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Toimintakertomus
Johdanto 

Eläketurvakeskuksen tehtävät määritellään  
Eläketurvakeskuksesta annetussa laissa. 

Eläketurvakeskuksen 2017–2021 strategian  
”Eläketieto eläväksi, palvelut paikalleen” perus-
tana on Eläketurvakeskuksen toiminta-ajatus ja 
visio työeläketurvasta ja Eläketurvakeskuksesta:

Eläketurvakeskuksen  
toiminta-ajatus

Eläketurvakeskus on lakisääteinen työeläke-
turvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten  
palvelujen tuottaja.

Visio työeläketurvasta

Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen 
luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä,  
edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti  
järjestetty.

Eläketurvakeskuksen visio

Meiltä kysytään, meihin luotetaan.

Eläketurvakeskus auttaa työeläketurvan vision 
toteutumista olemalla tunnettu ja luotettu työ-
eläketurvan sisällön ja toimeenpanon asian-
tuntija. Haluamme olla päätöksentekijöiden, 
työeläkealan, median ja muiden toimijoiden 
tukena eläketurvaan liittyvien kysymysten  
ratkaisemisessa.

Vuosi 2021 oli Eläketurvakeskuksen vuosien 
2017–2021 strategian ”Eläketieto eläväksi,  
palvelut paikalleen” viides ja viimeinen toimeen-
panovuosi. Uusi strategia vuosille 2022–2026  

”Toimivan työeläketurvan puolesta” on hyväksytty 
Eläketurvakeskuksen hallituksessa 14.4.2021.

Toimintaympäristö vuonna 2021

Vuosi 2021 oli toinen koronapandemian  
leimaama vuosi. Suomen talouskehitys oli  
edellisvuotta parempi. Tilastokeskuksen  
ennakkoarvion mukaan talouskasvu oli 3,7  
prosenttia, ja työllisyysaste nousi edellis-
vuodesta koronapandemiaa edeltävää tasoa  
korkeammalle. Työeläkevakuutettu palkka-
summa nousi 5,1 prosentilla edellisvuodesta. 

Ikääntyneiden työllisyysasteet nousivat edelleen. 
Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä kasvoi 
62,4 vuoteen. Nousua edellisvuodesta oli 0,5 

vuotta. Kehitykseen vaikuttivat sekä myöhenty-
nyt vanhuuseläkkeelle siirtyminen että työkyvyt-
tömyyseläkkeelle siirtymisen vähentyminen.

Työeläkevaroille saadut sijoitustuotot vuonna 
2021 olivat poikkeuksellisen hyvät. Työeläke-
varojen sijoitustuotto oli kolmen ensimmäisen 
vuosineljänneksen ajalta reaalisesti 9 prosenttia, 
ja kehitys jatkui hyvänä viimeisellä vuosineljän-
neksellä. Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuudet  
olivat vuoden lopussa erittäin hyvällä, jopa  
viimeisen 10 vuoden jakson parhaalla tasolla.

Hallituksen vuonna 2020 sopimat toimenpiteet 
55 vuotta täyttäneiden henkilöiden työllisyys-
asteen nostamiseksi etenivät vuoden lopulla 
lakiluonnoksen lausuntovaiheeseen. Lausun-
noilla olleessa esityksessä ehdotetaan mm. työt-
tömyyspäivärahan lisäpäivistä luopumista asteit-
tain niin, ettei vuonna 1965 jälkeen syntyneillä 
olisi enää oikeutta työttömyysturvan lisäpäiviin. 

Julkisen talouden menojen ja tulojen välinen 
epätasapaino pieneni vuonna 2021 edellis-
vuoden huomattavan suuresta alijäämästä 
mutta oli edelleen pandemiaa edeltänyttä aikaa 
suurempi. Julkista taloutta vahvistivat erityisesti 
talouskasvun ja työllisyyden kohenemisen tuot-
tama vero- ja sosiaaliturvamaksutulojen kasvu 
sekä elvytys- ja tukitoimien vähentynyt tarve. 
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Eduskunta päätti perhe-eläkeuudistuksesta 
sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä  
valmistellun esityksen mukaisesti. Yrittäjän  
eläkelain uudistamistyö jatkui ministeriön työ-
ryhmässä. Ministeriössä valmisteltiin myös  
yksityisen sektorin palkansaajien työeläkelain 
rahoitussääntöihin ja hoitokustannuksiin  
liittyviä muutoksia.

Lähes vuosikymmenen ajan jatkunut synty-
vyyden lasku päättyi vuoden 2020 aikana,  
ja syntyneiden määrä nousi edellisvuoteen  
verrattuna myös vuonna 2021. Myös netto-
maahanmuutto Suomeen kasvoi hieman,  
kun poismuutto oli koronaa edeltäneitä vuosia 
matalammalla tasolla.

Vanhuuseläkeikäraja nousi vuonna 1958  
syntyneillä 64 vuoteen. Eläkkeelle siirtyi vuonna 
2021 yhteensä 61 500 henkeä. Määrä oli edellis-
vuoden tasolla, mutta edelleen merkittävästi 
eläkeuudistusta edeltävän tason alapuolella. 
Työkyvyttömyyseläkkeelle heistä siirtyi 17 500 
henkilöä. Tässä oli laskua edellisvuodesta  
1 600 (8,4 %) ja 13,8 % vuoden 2019 tasoon  
verrattuna. Vuoden 2021 aikana siirtyi osit-
taiselle vanhuuseläkkeelle 13 000 henkilöä, 
samaa luokkaa kuin 2020. 

Strategisia tavoitteita  
toteuttavien toimenpiteiden  
toteutuminen vuonna 2021

Eläketurvakeskuksen strategiset tavoitteet  
koko strategiakaudelle (2017–2021) jakautuivat 
vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden tavoitteiksi 
sekä voimavaratavoitteiksi. Vaikuttavuus- ja 
tuloksellisuustavoitteita oli neljä ja voimavara-
tavoitteita kaksi:

Vuoden 2021 tulossuunnitelmassa oli yhteensä 
49 näitä tavoitteita toteuttavaa toimenpidettä. 
Vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden tavoitteisiin 
kohdistettiin 38 toimenpidettä vuonna 2021. 
Näistä 34 onnistui hyvin ja 4 onnistui osittain. 
Voimavaratavoitteisiin kohdistettiin 11 toimen-
pidettä vuonna 2021. Näistä 7 onnistui hyvin ja 
4 onnistui osittain.

Asiantuntijatietoa
päätöksentekoon

ja julkiseen
keskusteluun

Laadukkaat
palvelut 

asiakkaillemme

Työeläketurvan
toimeenpano

tehostuu

Työeläketurva 
tutuksi

Tehokkaat
toimintatavat,
välineet ja tilat

Taitava
ja motivoitunut

henkilöstö

VOIMAVARAT

VAIKUTTAVUUS JA TULOKSELLISUUS
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Eläketurvakeskuksen palvelut jaetaan kolmeen 
ryhmään: työeläketurvan toimeenpanoon  
liittyviin palveluihin, eläketurvan arviointiin  
ja kehittämiseen liittyviin palveluihin sekä  
tukipalveluihin. 

