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Kelan valtuutetut kertomusvuonna
Vuonna 2018 Kelan valtuutettuina ovat toimineet Outi Alanko-Kahiluoto, Ritva Elomaa, Hannakaisa Heikkinen, Niilo Keränen (varapuheenjohtaja), Anneli Kiljunen, Jaana Laitinen-Pesola,
Anne Louhelainen, Leena Meri, Kristiina Salonen, Sari Sarkomaa (puheenjohtaja), Eero Suutari
ja Martti Talja.
Valtuutettujen työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtaja Sari Sarkomaa ja varapuheenjohtaja Niilo Keränen sekä valtuutetut Outi Alanko-Kahiluoto, Ritva Elomaa, Anneli Kiljunen ja
Anne Louhelainen.
Valtuutettujen sihteerinä on toiminut lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen.

Yleistä valtuutettujen toiminnasta vuonna 2018
Vuoden 2018 aikana valtuutetut kokoontuivat 10 kertaa ja valtuutettujen työvaliokunta kokoontui 15 kertaa. Sen lisäksi työvaliokunta piti 5 sähköpostikokousta. Yksi työvaliokunnan kokouksista oli yhteinen Kelan vuoden 2018 tilintarkastajien kanssa.
Jokaisessa yleiskokouksessa käydään läpi valtuutettujen käsiteltäväksi pyytämiä asioita ja lisäksi pääjohtaja esittää kattavan katsauksen Kelan toiminnasta. Siinä yhteydessä käydään
säännönmukaisesti läpi muun muassa Kelan ja eri etuusjärjestelmien rahoitustilanne, toimintakulujen kehitys, etuushakemusten läpimenoajat, työyhteisöä ja henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut sekä ajankohtaisia aiheita. Myös johtajat ovat läsnä yleiskokouksissa ja selostavat tarvittaessa toimialojensa asioita.
Pääjohtaja ja johtajat osallistuvat yleensä myös valtuutettujen työvaliokunnan kokouksiin. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella valtuutettujen yleiskokouksessa käsiteltäviä asioita.
Valvontatilintarkastaja esittelee valtuutetuille raporttinsa neljännesvuosittain. Valtuutetuille
esitellään myös Kela-barometrin tulokset samoin kuin keskeiset tulokset muista selvityksistä,
jotka koskevat Kelan asiakaspalvelua ja toimivuutta.

Keskeiset asiat, joita valtuutetut käsittelivät vuonna 2018
Valtuutetut saavat kokouksissaan selvityksen pyytämistään asioista ja pääjohtajan ajankohtaiskatsauksen. KHT-tilintarkastajan neljännesvuosikatsausten lisäksi valtuutetut ovat vuoden
2018 aikana käsitelleet muun muassa seuraavia asioita:



etuuksien läpimenoaikatavoitteiden saavuttaminen
Kelan eri palvelukanavien volyymit
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vammaisten tulkkauspalvelut
työttömyysturvan aktiivimalli
turvallisuusasioiden tilannekatsaus
perustoimeentulotuki
riskienhallinta
Kelan rooli sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa
Kanta-palvelujen kehittämistyö
ICT-palvelukeskus
etuuksien takaisinperintä
kuntoutuksen hankinnat
toisen puolesta toimiminen
oikaisuvaatimuskeskus ja sen tehtävät
EU:n tietosuoja-asetukseen valmistautuminen Kelassa
Kelan vastuullisuustyö
Kelan korvaamat taksimatkat
Kelan toimintakulut
Kelan kilpailutusten yleiskuvaus
tarkastus- ja auditointitoiminta Kelassa
esitys tasavallan presidentille Kelan johtajan nimityksestä.

Valtuutetut asettivat 20.2.2018 yleiskokouksessa ulkopuolisen asiantuntijatyöryhmän selvittämään Kelaan liittyvää lainsäädäntöä, Kelan valvontaa, asemaa ja toimivaltasuhteita.
Valtuutetuilla oli 6.3.2018 sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä Kelan hallituksen kanssa yhteinen miniseminaari toimeentulotuesta.
Kelan hallituksen puheenjohtaja Terttu Savolainen kävi kertomassa keskeisimmistä hallituksen
käsittelemistä asioista helmi-, kesä- ja joulukuun yleiskokouksissa.
Valtuutetut tutustuivat elokuun yleiskokouksen yhteydessä Tapiolan toimistoon ja Matinkylän
asiointipisteeseen.
Valtuutetut päättivät pyytää 20.11.2018 yleiskokouksessa BDO Audiator Oy:tä tekemään selvityksen Kelan terapiapalveluhankinnoista. Selvitys esitettiin valtuutetuille maaliskuun 2019
yleiskokouksessa.
Valtuutetut päättivät marraskuun yleiskokouksessa, että yleiskokousten asialistat ja pöytäkirjat julkaistaan Kelan internetsivuilla. Valtuutetut suosittelivat, että Kelan hallitus tekisi samoin.

Kela vuonna 2018
Kelan hoitaman sosiaaliturvan etuusmenot olivat vuonna 2018 yhteensä 14,87 mrd. euroa. Kasvua vuoteen 2017 verrattuna oli 0,2 %. Eläkevakuutusetuuksien menot pysyivät ennallaan. Sai-
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rausvakuutusetuuksien menot kuntoutusmenot mukaan lukien suurenivat 3,3 %. Sosiaaliturvan yleisrahaston etuusmenot pienenivät 1,7 %. Etuusmenojen suhde bruttokansantuotteeseen oli arviolta 6,3 %.
Toimintakulut olivat 516,8 milj. euroa. Toimintakulujen osuus etuusrahastojen kokonaiskuluista oli 3,4 %.
Etuusrahastojen tuotot olivat 15,21 mrd. euroa, ja ne pienenivät edellisvuodesta 0,9 %. Tuotoista valtion osuus oli 77 %, sairausvakuutusmaksujen 16 % ja kuntien 5 %.
Saajamäärältään suurin etuus oli sairaanhoitokorvaukset, joita sai vuonna 2018 yhteensä
3 768 200 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa Kelasta sai eläke-etuuksia 627 200 henkilöä ja takuueläkettä 103 100 henkilöä. Vuoden aikana maksettiin lapsilisiä kaikkiaan 1 055 200 lapsesta. Työmarkkinatukea Kelasta sai vuoden 2018 aikana 296 500 henkilöä.
Vuoden 2018 lopussa Kelassa oli töissä 7 732 toimihenkilöä, joka oli 506 henkilöä enemmän
kuin vuotta aikaisemmin. Kelan vuosityöpanos oli 7 262 henkilötyövuotta, eli määrän kasvua
edelliseen vuoteen verrattuna oli 456 henkilötyövuotta. Perustoimeentulotuen tehtäviin palkattiin lisää henkilöstöä vuoden 2018 aikana. Tämän lisäksi asiakaspalvelua vahvistettiin sekä
pääkaupunkiseudulla että puhelinpalvelussa. Lisäresursseja kohdennettiin myös Kanta-palveluihin ja järjestelmäkehittämiseen. Määräaikaisen henkilöstön osuus pysyi aiempaa suurempana toisena vuotena peräkkäin: 12,3 %. Merkittävin syy tähän oli perustoimeentulotuen siirtyminen Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Osa-aikaista henkilöstöä oli 11,9 %.
Vakinaisen henkilöstön tulovaihtuvuus oli 13,1 % eli uusia vakinaisia toimihenkilöitä Kelan palvelukseen tuli vuoden aikana 887. Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus puolestaan oli 5,0
% eli Kelan palveluksesta erosi vuoden aikana kaikkiaan 339 vakinaista toimihenkilöä. Heistä
129 siirtyi vanhuuseläkkeelle ja työkyvyttömyyseläkkeelle 19. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä
oli 64,3 vuotta. Henkilöstön vaihtuvuus on hieman lisääntynyt viime vuosina (muutos vuodesta
2016 vuoteen 2018 oli yksi prosenttiyksikkö). Henkilöstön lukumäärään nähden suhteellisesti
korkein vaihtuvuus oli ICT-palveluissa, missä palveluksesta eronneiden osuus oli 7 % tulosyksikön henkilöstöstä.
Kelan henkilöstöstä 82 % oli naisia. Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma pysyi tasaisena, kuten
myös koko henkilöstön keski-ikä (vuoden lopussa 43,2 vuotta). Työhyvinvoinnin tunnusluvut
kääntyivät kasvuun organisaatiouudistuksen jälkeisen notkahduksen jälkeen. Yleisesti ottaen
Kelaa pidetään hyvänä työpaikkana. Kelan työntekijät kokevat Kelan arvojen näkyvän työssään
kohtuullisen hyvin (ka. 8,4). Heikoimman kouluarvosanan Kelan henkilöstö antaa työnantajalleen arvoista uudistumiselle. Suurin osa Kelan työntekijöistä ei halua vaihtaa työpaikkaa lähitulevaisuudessa, ja he ovat valmiita suosittelemaan Kelaa työpaikkana myös ystäville (70 %).
Merkittävä osa henkilöstöstä ei pidä Kelaa kovin modernina organisaationa tai organisaationa,
joka toimii taloudellisesti ja tehokkaasti tai ekologisesti vastuullisesti. Lähes jokainen Kelassa
työskentelevistä kokee, että työllä on vaikutusta asiakkaan palvelukokemukseen. Kouluarvosana Kelalle työnantajana on 8+.

5

Asiakaspalvelu
Vuonna 2018 asiointimäärät sekä palvelupisteissä että puhelinpalvelussa pienenivät hieman
edellisestä vuodesta, mutta etenkin puhelinpalvelun kysyntä jatkui suurena. Erityisesti vuoden
alku oli kuitenkin molemmissa palvelukanavissa ruuhkainen, ja jonotusajat olivat pitkiä. Normaalia alkuvuoden ruuhkaisuutta pahensi aktiivimallin käyttöönotto. Aktiivimallin aiheuttaman lisätyömäärän vuoksi asiakaspalvelulle myönnettiinkin helmikuussa lisäresursseja, ja tilanne saatiin hallintaan.

Palvelupisteasiointien määrä Kelassa pieneni vuonna 2018 hieman edellisestä vuodesta. Se
laski 2,57 miljoonasta (vuonna 2017) 2,35 miljoonaan asiointiin. Palvelupisteiden asiakkaista
4,8 % asioi vuonna 2018 ajanvarauksella, kun vastaava lukema vuotta aiemmin oli 2,6 %.
Tammikuu oli vilkkain kuukausi 237 000 asioinnilla, mutta sen jälkeen asiointimäärät tasaantuivat: Kelan palvelupisteissä asioitiin tammikuun jälkeen kuukaudessa noin 200 000 kertaa,
joulukuussa 150 000 kertaa.
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Vuoden 2018 aikana korvattiin 20 palvelupistettä muilla palveluilla niiden kriteerien perusteella, jotka Kelan hallitus antoi joulukuussa 2017. Korvaavina palveluina kuntiin on perustettu
asiointipisteitä ja esimerkiksi lähitoreille sekä asiointipisteisiin Kelan etäpalvelupisteitä ja esimerkiksi sosiaalitoimen yhteyteen Kelan pop up –palvelua. Lisäksi asiakkaalla on aina mahdollisuus puhelinajanvaraukseen. Vuoden lopussa palvelupisteitä oli 161. Määrä sisältää syyskuussa avatun uuden Kalasataman palvelupisteen. Lisäksi Kelan palvelua sai vuoden lopussa
138 asiointipisteestä. Käyntiasiointien määrä asiointipisteissä pysyi vuoden 2017 tasolla:
määrä oli 101 000 asiointia.

Kelaan saapuneiden puheluiden määrä pieneni edellisvuoden 4,36 miljoonasta 3,94 miljoonaan. Eniten puheluita saapui helmi- ja maaliskuussa, yli 400 000 kumpanakin. Vastattujen puheluiden lukumäärä sen sijaan kasvoi 1,94 miljoonasta kaikkiaan 2,02 miljoonaan (luvuissa
mukana sekä yhteyskeskuksen että erityisyksiköiden vastatut puhelut, sisältäen takaisinsoitot). Keskimääräinen jonotusaika puhelinpalveluun oli noin 7 minuuttia.
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Erityisesti keväällä saapuneiden puheluiden määrässä oli nähtävissä työttömyysturvan aktiivimallin vaikutus. Puhelinpalvelulle ohjattiin vuodelle 2018 lisää resursseja, mutta lisärekrytoinnit saatiin tehtyä täysimääräisenä vasta syksyyn mennessä mm. tilojen puuttumisen vuoksi.

Kävijämäärät avoimessa kela.fi-verkkopalvelussa jatkoivat kasvamistaan vuonna 2018. Kelan
verkkosivustolla vierailtiin vuoden aikana kaikkiaan hieman yli 44 miljoonaa kertaa (istuntojen
kokonaismäärä), kun vastaava lukema vuonna 2017 oli noin 41 miljoonaa käyntikertaa. Kela.fikäyntien suurimmat kuukausittaiset määrät ajoittuivat tammi- ja elokuulle.
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Henkilöasiakkaiden tunnistettujen verkkoasiointien määrä Kelan asiointipalvelussa kasvoi
vuoden 2017 noin 37 miljoonasta asioinnista kaikkiaan yli 46 miljoonaan. Näistä valtaosa, noin
28 miljoonaa, oli henkilöasiakkaiden suoria asiointeja Kelan asiointipalvelussa. Edellisten lisäksi Omakannan kautta tulleita henkilöasiakkaiden verkkoasiointeja oli noin 17 miljoonaa
sekä yritys- ja organisaatioasiakkaiden asiointeja noin 1,7 miljoonaa.
Kaikista Kelaan vuonna 2018 saapuneista yli 15 miljoonasta hakemuksesta 69,0 % tehtiin verkossa, 29,9 % paperilla ja 0,9 % suullisesti. Vuonna 2017 verkkohakemusten osuus kaikista
hakemuksista oli 65,6 %. Merkittävin muutos verkkoasioinnissa oli toimeentulotukiasiakkaiden verkkohakemusten määrän kasvu 58,9 prosentista 68,7 prosenttiin. Liki joka kolmas jatkuvasuoritteisen etuuden verkkohakemus on toimeentulotukihakemus.
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Kela laajensi vuoden 2018 aikana yleisneuvontaa antavan chattipalvelun koskemaan kaikkia
yhteistyökumppaneita. Lisäksi chattirobottikokeilut jatkuivat siten, että kokeiltiin vanhempainpäivärahan hakemusavustajaa.

