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Toimintakertomus 2020
Toimintaympäristö 

Vuodesta 2020 muodostui monin tavoin hyvin 
poikkeuksellinen koronaviruksen aiheuttaman 
pandemian ja sen rajoitustoimien sekä kansain-
välisen talouden taantuman vuoksi.  Suomen 
talouden arvioidaan supistuneen noin 3 prosent-
tia 2020. Tuotannon pudotus jäi siten Suomessa 
vähäisemmäksi kuin useimmissa muissa teolli-
suusmaissa. Poikkeustilanne heikensi työlli-
syyttä erityisesti palvelualoilla ja työllisyysaste 
supistui runsaan prosenttiyksikön.  Heikenty-
neestä työllisyystilanteesta huolimatta ikäänty-
neiden työllisyysasteet kehittyivät suotuisasti ja 
yli 60-vuotiaiden työllisyys parani. Kansantalou-
den palkkasumma supistui vajaan prosentin 
edellisvuodesta.  

Työmarkkinajärjestöt sopivat alkuvuodesta mää-
räaikaisesta yksityisalojen työnantajien työelä-
kemaksun 2,6 prosenttiyksikön alennuksesta 
vuoden jälkipuoliskon ajaksi. Toimen tarkoituk-
sena oli tukea yritysten työllistämismahdolli-
suuksia. Maksualennus supisti työeläkemaksu-
tuloa noin miljardi euroa. Maksualennus kerä-
tään takaisin korotettuna työeläkemaksuna 
vuosien 2022-2025 aikana. 

Koronakriisin puhkeaminen vuoden alussa johti 
aluksi taloudellisen epävarmuuden kasvuun ja 

osakekurssien jyrkkään laskuun ensimmäisen 
vuosineljänneksen aikana. Lasku heikensi mer-
kittävästi eläkelaitosten vakavaraisuutta. Kes-
kuspankkien ja valtioiden laajat elvytystoimet 
käänsivät osakekurssit kuitenkin kevään aikana 
nousuun ja lopulta työeläkevarojen tuotto koko 
vuodelta muodostui hyväksi ja eläkelaitosten 
keskimääräinen vakavaraisuus palautui samalle 
tasolle kuin edellisvuoden lopussa. 

Hallitus käynnisti koronakriisin vuoksi mittavia 
tuki- ja elvytystoimia. Yrityksille ja kunnille 
myönnettiin runsaasti tukia työllisyyden turvaa-
miseksi ja työttömyysturvaa parannettiin karens-
sisääntöjä lieventämällä. Kriisistä huolimatta 
hallitus pyrki toteuttamaan myös hallitusohjel-
man tavoitteita. Sosiaaliturvakomitea aloitti 
työskentelynsä ja loppuvuodesta hallitus teki 
päätöksen työttömyysturvan lisäpäivien poista-
misesta vuoteen 2025 mennessä. 

Lähes vuosikymmenen ajan jatkunut syntyvyy-
den lasku päättyi vuoden 2020 aikana. Syntynei-
den määrä nousi hieman edellisvuodesta. Koro-
naepidemian seurauksena nettomaahanmuutto 
Suomeen kasvoi. Ilmiö johtui lähinnä siitä, että 
tautitilanteen vuoksi monet ulkomailla asuneet 
suomalaiset palasivat kotimaahan ja maasta-
muutto väheni. 

Vanhuuseläkeikäraja nousi vuonna 1957 synty-
neillä 63 vuoteen ja 9 kuukauteen. Vanhuuseläk-
keelle jäi vuoden aikana 42 000 henkilöä, mikä 
oli 2 400 vähemmän kuin edellisvuonna.  Työky-
vyttömyyseläkkeelle siirtyi 19 000 henkilöä ja 
siirtyneiden määrä supistui kuudella prosentilla 
edellisvuodesta. Vuoden 2020 aikana siirtyi 
osittaiselle vanhuuseläkkeelle 14 000 henkilöä, 
missä oli nousua edellisvuoteen verrattuna noin 
viisi prosenttia. Eläkepolitiikan keskeisenä 
tavoitteena oleva 25-vuotiaan eläkkeelle siirty-
misiän odote nousi 61,9 vuoteen. Odotteen 
muutos oli 0,4 vuotta ja sitä voi pitää poikkeuk-
sellisen suurena. 

Eläketurvakeskuksen toiminta

Vuosi 2020 oli Eläketurvakeskuksen vuosien 
2017–2021 strategian ”Eläketieto eläväksi, pal-
velut paikalleen” neljäs toimeenpanovuosi.  

Eläketurvan arviointi ja kehittäminen 

Arvioinnin ja kehittämisen strategisissa tavoit-
teissa on onnistuttu seurantamittareiden perus-
teella tavoitteiden suuntaisesti. Eläketurvakes-
kuksen tuottaman tiedon käyttö on lisääntynyt ja 
asiakkaiden ja sidosryhmien tyytyväisyys on 
korkealla tasolla. 
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Eläketurvan kehittämiseen liittyen tehtiin run-
saasti erilaisia selvitystöitä, laskelmia ja muisti-
oita yhteiskunnallisten toimijoiden tarpeisiin. 
Eläketurvakeskus tuotti materiaalia työmarkki-
najärjestöille, eläkeneuvotteluryhmälle ja työlli-
syyspolitiikan valmistelijoille.  Yksityisen sekto-
rin eläkejärjestelmän ja kunnallisen eläkejärjes-
telmän yhdistämistä valmisteleva työryhmä 
jatkoi työtänsä ja Eläketurvakeskus tuotti suuren 
määrän laskelmia ja selvityksiä työryhmän käyt-
töön. Eläketurvakeskus osallistui myös perhe-
eläkeuudistuksen ja osatyökyvyttömyyseläkkeen 
lineaarisen mallin säädösvalmisteluun. Uusi YEL-
työryhmä aloitti työnsä ja Eläketurvakeskus teki 
sille taustatöitä. 