Työeläketurvan toimeenpano 

• Rekisteripalvelut
• Yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden  

kehittäminen
• Vakuutusmatemaattiset palvelut
• Lakiasiat
• Vakuuttamisvelvollisuuden valvonta
• Ulkomailla tehdyn työn vakuuttaminen
• Ulkomaiset eläkehakemukset
• Koulutus
• Kansalaisviestintä ja -neuvonta

Eläketurvan arviointi  
ja kehittäminen 

• Tutkimus
• Tilastopalvelut
• Suunnittelu ja ennusteet
• Säädösvalmistelun tuki
• Asiantuntijatiedon viestintä

Tukipalvelut

• Hallintopalvelut
• Tietohallinto
• Henkilöstöpalvelut

Strategisten tavoitteiden toteutumista vuonna 
2021 on seuraavissa kappaleissa arvioitu  
tavoitteittain.

1 Eläketurvaa koskevassa yhteiskunnallisessa 
keskustelussa ja päätöksenteossa  
käytetään luotettavaa ja ajankohtaista  
asiantuntijatietoa

Asiantuntijatiedon tuottamisessa ja viestimi-
sessä onnistuttiin seurantamittareiden perus-
teella tavoitteiden suuntaisesti. Eläketurva-
keskuksen tuottaman tiedon käyttö pysyi  
korkealla tasolla, ja asiakkaiden ja sidosryhmien 
tyytyväisyys tuotetun tiedon luotettavuuteen  
ja ajantasaisuuteen jopa hieman kasvoi.

Eläketurvakeskus tuotti useita selvityksiä, laskel-
mia ja muistioita työmarkkinajärjestöjen eläke-
neuvotteluryhmälle, sosiaali- ja terveysminis-
teriölle sekä työllisyyspolitiikan valmistelijoille. 

Eläketurvakeskuksen tutkimuksia saatiin  
valmiiksi tavoitteiden mukaisesti. Selvitystöistä 
näkyvin oli kansainvälinen arvio Suomen eläke-
järjestelmästä. 

2 Työeläketurva ja sen merkitys  
yksilölle ja yhteiskunnalle tunnetaan

Tutkimus- ja asiantuntijatiedon viestintää jat-
kettiin monikanavaisesti. Etk.fi-verkkopalvelun 
vierailumäärä oli vuositasolla noin 640 000, 
mikä ylittää strategisen mittarin tavoitetason.

Eläketurvakeskuksen mediaosumien kokonais-
määrä ja huomioarvo eli artikkelikohtainen 
näkyvyys paranivat merkittävästi. Taustalla  
vaikuttivat mediatiedotteiden parantunut läpi-
meno, Eläketurvakeskuksen tilaaman Suomen 
eläkejärjestelmän kansainvälisen arvion synnyt-
tämä laaja julkisuus ja muutoinkin vilkas eläke-
turvaan liittynyt julkinen keskustelu.

Työeläketurvan kansalaisviestintää jatkettiin eri 
kanavissa. Työeläke.fi-palvelun vierailumäärä 
kasvoi edellisestä vuodesta 7 prosenttia noin 1,8 
miljoonaan. Työeläkeotesivusto ja laskurit olivat 
palvelun käytetyimpiä sisältöjä. Syksyllä tuotet-
tiin Eläkekomitea-podcastin toinen tuotantokausi. 

 3 Työeläketurvan toimeenpano tehostuu

Otepalveluiden kokonaisuudistusta jatkettiin 
yhdessä Arek Oy:n ja eläkelaitosten kanssa. 
Vuoden aikana otettiin käyttöön uusi tietojen-
luovutuspalvelu Eläketurvakeskuksen viran-
omaisasiakkaille sekä uudistettu työeläkeote. 
STM:lle tehtiin lainmuutosehdotus sähköisen 
työeläkeotteen edistämisestä.

Valtionhallinnon kehittämishankkeissa Eläke-
turvakeskus osallistui henkilötunnuksen uudis-
tamista ja valtion takaaman identiteetin hallin-
noimista koskevan VM:n hankkeen työhön.  
Eläketurvakeskus osallistui myös julkisuuslain 
muutosten valmisteluun ja seurasi aktiivisesti 
automaattisen päätöksenteon lainvalmistelun 
etenemistä.
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Marraskuun alusta voimaan tullut uusi asiakas-
tietolaki mahdollistaa sähköisten potilastietojen 
välittämisen Kanta-arkistosta työeläkealalle.  
Eläketurvakeskus ja työeläkeala ovat edistäneet 
muutosta useita vuosia. 

4 ETK:n palvelut ovat laadukkaita, helposti  
käytettäviä ja vastaavat asiakkaan tarpeita

TyEL-valvonnan kappale- ja euromäärät laskivat 
hieman edellisestä vuodesta. Laskutuspalveluyri-
tysten kautta laskuttavien henkilöiden valvonta 
käynnistyi ja uuden YEL-sovelluksen kehittämi-
nen eteni suunnitellusti. Myös YEL-massavalvon-
nat käsiteltiin tavoitteiden mukaan. Oy-osakkai-
den valvontaan tarvittavat lainmuutokset eivät 
edenneet odotuksien mukaisessa aikataulussa.

Vuoden 2021 loppupuolella valmisteltiin ja kil-
pailutettiin yhdessä eläkevakuuttajien kanssa 
selvitys Suomessa asuvan henkilöasiakkaan 
ulkomaille lähetettäviin eläkehakemuksiin liitty-
vistä yhteyslaitostehtävistä työeläkejärjestel-
mässä. Selvitys käynnistyi vuoden 2022 alussa.

Uusi ulkomaanpalvelujen osasto aloitti toimin-
tansa. Asiakaspalvelu toimi hyvin ja palvelusta 
saatiin myös hyvää palautetta. Keväällä otettiin 
käyttöön uudistettu sähköinen hakemuspalvelu 
ulkomaille työskentelemään lähetetyille työn-
tekijöille. 

Asiakastyytyväisyystutkimuksesta saatu  
kokonaisarvosana oli 4,23 (asteikko 1–5).  

Arvosana viimeiselle asioinnille oli 4,40.  
Molemmat nousivat vuoden 2019 mittaukseen 
verrattuna. Eri palveluille annetut arviot nousivat 
nekin. Strategisen seurantamittarin arvo  
kuitenkin laski.

5 ETK:lla on tehokkaat toimintatavat,  
välineet ja tilat

Eläketurvakeskus aloitti toimintansa uudessa 
osoitteessa ja työympäristössä vuoden 2021 
alusta. Tilojen käyttö jäi kuitenkin koronan ja 
etätöiden jatkuessa vähäiseksi. 