Asiakaskokemus
Maalis- ja syyskuussa 2018 toteutettuihin asiakastyytyväisyysindeksikyselyihin vastasi yhteensä noin tuhat Kelan asiakasta, jotka olivat asioineet Kelan kanssa eri tavoin. Henkilöasiakkaiden asiakastyytyväisyysindeksi asteikolla 0 - 10 koko vuoden osalta oli 7,5 eli samalla tasolla
kuin vuonna 2017. Asiakkaat olivat melko tyytyväisiä Kelan kykyyn vastata heidän palvelutarpeisiinsa ja Kelan palveluihin yleensä. Heikoimmiksi osa-alueiksi arvioitiin Kelan kanssa asioimisen helppous ja vaivattomuus sekä tiedonsaannin riittävyys ja selkeys asiakkaille kuuluvista
etuuksista ja palveluista.
Mobiilikyselyiden avulla selvitettiin asiakkaiden kokemusta Kelan asiakaspalvelusta kokonaisuutena. Kysely toteutettiin niin, että asiakkaille lähetettiin asiakastyytyväisyyskyselyitä tekstiviestitse heti heidän asiointiensa jälkeen. Kyselyillä kartoitettiin muun muassa asiakkaiden
tyytyväisyyttä saamaansa palveluun ja asian hoitumista. Vuoden aikana mobiilikyselyitä tehtiin
neljänä ajankohtana Kelan palvelupisteissä ja puhelinpalvelussa asioineille asiakkaille: helmi-,
touko-, elo- ja marraskuussa. Palvelupisteiden asiakkailta saatiin vuoden aikana kaikkiaan vajaat 11 000 vastausta. He arvioivat saamansa palvelun keskimäärin 8,8:n arvoiseksi asteikolla
0−10 (vuoden kaikkien kyselykierrosten keskiarvotulos). Puhelinpalvelussa asioineiden vajaan
8 000 vastaajan arvosana palvelulle oli pienempi: keskiarvo oli 8,4. Palvelupisteiden asiakaspalvelun arvosana oli sama kuin vuonna 2017, mutta puhelinpalvelun arvosana laski 0,2 yksikköä. Lasku johtui helmikuun otosajankohdan tuloksesta: puhelinpalvelun alkuvuoden ruuhka
verotti tulosta. Edellisenä vuonna ei mobiilikyselyä helmikuussa järjestetty, vaan kyselyt alkoivat vasta toukokuussa. Noin 80 prosenttia asiakkaista antoi avoimissa vastauksissa positiivista
palautetta Kelan asiakaspalvelulle. Pääsääntöisesti asiakkaat olivat tyytyväisimpiä varsinaiseen asiakaskohtaamiseen ja neuvontaan, mutta toisaalta kritisoivat eniten jonotusaikoja.
Asiakasraadit ovat yksi tapa saada tietoa asiakkaiden näkemyksistä ja tarpeista. Ne mahdollistavat asiakkaiden aktiivisen osallistumisen palveluiden kehittämiseen. Kela järjestää asiakasraateja henkilöasiakkaille ja työnantaja-asiakkaille. Lisäksi on ns. asiantuntijaraateja sidosryhmille, kumppaneille ja Kelan toimihenkilöille. Asiakasraadeissa on aina mukana vuorovaikutteinen keskustelu, ja raateja järjestetään vuosittain vahvistettavien teemojen ympärille.
Vuonna 2018 Kela järjesti työnantajille tulorekisteriasioihin liittyvän asiakasraadin sekä henkilöasiakkaille asiakasraadit, jotka liittyivät toimeentulotukeen, kansainvälisiin asioihin, vammaisten tulkkauspalveluun sekä senioreiden digitaitoihin. Senioreiden digitaidot -asiakasraadeista kaksi oli ensimmäistä kertaa ruotsinkielisiä. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestettiin asiakasraadit Haminan ja Turun Skanssin palvelupisteissä, ja yhdessä ETK:n kanssa
toteutettiin asiakasraati työnantajille, jotka lähettävät työntekijöitä ulkomaille.
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Palveluverkko
Kelan palveluverkkoon kuului vuoden päättyessä 161 palvelupistettä. Palveluverkkoa korvasivat ja tukivat viranomaisten yhteistyönä perustamat asiointipisteet, joilla palvelut voidaan turvata siten, että asiointimatka on kohtuullinen. Asiointipisteessä asiakas saa ohjausta Kelan asiointipalvelujen käyttöön ja yleistä neuvontaa sekä voi saada etuusasiansa vireille jättämällä hakemuslomakkeen. Kelan kanssa sopimuksen tehneitä asiointipisteitä oli vuoden lopussa yhteensä 138. Asiakkaiden käytössä oli 59 asiointipisteessä etäpalvelulaitteet, joiden avulla heillä
oli mahdollisuus saada kuvayhteyden avulla palvelua Kelan palveluneuvojilta. Lisäksi on perustettu mm. ohjaamoiden ja ikäihmisten lähitorien yhteyteen noin 20 etäpalvelupistettä.
Pohjois-Suomessa Kelaan saa etäpalveluyhteyden myös 20 Virtu-palvelupisteen kautta. Virtupalvelupiste on kuntalaisen sähköisen asioinnin paikka, jossa kuntalainen voi käyttää kuvapuhelinpalveluita ja muita internet-palveluita. Virtu.fi on portaali, joka tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluita verkossa asiakkaan hyvinvoinnin tueksi. Palvelut voivat olla oman kunnan, valtion,
järjestöjen tai yksityisten tuottamia. Palveluportaalia ylläpitää Pohjois-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskus.
Kela on myös lisännyt näkyvyyttään järjestämällä yli 500 pop up -tapahtumaa. Palveluverkkoa
täydentävänä palveluna on perustettu pop up -palvelupisteitä, usein yhteistyössä kuntien sosiaalitoimen kanssa. Näissä pop up -palvelupisteissä asioitiin vuonna 2018 liki 9000 kertaa. Kokemukset sekä saatu palaute pop up -palvelupisteistä ovat olleet erinomaisia.
Vuonna 2018 on ollut käynnissä International House Helsinki (IHH) -pilotti. Se kokoaa saman
katon alle neuvonta- ja viranomaispalvelut, jotka ovat keskeisiä maahanmuuton alkuvaiheen
kannalta. IHH tarjoaa henkilöasiakaspalvelua kaikille hiljattain pääkaupunkiseudulle muuttaneille ulkomaalaistaustaisille asukkaille sekä neuvonta- ja rekrytointipalvelua yrityksille ja
työnantajille, jotka rekrytoivat tai välittävät kansainvälisiä osaajia. Pilotti kesti 1.4.2019 saakka.
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Hakemusten läpimenoajat
Valtuutetut ovat kokouksissaan saaneet selvityksen Kelan eri etuushakemusten keskimääräisistä läpimenoajoista. Kela ylläpitää niistä ajantasaista tilastoa, josta ilmenevät läpimenoajat
vakuutuspiireittäin ja valtakunnallisesti. Näin työnjohto voi seurata läpimenoaikoja, varata tarvittavat resurssit ja kehittää prosesseja. Tarpeen mukaan hakemuksia voidaan siirtää ruuhkautuneesta vakuutuspiiristä sellaiseen vakuutuspiiriin, jossa on kapasiteettia avustaa ratkaisutyössä.
Kelaan saapuville hakemuksille on asetettu läpimenoaikatavoitteet eli tavoiteajat, joissa hakemukset tulee ratkaista. Tavoitteet on asetettu etuuskohtaisesti. Perustoimeentulotuessa, yleisessä asumistuessa ja työttömyysturvassa nämä tavoitteet ovat lakisääteisiä, muissa etuuksissa
Kelan itsensä asettamia. Tavoitteiden toteutumista seurataan tarkastelemalla läpimenoaikojen
keskiarvoja sekä tavoiteajan ylittäneiden ratkaisujen osuutta. Etuuksien läpimenoaikatavoitteet saavutettiin Kelassa vuonna 2018 kokonaisuutena katsoen hyvin.
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Valtuutettujen asettama ulkopuolinen asiantuntijatyöryhmä
Valtuutetut asettivat 20.2.2018 kokouksessaan ulkopuolisen asiantuntijatyöryhmän selvittämään, vastaavatko Kelan ohjausta ja valvontaa sekä asemaa ja hallintoa ohjaavat lait nykypäivän tarpeita. Ryhmältä pyydettiin myös ehdotuksia tarvittavista toimenpiteistä. Selvitysryhmään kuuluivat OTT, professori emeritus Pentti Arajärvi, tulosalueen johtaja, ylilääkäri Susanna Halonen, professori Heikki Hiilamo, KTT Kai Järvikare, LL Eeva Kuuskoski ja VT Kimmo
Sasi.
Työryhmä luovutti raporttinsa 25.9.2018 valtuutettujen yleiskokouksessa. Työryhmä ehdotti,
että jatkossa Kelan pääjohtajan ja johtajat nimittäisi tasavallan presidentin sijaan Kelan hallitus.
Muutos toteuttaisi hyvän hallinnon keskeisimpiä periaatteita ja selkeyttäisi Kelan johtamisjärjestelmän lisäksi hallituksen ja pääjohtajan suhdetta. Selvitysryhmä otti raportissaan kantaa
myös Kelan hallituksen kokoonpanoon ja tehtäviin.
Selvitysryhmä piti tärkeänä, että Kelan toimialalla toimivien ministeriöiden ohjausta vahvistetaan. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjausta on vahvistettava erityisesti Kelan sosiaalihuollollisissa tehtävissä. Valtiovarainministeriön ohjausta on vahvistettava Kelan tietohallintotehtävissä sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausta sen toimialaan liittyvissä Kelan tehtävissä.
Ryhmä esittikin selvitettäväksi, onko ohjaussuhteen vahvistaminen mahdollista ilman Kelan
perustuslaillisen aseman muutosta. Joka tapauksessa Kelalla on ministeriöiden kanssa yhteistoimintavelvoite, jota on syytä hyödyntää täydessä laajuudessaan.
Selvitysryhmä tarkasteli raportissaan myös muun muassa Kelan valtiosääntöoikeudellista asemaa ja Kelan ICT-palveluiden yhtiöittämistä. Näissä asioissa ryhmä ei kuitenkaan päässyt yksimielisyyteen.
Valtuutetut päättivät esittää eduskuntaryhmille, että asian jatkotyöstämiseen asetettaisiin parlamentaarinen työryhmä.

Kelan hankintatoimi
Kela on julkinen ostaja eli siten niin kutsuttu hankintayksikkö, jonka tulee noudattaa hankinnoissaan hankintalainsäädäntöä. Sen tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää
laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.
Hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Hankintayksikön on järjestävä oma hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman ta-
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loudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti. Olemassa olevat kilpailuolosuhteet on käytettävä hyväksi ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat otettava huomioon. Hankintayksikön on
kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava
avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.
Kelan hankintastrategia määrittelee, ottaen huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, periaatteet, joiden mukaan hankintatoimintaa ohjataan ja kehitetään.
Hankintojen päätöksentekoa ohjaa Kelan hallituksen päätös toimivallasta hallinnollisissa asioissa. Toimivaltapäätöksessä on määritelty, kenellä on toimivalta tehdä tarvittavat päätökset ja
sopimukset, kun hankitaan tavaroita ja palveluja ja teetetään urakoita. Toimivaltaa on mahdollista myös delegoida.
Kelassa hankintaosaaminen on keskitetty yhteisten palvelujen tulosyksikön hankintapalveluryhmälle, jossa työskenteli vuonna 2018 yhteensä 14 julkisten hankintojen ammattilaista. Hankintapalvelu vastaa keskitetysti koko Kelan osalta hankintojen kilpailuttamisesta. Tilaajataho
antaa toimeksiannon ja määrittelee siten hankinnan sisällön. Lisäksi hankintapalveluryhmän
vastuulle kuuluu hankintojen yleinen ohjaus ja neuvonta.
Kelan hankintatoiminnassa hankintojen keskittämisen malli tarkoittaa sitä, että hankintojen
kilpailuttaminen on keskitetty hankintapalveluryhmälle ja tuotteiden sekä palvelujen tilaaminen on hajautettu koko Kelan organisaatioon.
Vuonna 2018 hankintapäätöksiä tehtiin hankintapalveluryhmässä yhteensä 233 kappaletta.
Näistä valtuutettujen kokouksissa olivat esillä vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut, Kelan
korvaamat taksimatkat ja kuntoutuksen terapiahankinnat.

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu
Kela järjestää tulkkauspalvelua kuulovammaisille, kuulo-näkövammaisille ja puhevammaisille
henkilöille, jotka tarvitsevat vammansa vuoksi tulkkausta muun muassa työssä käymiseen,
opiskeluun, asiointiin ja harrastuksiin. Kela hankkii asiakkaiden tarvitseman tulkkauspalvelun
ulkopuolisilta palveluntuottajilta.
Kela kilpailutti tulkkauspalvelut vuonna 2017. Hankinnan pohjatyö käynnistetiin järjestämällä
toukokuussa 2015 tulkkauspalvelun kehittämispäivä. Tilaisuudessa olivat mukana asiakasjärjestöt, palvelutuottajat, tulkkien ammattijärjestöt, sosiaali- ja terveysministeriö sekä eduskunnan oikeusasiamies.
Vuosina 2016 - 2017 Kela järjesti useita tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia eri sidosryhmille:
 kolme erillistä työpajaa otsikolla ”Asiakaslähtöisyys tulkkauspalvelussa”
− 15.4.2016 Suomen puhevammaisten tulkit ry:n työkokous
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− 17.10.2016 työpaja asiakasjärjestöille
− 15.11.2016 työpaja palveluntuottajille
11.5.2016 Vammaisetuuksien asiakasraati, jossa oli mukana tulkkauspalvelun asiakasjärjestöt
25.5.2016, 6.9.2016 ja 18.10.2016 työpajat puhevammaisten asiakkaiden asiakasjärjestöjen kanssa otsikolla ”Miksi puhevammaiset asiakkaat eivät käytä palvelua?”
11.10.2016 avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus tulkkauspalvelun hankinnasta (ns.
tekninen vuoropuhelu)
19.12.2016 ja 7.2.2017 asiakastietolomakkeiden kehittäminen yhdessä asiakasjärjestöjen kanssa
17.1.2017 ja 6.2.2017 tapaamiset tulkkauspalvelualan oppilaitosten kanssa.