Tutkimus- ja asiantuntijatiedon viestintää jatket-
tiin monikanavaisesti. Etk.fi-verkkopalvelu 
uudistettiin kesäkuussa ja vierailumäärä kasvoi 
vuositasolla 4 prosenttia 680 000:een.  

Eläketurvakeskuksen mediaosumien kokonais-
määrä laski aiempaan vuoteen verrattuna 28 
prosenttia, mutta huomioarvo eli artikkelikohtai-
sen näkyvyyden laajuus nousi. Korona-aiheisten 
uutisten määrä söi palstatilaa muilta uutisilta 
erityisesti keväällä.  

Eläketurvakeskuksen tutkimuksia julkaistiin 
omissa sarjoissa ja tutkimusartikkeleita tieteelli-
sissä ja muissa lehdissä. Myös kansainvälistä 
julkaisemista jatkettiin. Tutkimustuloksista ker-
rottiin lisäksi Etk.fi-blogissa ja Työeläke-leh-
dessä. Blogin kokonaiskävijämäärä kasvoi 71 

prosenttia ja Työeläke-verkkolehden 38 prosent-
tia. Myös sosiaalisen median kanavien seuraaja-
määrät ja julkaisujen näyttömäärät kasvoivat. 

Eläketurvan toimeenpano  

Tulorekisteriin perustuvan valvonnan kehittämis-
työtä jatkettiin. Tulorekisteritiedon hyödyntämi-
nen eläkevakuuttamisen valvonnassa on edel-
leen haastavaa. Aiemman massavalvonnan kal-
taista TyEL-massavalvontaa ei voitu toteuttaa ja 
selvitettyjen vakuuttamattomien palkkojen 
määrä oli vuonna 2020 odotetusti huomattavasti 
edellistä vuotta pienempi. YEL-valvonnassa huo-
mioitiin pandemian tilanne mutta kokonaisuu-
dessaan valvonta sujui aiempien vuosien 
tapaan. Oy-osakkaiden valvontaa koskeva mää-
rittely siirtyi seuraavalle vuodelle. TyEL-valvon-
taan liittyen selvitettiin uusia yhteistyömuotoja 
muun muassa Harmaan talouden selvitysyksi-
kön kanssa. 

EESSI (sosiaaliturvatietojen sähköinen EU-tasoi-
nen vaihtojärjestelmä) otettiin syksyllä kaksivai-
heisesti käyttöön usean vuoden valmistelun jäl-
keen ja on nyt käytössä koko työeläkealalla. 
Arvion mukaan Suomessa tulee liikkumaan vuo-
sitasolla yli 570 000 eläkeasioihin liittyvää 
EESSI-sanomaa.  Eläketurvakeskus on automati-
soinut laajasti omia EESSI-prosessejaan ulko-
maan eläkehakemusten ja lähetetyn työntekijän 
todistusten osalta. Käyttöönoton tueksi Eläke-
turvakeskus valmisteli runsaasti koulutus- ja 
ohjeistusmateriaalia. Erilaiset selvittelyt työllis-

tivät Eläketurvakeskuksen asiantuntijoita sekä 
ennen käyttöönottoa että sen jälkeen. 

Otepalveluiden kokonaisuudistusta jatkettiin 
yhdessä Arek Oy:n ja eläkelaitosten kanssa. Tou-
kokuusta 2021 alkaen myös viranomaisille 
annettavat otteet tuotetaan uusilla palveluilla. 

Eläketurvakeskuksen yhteisen asiakaspalvelun 
toimintaa kehitettiin vuonna 2019 tehdyn arvi-
oinnin perusteella. Kehittämisen kohteena olivat 
osallistamisen, tiedonkulun, asiakaskohtaami-
sen ja laadun parantaminen sekä poikkeustilan-
teiden määrittely ja vastuuttaminen. Vuonna 
2020 päätettiin perustaa uusi ulkomaanpalvelu-
jen osasto, joka hoitaa aikaisemmin lakiosaston 
ja ulkomaisten eläkeasiain osaston vastuulla 
olleita tehtäviä. Uuden osaston vastuulla on jat-
kossa ulkomaiset eläkehakemukset, ulkomaan-
työn vakuuttaminen, asiakaspalvelu sekä koti-
mainen eläkelaskenta ja -neuvonta. Muutoksen 
jälkeen lakiosasto vastaa aiempaa selkeämmin 
Eläketurvakeskuksen juridisista palveluista. 

Työeläketurvan perusteiden kansalaisviestintä 
jatkui eri kanavissa. Työeläke.fi-verkkopalvelun 
vierailumäärä kasvoi edellisestä vuodesta 6 pro-
senttia noin 1,7 miljoonaan. Eläkelaskuri on työ-
eläkeotteen ohella sivuston suosituin palvelu. 
Uutta osittaisen vanhuuseläkkeen laskuria kehi-
tettiin kertomusvuoden aikana. 

Eläketurvakeskus osallistui eläketurvaa käsitte-
levään keskusteluun median mielipideosastojen 
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ja somekanavien avulla, antamalla haastatteluja 
medialle ja pitämällä alustuksia. Syksyllä tuotet-
tiin Eläkekomitea-podcast. Loppuvuonna toteu-
tettiin myös Työeläke tekijäänsä kiittää -kam-
panja verkossa, radiossa ja aikakauslehdissä.  

Eläketurvakeskuksen uusien toimitilojen suun-
nittelu Kalasataman Kampukselle eteni aikatau-
lun mukaisesti, ja uusiin monitoimitiloihin pääs-
tiin muuttamaan vuoden lopussa. 

Työyhteisöviestinnässä korostuivat toimitila-
muutokseen valmistautuminen, strategiatyö, 
korona ja intranetin alustauudistus.

Taloudellinen kehitys 

Eläketurvakeskus perii tuottamistaan palveluista 
toimintokohtaisia palvelumaksuja. Siltä osin, 
kun Eläketurvakeskuksen saamat toimintokoh-
taiset palvelumaksut ja muut tuotot eivät riitä 
kustannusten kattamiseen, katetaan kustannuk-
set eläkelaitosten keräämällä ja työeläkevakuu-
tusmaksuihin sisältyvällä Eläketurvakeskuksen 
kustannusosuudella. Kustannusosuutta määri-
tettäessä otetaan huomioon myös Eläketurva-
keskuksen maksuvalmiuden turvaaminen. 

