotipaikka	Helsinki	
	 	 Osakkeiden	lukumäärä	 2	800	000	
	 	 Omistusosuus	%	 20	
	 	 Osuus	äänistä	%	 20	
	 	 Kirjanpitoarvo	 2	800	000,00	
	 	 Oma	pääoma	 	 	 14	145	640,89	 18	862	472,03
	 	 Tilikauden	tulos	 	 	 -2	546	831,14	 10	570	493,94
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Helsingissä	28.	päivänä	maaliskuuta	2012		

	 Leo	Suomaa	 Raija	Volk	 	 	

Merja	Ailus	 Risto	Alanko	 Eija	Kaipainen-Perttula	

Kaija	Kallinen	 Keijo	Karhumaa	 Sini	Kivihuhta	

Lasse	Laatunen	 Timo	Laitinen	 Jarmo	Pätäri	

Markku	Salomaa	 Timo	Sipilä	 Antti	Tanskanen	

Rauno	Vanhanen	

Jukka	Rantala	 	 	 	

Toimitusjohtaja	 	 	 	

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus

MUUT	LIITETIEDOT	 	 	 2011	 2010	

Vastuusitoumukset	ja	muut	vastuut	 	 	 	
	 Kiinnitys	vuokraoikeuteen	ja	rakennukseen			 	 	 387	336,00	 387	336,00
	 Leasingvastuiden	yhteismäärä	 	 	 	
	
	 	 Seuraavalla	tilikaudella	maksettavat	 	 	 82	917,24	 108	645,03
	 	 Myöhemmin	maksettavat	 	 	 40	475,35	 101	190,03



Eläketurvakeskuksen vuosikertomus 2011

Tilintarkastuskertomus
Eläketurvakeskuksen 

edustajistolle

Olemme tilintarkastaneet Eläketurvakeskuksen kirjanpidon, 
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 
1.1.–31.12.2011. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja lii-
tetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riit-
tävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. 
Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asian-
mukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjan-
pito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjes-
tetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen 
perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. 
Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä 
periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa 
noudatettavan hyvä tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilin-
tarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme 
tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, 
onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista vir-
heellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjoh-
taja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seu-
rata vahingonkorvausvelvollisuus Eläketurvakeskusta kohtaan, 
taikka rikkoneet Eläketurvakeskuksesta annettua lakia.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevi-
denssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomuk-
seen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. 
Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, 
johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennai-
sen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioides-
saan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on 
Eläketurvakeskuksessa merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot 
antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kan-
nalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suun-
nittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastus-
toimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lau-
sunnon Eläketurvakeskuksen sisäisen valvonnan tehokkuu-
desta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätök-
sen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon 
tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvi-
oiminen.
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Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilin-
tarkastusevidenssiä.

Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus 
antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat 
ja riittävät tiedot Eläketurvakeskuksen toiminnan tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätök-
sen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsingissä 17. päivänä huhtikuuta 2012

Deloitte & Touche Oy
KHT-yhteisö
Hannu T. Koskinen
KHT