Ketterän toimintamallin käyttöä IT-kehittämi-
sessä laajennettiin suunnitellusti. 

Työyhteisöviestinnässä korostuivat uuden  
työympäristön ja toimintatapojen tutuksi  
tekeminen, uuden strategian viestiminen  
sekä koronaohjeistukset. 

6 ETK:n henkilömäärä on oikein mitoitettu  
ja henkilöstö on osaavaa, motivoitunutta  
ja hyvinvoivaa

Vakinaisten henkilöiden määrä pieneni edellis-
vuodesta ja alitti strategiselle mittarille asetetun 
arvon. Ulkomaanpalvelujen osaston työtilanne 
ruuhkautui EU:n sosiaaliturvatietojen sähköisen 
vaihtojärjestelmän (EESSI) ongelmista ja hake-
musten määrän kasvusta johtuen. Eläketurva-
keskus hankki kesäloman jälkeen tilapäistä 
vuokratyövoimaa käsittelyjonojen purkamiseen.

Henkilöstötutkimuksessa Eläketurvakeskus  
sai hyvän arvion. Työtyytyväisyyttä mittaava 
kokonaisindeksi parani edellisestä vuoden  
2017 mittaustasosta. Parannusta tapahtui  
kaikilla tutkituilla osa-alueilla. Kokonaisarvio 
nousi 4,01:een (asteikolla 1–5, vuonna 2017 
tulos 3,86). 



Eläketurvakeskuksen toimintakertomus 2021  |  6

Taloudellinen  
kehitys 

Eläketurvakeskuksen kustannusten kattami-
sesta säädetään Eläketurvakeskuksesta annetun 
lain 5 §:n 1 ja 2 momentissa. Eläketurvakeskus 
perii tuottamistaan palveluista toimintokohtai-

Toiminnan tuotot  
vuonna 2021

Kustannusosuudet, rekisteripalveluiden myynti, 
palvelutoiminnan tuotot ja muut tuotot olivat 
yhteensä 38,2 milj. euroa. Eläketurvakeskuksen 
saamat toimintokohtaiset palvelumaksut, muut 
tuotot ja rahoitustuotot olivat 1,4 milj. euroa.

Eläkelaitosten kustannusosuudet  
ja kustannusosuusvelka

Eläkelaitosten kustannusosuudella katettiin  
Eläketurvakeskuksen vuoden 2021 kuluista  
36,9 milj. euroa, joka oli 2,0 milj. euroa vähem-
män kuin vuonna 2020.

Kustannusosuuksiin syntyy vuosittain joko  
ylitettä tai alitetta riippuen siitä, miten Eläke-
turvakeskuksen kustannukset vuosittain toteu-
tuvat suhteessa budjetoituihin kustannuksiin  
ja kuinka hyvin eläkelaitoksilta saadut palkka-
summa-arviot vastaavat toteutuvia palkka-
summia. Tämä ylitteistä eri vuosina kertynyt  
kustannusosuusvelka eli eläkelaitosten Eläke-
turvakeskukselle maksamista kustannusosuuk-
sista käyttämättä oleva osa oli vuoden 2021 
lopussa 8,6 milj. euroa. Kustannusosuusvelka 
pieneni edellisestä vuodesta 1,7 milj. euroa, 
koska kulujen kattamiseen käytettiin edellisinä 
vuosina syntynyttä ylitettä. 

Tunnusluvut milj. euroa 2021 2020 2019

Tuotot yhteensä 38,2 40,4 37,4

Kustannusosuudet 36,9 38,9  23,5

Palvelutoiminnan tuotot 
 Rekisteripalveluiden myynti 
 Palvelutoiminnan muut tuotot

 
0,9 
0,4

 
0,9 
0,3

 
0,8 
0,4

Muut tuotot 0 0,3 12,7

Kulut yhteensä 38,2 40,5 37,5

Henkilöstökulut (ml. vapaaehtoiset) 21,2 21,2 21,6

Ulkopuoliset palvelut ja IT-kulut 
 Työeläkealan yhteiset tietojärjestelmäpalvelut 
 ETK:n omat IT-kulut 
 Muut ulkopuoliset palvelut

 
8,1 
4,7 
0,5

 
8,5 
4,8 
0,3

 
5,6 
4,7 
0,3

Muut kulut 3,2 5,2 4,6

Poistot 0,5 0,3 0,7

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

Kustannusosuusvelka 8,6 10,2 29,8

sia palvelumaksuja. Siltä osin kun Eläketurva-
keskuksen saamat toimintokohtaiset palvelu-
maksut ja muut tuotot eivät riitä kustannusten 
kattamiseen, katetaan kustannukset eläke-
laitosten keräämällä ja työeläkevakuutus-
maksuihin sisältyvällä Eläketurvakeskuksen  
kustannusosuudella. 
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Palvelutoiminnan tuotot

Rekisteripalveluiden myynti oli 0,9 milj. euroa  
ja laski 0,1 milj. euroa edelliseen vuoteen  
verrattuna. Palveluita myydään mm. henki-  
ja tapaturmavakuutusyhtiöille, työttömyys-
kassoille, eläkevakuuttajille sekä verottajalle  
ja harmaan talouden selvitysyksikölle.  
Suurella osalla viranomaisasiakkaita on  
oikeus lain mukaan saada palvelut maksutta. 

Palvelutoiminnan muut tuotot olivat 0,4 milj. 
euroa, ja ne nousivat 0,1 milj. euroa vuoteen 
2020 verrattuna. Koulutuspalveluiden myynti 
(0,2 milj. euroa) oli hieman vuoden 2020  
toteumaa suurempi. Vuotuinen Työeläkepäivä 
järjestettiin sekä lähi- että virtuaalitapahtumana, 
minkä vuoksi osallistumismaksut olivat edellis-
vuotista korkeampia. Asiantuntijatyön myynti 
(0,1 milj. euroa) toteutui hieman vuoden 2020 
toteumaa suurempana. Muita palvelutoiminnan 
tuottoja oli 0,2 milj. euroa ja ne nousivat 0,1 milj. 
euroa vuoteen 2020 verrattuna. Ne koostuivat 
pääosin ns. VEKL-korvauksesta eli valtion  
maksamista palkattomien aikojen rekisteröinti-
kuluista. 

Henkilöstökulut 

Henkilöstökulut (20,4 milj. euroa) ja vapaa-
ehtoiset henkilöstökulut olivat yhteensä 21,2 
milj. euroa ja pysyivät edellisen vuoden tasolla. 
Palkat ja palkkiot laskivat 0,3 milj. euroa edelli-
sestä vuodesta keskimääräisen henkilömäärän 
laskiessa ja eläkekulut nousivat 0,4 milj. euroa. 
Vertailuvuoden 2020 luvussa on mukana väli-
aikainen TyEL-maksun alennus. 