Eläkelaitosten kustannusosuudella katettiin Elä-
keturvakeskuksen vuoden 2020 kuluista 38,9 
milj. euroa, joka oli 15,4 milj. euroa enemmän 
kuin vuonna 2019. Vuonna 2019 kustannus-
osuudella katettavan osuuden taso oli poikkeuk-
sellisen matala, koska toiminnan kuluja katettiin 

kiinteistön kaupasta syntyneillä tuotoilla.  

Palvelutoiminnan tuotot olivat 1,2 milj. euroa. 
Rekisteripalveluiden myynti (0,9 milj. euroa) 
nousi 0,1 milj. euroa edelliseen vuoteen verrat-
tuna. Muut palvelutoiminnan tuotot mm. asian-
tuntijatyön ja koulutuspalvelujen myynti olivat 
0,3 milj. euroa ja laskivat hiukan vuoteen 2019 
verrattuna.  Eniten laski koulutuspalvelujen 
myynti 0,1 milj.  euroa. 

Muut palvelutoiminnan tuotot, asiantuntijatyön 
ja koulutuspalvelujen myynti olivat 0,3 milj. 
euroa. Vuonna 2019 muut tuotot sisälsivät toimi-
talon kiinteistökaupasta syntyneen kertaluontei-
sen erän 12,3 milj. euroa. 

Eläketurvakeskuksen kulut olivat 40,5 milj. 
euroa. Kulut nousivat edellisestä vuodesta 3,0 
milj. euroa.  

Ulkopuolisten palveluiden kulut olivat yhteensä 
11,3 milj. euroa. Työeläkealan yhteisten tietojär-
jestelmien palvelut oikaisuineen olivat 8,5 milj. 
euroa eli 2,9 milj. euroa edellisvuotta enemmän. 
Kustannuksia nostivat erityisesti EESSI-palvelui-
den käyttöönotto, palkattomien aikojen rekiste-
röinnin merkittävä hinnannousu sekä viran-
omaispalvelun projektimaksu. Lisäksi enna-
koimattomia kustannuksia aiheutui 
työttömyyskassojen yhdistymisestä johtuneesta 
rekisteritietojen päivityksestä.  Eläketurvakes-
kuksen omien tietojärjestelmien kulut 2,4 milj. 
euroa ja muut ulkopuoliset palvelut 0,3 milj. 

euroa pysyivät edellisen vuoden tasolla. 

Henkilöstökulut 20,4 milj. euroa pysyivät edelli-
sen vuoden tasolla. Vapaaehtoiset henkilöstöku-
lut olivat 0,8 milj. euroa ja laskivat 0,3 milj. 
euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Merkittävin 
syy kulujen laskuun oli henkilökunnan siirtymi-
nen pääosin etätyöhön koronapandemian 
vuoksi. Eniten laskivat työpaikkaruokailun kulut 
0,2 milj. euroa. 

Hallinnon ICT-kulut 2,4 milj. euroa sisältävät pal-
velutoimintojen tukemiseen tarvittavia palve-
luita, kuten esimerkiksi konesali- ja kapasiteetti-
palveluita sekä valmisohjelmistoihin ja tietolii-
kenteeseen liittyviä kuluja. Kulut nousivat 0,1 
milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. 

Toimitila- ja kiinteistökulut olivat 3,9 milj. euroa 
ja ne nousivat 1,3 milj. euroa verrattuna edelli-
seen vuoteen. Toisin kuin edellisvuonna, Eläke-
turvakeskus toimi vuokratiloissa koko vuoden 
2020.  

Poistot käyttöomaisuudesta olivat 0,3 milj. 
euroa ja ne laskivat 0,4 milj. euroa edelliseen 
vuoteen verrattuna. Vertailuvuoden poistoissa 
oli mukana 2019 myydyn toimitalon puolen vuo-
den poisto.  

Investointeja tehtiin yhteensä 1,4 milj. euroa ja 
ne kohdistuivat pääasiassa vuoden 2021 alussa 
käyttöön otetun uuden toimitilan hankintoihin. 
Hankinnat kohdistuivat toimistokalusteisiin (0,7 
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milj. euroa), toimistokoneisiin (0,5 milj. euroa) ja 
muuhun kalustoon (0,2 milj. euroa). Suuresta 
osasta vuonna 2020 hankitusta käyttöomaisuu-
desta poisto aloitetaan vuonna 2021 uuden toi-
mitilan käyttöönoton alettua. 

Rahoitustuotot (0,1 milj. euroa) tulivat pääosin 
Arek Oy:lle annetun osakaslainan korosta. Rahoi-

tustuotot pienenivät edelliseen vuoteen verrat-
tuna.  

Eläketurvakeskuksen kustannusosuusvelka eli 
eläkelaitosten Eläketurvakeskukselle maksa-
mista kustannusosuuksista käyttämättä oleva 
osa oli vuoden 2020 lopussa 10,2 milj. euroa. 
Kustannusosuusvelka pieneni suunnitellusti 

edellisestä vuodesta 19,5 milj. euroa, koska 
kulujen kattamiseen käytettiin edellisinä vuo-
sina syntynyttä ylitettä. Ostovelat 3,0 milj. euroa 
olivat 1,4 milj. euroa edellisvuotta suuremmat, 
johtuen pääosin uuteen toimitilaan loppuvuo-
desta tehdyistä hankinnoista. Rahoitusomaisuus 
oli vuoden 2020 lopussa 13,4 milj. euroa. Mak-
suvalmius pysyi hyvänä koko vuoden.

Johto 

Eläketurvakeskuksen lakiasioista vastaava joh-
taja Heli Backman siirtyi STM:ään 1.5.2020. Hal-
litus nimitti hänen seuraajakseen oikeustietei-
den kandidaatti Karoliina Kiurun 3.8.2020 läh-
tien.  