Kela julkaisi sopimuskautta 1.11.2017–31.12.2019 koskevan tarjouspyynnön 13.4.2017. Hankinnan tavoitteena oli valtakunnallisesti järjestetty yhdenmukainen tulkkauspalvelu eri asiakasryhmille.
Tarjouspyynnön julkaisemisen jälkeen tulkkauspalvelujen hankinta oli vuoden 2017 puolella
säännöllisesti esillä valtuutettujen kokouksissa, koska asiasta tuli valtuutetuille paljon kriittistä
palautetta sekä tulkeilta että palvelun käyttäjiltä.
Koska hankintaan kohdistui paljon kritiikkiä, BDO Audiator Oy otti hankinnan tarkastuksen
kohteeksi osana valvontatilintarkastusta. Tarkastuksen tulokset esiteltiin valtuutetuille helmikuun 2018 yleiskokouksessa.
Tarkastuksen tavoitteena oli varmistua, että hankinnassa oli noudatettu lakia julkisista hankinnoista sekä Kelan omaa hankintaohjeistusta. Tarkastuksessa kartoitettiin hankintaprosessia ja
päätöksentekoa. Kilpailutuksen osalta tarkastajat kävivät läpi tarjouspyynnöt, HILMA-ilmoitukset, tarjousvertailut sekä päätöksenteon. Lisäksi käytiin läpi hankintapäätökseen tehtyjä oikaisuvaatimuksia ja ilmoituksia markkinaoikeudelle sekä Kelan vastineita ja päätöksiä niistä.
BDO Audiator Oy:n tarkastajat eivät havainneet kilpailuttamisprosessissa huomautettavaa. Se
oli tehty hankintalain mukaisesti. Tarkastuksessa ei käyty läpi hankintasopimusten sisältöä ja
palvelun toteutumista.
Valtuutettujen valvonta kohdistuu laillisuusvalvonnan lisäksi myös palvelujen laatuun ja saatavuuteen. Valtuutetut totesivat selvityksen saatuaan, että vaikka kilpailuttamisprosessi on
hoidettu lain mukaan ja se näyttää paperilla hyvältä, lopputulos voi olla yksittäisen asiakkaan
näkökulmasta huono. Tämän vuoksi valtuutetut seuraavat jatkossakin tulkkauspalvelujen toteutumista.
Tulkkauspalveluun oli vuonna 2018 oikeutettu yhteensä 6 200 henkilöä. Heistä 3 500 käytti
palvelua. Palvelun käyttäjistä suurin osa, 2 300 asiakasta, oli kuulovammaisia. Puhevammaisia
käyttäjiä oli 850 ja kuulo-näkövammaisia 280. Kuulovammaisten ja kuulo-näkövammaisten
käyttäjien määrä pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Puhevammaisten käyttäjien määrä
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suureni 8 %. Asiakas lasketaan tulkkauspalvelun käyttäjäksi, jos hän käyttää palvelua vähintään 1 tunnin vuodessa.
Vuonna 2018 vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun tehtiin 164 000 tilausta, joka on 8 %
enemmän kuin vuonna 2017. Tulkki löytyi 148 000 tilaukseen eli 95 %: iin kaikista tilauksista.
Tulkin löytymiseen vaikuttaa esimerkiksi se, miten ajoissa asiakas on tehnyt tilauksen, mihin
viikonpäivään tulkkaus ajoittuu ja miten tulkit ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä.

Kelan korvaamat taksimatkat
Kelan valtuutetut ovat käsitelleet Kelan sairausvakuutuslain perusteella korvaamia taksimatkoja ja niihin liittyviä Kelan toteuttamia hankintoja vuonna 2018 kokouksissaan 5.6.2018,
16.8.2018, 25.9.2018, 23.10.2018 sekä 20.11.2018. Kelan etuuspalvelujen sekä hankintapalveluryhmän johto ja asiantuntijat ovat olleet mukana edellä mainituissa kokouksissa ja selvittäneet hankinnan vaiheita, kertoneet palvelujen toteutumisesta sekä vastanneet valtuutettujen
kysymyksiin.
Kela toteutti syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana taksimatkoihin liittyvän hankinnan: siinä kilpailutettiin 17 maakunta-alueelle palveluntuottajat, jotka vastaavat Kelan sairausvakuutuslain
perusteella korvaamiin taksimatkoihin liittyvästä kokonaispalvelusta. Hankinnan perusteella
Kela solmi valittujen palveluntuottajien kanssa sopimukset palvelun tuottamisesta 1.7.2018–
31.12.2021. Sopimuksiin sisältyy lisäksi kaksi yhden vuoden mittaista optiokautta. Sopimukset
sisältävät kokonaisvaltaisen palvelun, johon sisältyvät matkatilausten vastaanotto, matkojen
yhdistely, matkojen välitys, kuljetuspalvelun järjestäminen, kuljetusten valvonta, maksuliikenne ja palvelun laadun raportointi.
Kela kilpailutti taksimatkoihin liittyvät palvelut 1.7.2018 lukien lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Sairausvakuutuslain mukaisessa korvaamisessa taksimatkojen korvausperusteena käytettiin 30.6.2018 saakka taksiliikennelaissa tarkoitettua kuluttajilta perittävää taksiliikenteen enimmäishintaa. Taksiliikennelaki kumottiin 1.7.2018 lukien, jonka jälkeen vanhaa korvausperustetta ei olisi voitu käyttää. Kela kävi vuoden 2017 aikana keskusteluja mm. sosiaali- ja terveysministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa mahdollisuudesta säätää väliaikaisesta enimmäishinnasta sairausvakuutuslain perusteella korvattaville
taksimatkoille. Kelan näkemyksen mukaan väliaikainen säädös olisi mahdollistanut siirtymäajan, jolloin Kelan korvaamiin taksimatkoihin liittyvät palvelut olisi kilpailutettu. Tällöin olisi
ollut mahdollista seurata ja arvioida liikennepalveluista annetun lain ensivaiheen vaikutuksia
taksimarkkinoiden ja -alan kehitykseen ja huomioida ne uudessa kilpailutuksessa. Syyskuussa
2017 Kelan, sosiaali- ja terveysministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön kesken käydyissä neuvotteluissa kävi kuitenkin ilmi, että väliaikaisesta enimmäishinnasta tulisi säätää valtioneuvoston asetuksen sijaan lailla ja että kyseisen lainmuutoksen varmistuminen selviäisi ai-
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kaisintaan tammikuussa 2018. Epävarman tilanteen vuoksi Kela aloitti kilpailutuksen suunnittelun välittömästi, koska Kelan näkemyksen mukaan mahdollista kilpailutusta ei olisi voitu toteuttaa enää lyhyemmässä ajassa.
1.7.2018–31.12.2018 koko maassa tehtiin palveluntuottajien raportoinnin mukaan yhteensä
noin 1,6 miljoonaa Kelan korvaamaa taksimatkaa ja palveluntuottajat vastaanottivat yhteensä
noin 1,3 miljoonaa tilauspuhelua. Tilatuista matkoista on maakunta-alueilla kyetty toteuttamaan kuukausittain 98 – 100 prosenttia.
Kela on seurannut tiiviisti palvelujen toteutumista ja laatua kaikissa maakunnissa ja puuttunut
viipymättä esille tulleisiin palvelupoikkeamiin. Sopimusten mukaisia sopimussakkoja on asetettu neljän maakunta-alueen palveluntuottajille toistuvasta sopimuksen vastaisesta toiminnasta, joka on liittynyt puhelinpalvelun pitkiin jonotusaikoihin sekä puutteisiin kuljetusten toimitusvarmuudessa. Lisäksi Kela on asettanut yhdeksän maakunta-alueen palveluntuottajille
sopimuksen mukaisen sakon, jonka perusteena on puhelinpalvelun kuukausittaisen jonotusajan keskiarvon enimmäisajan ylittäminen.
Kelan valtuutetut ovat saaneet yleiskokouksissaan raportit palvelujen toteutumisesta. Lisäksi
Kelan valtuutetuille on raportoitu viikoittain kirjallisesti palvelujen toteutumisesta. Palvelujen
käynnistymisvaiheessa 1.7.2018 alkaen Kelaan ja valtuutetuille saapui runsaasti palveluja koskevaa palautetta koko maasta mm. palvelujen käyttäjiltä ja terveydenhuollon toimijoilta. Elokuusta 2018 alkaen palautemäärät ovat pienentyneet ja keskittyneet niille maakunta-alueille,
joissa on esiintynyt tunnistettuja ongelmia.
Palvelutaso parani syksyn 2018 aikana kaikilla maakunta-alueilla täysin tai lähes sopimuksen
mukaiseksi lukuun ottamatta Uudenmaan maakuntaa. Kela ja Uudenmaan maakunnan palveluntuottaja sopivat lokakuussa 2018, että niiden välisen sopimuksen mukainen toiminta päätetään 31.3.2019 mennessä. Kela kilpailutti loppuvuonna 2018 Uudenmaan maakunnan alueelle
uuden palveluntuottajan, jonka tuottama palvelu käynnistyi 1.4.2019.

Kuntoutushankinnat
Kela kilpailutti vuonna 2018 useita kuntoutuspalveluita:
 yksilöterapiat vakuutuspiireittäin: 11 yksilöterapiaa (fysioterapia, allasterapia, neuropsykologinen kuntoutus, psykoterapia, puheterapia, toimintaterapia, perheterapia, ratsastusterapia toimintaterapeutin toteuttamana, ratsastusterapia fysioterapeutin toteuttamana, kuvataideterapia ja musiikkiterapia)
 ryhmäterapia vakuutuspiireittäin: 14 ryhmäterapiamuotoa (erikseen lasten ja nuorten
palvelut ja aikuisten palvelut: fysioterapia, allasterapia, toimintaterapia, puheterapia,
neuropsykologinen kuntoutus, psykoterapia ja musiikkiterapia)
 kurssit:
− Traumaattinen aivovamma, aikuisten kuntoutuskurssit
− Traumaattinen aivovamma, lasten sopeutumisvalmennuskurssit
− ALS, aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit
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− Crohnin tauti ja colitis ulcerosa, lasten sopeutumisvalmennuskurssit
− Crohnin tauti ja colitis ulcerosa, aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit
− Elinsiirrot, aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit
− Elinsiirrot, lasten sopeutumisvalmennuskurssit
− Ääreishermo- ja lihassairaudet, aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit
− Ääreishermo- ja lihassairaudet, lasten sopeutumisvalmennuskurssi
− Ääreishermo- ja lihassairaudet, nuorten sopeutumisvalmennuskurssit
ammatillinen kuntoutusselvitys (suomenkielinen vakuutuspiireittäin ja ruotsinkielinen
valtakunnallisesti)
ammatillinen kuntoutusselvitys, näkövammaiset, tarjouskilpailu
ammatillinen kuntoutusselvitys, kuulovammaiset
vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatillinen yksilökuntoutus, lasten ja aikuisen palvelut (11 suomenkielistä ja 3 ruotsinkielistä tarjouskilpailua), yhteensä 14 eri
palvelua
Nuotti-valmennus, vakuutuspiireittäin.