Vapaaehtoiset henkilöstökulut, jotka sisältävät 
mm. työterveyshuollon, työpaikkaruokailun ja 
koulutuksen, olivat 0,8 milj. euroa ja samalla 
tasolla edelliseen vuoteen verrattuna.

Ulkopuoliset palvelut  
ja IT-kulut

Ulkopuoliset palvelut ja IT-kulut olivat yhteensä 
13,3 milj. euroa. Ne laskivat edellisestä vuo-
desta 0,3 milj. euroa. Erä koostuu työeläkealan 
yhteisten tietojärjestelmien kuluista, Eläketurva-
keskuksen omista IT-kuluista sekä muista ulko-
puolisten palvelujen kuluista. 

Ulkopuoliset palvelut ja IT-kulut (13,3 milj. 
euroa) jakaantuivat seuraavasti:

Toiminnan kulut vuonna 2021

Eläketurvakeskuksen kulut olivat 38,2 milj. 
euroa, ja ne laskivat 2,2 milj. euroa edellisestä 
vuodesta. 



Eläketurvakeskuksen toimintakertomus 2021  |  8

Työeläkealan yhteisten tietojärjestelmien  
palveluiden kulut, joihin sisältyvät rekisteri-
palvelukulut oikaisuineen sekä muille toimijoille 
mm. tietojenluovutuksista ja tietojenvaihdosta 
maksetut palvelumaksut olivat 8,1 milj. euroa  
eli 0,4 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. 

Vuoden 2021 rekisteripalvelukulut olivat  
6,9 milj. euroa. Kuluja hyvitetään Eläketurva-
keskuksen asiantuntijoiden projekteissa teke-
mällä laskutettavalla työllä (0,1 milj. euroa). 
Kulut oikaisuineen olivat 6,8 milj. euroa eli 0,8 
milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Muutos 
johtuu vuoden 2021 alusta voimaan tulleesta 
Arekin hinnoittelu-uudistuksesta sekä projekti-
maksujen pienenemisestä. Erään sisältyy pro-
jektimaksuja 0,8 milj. euroa, jotka koostuivat 
otepalvelun uudistamisprojektin vaatimista 
muutoksista tietojärjestelmiin. 

Työeläkealan yhteisten tietojärjestelmien palve-
luiden kuluihin sisältyi myös muille toimijoille 
maksettuja työeläkealan yhteisiin tietovarastoi-
hin tai tietojenvaihtoon kohdistuvia kuluja 
yhteensä 1,3 milj. euroa (1,0 milj. euroa 2020). 
Näistä merkittävin oli Kelalle maksettu korvaus 
uuden EU:n sosiaaliturvatietojen sähköisen  
vaihtojärjestelmän (EESSI) sanomavälityksen  
ja tunnistuspalvelun käytöstä. Kuluihin sisältyy 
myös palvelumaksuja mm. Digi- ja väestötieto-
virastolle henkilötietoluovutuksista sekä  
työttömyyskassoille ns. palkattomien jaksojen 
ilmoittamisesta. 

Eläketurvakeskuksen omat IT- kulut olivat 4,7 
milj. euroa ja ne laskivat 0,1 milj. euroa vuoteen 
2020 verrattuna. Omat IT-kulut sisältävät sekä  
Eläketurvakeskuksen lakisääteisten tehtävien  
että hallinnollisten tukipalveluiden kustannukset. 
Suurimmat yksittäiset kuluerät kohdistuivat  
konesali- ja kapasiteettipalveluihin, ketterän  
toimintamallin käyttöönottoon sekä valvonnan  
ja asiakirjahallinnan järjestelmien ja tietoturvan 
kehittämiseen.

Muut ulkopuoliset palvelut olivat 0,5 milj. euroa  
ja ne nousivat 0,2 milj. euroa edellisestä vuodesta. 

Muut kulut

Muut kulut olivat 3,2 milj. euroa, ja ne laskivat  
2,1 milj. euroa edellisestä vuodesta. Kulut  
sisältävät toimitilakuluja, matkakuluja, yleis-
hallinnon kuluja, ulkoisen viestinnän kuluja, 
edustuskuluja sekä muita kuluja. 

Toimitilakulut olivat 2,0 milj. euroa, ja kulut laski-
vat 1,9 milj. euroa verrattuna edelliseen vuoteen. 
Eläketurvakeskus siirtyi uusiin ja aiempaa pie-
nempiin vuokratiloihin Kalasatamaan vuoden 
2021 alusta ja vanhat tilat luovutettiin pois kesä-
kuussa. Päällekkäistä vuokrakulua ei syntynyt. 

Yleishallinnon kulut, matkakulut, ulkoisen  
viestinnän kulut, edustuskulut ja muut kulut  
olivat 1,1 milj. euroa. Ne alittivat vuoden 2020 
toteuman 0,2 milj. euroa. 

Muut erät

Poistot käyttöomaisuudesta olivat 0,5 milj. 
euroa, ja ne nousivat 0,2 milj. euroa edelliseen 
vuoteen verrattuna. Suuresta osasta uuteen  
toimitilaan hankitusta käyttöomaisuudesta  
aloitettiin poistot vuonna 2021 uuden toimitilan 
käyttöönoton alettua. 

Rahoitustuotot ja -kulut olivat 0,1 milj. euroa  
ja muodostuivat pääosin Arek Oy:lle annetun 
osakaslainan korosta. Rahoitustuotot pienenivät 
hieman edelliseen vuoteen verrattuna.

Investointeja tehtiin 0,1 milj. euroa ja ne kohdis-
tuivat pääosin toimistokoneisiin ja -kalustoon.

Rahoitusomaisuus oli vuoden 2021 lopussa 
10,8 milj. euroa. Maksuvalmius pysyi hyvänä 
koko vuoden.
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Henkilöstö

Eläketurvakeskuksen vakinaisten toimien  
määrä vuoden lopussa alittaa strategiakaudelle 
laaditun henkilöstönäkymien arvion. Eläketurva-
keskuksen keskimääräinen henkilömäärä laski 
edellisestä vuodesta 17 henkilöllä.

Eläketurvakeskuksen henkilöstön määrä  
keskimäärin sekä palkat ja palkkiot 

Vuosi Henkilöstö Palkat ja palkkiot (1 000 €)

2021 305 16 968

2020 322 17 290

2019 329 17 065 

Eläketurvakeskuksessa työskenteli vuoden  
2021 lopussa 297 henkilöä. Vakinaisessa työ-
suhteessa heistä oli 98 % prosenttia. Naisten 
osuus oli 77 prosenttia. Korkeakoulututkinnon 
suorittaneita oli 73 prosenttia.

Koronan jatkuessa Eläketurvakeskuksessa  
tehtiin pääasiassa etätöitä. Sairauspoissa-
oloprosentti vuonna 2021 oli 2,17 %, mikä  
oli hieman vuoden 2020 lukua korkeampi. 