Henkilöstö 

Eläketurvakeskuksen vakinaisten toimien määrä 
vuoden lopussa alittaa hieman strategiakaudelle 
laaditut henkilöstönäkymät. Eläketurvakeskuk-
sen keskimääräinen henkilömäärä laski edelli-
sestä vuodesta 7 henkilöllä. 

Eläketurvakeskuksen henkilöstön määrä keskimäärin 
sekä palkat ja palkkiot

Vuosi Henkilöstö Palkat ja palkkiot
(1 000 €)

2020 322 17 290

2019 329 17 065 
2018 331 16 914

Tunnusluvut milj. euroa 2020 2019 2018

Tuotot yhteensä 40,4 37,4 38,7
Kustannusosuudet 38,9 23,5 37,1
Palvelutoiminnan tuotot
   Rekisteripalveluiden myynti 0,9 0,8 0,8
Palvelutoiminnan muut tuotot 0,3 0,4 0,4
Muut tuotot 0,3 12,7 0,5

Kulut yhteensä 40,5 37,5 38,8
Ulkopuoliset palvelut
   Työeläkealan yhteisten 
   tietojärjestelmien palvelut

8,5 5,6 6,8

   Muut ulkopuoliset palvelut 2,7 2,7 3,5

Henkilöstökulut 20,4 20,4 20,3
Poistot 0,3 0,7 1,3
Muut kulut 8,5 8,0 6,8

Rahoitustuotot ja -kulut 0,1 0,1 0,2

Kustannusosuusvelka 10,2 29,8 16,1
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Eläketurvakeskuksessa työskenteli vuoden 2020 
lopussa 313 henkilöä. Vakinaisessa työsuh-
teessa heistä oli 94,5 prosenttia. Naisten osuus 
oli 77 prosenttia. Korkeakoulututkinnon suorit-
taneita oli 73 prosenttia. 

Vuoden 2020 aikana vanhuuseläkkeelle jäi 16 
henkilöä. Työurat olivat pitkiä: keskimäärin eläk-
keelle jäätiin 65 vuoden iässä ja 36 vuoden ETK-
uran päätteeksi. 

Koronavuosi muutti työtapoja 

Yhteiskunnan koronarajoitusten myötä Eläketur-
vakeskuksessa siirryttiin laajasti etätyöhön 
maaliskuussa. Uusien työtapojen omaksuminen 
oli ripeää, ja työt sujuivat vuoden aikana hyvin 
poikkeusoloista huolimatta. 

Henkilöstön jaksamista etätyössä tuettiin mm. 
joustavoittamalla työaikajärjestelyjä ja mahdol-
listamalla työvälineiden vieminen toimistolta 
kotiin. Etätyön vaikutuksia henkilöstöön kartoi-
tettiin kyselyin.  Poikkeusaika ja tehdyt toimen-
piteet näkyivät merkittävästi vähentyneinä pois-
saoloina: sairauspoissaoloprosentti vuonna 
2020 oli 1,84.   

Kohti uutta työskentely-ympäristöä 

Etätyösuositus hankaloitti henkilöstön osallista-
mista Eläketurvakeskuksen pitkään valmistel-
tuun muuttoon, mutta toimitilahanke eteni hyvin 
ja aikataulussa olosuhteista huolimatta. Toimiti-

lauudistuksen valmistelun yhteydessä Eläketur-
vakeskuksen oma työterveysasema päätettiin 
säilyttää ja tarjota uusissa toimitiloissa entisiä 
vastaavat työterveyspalvelut.   

Toimitilamuutoksen yhteydessä uudistettiin 
henkilöstöetujen kokonaisuutta siirtymällä koh-
dennetun maksuvälineen käyttöön etujen tarjoa-
misessa. Lounasetua laajennettiin paremmin 
etätyöskentelyä palveleviksi sähköisellä lounas-
setelillä. Henkilöstöetujen kokonaisuutta täy-
dennettiin lisäksi uudella työmatkaedulla. 

Eläketurvakeskuksessa otettiin 1.4.2020 työeh-
tosopimuksen osana käyttöön uusi palkkausjär-
jestelmä. Palkkausjärjestelmä pohjautuu Korn 
Ferryn Hay-järjestelmään ja Eläketurvakeskuk-
selle räätälöityyn toimiperhemalliin. Uudessa 
palkkausjärjestelmässä korostuu palkan oikeu-
denmukaisuus suhteessa työn vaativuuteen ja 
yksilön työsuoritukseen sekä palkan kilpailuky-
kyisyys markkinapalkkoihin nähden. 

Riskienhallinta 

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

Tulosraportoinnin yhteydessä raportoitiin myös 
riskien kehitys vuoden aikana ja toteutuneet 
ennakoimattomat riskit. Joitakin tunnistettuja 
avainriskejä toteutui osittain vuonna 2020.  

EESSI:n eläkkeitä koskevaa, toista käyttöönottoa 
jouduttiin edelleen siirtämään lokakuulta joulu-
kuulle ensimmäisessä käyttöönotossa ilmennei-
den runsaiden virheiden ja selvittelyiden vuoksi. 
Näin saatiin varmistettua onnistunut käyttöön-
otto joulukuulla. 

Tulorekisteriin ja ETK-rajapintaan liittyvien 
ongelmien vuoksi valvonnassa yksittäisten asioi-
den käsittely on hidasta ja suurempien aineisto-
jen käsittelyssä on edelleen suorituskykyyn liit-
tyviä ongelmia. Selvitettyjen vakuuttamattomien 
TyEL-palkkojen määrä oli huomattavasti edellistä 
vuotta pienempi. Suurin syy tähän on, että enää 
ei voida verrata kaikkien TyEL-työnantajien vuo-
sitason verotustietoja TyEL-palkkoihin.  

Eläketurvakeskuksen toiminnan edellytyksenä 
on digitaalisen ympäristön toimivuus. Jatkuvuu-
den turvaamiseksi toiminnassa huomioitiin 
kyberturvallisuuteen liittyvät riskit. Kyberturval-
lisuudesta ja tietoturvasta huolehdittiin ajanta-
saiseen tilanne- ja uhkakuvaan ja riskienhallin-
taan perustuen.  