Vuoden 2018 loppupuolella aloitettiin lisäksi tarjouskilpailu lasten ja nuorten toimintaterapiasta ja fysioterapiasta, joissa tarjousten jättöaika oli 28.1.2019. Hankinnat tehtiin vakuutuspiireittäin. Vuoden 2018 kuntoutuspalvelujen tarjouspyynnöissä otettiin käyttöön referenssit,
joilla pyrittiin todentamaan palveluntarjoajan kokemus hankinnan kohteen mukaisen palvelun
tuottamisesta. Toinen merkittävä seikka, jota pyrittiin painottamaan, oli palvelujen maantieteellisesti kattava saatavuus: esimerkiksi vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöfysioterapian hankinnassa pyrittiin saaman vähintään kolme palveluntuottajaa per kunta. Tällä menettelyllä pyrittiin turvaamaan myös asiakkaan valinnanvapaus. Moniammatillisen yksilökuntoutuksen ja ammatillisen kuntoutusselvityksen aistivammaisille tarkoitetuissa palveluissa haettiin laatua myös palvelujen esteettömyyttä koskevilla soveltuvuusvaatimuksilla. Ryhmäterapiat kilpailutettiin käänteisellä kilpailutuksella (ns. ranskalainen urakka), jossa Kela määritteli
palvelulle kiinteät hinnat ja vertailu tehtiin laadullisilla vertailukriteereillä.
Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiahankinnat olivat esillä valtuutettujen kokouksessa ensimmäisen kerran huhtikuussa, jolloin hankintaprosessi oli käynnissä. Tuolloin keskustelussa nousi esille laadun suhde hintaan. Vaikka laadun painoarvo oli aiemmista kilpailutuksista poiketen 20 %, oli palvelukuvauksessa laatuvaatimuksia tiukennettu siinä määrin, että
laadun merkitys oli sama kuin aiemmin.
Asia nousi esille uudelleen loppuvuodesta, kun sekä Kelalle että valtuutetuille tuli runsaasti palautetta terapiahankinnoista. Lokakuun yleiskokouksessa valtuutetut saivat yleiskuvauksen
Kelan kilpailutuksista ja tilannekatsauksen terapiapalveluhankinnoista. Marraskuun yleiskokouksessa valtuutetut saivat päivitetyn tilannekatsauksen. Valtuutetut korostivat, että asiakkaille täytyy turvata riittävät ja laadukkaat palvelut.
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Kelan hankintoja koskevat selvitykset
Koska Kelan hankintoihin oli kohdistunut paljon kritiikkiä, Kelan pääjohtaja päätti syksyllä
2018, että Kelassa tehdään hankinnoista sisäinen selvitys. Sen tavoitteena oli Kelan hankintatoimen uudistamistarpeiden tunnistaminen.
Asian merkityksellisyyden vuoksi valtuutetut totesivat marraskuun yleiskokouksessa, että on
tarkoituksenmukaista saada myös ulkopuolinen arvio ja näkemys Kelan terapiapalveluhankinnoista. Ulkoisen selvityksen tekijäksi valittiin BDO Audiator Oy, joka vastaa Kelan valvontatilintarkastuksesta. Valtuutetut saivat BDO Audiator Oy:n loppuraportin 5.3.2019. Raportti sisälsi
14 suositusta mm. kokonaisprosessin, auditoinnin, yhteistyön ja vastuiden kehittämiseksi. Valtuutetut edellyttivät, että Kelan hallitus käy läpi raportin suositukset ja antaa valtuutetuille selvityksen, mihin toimenpiteisiin Kelassa ryhdytään suositusten pohjalta.
Kelan sisäisessä selvityksessä kuultiin laajasti Kelan asiakkaita edustavia ja palveluja tuottavia
sidosryhmiä sekä muita asiantuntijoita. Selvitys valmistui 31.3.2019. Selvityksessä esille nousseet kehittämiskohteet vaihtelivat hankinnoittain eikä eri hankinnoille yhteisiä haasteita ollut
monta. Selvityksessä suositellaan Kelan hankintastrategian, hankintaohjeiden ja hankintatoimen uudistamista. Lisäksi selvityksessä kehotetaan vahvistamaan asiakasnäkökulman varmistamista ja asiakastarpeen ymmärtämistä, hyviä hankinta- ja kilpailutuskäytäntöjä, markkinavaikutusten riittävää huomioon ottamista, vastuullisuutta sekä riskienhallintaa.
Vaikka ulkoisen ja sisäisen selvityksen tavoitteet ja kohde poikkesivat toisistaan, niiden suositukset olivat osittain yhteneviä. Lisäksi molemmissa todettiin, että lainmukaisuus toteutuu Kelan hankinnoissa. Kelan hallitus käsitteli keväällä 2019 näitä molempia selvityksiä ja niiden
suosituksia. BDO Audiator Oy:n suosituksiin liittyvä Kelan muistio annettiin valtuutetuille huhtikuun yleiskokouksessa.

Perustoimeentulotuki
Vuonna 2018 perustoimeentulotukea maksettiin yhteensä 281 448 kotitaloudelle ja perustoimeentulotukiratkaisuja tehtiin yhteensä 1,9 miljoonaa.
Keskimääräinen käsittelyaika on pysynyt alle lakisääteisen käsittelyajan, joka on 7 arkipäivää.
Ratkaisutyössä ruuhkia purettiin tasaamalla työmäärää vakuutuspiirien välillä ja ylitöitä tekemällä. Lisäksi muiden etuuksien käsittelijät tekivät toimeentulotukityötä, kun työmäärä oli
poikkeuksellisen suuri. Vakuutuspiireissä on pyritty myös tekemään pidempiä perustoimeentulotukipäätöksiä.
Toimeentulotuen ylijäämätilanteiden toimintaohjeiden kehittämistä on jatkettu tavoitteena se,
että ohjeet vastaavat paremmin asiakkaiden tarpeita. Lääkkeiden pienen ylijäämän tilanteissa
otettiin käyttöön uusi toimintatapa joulukuussa 2018. Muutoksen tarkoituksena on helpottaa
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toimeentulotukiasiakkaan asiointia sekä sujuvoittaa yhteistyötä kuntien kanssa, kun asiakkaan
ei tarvitse hakea täydentävää toimeentulotukea kunnasta.
Toimeentulotuen etuusprosessia ja siihen liittyviä alaprosesseja kehitettiin edelleen käsittelyn
sujuvoittamiseksi. Lisäksi etuusohjetta, kela.fi-henkilöasiointisivustoa ja Kelan sisäisiä ohjeita
on päivitetty ja täydennetty. Lakiyksikön osaamiskeskus on kouluttanut etuuskäsittelijöitä ja
palveluasiantuntijoita säännöllisesti etuus- ja asiakaspalveluosaamisen vahvistamiseksi.
Kela tekee kuntien kanssa jatkuvaa yhteistyötä asiakkaiden asioiden hoidon sujuvoittamiseksi
sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Säännöllisiä yhteistyöpalavereja pidetään kuntien sosiaalialan ammattilaisten kanssa. Lisäksi Kela on ollut mukana yhteistyössä kuntien kanssa erilaisissa paikallisissa kokeiluissa kehittääkseen yhteisiä toimintamalleja mm. nuorten syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden osalta. Myös yhteistyötä muiden sidosryhmien kanssa on
tehty säännöllisesti.
Toimeentulotuen käsittelyjärjestelmää kehitettiin, jotta ratkaisujen tekeminen järjestelmässä
olisi sujuvampaa. Tiedon siirtoa Kelasta kuntiin (eTotu-järjestelmää) kehitettiin yhteistyössä
kuntien kanssa.
Valtuutetuilla oli 6.3.2018 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä Kelan hallituksen
kanssa yhteinen miniseminaari toimeentulotuesta. Seminaarin ohjelmassa olivat esitykset
”Toimeentulotuki tilastojen valossa”, ”Lääkkeet osana perustoimeentulotukea”, ”Asumisen kustannukset perustoimeentulotuessa”, ”Perustoimeentulotuen Kela-siirto kuntien kannalta” sekä
”Kelan ja kuntien yhteistyö – ProSos hanke”.
Keskustelua perustoimeentulotuesta jatkettiin valtuutettujen maaliskuun yleiskokouksessa,
jossa käsiteltiin opiskelijoiden oikeutta perustoimeentulotukeen. Huhtikuun yleiskokouksessa
käsiteltiin lääkkeitä koskevia perustoimeentulotuen ratkaisukäytäntöjä. Toukokuun yleiskokouksessa puolestaan käsiteltiin oikaisuvaatimuskeskuksen ruuhkautunutta työtilannetta. Valtuutetut pitivät tärkeänä, että Kela pääsee perustoimeentulotukea koskevien oikaisuvaatimusten käsittelyssä eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen edellyttämään alle kolmen kuukauden
käsittelyaikaan.
Oikaisuvaatimuskeskuksessa tehtiin vuonna 2018 useita toimenpiteitä ruuhkan purkamiseksi
ja käsittelyajan lyhentämiseksi. Oikaisuvaatimuskeskukseen rekrytoitiin kesän 2018 aikana 17
määräaikaista esittelijää. Toukokuussa vakinaistettiin 13 toimihenkilöä ja joulukuussa 18 toimihenkilöä. Pohjoisesta vakuutuspiiristä saatiin ruuhkanpurkuapua syksyllä 2018, minkä lisäksi tehtiin ylitöitä.
Etuuspalveluiden suunnitteluyksikkö toteutti syksyllä oikaisuvaatimusprosessin havainnoinnin, josta saatuja suosituksia on hyödynnetty toiminnan kehittämisessä. Työn sujuvoittamiseksi otettiin syksyllä käyttöön uusi toimintamalli. Toimintamallissa esittelijä voi tavanomaisissa ja selkeissä tapauksissa antaa päätöksen itse ilman puheenjohtajalle tehtävää esittelyä.

20

Toimintamalli sujuvoittaa ja nopeuttaa oikaisuvaatimusten käsittelyä ja vapauttaa oikaisuvaatimuskeskuksen puheenjohtajien resursseja vaativimpien ja enemmän juridista harkintaa vaativien tapausten käsittelyyn.
Vuonna 2018 oikaisuvaatimuksia saapui 23 654 kappaletta ja niitä ratkaistiin oikaisuvaatimuskeskuksessa 23 903 kappaletta. Keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2018 oli 113,7 päivää.
Avoimien oikaisuvaatimustöiden määrä pieneni syksyn aikana 9500 työstä 3000 työhön. Käsittelyaika saatiin uusien rekrytointien, ruuhkanpurkuavun ja toiminnan tehostamisen ansiosta
lyhenemään vuoden loppuun mennessä siten, että joulukuussa 2018 keskimääräinen käsittelyaika oli 55,4 päivää.

Työttömyysturvan aktiivimalli
Työttömyysturvassa otettiin 1.1.2018 alkaen käyttöön ns. aktiivimalli. Aktiivimallin tavoitteena on kannustaa lyhyidenkin sijaisuuksien tai määräaikaistöiden vastaanottamiseen ja näin
ehkäistä pitkäaikaistyöttömyyttä sekä lisätä työllisyyttä.
Aktiivimalli tarkoittaa käytännössä sitä, että täyden työttömyysetuuden saamiseksi henkilön
on täytettävä ns. aktiivisuusedellytys. Aktiivisuusedellytys täyttyy, jos henkilö on 65 maksupäivän pituisen jakson aikana ollut 18 tuntia palkkatyössä, toiminut yrittäjänä (241 € yrittäjätuloa
v. 2018) tai ollut viisi päivää TE-palveluiden järjestämässä työllistymistä edistävässä palvelussa. 65 maksupäivän jakso vastaa pituudeltaan noin kolmen kuukauden yhtäjaksoista työttömyyttä.
Aktiivisuutta ei edellytetä, jos henkilö on omais- tai perhehoitaja, hänen työkyvyttömyyseläkehakemuksensa on vireillä taikka hän saa etuutta työkyvyttömyyden tai vamman perusteella tai
on lyhyen aikaa lomautettuna.
Jos henkilöllä on edellä kuvattua aktiivisuutta riittävästi, etuuden maksaminen jatkuu kuten
aiemminkin. Jos henkilö ei täytä aktiivisuuden edellytystä, työttömyysturvan päiväkorvauksesta vähennetään 4,65 % seuraavan 65 maksupäivän jaksolla. Vähennettävä summa vastaa
suuruudeltaan noin yhden päivän työttömyysetuutta maksujakson (yleensä neljän viikon) aikana. Vähennys tehdään sekä ansiopäivärahasta, työmarkkinatuesta että peruspäivärahasta.
Työttömyysturvan vähennys on aina 4,65 prosenttia normaalitasosta, vaikka aktiivisuus jäisi
toistuvasti täyttämättä. Leikkauksen vaikutus ei siis kertaudu.
Työttömyysturvan aktiivimallin myötä Kelan työttömyysetuutta on huhtikuun 2018 alusta lukien maksettu pienennettynä n. 140 000 saajalle. Kuukausittain noin neljä kymmenestä työmarkkinatuen tai peruspäivärahan saajasta saa etuutensa pienennettynä. Pienennetyn etuuden
saajien osuus on sitä suurempi, mitä vanhemman ikäryhmän saajia tarkastellaan.
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Aktiivimallin toimeenpano vaati arvioitua enemmän resursseja Kelassa. Tämä johtui muun muassa siitä, että eduskuntakäsittelyn aikana lakiehdotukseen tuli muutoksia, jotka lisäsivät manuaalisesti tehtävän työn määrää. Lisärekrytointien avulla Kela kuitenkin pystyi turvaamaan
sen, ettei asiakkaiden maksuihin tullut viiveitä.
Valtuutetut nostivat esille, että eduskunnan valiokuntakäsittelyyn on tärkeä saada mahdollisimman tarkka arvio siitä, miten lainmuutos vaikuttaa resursseihin. Lisäksi he korostivat, että
lakeja muutettaessa toimeenpanijalle tulee varata riittävä aika muutokseen valmistautumiselle.
Aktiivimalliin tuli muutoksia 31.12.2018 ja 1.4.2019. Ensimmäisen 31.12.2018 voimaan tulleen
muutoksen myötä työttömyysetuuden määrää ei pienennetä, jos työnhakija on opiskellut aktiivisuuden tarkastelujakson aikana vähintään viisi päivää tavalla, jonka työttömyysturvalain
muutos mahdollistaa. 1.4.2019 puolestaan laajennettiin niiden toimijoiden joukkoa, joiden järjestämä työllistymistä tukeva toiminta hyväksytään aktiivimallin edellyttämäksi aktiivisuudeksi. Jatkossa muun muassa kunnan, kuntayhtymän, Työttömien Keskusjärjestö ry:n tai sen
jäsenyhdistyksen tai julkista rahoitusta saavan rekisteröidyn yhdistyksen järjestämä toiminta
voi kerryttää aktiivisuutta. Myös ammattiliiton tai ammattijärjestön tai näiden yksin tai yhdessä perustama säätiö tai muu yhdistys voi järjestää toimintaa, joka on aktiivisuutta kerryttävää. Lisäksi työnantajan järjestämä muutosturvakoulutus kerryttää osallistujalle aktiivisuutta.
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kela ovat käynnistäneet tutkimushankkeen, jonka tavoitteena
on selvittää aktiivimallin vaikutuksia. Aktiivimallin toteutumisen seuranta -rekisteriselvityksessä tarkasteltiin aktiivisuusehdon täyttämisen yleisyyttä henkilön taustatekijöiden mukaan
ja täyttämisen perusteita. Tarkastelun kohdejoukkona oli vuoden 2018 aikana työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa saaneet 341 844 henkilöä, joita tarkasteltiin Kelan aktiivisuuden seurannan rekisterin avulla.
Ensimmäisen tarkastelujakson päättäneistä työmarkkinatuen saajista 53 prosenttia ja peruspäivärahan saajista 47 prosenttia täytti aktiivisuusehdon. Työmarkkinatuen saajat täyttivät aktiivisuusehdon useimmin palveluihin osallistumalla ja peruspäivärahan saajat palkkatyöllä.
Naisista suurempi osuus täytti aktiivisuusehdon kuin miehistä, samoin nuorista ikäryhmistä
suurempi osuus kuin vanhemmista ikäryhmistä. Ulkomaan kansalaiset täyttivät aktiivisuusehdon Suomen kansalaisia yleisemmin. Alueellisesti tarkasteltuna aktiivisuusehdon täyttäminen
oli yleisempää Länsi-Suomessa.