Toimitilamuutoksen yhteydessä uudistettiin  
henkilöstöetujen kokonaisuutta siirtymällä  
kohdennetun maksuvälineen käyttöön etujen 
tarjoamisessa. Lounasetua laajennettiin parem-

min etätyöskentelyä palvelevaksi sähköisellä 
lounassetelillä. Henkilöstöetujen kokonaisuutta 
täydennettiin lisäksi uudella työmatkaedulla.

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 tunnistettuja 
avainriskejä toteutui osittain vuonna 2021. 

Ennakoimattomana riskinä toteutui ulkomaan-
palvelujen osaston työtilanteen ruuhkautumi-
nen. Työtilanne ruuhkautui järjestelmäongel-
mien, henkilöstöön liittyvien muutosten ja  
koronaepidemian aiheuttaman hakemusmäärän 
kasvun vuoksi. Ruuhkautunutta työtilannetta 
purettiin loppuvuonna vuokratyövoiman käytöllä 
ja ylitöillä, ja työruuhkan purkaminen jatkuu 
vuoden 2022 puolella.

Arekin EESSI-sanomia välittävässä sovelluk-
sessa oli vuoden aikana kaksi kertaa useamman 
päivän toimintahäiriö, mikä vaikeutti entises-
tään Ulkomaanpalvelujen osaston ruuhkautu-
nutta työtilannetta. Uutta TyEL-massavalvontaa 
edistettiin, mutta tavoitteet eivät toteutuneet 
suunnitellusti. 

Tietoturva ja kyberturvallisuus

Eläketurvakeskuksen toiminnan edellytyksenä 
on digitaalisen ympäristön toimivuus. Jatkuvuu-
den turvaamiseksi toiminnassa huomioitiin 
kyberturvallisuuteen liittyvät riskit. Kyber-
turvallisuudesta ja tietoturvasta huolehdittiin 
ajantasaiseen tilanne- ja uhkakuvaan ja riskien-
hallintaan perustuen.

Teknisiä suojauksia ja poikkeamien havainnointi-
kykyä parannettiin parhaita toimintatapoja  
ja käytäntöjä soveltaen. Kyberturvallisuuden 
puutteita ja haavoittuvuuksia etsittiin automa-
tisoiduilla skannauksilla, testauksilla sekä  
harjoituksilla, joista esimerkkeinä TIBER-FI- 
mallin mukainen tietoturvatestaus sekä 
TAISTO21-harjoitus.

Tehtyihin havaintoihin reagoitiin niiden edellyt-
tämällä vakavuudella. Merkittäviltä poikkeamilta 
vältyttiin, eikä merkkejä hyökkääjien onnistu-
neista toimista havaittu.
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Tulevaisuuden näkymät 

Yleiset näkymät

Maailmantalouden kehitysnäkymiin vaikuttaa 
edelleen koronapandemia ja siihen liittyvät 
rajoitustoimet. Geopoliittiset jännitteet Euroo-
passa ovat kasvaneet. Yhdysvalloissa kuluttaja-
hinnat nousivat voimakkaasti vuoden 2021 
aikana. Inflaatio nousi myös EU-alueella ja  
Suomessa, joskin vähemmän. Vuodelle 2022 
odotetaan koronnostoja, joiden vaikutus talou-
den kehitykseen ja osakemarkkinoihin on vielä 
epävarmaa. Mittavat elvytyspaketit ovat jää-
mässä taakse, samoin keskuspankkien osto-
toimet osake- ja joukkovelkakirjamarkkinoilla.

Suomen talouden elpyminen koronapandemian 
aiheuttamasta taantumasta jatkuu. Toipumista 
kuitenkin jarruttavat Venäjän toimintaan liittyvät 
vastatoimet, tautitilanteen vaihtelun ylläpitämä 
epävarmuus, pula raaka-aineista ja elektroniikan 
komponenteista sekä inflaation kiihtyminen. 
Talouskasvua pitävät yllä varsinkin kotitalouksien 
kulutus ja yritysten investoinnit. Pitkällä aika-
välillä Suomen talouskasvua hidastavat väestön 
ikääntyminen ja hidas tuottavuuden kasvu.

Suomen julkinen talous oli vuonna 2021 ali-
jäämäinen ja alijäämää ennakoidaan myös  
seuraaville vuosille. Julkinen talous ei näytä 
pysyvän hallituskauden alussa asetetussa 
kehyksessä. Koronakriisin perinnöksi on  
jäämässä julkisen velan kasvu. 

Arviot julkisen talouden tilasta ennakoivat 
sopeutustarvetta. Työllisyys on parantunut 
ennakko-oletuksia paremmin mutta uusia työlli-
syyttä ja kasvupotentiaalia vahvistavia toimia 
tarvitaan velan bkt-osuuden pienentämiseksi. 

Vuoden 2022 alkaessa työeläketurvan rahoitus-
pohja on vahva. Maksutulo ja eläkevarat ovat 
hyvällä tasolla. Lähivuosille kehitys näyttää 
vakaalta työeläkemenon kasvun osalta. Myös 
maksutulon ennakoidaan kehittyvän suotuisasti 
ja työeläkemenon ja -maksun suhde ei näyttäisi 
muuttuvan lähivuosina. 

Työeläkejärjestelmän merkittävin haaste liittyy 
väestökehitykseen. Tilastokeskuksen väestö-
ennuste perustuu havaittuihin syntyvyyslukui-
hin. Jos syntyvyys pysyy matalana, työikäisen ja 
työllisen väestön määrä pienenevät, ja työeläk-
keiden pitkän aikavälin rahoitukselliseen kestä-
vyyteen kohdistuu aiempaa suurempia paineita. 

Eläkemenon kasvu jatkuu, joskin aiempia vuosia 
hitaampana. Ikääntyneiden työllisyyskehitys  
voi jatkua vanhuuseläkeikärajan noustessa  
ja työttömyysturvan lisäpäivien poistuessa.  
Toisaalta pandemia-ajan hoitovelka voi kääntää 
kehityssuuntaa. 
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Eläketurvakeskuksen  
näkymät

Vuoden 2022 alusta alkaa Eläketurvakeskuksen 
uuden vuosille 2022–2026 laaditun strategian 

”Toimivan työeläketurvan puolesta” toimeenpano.

Voidaan olettaa, että strategiakauden aikana 
tehdään eläketurvaan yleisiä näkymiä paranta-
via päätöksiä. Päätösten pohjaksi tarvitaan  
Eläketurvakeskukselta paitsi menneen kehityk-
sen arviointia myös aikaisempaa enemmän 
eteenpäin katsovaa valmistelevaa työtä sekä 
vaihtoehtojen etsimistä ja punnintaa yhdessä 

työeläkealan ja eri sidosryhmien kanssa.  
Lisäksi muutosten läpiviennissä vaaditaan  
Eläketurvakeskuksen asiantuntijapanosta  
niin säädösvalmistelun tukena kuin tieto-
järjestelmien uudistamisessa sekä ohjeis-
tuksessa ja koulutuksessa.