Teknisiä suojauksia ja poikkeamien havainnoin-
tikykyä parannettiin parhaita toimintatapoja ja 
käytäntöjä soveltaen. Kyberturvallisuuden puut-
teita ja haavoittuvuuksia etsittiin automatisoi-
duilla skannauksilla, auditoinneilla ja harjoitte-
lulla sekä ulkopuolisten palveluiden riskikartoi-
tuksilla.  
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Tehtyihin havaintoihin reagoitiin niiden edellyt-
tämällä vakavuudella. Poikkeamat havaittiin 
pääsääntöisesti valvontajärjestelmillä. Merkittä-
viltä poikkeamilta vältyttiin, eikä merkkejä hyök-
kääjien onnistuneista toimista havaittu. 

Tulevaisuuden näkymät 

Yleiset näkymät  

Maailmantalouden kehitysnäkymät ovat edel-
leen epävarmat koronapandemian vuoksi. On 
kuitenkin mahdollista, että rokotusten avulla 
pandemia laantuu vuoden loppuun mennessä. 
Talousennusteet ennakoivat talouksien elpy-
mistä ja Yhdysvalloissa ja Euroopassa voimak-
kaasti elvyttävä talouspolitiikka tukee talouk-
sien kehitystä. Myös Suomessa talouspolitiikka 
pysyy elvyttävänä ainakin vuonna 2021.   

Vienti ja työllisyys voivat vuoden 2021 aikana 
palautua Suomessa samalle tasolle kuin vuonna 
2019. Koronakriisin perinnöksi jää kuitenkin jul-
kisen velan kasvu. Toistaiseksi on epäselvää, 
kuinka suuria sopeuttamistarpeita kriisistä muo-
dostuu julkiselle taloudelle. Arviot julkisen 
talouden tilasta ennakoivat sopeutustarvetta, ja 
uusia työllisyyttä ja kasvupotentiaalia vahvista-
via toimia pidetään välttämättöminä. 

Vuoden 2020 koronakriisi ja osakekurssien voi-
makas vaihtelu uhkasivat työeläkejärjestelmän 
vakautta, mutta talouden nopea toipuminen kor-
jasi tilanteen nopeasti. Eläkevarat kasvoivat 

edellisvuotta suuremmiksi ja eläkelaitosten 
vakavaraisuus palautui hyvälle tasolle. Lähivuo-
sien kehitys näyttää vakaalta, joskin sijoitus-
markkinoiden kehitystä on vaikea ennakoida.  

Tällä hetkellä työeläkejärjestelmän merkittävin 
pitkän tähtäyksen haaste liittyy väestökehityk-
seen. Tilastokeskuksen väestöennuste perustuu 
siihen, että viime vuosien matala syntyvyys jat-
kuu muuttumattomana.  Jos syntyvyys pysyy 
matalana, työikäisen ja työllisen väestön määrä 
pienenevät, ja työeläkkeiden pitkän aikavälin 
rahoitukselliseen kestävyyteen kohdistuu aiem-
paa suurempia paineita. Syntyvyydessä näyttäisi 
kuitenkin olevan tapahtumassa pieni positiivi-
nen käänne. Vuoden 2021 loppupuolella julkais-
tava uusi väestöennuste voi siksi muuttaa eläke-
järjestelmän näkymiä jonkin verran. 

Eläkemenon kasvu on jatkumassa, joskin vuo-
den 2020 osalta se oli ennakoitua hieman 
hitaampaa. Ikääntyneiden työllisyyskehitys on 
ollut myönteistä ja eläkkeelle jääminen on myö-
hentynyt. Kehityksen valossa on todennäköistä, 
että trendit jatkuvat ja eläkkeellesiirtymisiän 
kehitykselle työeläkeuudistuksessa asetettu 
tavoite saavutetaan.  

Eläketurvakeskuksen näkymät 

Eläketurvakeskuksen strategiakauden viimeisen 
vuoden painopisteet ovat työeläkeuudistuksen 
toimeenpanossa, seurannassa ja arvioinnissa, 
eläketurvan tuntemisen lisäämisessä, työeläke-

alan yhteisen tavoitteenasettelun ja päätöksen-
teon tukemisessa sekä Eläketurvakeskuksen ja 
työeläkealan yhteisten palveluiden kehittämi-
sessä. 

Vuonna 2021 useiden merkittävien lainmuutos-
ten selvittely ja valmistelu jatkuvat. Eläketurva-
keskus arvioi sekä eläketurvan että toimeenpa-
non näkökulmasta mm. yksityisen ja kunnallisen 
eläkejärjestelmän yhdistämistyön ja YEL:in 
kehittämissuunnitelmia.  Lisäksi selvitetään, voi-
taisiinko ns. palkattomista ajoista kertyvä eläke 
laskea tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen poh-
jalta. 

Työt yhteisten tietojärjestelmien alueella jatku-
vat. Uuden ulkomaan palvelujen osaston toi-
minta on tarkoitus vakiinnuttaa sujuvaksi. Tulo-
rekisteriin perustuvan valvonnan, TyEL-massa-
valvonnan sekä YEL-valvonnan kehittämistä 
jatketaan.  

Uusien toimitilojen toimivuus päästään testaa-
maan kunnolla käytännössä vasta koronarajoi-
tusten päätyttyä. Ensimmäiset vaikutelmat 
uusista työtiloista ja niissä työskentelystä ovat 
kuitenkin positiivisia. 

Vuonna 2021 Eläketurvakeskuksen kulujen arvi-
oidaan pysyvän vuoden 2020 toteutuneella 
tasolla. Arek Oy:n hinnoittelu-uudistuksen takia 
rekisteripalveluiden kustannuksista Eläketurva-
keskukselle osittuvaan kustannukseen sisältyy 
kuitenkin epävarmuutta.
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Hallitus
Vuosi 2020 oli Eläketurvakeskuksen 60. toimintavuosi. Hallitus kokoontui 8 kertaa ja piti kaksi seminaaria.