Riskienhallinta
Riskienhallinta on kiinteä osa Kelan päivittäistä toimintaa ja johtamista. Riskienhallinnan
avulla varmistetaan tavoitteiden toteutuminen, toiminnan jatkuvuus ja henkilöstön hyvinvointi. Riskienhallinnalla varmistetaan myös hyvän hallintotavan toteutuminen.
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Kelan riskienhallintakykyä vahvistavat toimenpiteet käynnistettiin syksyllä 2017. Taustalla
tälle olivat riskienhallinnan kehittämistä koskevat suositukset, jotka nostettiin esille perustoimeentulotuen siirtoa ja toimeenpanoa koskeneessa sisäisessä sekä ulkoisessa arviossa.
Näitä suosituksia olivat muun muassa:






riskienhallinnan tiivis kytkentä muutosten suunnitteluun ja toteutukseen
kattavan riskiarvion tekeminen muutosten esiselvitysvaiheessa: riskiarvion tulee sisältää kustannus- ja aikatauluvaikutukset sekä varautumissuunnitelmat
herkkä reagointi riskeihin ja aktiivinen viestintä riskeistä tahoille, jotka voivat vaikuttaa
riskeihin
riskienhallinnan roolin ja osaamisen vahvistaminen
säännöllinen ja riittävän yksityiskohtainen raportointi hankkeiden etenemisestä, riskeistä ja niihin varautumisesta.

Kelan hallituksen puheenjohtaja Terttu Savolainen esitteli valtuutettujen helmikuun kokouksessa toimenpiteet, jotka Kelan hallitus oli päättänyt käynnistää edellä mainittujen arvioiden
perusteella. Riskienhallinnan osalta hallitus päätti varmistaa riskienhallinnan kyvykkyyttä seuraavilla osa-alueilla:








selkeä kokonaiskuva organisaation riskienhallinnan tavoitteista, periaatteista, vastuista
ja toimintatavoista
riskienhallinnan tiivis integrointi johtamiseen sekä muutosten suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan
yhtenäisen ja ajantasaisen tilannekuvan muodostamista tukeva yhteistyö- ja raportointimalli
yleisen ja kohdennetun riskienhallinnan osaamisen varmistaminen koulutuksella
malli toimintaympäristön muutosten ennakointiin
riskienhallintakulttuurin vahvistaminen viestinnällä, riskienhallinnan arvioinnilla ja jatkuvalla kehittämisellä
sisäiset ja ulkoiset verkostot riskienhallinnan tukena.

Valtuutettujen maaliskuun kokouksessa esiteltiin konkreettiset toimenpiteet, jotka oli käynnistetty hallituksen päätöksen perusteella. Kelaan perustettiin koko organisaation tasolla riskienhallintaa tukevaksi ryhmäksi riskienhallintaverkosto. Analyytikkoverkosto seuraa ja raportoi
riskien tilanteesta ja riskienhallinnasta osana tulosraportointia. Turvallisuusasioissa yhteisenä
tiedotus- ja yhteistyöfoorumina toimii turvaryhmä ja tietosuoja- sekä tietoturvaryhmä. Riskienhallinnan toimintatavoista ja mm. projektitoiminnan riskienhallinnan menettelyistä laadittiin ohjeistus ja suositukset. Lisäksi Kela osallistuu valtioneuvoston asettamaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukuntaan. Toimenpiteet painottuivat vuoden 2018 alkupuolelle, mutta osa toimenpiteistä on luonteeltaan jatkuvampia.
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Kelan valvontatilintarkastusyhteisö teki Kelan riskienhallinnasta tarkastuksen vuoden 2018
jälkipuoliskolla. Tarkastuksen tulokset esiteltiin valtuutetuille yleiskokouksessa 5.2.2019. Valtuutetut pitivät välttämättömänä, että Kelassa toteutetaan tarkastuksessa esitetyt suositukset.
Valtuutetut edellyttivät, että pääjohtaja esittelee heille myöhemmin, miten suositukset on toteutettu.

Tilintarkastajat
Tilintarkastajat toimivat valtuutettujen apuna valvonta- ja tarkastustoiminnassa. Tilintarkastajat pitivät vuositilintarkastuksen lisäksi neljä tarkastuskokousta. KHT-tilintarkastaja teki jatkuvaa valvontatilintarkastusta. KHT-tilintarkastaja antoi neljännesvuosittain valvontatilintarkastuskertomuksen valtuutetuille ja tilintarkastajille.
Valtuutettujen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet puheenjohtaja KHT, JHT Piia-Tuulia
Rauhala (varalla toimitusjohtaja, KHT Eero Prepula), varapuheenjohtaja kansanedustaja EevaMaria Maijala (kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä), kansanedustaja Antti Kurvinen (kansanedustaja Heli Järvinen), kansanedustaja Toimi Kankaanniemi (kansanedustaja Kimmo Kivelä), kansanedustaja Martti Mölsä (kansanedustaja Wille Rydman), kansanedustaja Sanna Lauslahti
12.3.2018 asti ja kansanedustaja Mia Laiho 13.3.2018 alkaen (kansanedustaja Sari Multala),
kansanedustaja Riitta Myller (kansanedustaja Suna Kymäläinen) sekä KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela (KHT, JHT Ari Lehto). Tilintarkastajien sihteerinä on toiminut lakiasiainpäällikkö Leena
Uikkanen.

Tilinpäätös ja vastuuvapaus
Valtuutetut vahvistivat 21.5.2019 vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsivät Kelan hallitukselle vastuuvapauden vuodelta 2018. Valtuutettujen yleiskokousten pöytäkirjat on saatettu
tilintarkastajien ja hallituksen tietoon.
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Liitteet
Liitteinä ovat luettelot valtuutetuista ja varavaltuutetuista (liite 1), tilintarkastuskertomus (liite
2), Kansaneläkelaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös (liite 3) sekä katsaus Kelan tutkimustyön keskeisistä tuloksista ja havainnoista vuonna 2018 (liite 4).
Liitteenä 3 oleva Kansaneläkelaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös sisältää tarkemmat tiedot Kelan hallinnosta, toiminnasta ja taloudesta vuodelta 2018.
Helsingissä 21. toukokuuta 2019

Sari Sarkomaa
Outi Alanko-Kahiluoto
Ritva Elomaa
Hannakaisa Heikkinen
Niilo Keränen
Anneli Kiljunen
Jaana Laitinen-Pesola
Anne Louhelainen
Leena Meri
Kristiina Salonen
Eero Suutari
Martti Talja
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Liite 1: Luettelo valtuutetuista ja varavaltuutetuista
Valtuutetut 1.1.–31.12.2018
Sarkomaa, Sari, kansanedustaja (puheenjohtaja)
varajäsen: Lehti, Eero, kansanedustaja
Keränen, Niilo, kansanedustaja (varapuheenjohtaja)
Rantakangas, Antti, kansanedustaja
Alanko-Kahiluoto, Outi, kansanedustaja
Yanar, Ozan, kansanedustaja
Elomaa, Ritva, kansanedustaja
Niikko, Mika, kansanedustaja
Heikkinen, Hannakaisa, kansanedustaja
Hakanen, Pertti, kansanedustaja
Kiljunen, Anneli, kansanedustaja
Nurminen, Ilmari, kansanedustaja
Laitinen-Pesola, Jaana, kansanedustaja
Raassina, Sari, kansanedustaja
Louhelainen, Anne, kansanedustaja
Mäkelä, Jani, kansanedustaja 1.3.2018 asti
Saarakkala, Vesa-Matti, kansanedustaja 2.3.2018 alkaen
Meri, Leena, kansanedustaja
Saarakkala, Vesa-Matti, kansanedustaja 1.3.2018 asti
Mäkelä, Jani, kansanedustaja 2.3.2018 alkaen
Salonen, Kristiina, kansanedustaja
Taavitsainen, Satu, kansanedustaja
Suutari, Eero, kansanedustaja
Talvitie, Mari-Leena, kansanedustaja
Talja, Martti, kansanedustaja
Katainen, Elsi, kansanedustaja 28.2.2018 asti
Tölli Tapani, kansanedustaja 1.3.2018 alkaen
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Liite 2: Tilintarkastuskertomus
TILINTARKASTUSKERTOMUS
Kansaneläkelaitoksen valtuutetuille
Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Kansanelä kelaitoksen (y-tunnus 0246246-0) tilinpä ä tö ksen tilikaudelta
1.1.–31.12.2018. Tilinpä ä tö s sisä ltä ä Kansanelä kelaitoksen taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot
sekä omakatteisina rahastoina kä siteltyjen Elä kevastuurahaston ja Palvelurahaston taseen ja tuloslaskelman.
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhteisön toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.
Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvä n tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä n tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpä ä tö ksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhteisö stä
niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme tä yttä neet muut nä iden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Kä sityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen
mä ä rä n tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä .
Kansanelä kelaitoksen valvontatilintarkastuksesta on huolehtinut tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy vastuullisena tilintarkastajanaan allekirjoittanut Ulla-Maija Tuomela, KHT, JHT.
Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet

Hallitus vastaa tilinpä ä tö ksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittä vä n kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpä ä tö ksen laatimista koskevien sä ä nnö sten mukaisesti ja tä yttä ä
lakisä ä teiset vaatimukset. Hallitus vastaa myö s sellaisesta sisä isestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpä ä tö ksen, jossa ei ole vä ä rinkä ytö ksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä .
Hallitus on tilinpä ä tö stä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhteisö n kykyä jatkaa toimintaansa
ja soveltuvissa tapauksissa esittä mä ä n seikat, jotka liittyvä t toiminnan jatkuvuuteen ja siihen,
että tilinpä ä tö s on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpä ä tö s laaditaan toiminnan
jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhteisö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole
muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.
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Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä , onko tilinpä ä tö ksessä kokonaisuutena
vä ä rinkä ytö ksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä , sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisä ltä ä lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se
ei ole tae siitä , että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvä n tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua vä ä rinkä ytö ksestä tai
virheestä , ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella
odottaa vaikuttavan taloudellisiin pä ä tö ksiin, joita kä yttä jä t tekevä t tilinpä ä tö ksen perusteella.
Hyvä n tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että kä ytä mme ammatillista
harkintaa ja sä ilytä mme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisä ksi:

tunnistamme ja arvioimme vä ä rinkä ytö ksestä tai virheestä johtuvat tilinpä ä tö ksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme nä ihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen mä ä rä n tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä . Riski siitä , että vä ä rinkä ytö ksestä johtuva
olennainen virheellisyys jä ä havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä , että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jä ä havaitsematta, sillä vä ä rinkä ytö kseen voi liittyä yhteistoimintaa, vä ä rentä mistä , tietojen tahallista esittä mä ttä jä ttä mistä tai virheellisten tietojen esittä mistä taikka sisä isen valvonnan sivuuttamista.

muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta
pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhteisön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

arvioimme sovellettujen tilinpä ä tö ksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettä vien tietojen kohtuullisuutta.

teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin
liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhteisön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy,
meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhteisö pysty jatkamaan toimintaansa.

arvioimme tilinpä ä tö ksen, kaikki tilinpä ä tö ksessä esitettä vä t tiedot mukaan lukien, yleistä
esittä mistapaa, rakennetta ja sisä ltö ä ja sitä , kuvastaako tilinpä ä tö s sen perustana olevia
liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittä vä n kuvan.
Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.
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Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio

Hallitus vastaa 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 informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai
tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin
olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Lausuntonamme esitä mme, että toimintakertomuksen ja tilinpä ä tö ksen tiedot ovat yhdenmukaisia
ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien sä ä nnö sten
mukaisesti.
Jos teemme suorittamamme työ n perusteella johtopä ä tö ksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, meidä n on raportoitava tä stä seikasta. Meillä ei ole tä mä n asian suhteen raportoitavaa.
Helsingissä 25. huhtikuuta 2019

Piia-Tuulia Rauhala
KHT, JHT, puheenjohtaja

Eeva-Maria Maijala

Antti Kurvinen

Toimi Kankaanniemi

Martti Mölsä

Mia Laiho

Riitta Myller

Ulla-Maija Tuomela
KHT, JHT
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Liite 3: Kansaneläkelaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2018
Työmme lähtee strategiasta
Kelan nykyinen strategiakausi kestää vuoden 2019 puoliväliin. Tämän kauden aikana on entisestään vahvistunut käsitys siitä, että strategian toimeenpano onnistuu vain yhteistyössä kelalaisten, kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteemme toteuttaminen edellyttää myös
yhteistyötä asiakkaidemme kanssa.
Annan muutaman esimerkin:







Hyvinkäällä on kehitetty paikallinen verkosto tukemaan toimeentulotuen ratkaisutyötä.
Verkosto toimii pääsääntöisesti Skype-ryhmän ja puhelinringin avulla. Työ on tehostunut sekä Kelassa että kaupungin organisaatiossa.
Pirkanmaalla Kelan palvelut on viety ikäihmisten Lähitoreille etäpalvelulaitteiston
avulla. Myönteistä palautetta on tullut niin paljon, että toimintaa laajennetaan jo muihin
asiakasryhmiin.
Helsingissä Kalasataman sosiaali- ja terveysasemalle on tuotu Kelan palvelut.
Työeläkelaitosten kanssa puretaan kuntoutukseen liittyviä raja-aitoja järjestämällä mikrolaboratorioita. Tarvitaan entistä enemmän työeläkelaitosten ja Kelan välistä yhteistyötä vahvistamaan asiakkaan työkyvyn palauttamista.