Työeläketurvan toimeenpanossa digitalisaation 
mahdollistamien hyötyjen hakeminen jatkuu.  
Liiketoimintalähtöisyys ja eläkevakuuttajien  
erilaiset intressit ohjaavat vahvasti päätöksen-
tekoa yhteisten tietojärjestelmien osalta. Eläke-
turvakeskus edistää toiminnallaan työeläkealan 
yhteisen näkemyksen muodostumista ja pyrkii 

uudistuksissa löytämään työeläkealan kokonai-
suuden näkökulmasta kustannustehokkaita ja 
vakuutettujen kannalta toimivia vaihtoehtoja. 

Työeläkealan omien ratkaisujen rinnalla jatkuvat 
myös julkishallinnon palveluiden kehittäminen 
ja sosiaaliturvaa koskevat uudistukset. Eläke-
turvakeskus seuraa niitä, vaikuttaa niiden sisäl-
töön ja osallistuu työeläkealan kannalta merkit-
tävimpien hankkeiden suunnitteluun ja toteu-
tukseen yhteistyössä työeläkealan kanssa. 

Muutokset korostavat kansalaisviestinnän  
tarvetta. Työeläketurvan perusteiden tuntemi-
sessa on parantamisen varaa, tämän lisäksi 
mahdolliset uudistukset ja toimeenpanon  
kehittäminen vaativat panostusta viestintään  
ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. 

Omien palveluidensa kehittämisessä Eläke-
turvakeskus panostaa asiakkaidensa ja sidos-
ryhmiensä toiminnan ja odotusten tuntemiseen. 
Valvonnan kattavuutta laajennetaan ja toteu-
tusta uusitaan.

Uusien toimitilojen toimivuus päästään testaa-
maan kunnolla käytännössä vasta korona-
rajoitusten päätyttyä. Etätyö tulee jatkumaan 
aiempaa laajempana myös pandemian jälkeen.

Vuonna 2022 Eläketurvakeskuksen kulujen  
arvioidaan talousarvion perusteella nousevan 
hieman vuoden 2021 toteutunutta tasoa  
korkeammalle. 
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Hallitus ja johto
Vuosi 2021 oli Eläketurvakeskuksen 61. 
toiminta vuosi. Hallitus kokoontui 8 kertaa  
ja piti kaksi seminaaria.

Hallitus 2021–2022

• Jukka Ahtela, Ahtela Consulting Oy,  
puheenjohtaja

• Essi Rentola, Sosiaali- ja terveysministeriö, 
varapuheenjohtaja 31.12.2021 saakka 

• Liisa Siika-aho, Sosiaali- ja terveysministeriö, 
varapuheenjohtaja 1.1.2022 alkaen

• Minna Helle, Teknologiateollisuus ry 
• Ilkka Oksala, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
• Sami Pakarinen, Elinkeinoelämän  

keskusliitto EK 
• Markku Jalonen, Kunta- ja hyvinvointialue-

työnantajat KT 
• Sinikka Näätsaari, Suomen Ammattiliittojen 

Keskusjärjestö SAK ry 
• Keijo Karhumaa, Julkisten ja hyvinvointialojen 

liitto JHL ry 
• Marja-Liisa Rajakangas, Toimihenkilö-

keskusjärjestö STTK ry 
• Katri Ojala, Akava ry 

• Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain  
Keskusliitto MTK ry 

• Janne Makkula, Suomen Yrittäjät ry 
• Allan Paldanius, Keva 31.10.2021 saakka 
• Eija Korhonen, Keva 2.12.2021 alkaen 
• Katja Veirto, Keskinäinen työeläkevakuutus-

yhtiö Elo 
• Tiina Nurmi, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 

Ilmarinen, 31.12.2021 saakka
• Pasi Mustonen, Keskinäinen työeläkevakuutus-

yhtiö Varma, 1.1.2022 alkaen 

Johto 2021

• Mikko Kautto, toimitusjohtaja
• Katri Raatikainen, johtaja, hallinto,  

tietohallinto ja rekisteripalvelut,  
toimitusjohtajan sijainen

• Jaakko Kiander, johtaja, suunnittelu  
ja tutkimus (30.9.2021 saakka)

• Allan Paldanius, johtaja, suunnittelu  
ja tutkimus (1.11.2021 alkaen)

• Karoliina Kiuru, johtaja, ulkomaanpalvelut,  
valvonta ja lakiasiat

• Tuovi Rautjoki, viestintäjohtaja
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Tilinpäätös

1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020

Tuotot

Kustannusosuudet 36 889 507,85 38 898 186,76
Palvelutoiminnan tuotot 1 270 179,98 1 198 705,91
Muut tuotot 36 995,81 38 196 683,64 304 728,07 40 401 620,74

Kustannustenjako

Saadut kustannustenjakoerät 2 524 230 765,54 2 482 801 467,98
Maksetut kustannustenjakoerät -2 524 309 069,80 -2 482 777 263,31
Siirto seuraavalle kaudelle 78 304,26 - -24 204,67 -

Kulut

Ulkopuoliset palvelut -10 921 302,05 -11 252 563,66
Henkilöstökulut
 Palkat ja palkkiot -16 968 425,91 -17 289 659,50
 Eläkekulut -2 914 683,56 -2 527 570,62
 Muut henkilösivukulut -556 183,22 -584 792,59
Poistot -512 459,81 -326 141,42
Muut kulut -6 375 027,79 -38 248 082,34 -8 485 669,58 -40 466 397,37

Tulos ennen rahoituseriä -51 398,70 -64 776,63

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot 56 522,46 76 250,92
Korkokulut -5 123,76 51 398,70 -11 474,29 64 776,63

Tilikauden tulos 0 0

Tuloslaskelma



Eläketurvakeskuksen toimintakertomus 2021  |  14

Tase

Vastaavaa 31.12.2021 31.12.2020

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
 Aineettomat oikeudet 172 264,44 214 347,53
Aineelliset hyödykkeet
 Koneet ja kalusto 1 403 221,30 1 834 572,19
 Muut aineelliset hyödykkeet 108 359,42 1 511 580,72 111 723,18 1 946 295,37
Osakkeet ja osuudet
 Osuudet omistusyhteysyrityksissä 35 488,02 35 488,02

Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
 Pitkäaikaiset
  Lainasaamiset - 611 423,81
 Lyhytaikaiset
  Myyntisaamiset 266 964,80 363 953,15
  Lainasaamiset 611 423,81 611 423,80
  Muut saamiset 13 986,28 227 994,40
  Siirtosaamiset 2 051 687,17 630 354,38
  Kustannustenjaon tasausosuudet 63 000,77 3 007 062,83 - 1 833 725,73
Rahat ja pankkisaamiset 10 785 165,54 13 431 154,45