Hallitus 2020-2021 

Jukka Ahtela, Ahtela Consulting Oy, puheenjohtaja 

Essi Rentola, Sosiaali- ja terveysministeriö, varapuheenjohtaja

Minna Helle, Teknologiateollisuus ry

Ilkka Oksala, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Antti Tanskanen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, 6.4.2020 saakka 
Sami Pakarinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, 7.4.2020 alkaen 

Markku Jalonen, KT Kuntatyönantajat

Sinikka Näätsaari, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Keijo Karhumaa, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Katarina Murto, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, 24.12.2020 saakka 
Marja-Liisa Rajakangas, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, 25.12.2020 alkaen

Katri Ojala, Akava ry

Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Janne Makkula, Suomen Yrittäjät ry

Allan Paldanius, Keva

Katja Veirto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo

Sini Kivihuhta, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, 31.12.2020 saakka 
Tiina Nurmi, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, 1.1.2021 alkaen
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1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
Tuotot
Kustannusosuudet 38 898 186,76 23 493 486,92
Palvelutoiminnan tuotot 1 198 705,91 1 190 750,23
Muut tuotot 304 728,07 40 401 620,74 12 681 472,43 37 365 709,58

Kustannustenjako
Saadut kustannustenjakoerät 2 482 801 467,98 2 142 314 928,36
Maksetut kustannustenjakoerät -2 482 777 263,31 -2 142 265 712,80
Siirto seuraavalle kaudelle -24 204,67 - -49 215,56 -

Kulut
Ulkopuoliset palvelut -11 252 563,66 -8 290 750,08
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -17 289 659,50 -17 065 323,63
Eläkekulut -2 527 570,62 -2 833 768,55
Muut henkilösivukulut -584 792,59 -520 807,00

Poistot -326 141,42 -740 646,33
Muut kulut -8 485 669,58 -40 466 397,37 -8 036 667,94 -37 487 963,53
Tulos ennen rahoituseriä -64 776,63 -122 253,95

Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot pysyvien vastaavien 
sijoituksista - 7 600,00

Muut korko- ja rahoitustuotot 76 250,92 116 031,99
Korkokulut -11 474,29 64 776,63 -1 378,04 122 253,95
Tilikauden tulos -0 -0

Tilinpäätös
Tuloslaskelma
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Vastaavaa 31.12.2020 31.12.2019
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 214 347,53 235 685,43
Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat - -
Koneet ja kalusto 1 834 572,19 764 924,15
Muut aineelliset hyödykkeet 111 723,18 1 946 295,37 88 178,16 853 102,31

Osakkeet ja osuudet
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 35 488,02 35 488,02
Muut osakkeet ja osuudet - 35 488,02 - 35 488,02

Vaihtuvat vastaavat
Saamiset

Pitkäaikaiset
Lainasaamiset 611 423,81 1 222 847,61

Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset 363 953,15 287 156,55
Lainasaamiset 611 423,80 611 423,80
Muut saamiset 227 994,40 365 494,00
Siirtosaamiset 630 354,38 20 937 066,59
Kustannustenjaon tasausosuudet - 1 833 725,73 9 153,90 22 210 294,84

Rahat ja pankkisaamiset 13 431 154,45 11 131 075,09
18 072 434,91 35 688 493,30

Vastattavaa 31.12.2020 31.12.2019
Oma pääoma
Edellisten tilikausien tulos 0 0
Tilikauden tulos 0 0 0 0

Vieras pääoma
Pitkäaikainen

Luottovakuutusvelka - 0,00 24 593,27 24 593,27
Lyhytaikainen

Ostovelat 2 979 719,45 1 532 186,09
Muut velat 475 239,89 444 876,64
Siirtovelat 4 367 982,84 3 922 911,74

Kustannustenjaon tasausosuudet 14 906,52 -
Kustannusosuusvelka 10 234 586,21 18 072 434,91 29 763 925,56 35 663 900,03

18 072 434,91 35 688 493,30

Tase
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Rahoituslaskelma
2020 2019

Varsinaisen toiminnan rahavirta
Saadut kustannusosuudet eläkelaitoksilta 19 858 847,41 37 184 364,34
Kustannusosuuksien järjestelyerä 20 000 005,00 -20 000 005,00
Palvelutoiminnan tuotoista ja muista tuotoista 
saadut maksut 1 436 888,36 1 547 525,91

Maksut varsinaisen toiminnan kuluista -38 999 134,56 -36 786 403,26
Saadut korot 20 039,19 19 254,74
Maksetut korot -10 300,47 -1 956,50

Varsinaisen toiminnan rahavirta 2 306 344,93 -18 037 219,77

Kustannustenjaon rahavirta
Saadut kustannustenjakoerät 2 482 801 074,54 2 142 314 868,36
Maksetut kustannustenjakoerät -2 482 802 000,83 -2 142 266 336,46

Kustannustenjaon rahavirta -926,29 48 531,90

Investointien rahavirta
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
investoinnit ja luovutustulot -672 810,26 18 217 293,04

Luovutustulot muista sijoituksista 0,00 335 000,00
Lainasaamisten takaisinmaksut 611 423,80 611 423,80
Saadut korot investoinneista 56 047,18 96 681,39
Saadut osingot investoinneista 0,00 7 600,00

Investointien rahavirta -5 339,28 19 267 998,23

Rahavarojen muutos 2 300 079,36 1 279 310,36

Rahavarat tilikauden alussa 11 131 075,09 9 851 764,73
Rahavarat tilikauden lopussa 13 431 154,45 11 131 075,09

2 300 079,36 1 279 310,36

Rahavirtalaskelman ryhmittelyä on tarkennettu tilinpäätöksessä 31.12.2020 vertailutietoineen.
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Tilinpäätöksen liitetiedot

 Tilinpäätöksen laatiminen

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Ohjel-
mistolisenssien hankinnasta on tehty 4 vuoden tasapoisto. Muusta kalustosta on tehty EVL:n maksimi menojään-
nöspoisto. Alle 3 vuoden taloudellisen pitoajan omaava käyttöomaisuus on kirjattu hankintatilikauden kuluksi. 
Muuten poistosuunnitelma on sama kuin edellisenä vuonna. Tietojärjestelmiin kohdistuvat kehitystyöt on käsitelty 
vuosikuluina.