Kelan vuosi 2018 oli jälleen työtä täynnä. Kela antoi ison panoksen sosiaaliturvauudistuksen
valmisteluun osallistumalla pääministerin asettamaan eriarvoisuustyöryhmään ja valtioneuvoston Toimi-hankkeeseen. Osana Toimi-hanketta on käynnistetty Kelan byrokratian purku talkoot. Yksi byrokratialoukku on asiakasta koskevan tiedon heikko kulku Kelan ja muiden organisaatioiden välillä.
Vuonna 2018 toteutettiin hankintalain mukaisia kilpailutuksia. Heinäkuussa voimaan tullut
uusi liikennepalvelulaki vaikutti siihen, että taksien päivystys- ja asemapaikat poistuivat ja Kela
joutui kilpailuttamaan sairausvakuutuslain perusteella korvattavat taksimatkat. Muutamilla
alueilla Kela on joutunut turvautumaan sanktioihin, jotta sovittu palvelutaso saavutettiin. Pääkaupunkiseudulla sopimus jouduttiin päättämään.
Toinen iso hankinta oli kuntoutuksessa. Vuodenvaihteessa 2018–2019 osalla vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaista vaihtui palveluntuottaja. Valtaosa (29 567 henkilöä eli
89,6%) jatkaa entisen palveluntuottajan kanssa. Asiakkaista noin 800 on saanut suorahankintapäätöksen, mikä tarkoittaa sitä, että palveluntuottaja ei vaihtunut.
Jotta hankinnat perustuvat jatkossa entistä enemmän asiakkaan omaan valintaan ja jotta hankinnat edistävät vuoropuhelua palveluntuottajien kanssa, olemme käynnistäneet rekisteröity-
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mishankkeen suunnittelun ja selvityksen hankintojen uudistamisesta. Kelan valtuutetut tilasivat kuntoutuksen hankinnoista ulkopuolisen selvityksen, joka valmistui maaliskuussa 2019.
Selvitys osoitti, että hankinnat toteutettiin lain ja Kelan prosessien mukaan, mutta suurissa
muutoksissa tarvitaan enemmän aikaa niistä viestimiseen ja toteutukseen käytännössä.
Vuonna 2018 Kela toteutti aktiivimallin käyttöönoton. Perustoimeentulotuen asiakasmäärät
kasvoivat edelleen, ja puhelinpalvelua on kehitetty ja resursoitu lisää.
Vuoden 2018 aikana on valmisteltu myös rakenteellisia muutoksia. Kelan hallitus teki toukokuussa 2018 päätöksen IT-palvelukeskuksen perustamisesta. Tavoitteena ovat entistä paremmat IT-palvelut Kelalle ja kumppaneille. Siirrymme askel askeleelta tilaaja–tuottajamalliin. Työ
organisoidaan ketterien menetelmien mukaisesti.
Strategiaa on viety käytäntöön kolmella kehittämisohjelmalla, jotka ovat Erinomainen asiakaskokemus, Vaikuttavuutta yhteiskuntaa ja työhömme sekä Tiedosta palvelua. Toimintaamme on
kehitetty erityisesti vaikuttavuuden, digitalisaation, maakunta- ja sote-uudistuksen, työkulttuurin sekä toimintamallien osalta. Muutosjohtajat ovat olleet työstämässä näitä toimintaympäristön ja toisaalta Kelan tulevaisuuden kannalta keskeisiä teemoja.
Kelan esikunta uudistettiin tukiyksiköksi, joka tuottaa tukipalveluja koko johdolle. Uudistuksessa vähennettiin johtajien määrää, muodostettiin yksikköön tiimit ja siirrettiin operatiivista
päätöksentekoa tulosyksiköille. Tulosohjausta on uudistettu ja prosessia vahvistettu sisäisellä,
tulosyksikköjen välisellä ja ministeriöiden kanssa käytävällä vuoropuhelulla.
Strategisten tavoitteiden seurantaa varten asetettiin uudet vaikuttavuusmittarit. Niiden avulla
ohjataan toiminnan onnistumista asiakkaan ja yhteiskunnan näkökulmasta.
Vuosi 2018 oli taloudellisesti tiukka. Tämä johtui pääasiassa ennakoimattomista tehtävistä kuten aktiivimallista ja oikaisuvaatimuskeskukseen tulleesta ruuhkasta ja näistä johtuvista työntekijätarpeista. Näistä aiheutuva kasvu toimintamenoihin kyettiin hoitamaan pääosin valtion
lisätalousarviomenettelyn kautta.
Tiedosta palvelua -ohjelman lopputuloksena päätettiin tarkastella uudelleen myös Kelan tietotoimintojen järjestämistä. Lokakuussa hallitus hyväksyi niiden uudelleen organisoimisen käynnistämisen. Tavoitteena on nostaa tietopalvelut Kelan etuus- ja asiakkuuspalveluiden rinnalle
Kelan kolmanneksi ydinpalveluksi. Muutos tulee voimaan 1.4.2019.
Viestinnän merkitys Kelan työn onnistumiselle kasvaa koko ajan. Asiakkaat, yhteistyökumppanit ja sidosryhmät odottavat Kelalta selkeää, kohderyhmäkohtaista viestintää Tämän tavoitteen
tukemiseksi Kelan viestinnän toiminnot keskitettiin yhteen yksikköön 1.9.2018.
Yhteistyö valtuutettujen, hallituksen, neuvottelukuntien ja tilintarkastajien kanssa on sujunut
hyvässä hengessä. Toimielimissä on kattava edustus yhteiskunnallista osaamista ja monipuolista ammattitaitoa, jota saamme hyödyntää Kelan hyväksi.
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Haluan kiittää Kelan henkilökuntaa, yhteistyökumppaneita ja asiakkaita vuodesta 2018. Jatketaan yhdessä eteenpäin.

Elli Aaltonen
pääjohtaja
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Kela lyhyesti
Elämässä mukana – muutoksissa tukena
Kansaneläkelaitos (Kela) huolehtii Suomessa asuvien ja monien ulkomailla asuvien suomalaisten sosiaaliturvasta eri elämäntilanteissa. Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan kuuluvat esimerkiksi lapsiperheiden tuet, sairausvakuutus, kuntoutus, työttömän perusturva, asumistuki, perustoimeentulotuki, opintotuki, vammaisetuudet ja vähimmäiseläkkeet.
Kela haluaa palvella. Vuosittain asiakkaamme palvellaan palvelupisteissämme 2,6 milj. kertaa
ja puhelinpalvelussa 2 milj. kertaa. Neuvomme asiakkaitamme myös sosiaalisessa mediassa.
Etuushakemusten ratkaiseminen on hajautettu vakuutuspiireissä toimiviin ratkaisukeskuksiin.
Kela toimii eduskunnan valvonnassa. Sen hallintoa ja toimintaa valvovat eduskunnan valitsemat 12 valtuutettua ja heidän valitsemansa 8 tilintarkastajaa. Laitoksen toimintaa johtaa ja kehittää 10-jäseninen hallitus.
Kelan toiminta-ajatus on se, että Kela turvaa väestön toimeentuloa, edistää terveyttä ja tukee
itsenäistä selviytymistä.
Kelan arvot ovat ihmistä arvostava, osaava, yhteistyökykyinen ja uudistuva.
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2018 oli vaikuttamisen ja nuorten vuosi
Kelan asiantuntemusta tarvittiin vuoden 2018 aikana niin isoissa kehittämishankkeissa kuin
erityistä tukea tarvitsevien asiakasryhmien palvelujen kehittämisessä.
Kela toteutti vuoden aikana asiantuntijatehtäväänsä sosiaaliturvan lainsäädännön kehittämisessä. Kela ilmaisi vuoden aikana tukensa hallituksen eriarvoisuustyöryhmän ehdotukselle uudesta perusturvalaista. Työryhmä ehdotti tiettyjen perusturvaetuuksien yhdistämistä yhdeksi
etuudeksi, jossa olisi yksi tuloraja.
Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen ja tutkimusprofessori Olli Kangas olivat Juho Saaren vetämän
työryhmän jäseniä. Kelan muutosjohtaja Tomi Ståhl oli yksi työryhmän käyttämistä asiantuntijoista.
Kela vahvisti vuoden aikana IT-palvelujaan perustamalla IT-palvelukeskuksen. Keskuksen johtoon nimitettiin Valtiokonttorin digijohtajan tehtävästä Nina Nissilä. Kelan valtuutetut esittivät
Nissilää vuoden lopussa Kelan johtajistoon Mikael Forssin jäädessä eläkkeelle. Nissilä aloittaa
Kelan kolmantena johtajana helmikuussa 2019.
Kela osallistui sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun muun muassa tuottamalla tiedonhallintapalvelun valtakunnallisten valinnanvapauspilottien käyttöön.
Kelan valtuutetut perustivat vuoden aikana asiantuntijaryhmän selvittämään Kelaa koskeva
lainsäädännön ajantasaisuutta.

Tulorekisteriä ja perustulokokeilua
Yksi vuoden 2018 merkittävimmistä etuushankkeista oli kansallisen tulorekisterin käyttöönoton valmistelu. Kela on osallistunut alusta lähtien tulorekisterin tuottamiseen. Tulorekisterin
käyttöönotto edistää palvelujen automatisointia ja helpottaa merkittävästi etuuksien hakemista.
Tulorekisterin ansiosta monia etuuksia voidaan vuoden 2019 alusta lähtien myöntää ajantasaisten tietojen pohjalta ja aiempaa nopeammin. Tulorekisteri tulee vuoden 2019 aikana etuuksissa käyttöön vaiheittain.
Tulorekisterin käyttöönotto vähentää myös tarvetta liitteiden lähettämiseen. Liitteistä valtaosa
toimitettiin jo vuoden 2018 aikana verkossa.
Vuosi 2018 oli edellisvuonna käynnistyneen perustulokokeilun viimeinen vuosi. Kelan tutkimus valmistautui käynnistämään perustulokokeilun analyysin vuodenvaihteessa.
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Nuorten asioita hoidetaan yhdessä
Yksi vuoden 2018 keskeisistä hankkeista oli NEET-nuorten mahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantaminen. NEET-nuorella tarkoitetaan nuorta, joka on vailla työtä tai opiskelu- tai harjoittelupaikkaa (NEET, Not in Employment, Education or Training).
Hanke perustuu monipuoliseen yhteistyöhön kumppanien kanssa ja jatkuu vuoden 2019 loppuun. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat muun muassa muun muassa kunnat, nuorten neuvontakeskus Ohjaamo ja etsivä nuorisotyö.
Nuorten mahdollisuuksia kartoitetaan muun muassa tutkimuksen avulla. Käytännön toimenpiteitä ovat kuntoutukseen pääsyn helpottaminen ja opinnoissa tarvittavien taitojen kehittäminen NUOTTI-valmennuksessa. Kuntoutukseen pääsy on mahdollista myös ilman diagnoosia.
Palveluja tarjotaan alle 30-vuotiaille nuorille, jotka täyttävät NEET-kriteerit ja joiden toimintakyky on heikentynyt.
Palveluja tarvitsevia nuoria etsittiin aktiivisesti yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Kela käynnisti oppilaitosten kanssa yhteistyön, jonka puitteissa oppilaitokset lähettävät Kelaan valvontailmoituksen, jos nuoren opinnot keskeytyvät.
Kelasta otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä opintonsa keskeyttäneeseen opiskelijaan. Tarkoituksena on varmistaa, että opiskelijan toimeentulosta ja etuuksista huolehditaan. Nuoren
kanssa pohditaan toimeentulon vaihtoehtoja ja tulevaisuutta ja varmistetaan tarvittaessa kuntoutuspalvelujen saaminen myös ilman diagnoosia.
Toimintatapaa oli tarkoitus kokeilla noin 10 kuukauden ajan. Palaute ja tulokset olivat kuitenkin niin myönteisiä, että toimintatapa on jo vakiintunut käytännöksi.
Kela oli vuonna 2018 mukana nuorille tarkoitetussa kansallisessa Ohjaamo-toiminnassa. Ohjaamoissa eri toimijat tuovat yhdessä palvelut ja neuvonnan nuorten ulottuville. Tavoitteena on
ehkäistä syrjäytymistä ja tarjota apua ja tukea yhdeltä luukulta.
Kela tarjosi kesätyöpaikan yli 300 nuorelle ja osallistui jälleen Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan. Kumppanuustyö on yksi Kelan keskeisistä toimista syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja
osa Kelan vastuullisuustyötä.

Menemme asiakkaan luo
Vuoden aikana huomioitiin myös muita asiakasryhmiä yhä henkilökohtaisemmalla palvelulla.
Maahanmuuttaja-asiakkaille käynnistettiin ammatillinen Mahku-kuntoutus, johon on yhdistetty myös suomen kielen opetus. Kela avasi lisäksi arabiankielisen puhelinpalvelun.
Kela avasi vuoden aikana myös uusia Virtu-palvelupisteitä, joissa saa palvelua ja opastusta asiointipalvelun käyttöön saamen kielellä. Kela käynnisti saamenkielisen esitetuotannon ja saamen kielellä toimivan asiointipalvelun kehittämisen.
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Kela otti myös käyttöön EU:n Vammaiskortin, jonka avulla vammaiset henkilöt voivat todentaa
vammaisuutensa ja saada tarvitsemansa palvelun ja erityisen tuen.
Vuonna 2018 toteutettuihin etuusmuutoksiin kuuluivat muun muassa äitiysavustuksen korotus sekä lasten eurooppalaisen sairaanhoitokortin tuominen haettavaksi verkossa.
Kela näkyi vuoden aikana muun muassa asiantuntijana yhteiskunnallisessa SuomiAreena -kesätapahtumassa. Kela toi asiakaspalvelun lähelle asiakkaita lisäksi muun muassa Asunnottomien yössä sekä Pirkanmaan Lähitorilla ja yli 450 pop up -pisteessä ympäri maan.
Kela osallistui Asunnottomien yön tapahtumiin Espoossa, Forssassa, Helsingissä, Riihimäellä ja
Varkaudessa. Kelan etuuskäsittelijät ja palveluneuvojat auttoivat etuuksien hakemisessa ja kertoivat Kelan palveluista.
Äitiyspakkauksen kunniaksi julkaistiin alkuvuodesta aihetta käsittelevä postimerkki.
Kotimaisten kielten keskus Kotus huomioi Kelan viestinnän Vuoden selväsanainen -palkinnolla. Palkinto myönnettiin Kela-tärpeille, joissa kerrotaan selkeällä kielellä ja tiivistetysti Kelan etuuksista. Tärpit julkaistaan Elämässä.fi-verkkomediassa.
Kela osallistui elinkeinoelämän Tehdään työtä -hankkeeseen tarjoamalla korkeakoulutetuille
nuorille harjoittelupaikkoja ja mahdollisuuden kehittää osaamista työuran alussa. Kela osallistui vuoden aikana edelleen myös Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -hankkeeseen edistämällä työntekijöiden työn ja perhe-elämän yhdistämistä hankkeen tavoitteiden mukaisesti ja
tarvittavin työelämän joustoin.
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Toimintatietoja Kelasta
Kokonaiskulut, mrd. €
Etuuskulut, mrd. €
Toimintakulut/ kokonaiskulut,
%
Etuuskulut/BKT, %
Etuuskulut/sosiaalimenot, %
Etuuskulut/asukas, €/v
Henkilöstö 31.12.