15 511 561,55 18 072 434,91

Vastattavaa 31.12.2021 31.12.2020

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

Vieras pääoma
Lyhytaikainen
 Ostovelat 1 474 785,33 2 979 719,45
 Muut velat 445 823,05 475 239,89
 Siirtovelat 5 020 597,57 4 367 982,84
  Kustannustenjaon tasausosuudet - 14 906,52
 Kustannusosuusvelka 8 570 355,60 15 511 561,55 10 234 586,21 18 072 434,91

15 511 561,55 18 072 434,91
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Rahoituslaskelma

2021 2020

Varsinaisen toiminnan rahavirta

Saadut kustannusosuudet eläkelaitoksilta 34 735 277,24 19 858 847,41
Kustannusosuuksien järjestelyerä 0,00 20 000 005,00
Palvelutoiminnan tuotoista  
ja muista tuotoista saadut maksut

 
1 392 530,46

 
1 436 888,36

Maksut varsinaisen toiminnan kuluista -37 498 830,12 -38 999 134,56
Saadut korot 21 238,48 20 039,19
Maksetut korot -5 093,04 -10 300,47
Varsinaisen toiminnan rahavirta -1 354 876,98 2 306 344,93

Kustannustenjaon rahavirta

Saadut kustannustenjakoerät 2 523 230 893,45 2 482 801 074,54
Maksetut kustannustenjakoerät -2 524 308 672,83 -2 482 802 000,83
Kustannustenjaon rahavirta -1 077 779,38 -926,29

Investointien rahavirta

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden  
investoinnit ja luovutustulot

 
-827 176,57

 
-672 810,26

Lainasaamisten takaisinmaksut 611 423,80 611 423,80
Saadut korot investoinneista 2 420,22 56 047,18
Investointien rahavirta -213 332,55 -5 339,28

Rahavarojen muutos -2 645 988,91 2 300 079,36

Rahavarat tilikauden alussa 13 431 154,45 11 131 075,09
Rahavarat tilikauden lopussa 10 785 165,54 13 431 154,45

-2 645 988,91 2 300 079,36
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Tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen laatiminen

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen  
hankintamenoon vähennettynä suunnitelman 
mukaisilla poistoilla. Ohjelmistolisenssien  
hankinnasta on tehty 4 vuoden tasapoisto. 
Muusta kalustosta on tehty EVL:n maksimi 
menojäännöspoisto. Alle 3 vuoden taloudellisen 
pitoajan omaava käyttöomaisuus on kirjattu 
hankintatilikauden kuluksi. Muuten poisto-
suunnitelma 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 oikaisuerästä. 
Edellisen vuoden kustannusosuuksien oikaisu-
erä kirjataan taseen kustannusosuusvelan  
lisäykseksi tai vähennykseksi.

Tuloslaskelman liitetiedot 2021 2020

Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

Henkilöstökulut 20 439 292,69 20 402 022,71
Henkilöstö 305 322

Johdon palkat ja palkkiot

Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa 413 500,24 406 028,63
Hallitus 127 475,00 127 205,00
Edustajisto 45 360,00 44 999,03

Toimitusjohtajan palkka ja luontoisedut olivat 256 170,59 euroa.
Toimitusjohtajan sijaisen palkka ja luontoisedut olivat 157 329,65 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 2021 2020

Palvelutoiminnan tuotot

Rekisteripalvelujen myynti 850 357,75 922 323,17
Asiantuntijatyön myynti 70 826,08 51 648,32
Koulutuspalvelujen myynti 185 390,00 147 460,00
Muut palvelutoiminnan tuotot 163 606,15 77 274,42
Palvelutoiminnan tuotot yhteensä 1 270 179,98 1 198 705,91

Muut tuotot

Muu henkilötyön myynti 17 225,31 35 268,20
Muu myynti 19 770,50 22 174,81
Vuokratuotot - 245 403,36
Muut tuotot - 1 881,70
Muut tuotot yhteensä 36 995,81 304 728,07

Ulkopuoliset palvelut

Työeläkealan yhteisten  
tietojärjestelmien palvelut

 
8 105 157,57

 
8 527 894,72

Omien tietojärjestelmien palvelut 2 331 716,97 2 408 159,07
Muut ulkopuoliset palvelut 484 427,51 316 509,87
Ulkopuoliset palvelut yhteensä 10 921 302,05 11 252 563,66

Muut kulut

Vapaaehtoiset henkilöstökulut 800 829,26 832 113,44
Toimitila- ja kiinteistökulut 2 013 728,70 3 938 610,28
Hallinnon ICT-kulut 2 416 967,73 2 405 127,38
Yleishallinnon kulut 826 096,69 966 727,35
Ulkoinen viestintä ja asiakaskoulutus 290 088,46 286 977,69
Muut kulut 27 316,95 56 113,44
Muut kulut yhteensä 6 375 027,79 8 485 669,58

Eläketurvakeskus siirtyi uusiin pienempiin toimitiloihin vuoden 2021 alusta.

Tuloslaskelman liitetiedot 2021 2020

Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastus 32 072,60 33 591,60
Veroneuvonta - 3 627,00
Muut palvelut 59 587,48 -
Tilintarkastajan palkkiot yhteensä 91 660,08 37 218,60

Rahoitustuotot ja -kulut

Osinkotuotot
 Muilta - -
Muut korko- ja rahoitustuotot
 Lainojen korkotuotot
  Omistusyhteysyritykseltä 34 519,97 56 047,18
 Muut korkotuotot
  Omistusyhteysyritykseltä 20 760,29 19 131,92
  Muilta 1 242,20 1 071,82
Korkokulut
 Viivästyskorot
  Muille -18,69 -
 Muut korkokulut
  Omistusyhteysyritykselle - -570,00
  Muille -5 105,07 -10 904,29
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä 51 398,70 64 776,63
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Taseen liitetiedot

Aineettomat hyödykkeet Ohjelmistolisenssit Muut aineettomat hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 01.01.2021 54 347,53 160 000,00
 Lisäykset 2 636,30 -
 Vähennykset - -
 Poistot -24 719,39 -20 000,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2021 32 264,44 140 000,00

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

Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 01.01.2021 1 834 572,19 111 723,18
 Lisäykset 55 560,18 -
 Vähennykset -19 170,65 -3 363,76
 Poistot -467 740,42 -
Kirjanpitoarvo 31.12.2021 1 403 221,30 108 359,42

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

Suuresta osasta vuonna 2020 hankitusta kalustosta aloitettiin  
poistot vuonna 2021 uuden toimitilan käyttöönoton alettua.