Tilikauden tulos siirretään sisäisenä siirtona tuloslaskelman tuottojen Kustannusosuudet-erään sekä taseeseen 
Kustannusosuusvelkaan. Tilikauden tulos sisältää arvion kuluvan vuoden lopullisesta kustannusosuuden oikaisu-
erästä. Edellisen vuoden kustannusosuuksien oikaisuerä kirjataan taseen kustannusosuusvelan lisäykseksi tai 
vähennykseksi.

Tuloslaskelman liitetiedot 2020 2019
Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
Henkilöstökulut 20 402 022,71 20 419 899,18
Henkilöstö 322 329
Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa 406 028,63 460 333,38
Hallitus 127 205,00 125 140,00
Edustajisto 44 999,03 44 400,00

Toimitusjohtajan palkka ja luontoisedut olivat 248 766,14 euroa. 
Toimitusjohtajan sijaisen palkka ja luontoisedut olivat 157 262,49 euroa. 

Toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa eläkeiät ja eläkkeet ovat TyEL:n mukaiset. Lisäksi toimitusjohtajan sijainen 
kuului koko henkilöstöä koskeviin suljettuihin lisäeläkejärjestelyihin, jotka päättyivät 31.12.2016.  Lisäeläkkeen 
määrä on vähäinen. 
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Tuloslaskelman liitetiedot 2020 2019
Palvelutoiminnan tuotot

Rekisteripalvelujen myynti 922 323,17 809 536,74
Asiantuntijatyön myynti 51 648,32 81 252,34
Koulutuspalvelujen myynti 147 460,00 236 903,66
Julkaisujen myynti - 100,00
Muut palvelutoiminnan tuotot 77 274,42 62 957,49

Palvelutoiminnan tuotot yhteensä 1 198 705,91 1 190 750,23

Muut tuotot
Muu henkilötyön myynti 35 268,20 22 779,88
Muu myynti 22 174,81 53 582,26
Vuokratuotot 245 403,36 321 053,87
Muut tuotot 1 881,70 12 284 056,42

Muut tuotot yhteensä 304 728,07 12 681 472,43

Ulkopuoliset palvelut
Työeläkealan yhteisten tietojärjestelmien 
palvelut 8 527 894,72 5 606 470,52

Omien tietojärjestelmien palvelut 2 408 159,07 2 422 636,42
Muut ulkopuoliset palvelut 316 509,87 261 643,14

Ulkopuoliset palvelut yhteensä 11 252 563,66 8 290 750,08

Muut kulut
Vapaaehtoiset henkilöstökulut 832 113,44 1 166 627,97
Toimitila- ja kiinteistökulut 3 938 610,28 2 644 512,46
Hallinnon ICT-kulut 2 405 127,38 2 261 033,28
Yleishallinnon kulut 966 727,35 1 145 338,51
Ulkoinen viestintä ja asiakaskoulutus 286 977,69 378 897,69
Muut kulut 56 113,44 440 258,03

Muut kulut yhteensä 8 485 669,58 8 036 667,94

Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastus 33 591,60 38 664,44
Veroneuvonta 3 627,00 1 023,00
Muut palvelut - 8 091,00

Tilintarkastajan palkkiot yhteensä 37 218,60 47 778,44
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Tuloslaskelman liitetiedot 2020 2019
Rahoitustuotot ja -kulut

Osinkotuotot
Muilta - 7 600,00

Muut korko- ja rahoitustuotot
Lainojen korkotuotot

Omistusyhteysyritykseltä 56 047,18 96 681,39
Muut korkotuotot

Omistusyhteysyritykseltä 19 131,92 18 310,62
Muilta 1 071,82 1 039,98

Korkokulut
Viivästyskorot

Muille - -353,99
Muut korkokulut

Omistusyhteysyritykselle -570,00 -
Muille -10 904,29 -1 024,05

Rahoitustuotot ja kulut yhteensä 64 776,63 122 253,95

Taseen liitetiedot
Aineettomat hyödykkeet

Ohjelmisto- 
lisenssit

Muut aineettomat 
hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 01.01.2020 55 685,43 180 000,00
Lisäykset 37 684,26 -
Vähennykset - -
Poistot -39 022,16 -20 000,00

Kirjanpitoarvo 31.12.2020 54 347,53 160 000,00

Kirjanpitoarvo 01.01.2019 51 299,86 -
Lisäykset 45 780,37 200 000,00
Vähennykset - -
Poistot -41 394,80 -20 000,00

Kirjanpitoarvo 31.12.2019 55 685,43 180 000,00
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Taseen liitetiedot
Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja 
kalusto

Muut aineelliset 
hyödykkeet

Rakennukset 
ja rakennelmat

Kirjanpitoarvo 01.01.2020 764 924,15 88 178,16 -
Lisäykset 1 358 914,30 23 545,02 -
Vähennykset -22 147,00 - -
Poistot -267 119,26 - -

Kirjanpitoarvo 31.12.2020 1 834 572,19 111 723,18 -

Kirjanpitoarvo 01.01.2019 843 170,13 88 178,16 6 735 798,58
Lisäykset 251 600,55 - -
Vähennykset -74 871,83 - -6 311 521,75
Poistot -254 974,70 - -424 276,83

Kirjanpitoarvo 31.12.2019 764 924,15 88 178,16 -

Rakennus ja sen koneet ja laitteet on myyty vuonna 2019. Suuresta osasta vuonna 2020 hankitusta käyttöomaisuudesta 
poisto aloitetaan vuonna 2021 uuden toimitilan käyttöönoton alettua.