2018
15,4
14,9
3,4
6,4*
21,2*
2 693*
7 732

*ennakko
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2017
15,3
14,8

2016
14,8
14,3

2015
14,7
14,3

2014
14,5
14,0

3,1
6,6*
21,2*
2 693
7 226

2,9
6,6*
20,8*
2 606
6 686

2,9
6,8
21,3
2 607
5 968

3,0
6,8
21,4
2 561
6 008

Toimintaympäristö vaikuttaa Kelan tulevaisuuteen
Kela vastaa nyt kaikkien merkittävien perusturvaetuuksien hoidosta. Suomalaisen yhteiskunnan muutokset ja haasteet vaikuttavat myös Kelan etuuksiin ja toimintaan.
Keskipitkällä aikavälillä sosiaaliturvan suurimmat haasteet liittyvät talous- ja työllisyyskehitykseen sekä siitä johtuvaan paineeseen pienentää julkisia menoja. Väestörakenteen kehitys
vaikuttaa sosiaaliturvan menoihin ja rakenteeseen. Lyhyellä aikavälillä alhainen syntyvyys pienentää vanhempainpäivärahakuluja ja sitä kautta sairausvakuutusmaksujen tasoa. Syntyvien
ikäluokkien koko vaikuttaa myös muiden lapsiperhe-etuuksien tarpeeseen ja kuluihin tulevina
vuosina. Pidemmän aikavälin tarkasteluissa syntyvyys heijastuu etuuksien rahoituspohjaan.
Suomen valtiontalous on ollut alijäämäinen vuodesta 2009. Kuntataloudessa alijäämä on jatkunut jo vuodesta 2001. Vuonna 2018 talous kasvoi nopeasti. Kasvun on ennustettu jatkuvan lähivuosina, tosin heikompana kuin 2018. Työttömyyden kasvu taittui jo vuonna 2016. Myös pitkäaikaistyöttömyys kääntyi laskuun vuonna 2018, vaikkakin sitä on edelleen paljon. Vuoden
2018 alussa tuli voimaan aktiivimalli, johon sisältyy aiempaa enemmän velvoitteita työttömyysturvan saajille.
Pääministeri Juha Sipilän hallitus aloitti perustulokokeilun, joka ajoittui vuosille 2017 ja 2018.
Kela koordinoi kokeilua ja sen arviointia. Ensimmäiset arviot perustulokokeilusta julkaistiin
alkuvuodesta 2019.
Perustoimentulotuki Kelassa kolmatta vuotta
Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi. Uudistus lisää ihmisten
yhdenvertaisuutta ja mahdollistaa erilaisten perusturvaetuuksien yhdenmukaistamisen. Perustoimeentulotuen siirron myötä Kela hoitaa nyt kaikki merkittävät perusturvaetuudet. Lähivuosien suuri sosiaalipoliittinen kysymys on se, missä määrin eri järjestelmiä on mahdollista
yhdistää vähemmän byrokraattiseksi ja tiiviimmäksi perusturvaverkoksi, joka samalla myös
kannustaisi työn vastaanottamiseen enemmän kuin nykyinen järjestelmä.
Toimeentulotukijärjestelmään liittyy merkittäviä haasteita sekä Kelalle että kunnille. Kunnan
sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Kelan ja kuntien sosiaalityön välistä yhteistyötä on pyritty kehittämään. Myös lainsäädäntö
vaatii jatkuvaa kehittämistyötä.
Vuonna 2018 Kela maksoi perustoimeentulotukea 716 milj. euroa, teki 1,9 milj. ratkaisua ja
maksoi 0,5 milj. yksittäistä laskua toimeentulotukena. Perustoimeentulotuen vuoksi myös Kelan asiakaspalvelutyö on lisääntynyt. Kokonaisuudessaan perustoimeentulotukeen tarvittavan
henkilöstön määrä on noin 1 500. Toimeentulotukimenot sekä ratkaisujen ja asiakaspalvelusuoritteiden määrät vakiintunevat lähivuosina. Talouskehityksen muutokset kuitenkin saattavat vaikuttaa toimeentulotuen tarpeeseen.
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Säästötoimet jatkuvat
Julkisen talouden sopeuttamistoimiin kuuluvassa työmarkkinajärjestöjen kilpailukykysopimuksessa (kiky) sovittiin työnantajien ja työntekijöiden maksujen muutoksista. Työnantajien
keskimääräisen TyEL-maksun, työttömyysvakuutusmaksun ja sairausvakuutusmaksun määrää pienennettiin ja työntekijöiden vastaavia maksuja suurennettiin.
Työnantajamaksua pienennettiin sairausvakuutuksessa vuosina 2017–2019 prosentilla vuosittain. Palkansaajien päivärahamaksua korotettiin vastaavasti ja korotus kompensoitiin pienentämällä sairaanhoitomaksua. Valtion osuutta sairaanhoitovakuutuksesta suurennettiin saman
verran.
Hallitus on esittänyt (HE 296/2018), että vuodesta 2020 alkaen valtion rahoitusosuus työtulovakuutuksessa pysyy ennallaan eli on noin 9 % työtulovakuutuksen kuluista. Sen jälkeen vakuutusmaksujen kautta rahoitettavien kulujen rahoitusosuudet ovat työnantajille 52 % ja vakuutetuille 48 %. Sairaanhoitovakuutuksessa kulujen rahoitusosuudet ovat valtiolle 67 % ja
vakuutetuille 33 %.
Valtion osuus Kelan rahoituksesta on kasvanut voimakkaasti 1990-luvulta lähtien. Kiky-sopimus on voimistanut tätä suuntausta edelleen ja heikentänyt vakuutusperiaatetta. Valtio rahoittaa Kelan etuus- ja toimintakuluista 78 % vuonna 2019.
Viime vuosien valtiontalouden säästötoimista osa kohdistui Kelan etuuksiin, erityisesti lääkkeiden, lääkärinpalkkioiden, hammashoidon, tutkimuksen, hoidon ja matkojen korvauksiin sekä
opintotukeen vuosina 2016 ja 2017. Lisäksi säästöjä kohdistettiin muun muassa sairauspäivärahoihin ja vanhempainpäivärahoihin. Rakenteellisia muutoksia ja leikkauksia on tehty myös
kuntoutusetuuksiin ja työttömyysturvaan.
Kelan toimintakulut ovat kasvaneet vuodesta 2017, jolloin toimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi. Vuonna 2019 toimintakuluista säästetään. Haasteena on tulla toimeen nykyisillä resursseilla.
Etuusjärjestelmissä on kuitenkin tehty joitakin uudistuksia, vaikka painopiste on ollut säästöja sopeuttamistoimissa. Yleisen asumistuen menot ovat kasvaneet vuodesta 2014 vuoteen
2018 yli 700 milj. eurolla. Menoja ovat lisänneet erityisesti vuoden 2015 uusi asumistukilaki,
300 euron ansiotulovähennys, työttömän perusturvaa saavien määrän kasvu vuoteen 2016
saakka, asumiskustannusten kasvu sekä viimeksi opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen saajiksi syksyllä 2017. Asumistukimenojen kasvua on kuitenkin pyritty myös hillitsemään
muuttamalla indeksisidonnaisuutta.
Huhtikuussa 2017 työnantajille alettiin maksaa kertakorvausta vanhemmuudesta johtuvista
perhevapaakustannuksista. Kulut olivat 15,7 milj. euroa uudistuksen alkamisvuonna 2017 ja
43,8 milj. euroa vuonna 2018. Menojen arvioidaan vakiintuvan vuoden 2018 tasolle.
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Vuonna 2018 takuueläkkeeseen tuli tasokorotus, opintotukeen huoltajakorotus ja sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahoihin korotus. Vuosi 2019 tuo muutoksia muun muassa nuoren
ammatilliseen kuntoutukseen ja perhe-etuuksiin. Kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien
euromääriin ei tule indeksikorotusta, mutta esimerkiksi takuueläkkeeseen ja sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahoihin tehdään tasokorotus.
Vuonna 2019 Kelan etuuskulut ovat arviolta 15,2 mrd. euroa. Vuodesta 2018 vuoteen 2019 Kelan kokonaismenot kasvavat arviolta 260 milj. euroa. Kasvua on muun muassa sairausvakuutuksessa (päivärahat, lääkkeet), yleisessä asumistuessa ja opintoetuuksissa. Sen sijaan työttömyysturvan menot pienenevät, kun työttömien määrä vähenee, ja lapsiperhe-etuuksien menot
vähenevät, kun syntyvyys pienenee.
Sosiaaliturvan uudistamiseksi on vireillä useita hankkeita. Pääministeri Sipilän asettama eriarvoisuustyöryhmä esitti useita toimia eriarvoisuuden torjumiseksi ja vähentämiseksi. Työryhmä etsi uusia toimintatapoja ja keinoja, joilla luodaan edellytykset kaikkien Suomessa asuvien henkilöiden pärjäämiselle ja osallistumiselle yhteiskunnassa.
Perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushanke Toimi kartoittaa sosiaali- ja perusturvan uudistustarpeita ja vaihtoehtoja sekä valmistelee sosiaaliturvan kokonaisuudistusta. Tavoitteena on
tarjota vaihtoehtoja seuraavilla hallituskausilla tehtävien päätösten tueksi. Keskustelu perhevapaauudistuksesta jatkunee myös seuraavan hallituskauden aikana. Kaikista uudistushankkeista todennäköisesti maakunta- ja sote-uudistus tulee vaikuttamaan eniten Kelaa koskeviin
muutoksiin.
Jos sote toteutuu
Jos sote-uudistus tulee voimaan, Kela kykenee valtakunnallisena toimijana osallistumaan soteuudistuksen toimeenpanoon ja asiakkaiden yhdenvertaisuuden turvaamiseen. Kelalla on edellytykset vastata valtakunnallisen maksuliikenteen hallinnoinnista ja teknisestä toteutuksesta.
Kelan valtakunnallisia tietojärjestelmiä tulisi hyödyntää, jotta päästään kustannustehokkaaseen lopputulokseen. Kelan vahvuutena on Kanta-palveluiden toimivuuden lisäksi valtakunnallinen ja kansainvälinen tiedonhallinta terveysperusteisissa etuuksissa ja palveluissa. Kustannus- ja toimintatiedot ovat saatavissa kaikista etuuksista lähes reaaliaikaisina. Myös tulorekisteri tulee auttamaan tässä.
Sote-uudistus ja pyrkimys yksikanavaiseen rahoitusjärjestelmään saattavat vaikuttaa Kelan
hoitamiin sairausperusteisiin korvausjärjestelmiin. Myös kuntoutusetuudet ja matkakorvausjärjestelmä saattavat muuttua. Matkakorvauksissa ensihoidon matkojen osuus on siirtymässä
maakuntien rahoitettavaksi vuoden 2021 alusta. Opiskelijaterveydenhuolto laajenee kattamaan ammattikorkeakoululaiset, ja vastuu opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä tulee Kelalle vuonna 2021. Viimeisimpien linjausten mukaan yksityisen terveydenhuollon sairaanhoitokorvaukset lakkautetaan vuoden 2023 alusta ja korvataan suoran valinnan palvelukokonaisuuksilla sekä asiakas- ja maksuseteleillä.
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Työelämä vaatii kuntoutuksen kehittämistä
Työelämän vaatimusten koventuminen ja varhaisten eläkereittien sulkeminen asettavat vaatimuksia kuntoutusjärjestelmälle. Kela on merkittävä kuntoutuksen järjestäjä sekä kuntoutuksen kehittäjä ja tutkija.
Kuntoutusjärjestelmän monimuotoisuus ja palvelujärjestelmien hajanaisuus vaikeuttavat oikean kuntoutustahon ja toimenpiteen löytymistä. Kuntoutuksen onnistumisessa tarvitaan julkisen terveydenhuollon, työterveyshuollon, Kelan, työeläkejärjestelmän sekä sosiaali- ja työvoimahallinnon parempaa yhteistyötä.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistukset sekä kuntarakenteiden muutokset vaikuttavat kuntoutuspalvelujen kehittämiseen ja muuttavat palvelujen toteuttamista. Tässäkin tarvitaan laaja-alaista arviointia ja tutkimusta.
Syrjäytymisen torjumiseen tarvitaan uusia keinoja
Huono-osaisuuden on todettu kasautuvan: terveyteen, talouteen ja työhön liittyvät ongelmat
pakkautuvat yhä useammin samoille henkilöille. Esimerkiksi työmarkkinatuen saajista valtaosa kokee taloudellisen tilanteensa vaikeaksi, ja melkein joka toisella heistä on pysyvä vamma
tai sairaus.
Kelan maksamat etuudet ovat työmarkkinatuen saajien keskeinen toimeentulon lähde. Lähivuosien haaste on säilyttää perusturvaetuuksien riittävä taso sekä kannustaa yrittämiseen ja
työntekoon.
Asumisen tukeminen on haasteista suurimpia. Asumistukien lisäksi vajaa puolet toimeentulotukimenoista liittyy asumiseen. Pääkaupunkiseudulla pula pienistä huokeista asunnoista on
krooninen. Sosiaaliturvaa uudistettaessa ymmärrys kotitalouksien ja toisaalta vuokra-asuntojen rakentamisen tukien merkityksestä on olennainen.
Meneillään on useita tutkimus- ja toimenpideohjelmia, joilla syrjäytymisen mekanismeja selvitetään ja joissa tarjotaan malleja syrjäytymis- ja terveysongelmien vähentämiseksi. Tutkittuun
tietoon ja näyttöön perustuvat toimenpiteet otetaan entistä vahvemmin osaksi yhteiskunnallista päätöksentekoa.
Kela on mukana useimmissa näistä ohjelmista ja hankkeista. Kelalla on edustus syrjäytymisen
ehkäisemisen työryhmässä sekä perusturvan ja toimeliaisuuden työryhmässä. Lisäksi Kelan
tutkimuksella on vahva panos Suomen Akatemian strategisessa tutkimuksessa, joka tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi.
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Digitalisaation ja kokeilujen kautta uusia palveluita
Digitalisaation vaikutus tulee näkymään yhä nopeammin Kelan etuuksien kehittämisessä. Kansallinen tulorekisteri helpottaa jatkossa asiakkaan asiointia: Kela luopuu palkkatositteiden
pyytämisestä, kunhan tulorekisterin tiedot saadaan riittäviksi.
Robotiikan ja tekoälyn mahdollisuuksia on myös alettu tutkia. Vuonna 2018 käynnistyi kokeilu,
jossa tekoälyä opetetaan tekemään yleisen asumistuen etuuspäätöksiä.
Kela kokeilee myös uusia palveluja erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Uusina
palvelutapoina kokeillaan moniammatillista palvelumallia ja asiakkuusvastaavapalvelumallia.
Niiden kehittämisen tueksi on käynnistetty Tiedolla ohjaamisen tutkimushanke, jossa tuotetaan tietoa tehostetun asiakasohjauksen vaikuttavuudesta ja myös siitä, miten datan louhinnan
ja koneoppimisen avulla voidaan tunnistaa erityisen tuen ja ohjauksen tarpeessa olevia asiakasryhmiä, kuten syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.