Taseen liitetiedot

Osakkeet ja osuudet Omistusyhteysyritys

Kirjanpitoarvo 01.01.2021 35 488,02
 Lisäykset -
 Vähennykset -
 Poistot -
Kirjanpitoarvo 31.12.2021 35 488,02

Kirjanpitoarvo 01.01.2020 35 488,02

 Lisäykset -
 Vähennykset -
 Poistot -
Kirjanpitoarvo 31.12.2020 35 488,02

Taseen liitetiedot 2021 2020

Osakkeet ja osuudet 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 2021 2020

Saamiset

Pitkäaikaiset
 Lainasaamiset  
 omistusyhteysyritykseltä

 
-

 
611 423,81

Lyhytaikaiset
 Myyntisaamiset
  Myyntisaamiset  
  omistusyhteysyritykseltä

 
21 502,20

 
36 444,30

  Myyntisaamiset muilta 245 462,60 327 508,85
 Myyntisaamiset yhteensä 266 964,80 363 953,15
 Lainasaamiset  
 omistusyhteysyritykseltä

 
611 423,81

 
611 423,80

 Siirtosaamiset
  Selvittelysaamiset  
  kustannustenjako

 
1 000 000,00

 
-

  Hyvityslaskut  
  omistusyhteysyritykseltä

 
474 059,46

 
234 083,18

  Korkosaaminen  
  omistusyhteysyritykseltä

 
32 099,75

 
-

  Hyvityslaskut muilta 56 801,77 15,39
  Arvioidut korvaukset  
  terveydenhoitomenoista

 
79 264,80

 
80 568,72

  Arvioidut hyvitykset  
  henkilöstövakuutuksista

 
41 582,93

 
-

  Menoennakot 367 878,46 315 687,09
  Muut siirtosaamiset - -
 Siirtosaamiset yhteensä 2 051 687,17 630 354,38

Lainasaaminen omistusyhteysyritykseltä on vakuudeton.

Taseen liitetiedot 2021 2020

Ostovelat
 Ostovelat omistusyhteysyritykselle 525 748,74 780 261,82
 Ostovelat muille 949 036,59 2 199 457,63
Ostovelat yhteensä 1 474 785,33 2 979 719,45
Siirtovelat
 Selvittelyvelat vastuunjako - 490 000,00
 Palkkavelka sosiaalikuluineen 63 682,33 87 738,52
 Lomapalkkavelka sosiaalikuluineen 3 697 777,13 3 789 490,00
 Korkovelat 148,94 754,32
 Muut siirtovelat  
 omistusyhteysyritykselle

 
-

 
-

 Muut siirtovelat muille 1 258 989,17 -
Siirtovelat yhteensä 5 020 597,57 4 367 982,84

Muut liitetiedot 2021 2020

Vastuusitoumukset ja muut vastuut

Leasingvastuut 24 471,62 104 898,64
Vuokravastuut
 Määräaikainen vuokrasopimus  
 Tukkutorinkuja 5, Helsinki

 
25 371 184,30

 
27 259 620,46

 Arkistotilan vuokra 36 277,44 -
 Kalustovuokra 12 479,56 -

25 419 941,30 27 259 620,46
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Toimintakertomuksen  
ja tilinpäätöksen allekirjoitus
Päiväys: 9. päivänä maaliskuuta 2022

Jukka Ahtela, puheenjohtaja
Liisa Siika-aho, varapuheenjohtaja
Minna Helle
Markku Jalonen
Pasi Mustonen
Sinikka Näätsaari
Katri Ojala
Ilkka Oksala
Sami Pakarinen
Marja-Liisa Rajakangas
Timo Sipilä
Katja Veirto
Mikko Kautto, toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta  
on tänään annettu kertomus.

Päiväys: 15. päivänä maaliskuuta 2022

KPMG Oy Ab 
Tilintarkastusyhteisö

Juha Pekka Mylén, KHT

Tilinpäätöstiedot Excel-tiedostona

https://www.etk.fi/wp-content/uploads/2022/03/etk-tilinpaatos-2021.xlsx
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Tilintarkastuskertomus  
Eläketurvakeskuksen edustajistolle

liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että 
tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen 
perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan  
jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos Eläketurva-
keskus aiotaan purkaa tai sen toiminta lak-
kauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa 
kuin tehdä niin. 

Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen  
varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä  
kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä 
johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa 
tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausun-
tomme. Kohtuullinen varmuus on korkea  
varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että  
olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän 
tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa 
tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheu-
tua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden 
katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai 
yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan 
taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät 
tilinpäätöksen perusteella.

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 tilinpää-
töksen laatimisesta siten, että se antaa oikean  
ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen 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  
laatiessaan velvollisia arvioimaan Eläketurva-
keskuksen kykyä jatkaa toimintaansa ja sovel-
tuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka  

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Eläketurvakeskuksen 
(y-tunnus 0116415-4) tilinpäätöksen tili-
kaudelta 1.1.–31.12.2021. Tilinpäätös sisältää 
taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja  
liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös 
antaa oikean ja riittävän kuvan Eläketurva-
keskuksen toiminnan tuloksesta ja taloudelli-
sesta asemasta Suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten 
mukaisesti 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 
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Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilin-
tarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatil-
lista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skep-
tisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä 
tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen  
olennaisen virheellisyyden riskit, suunnitte-
lemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaa-
via tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme 
lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän 
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastus-
evidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä  
johtuva olennainen virheellisyys jää havait-
sematta, on suurempi kuin riski siitä, että  
virheestä johtuva olennainen virheellisyys  
jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen  
voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä,  
tietojen tahallista esittämättä jättämistä  
tai virheellisten 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  
toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankki-
mamme tilintarkastusevidenssin perusteella 
johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista 
tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olen-
naista epävarmuutta, joka voi antaa merkittä-
vää aihetta epäillä Eläketurvakeskuksen kykyä 
jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme 
on, että olennaista epävarmuutta esiintyy,  
meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskerto-
muksessamme lukijan huomiota epävarmuutta 
koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoi-
hin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot  
eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. 
Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastus-
kertomuksen antamispäivään mennessä  
hankittuun tilintarkastusevidenssiin.  
Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat  
kuitenkin johtaa siihen, ettei Eläketurvakeskus 
pysty jatkamaan toimintaansa.

• 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 
laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä 
tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien  
mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät 
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilin-
tarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta 
informaatiosta. Muu informaatio käsittää  
toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva 
lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio 
tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä  
ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu infor-
maatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen 
tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme 
tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin 
olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuute-
namme on lisäksi arvioida, onko toimintakerto-
mus laadittu sen laatimiseen sovellettavien 
säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toiminta-
kertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat 
yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on  
laadittu toimintakertomuksen laatimiseen  
sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella 
johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa  
on olennainen virheellisyys, meidän on rapor-
toitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian 
suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 15. maaliskuuta 2022 
KPMG OY AB / Juha-Pekka Mylén, KHT
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