Osakkeet ja osuudet Omistusyhteysyritys
Kirjanpitoarvo 01.01.2020 35 488,02

Lisäykset -
Vähennykset -
Poistot -

Kirjanpitoarvo 31.12.2020 35 488,02 35 488,02 

Kirjanpitoarvo 01.01.2019 371 140,16
Lisäykset -
Vähennykset -335 652,14
Poistot -

Kirjanpitoarvo 31.12.2019 35 488,02 35 488,02 
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Taseen liitetiedot 2020 2019
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

Saamiset
Pitkäaikaiset

Lainasaamiset omistusyhteysyritykseltä 611 423,81 1 222 847,61

Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset

Myyntisaamiset omistusyhteysyritykseltä 36 444,30 43 887,43
Myyntisaamiset muilta 327 508,85 243 269,12

Myyntisaamiset yhteensä 363 953,15 287 156,55

Lainasaamiset omistusyhteysyritykseltä 611 423,80 611 423,80

Siirtosaamiset
Selvittelysaamiset vastuunjako - 20 000 005,00
Hyvityslaskut omistusyhteysyritykseltä 234 083,18 441 510,07
Hyvityslaskut muilta 15,39 325,96
Arvioidut korvaukset terveydenhoitomenoista 80 568,72 73 886,25
Menoennakot 315 687,09 421 339,31
Muut siirtosaamiset - -

Siirtosaamiset yhteensä 630 354,38 20 937 066,59
Lainasaaminen omistusyhteysyritykseltä on vakuudeton.
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Taseen liitetiedot 2020 2019
Ostovelat

Ostovelat omistusyhteysyritykselle 780 261,82 341 096,78
Ostovelat muille 2 199 457,63 1 191 089,31

Ostovelat yhteensä 2 979 719,45 1 532 186,09

Siirtovelat
Selvittelyvelat vastuunjako 490 000,00 -
Palkkavelka sosiaalikuluineen 87 738,52 93 461,50
Lomapalkkavelka sosiaalikuluineen 3 789 490,00 3 718 279,99
Korkovelat 754,32 138,49
Muut siirtovelat omistusyhteysyritykselle - -
Muut siirtovelat muille - 111 031,76

Siirtovelat yhteensä 4 367 982,84 3 922 911,74

MUUT LIITETIEDOT
Vastuusitoumukset ja muut vastuut

Leasingvastuut 104 898,64 81 174,93
Vuokravastuu

Määräaikaiset vuokrasopimukset Kirjurinkatu 3 
ja Tukkutorinkuja 5, Helsinki 27 259 620,46 30 613 698,37



Jukka Ahtela, puheenjohtaja      Essi Rentola, varapuheenjohtaja

Minna Helle Markku Jalonen Keijo Karhumaa     

Janne Makkula  Tiina Nurmi  Sinikka Näätsaari     

Katri Ojala Ilkka Oksala Sami Pakarinen     

Allan Paldanius Marja-Liisa Rajakangas Timo Sipilä 

 Katja Veirto 

 Mikko Kautto, toimitusjohtaja  

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 

Päiväys: 19. päivänä maaliskuuta 2021

KPMG Oy Ab 
Tilintarkastusyhteisö

 Juha Pekka Mylén, KHT  

Tilinpäätöstiedot Excel-tiedostona
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Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus
Päiväys:  17. päivänä maaliskuuta 2021

https://www.etk.fi/wp-content/uploads/2021/03/tilinpaatostiedot-2020-etk.xlsx
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Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Eläketurvakeskuksen 
(y-tunnus 0116415-4) tilinpäätöksen tilikau-
delta  1.1.–31.12.2020. Tilinpäätös sisältää 
taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja lii-
tetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös 
antaa oikean ja riittävän kuvan Eläketurvakes-
kuksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpää-
töksen laatimista koskevien säännösten mukai-
sesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suo-
messa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan 
mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia 
velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin koh-
dassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpää-
töksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumat-
tomia Eläketurvakeskuksesta niiden Suomessa 
noudatettavien eettisten vaatimusten mukai-
sesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintar-

kastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaa-
timusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. 
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lau-
suntomme perustaksi tarpeellisen määrän tar-
koitukseen 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 joh-
tuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laa-
tiessaan velvollisia arvioimaan Eläketurvakes-
kuksen kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltu-
vissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liitty-
vät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että 
tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen 
perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jat-
kuvuuteen perustuen, paitsi jos Eläketurvakes-

kus 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 olennai-
sia, 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 
harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyy-
den koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

Tilintarkastuskertomus
Eläketurvakeskuksen edustajistolle
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• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä 
tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennai-
sen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja 
suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintar-
kastustoimenpiteitä ja hankimme lausun-
tomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoi-
tukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 
Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva 
olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on 
suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva 
olennainen virheellisyys jää havaitsematta, 
sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimin-
taa, väärentämistä, tietojen tahallista esittä-
mättä jättämistä tai virheellisten tietojen esit-
tämistä taikka sisäisen valvonnan sivuutta-
mista.

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

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

• Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituk-
sen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista 
laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toimin-
nan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme 

tilintarkastusevidenssin perusteella johtopää-
töksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin 
tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävar-
muutta, joka voi antaa merkittävää aihetta 
epäillä Eläketurvakeskuksen kykyä jatkaa toi-
mintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että 
olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täy-
tyy kiinnittää tilintarkastuskertomukses-
samme lukijan huomiota epävarmuutta koske-
viin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, 
jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riit-
täviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätök-
semme perustuvat tilintarkastuskertomuksen 
antamispäivään mennessä hankittuun tilintar-
kastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai 
olosuhteet 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 toimintakerto-
muksen. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei 
kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio 
tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä 
tehdessämme arvioida, onko muu informaatio 
olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintar-
kastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyk-
sen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olen-
naisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi 
arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laati-
miseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuk-
sen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja 
että toimintakertomus on laadittu toimintakerto-
muksen laatimiseen sovellettavien säännösten 
mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johto-
päätöksen, että toimintakertomuksessa on olen-
nainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä 
seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen rapor-
toitavaa.

Helsingissä 19. maaliskuuta 2021 
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