Erinomainen asiakaskokemus on palvelua asiakkaan ehdoilla
Yksi Kelan strategisista tavoitteista on erinomainen asiakaskokemus. Asiakaskokemus muodostuu muun muassa etuuspäätöksistä, neuvonnasta ja asiakaspalvelusta.
Asiakaspalvelua kehitettiin vuoden 2018 aikana vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden
tarpeisiin. Asiakkaiden ääntä kuultiin muun muassa asiakasraadeissa, joihin oli kutsuttu eri aihepiirien kokemusasiantuntijoita.
Kela on tuonut asiakkaiden ulottuville useita uusia palvelukanavia. Digitaalisten palvelukanavien lisääminen on antanut mahdollisuuksia henkilökohtaisen asiakaspalvelun vahvistamiseen.
Avuksi otettiin palvelumuotoilu
Kelan palvelupisteissä kokeiltiin vuoden 2018 aikana uudenlaista palvelutapaa, jota on kehitetty asiakkaiden toiveiden pohjalta. Uuden palvelutavan ansiosta vältyttiin muun muassa jonottamiselta ja asiakkaat saivat asiansa hoidettua nopeammin ja paremmin.
Uuteen palvelutapaan kuului se, että asiakas otettiin henkilökohtaisesti vastaan heti ovella.
Vuoronumeroita ei tarvittu, vaan asiakkaan kanssa keskusteltiin heti. Häntä autettiin hakemaan etuutta itse verkossa tai varattiin tarvittaessa aika tarkempaa selvittelyä varten.
Uusi palvelutapa on käytössä Helsingin Itäkeskuksessa sekä Joensuussa, Tampereella ja Kemissä. Palvelutapa otetaan vuonna 2019 käyttöön kaikissa pääkaupunkiseudun palvelupisteissä.
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Itäkeskuksen palvelupisteessä 80–97 % palautetta antaneista oli tyytyväisiä palveluun. Pisteessä pystyttiin uuden palvelutavan ansiosta hoitamaan 100–130 sovittua asiakastapaamista
päivässä.
Palveluneuvojilla oli lupa kokeilla erilaisia toimintatapoja ja etsiä uusia ratkaisuja, joissa he voisivat käyttää oman työn tuntemustaan ja kuunnella asiakkaiden toiveita.
Palveluhenkilökunta seuraa palvelupisteissä palautetta ja asiakasmääriä päivittäin ja tekee tarvittaessa muutoksia. Uusi palvelutapa on auttanut myös henkilökuntaa jaksamaan työssä aiempaa paremmin.
Organisaation uudistaminen vuonna 2016 on edistänyt Kelan palvelukulttuurin kehittymistä.
Asiakkuuspalveluista muodostettiin uudistuksessa oma yksikkönsä. Se on rohkaissut paikallisiin kokeiluihin, joista on hyötynyt koko Kela.
Palvelumuotoilusta on myös tullut osa Kelan toiminnan suunnittelua. Henkilöstölle on järjestetty palvelumuotoilun koulutusta, ja Kelaan on myös palkattu palvelumuotoilijoita.
Asiakaspalvelua aiotaan tulevaisuudessakin kehittää yhä yksilöllisemmäksi ja henkilökohtaisemmaksi.
Palveluneuvojan ja asiakkaan kohtaamisesta halutaan tehdä vuorovaikutustilanne, jossa myös
asiakaspalvelija uskaltaa tuoda esille omaa persoonaansa.

Verkkopalvelut kehittyvät edelleen
Kela korvasi viime vuonna 16 palvelupistettä uudenlaisilla palveluilla ja avasi Kalasatamaan
uuden asiointipisteen. Muutoksen tarkoituksena oli resurssien kohdentaminen uusiin palvelukanaviin ja henkilökohtaisen neuvontapalveluun lisääminen sitä tarvitseville asiakkaille.
Puhelinpalvelun ja palvelupisteiden asiointimäärät pienenivät hieman edellisvuodesta. Asiointeja oli palvelupisteissä vuoden aikana yhteensä 2,35 milj. (2,57 milj. asiointia vuonna 2017).
Puhelinpalvelu ruuhkaantui ajoittain erityisesti alkuvuodesta. Puhelujen määrää lisäsi erityisesti työttömyysturvan aktiivimallin käyttöönotto, joka herätti asiakkaissa kysymyksiä ja lisäsi
tuen tarvetta.
Verkkoasioinnin määrä lisääntyi edelleen. Toimeentulotuen hakemuksista tehtiin verkossa
vuoden loppuun mennessä jo 69 %. Kela.fi-verkkosivuilla oli vuoden aikana kävijöitä 44,1 milj.
Asiakaspalvelussa jatkettiin ja laajennettiin chattipalvelujen käyttöä. Yhteistyökumppaneiden
chattineuvontapalvelu ulotettiin koskemaan kaikkia kumppaneita. Chattirobotteja kokeiltiin
vanhempainpäivärahan hakemisen apuna.
Omakanta-palvelujen suosio kasvoi edelleen vuonna 2018. Omakanta oli yksi Suomen suosituimmista verkkopalveluista. Omakantaan kirjauduttiin vuoden aikana lähes 17 milj. kertaa.
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Omakantaan tuli vuoden aikana uusia ominaisuuksia. Asiakkaat voivat nyt kerätä omatietovarantoon tietoja, joita heillä on omissa hyvinvointisovelluksissaan. Palvelun käyttäjät näkevät
Omakannassa myös heille kirjoitetut terveystodistukset.
Kanta.fi-palvelu nousi Taloustutkimuksen verkkobrändikyselyssä kolmanneksi arvostetuimmaksi suomalaiseksi verkkobrändiksi. Kanta.fi on yltänyt kärkikolmikkoon jo usean vuoden
ajan.
Kelan asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin pysyi vuonna 2018 samalla tasolla kuin edellisvuonna. Asiakastyytyväisyysindeksikyselyyn vastasi vuoden aikana tuhat asiakasta. Asiakkaiden tyytyväisyysindeksi oli koko vuoden osalta 7,5 (asteikolla 0–10).
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Oikea-aikainen yhteistyö auttaa parantamaan asiakaspalvelua
Kelassa on vuoden 2018 aikana vahvistettu yhteistyösuhteita asiakkaiden palvelun ja elämäntilanteiden sekä etuuskäsittelyn parantamiseksi. Yksi merkittävistä yhteistyömuodoista on ollut Kelan ja kuntien vuorovaikutus toimeentulotuen käsittelyssä.
Kaiken kokoisten kuntien kanssa tehdään yhteistyötä, mutta toimeentulotukiasioissa kuntien
ja Kelan yhteistyölle on ollut kipeimmin tarvetta kasvukeskuksissa. Yhteistyötä on tehty aiemminkin useissa suurissa kunnissa, kuten Helsingissä, Vantaalla ja Turussa. Oulussa kohdistettiin
erityishuomio alle 25-vuotiaisiin tulottomiin ja työttömiin nuoriin.
Oulussa toimeentulotuen siirto Kelaan paljasti nuorten tilanteen karuuden, kun toimeentulotuen käytöstä saatiin ensimmäistä kertaa kootusti ajantasaista tietoa.
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Kuntien ja Kelan yhteistyö käynnistyy asiakkaan asioissa viimeistään silloin, kun Kelasta lähtee
kuntaan ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä. Ilmoitusvelvollisuus tuli sosiaalihuoltolakiin vuonna 2015. Ilmoitus lähetetään, kun toimeentulotuen hakijan kokonaistilanteessa tunnistetaan asioita, joita olisi syytä selvittää sosiaalityössä tarkemmin. Asiakkaista Kelassa oleva tieto auttaa myös kunnan sosiaalityöntekijöitä. Kriteerit ilmoituksen lähettämiselle
ovat toki tiukat, jotta asiakkaan yksityisyyden suoja toteutuu.
Yhteistyötä Kelan sisällä ja ulkona
Kelassa lisättiin yhteistyötä myös muiden ulkoisten ja sisäisten yhteistyökumppanien kanssa.
Asiakkaan tilanne pyritään mahdollisuuksien mukaan käsittelemään yhtenä kokonaisuutena
myös moniammatillisen palvelun avulla.
Kela kehitti vuoden aikana myös muun muassa työkykyprosessia mikrolaboratorioissa sisäisesti sekä yhdessä työeläkevakuuttajien kanssa. Asiantuntijalääkärit ja etuuskäsittelijät käsittelivät erilaisia tapauksia ja jalostivat uusia toimintatapoja, joita otettiin käyttöön arjessa. Uusia
toimintamalleja etsittiin myös esimerkiksi osatyökykyisten työllistymisen tueksi.
Kuntoutuksen mahdollisuudet otettiin käyttöön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Asiakkaat pääsivät myös itse vaikuttamaan ja punnitsemaan eri vaihtoehtoja.
Kelan ja vakuutusyhtiöiden yhteistyö on auttanut näkemään, miten asiakkaan työtulot ja eläke
karttuvat, miten asiakas selviytyy työssään sekä miten asiakkaan taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet kehittyvät eri tilanteissa.
Kela jatkoi vuonna 2018 myös menestyksellistä asiakasraatitoimintaa. Asiakasraadeissa on etsitty ratkaisuja etuuskäsittelyn ja asiakaspalvelun haasteisiin.
Asiakasraatien tavoitteena on asiakkaiden näkemysten ja tarpeiden kartoittaminen Kelan toiminnan kehittämiseksi. Asiakasraatien tapaamiset ovat vapaamuotoisia tilaisuuksia, joissa keskustellaan sovituista aiheista.
Kela järjesti yhteistyötilaisuuksia asiakkaiden kanssa myös muun muassa vammaisten tulkkauspalvelun kehittämiseksi.
Kela toi asiakaspalvelun lähelle asiakkaita muun muassa Asunnottomien yössä, Pirkanmaan Lähitorilla ja useissa pop up -pisteissä ympäri maan. Kela osallistui Asunnottomien yön tapahtumiin Espoossa, Forssassa, Helsingissä, Riihimäellä ja Varkaudessa. Näissä tapahtumissa Kelan
etuuskäsittelijät ja palveluneuvojat auttoivat etuuksien hakemisessa ja kertoivat Kelan palveluista.
Yhdessä järjestötoimijoiden ja kuntien kanssa osallistuttiin Leipäjonoista toimijoiksi -pilottiin.
Kelan palvelut tuotiin lähelle asiakkaita osallistumiseen kannustavassa Me-talossa Espoossa.
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Kela oli vuonna 2018 mukana myös nuorille tarkoitetussa kansallisessa Ohjaamo-toiminnassa.
Ohjaamoissa eri toimijat tuovat yhdessä palvelut ja neuvonnan nuorten ulottuville. Tavoitteena
on ehkäistä syrjäytymistä sekä tarjota apua ja tukea yhdeltä luukulta.
Kela tarjosi lisäksi kesätyöpaikan yli 300 nuorelle ja osallistui jälleen Vastuullinen kesäduuni kampanjaan. Kumppanuustyö on yksi Kelan keskeisistä toimista syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Se on myös osa Kelan vastuullisuustyötä.

Hankinnoilta edellytetään laatua ja ennustettavuutta
Kela käynnisti vuoden 2018 lopussa laajan selvityksen hankintojen haasteista. Kelassa on määrätietoisesti kehitetty hankintakilpailutuksia viime vuosina.
Kela lisäsi vuoden aikana vuoropuhelua asiakkaiden ja palveluntarjoajien kanssa hankinnoissa
ja niiden valmistelussa. Vuoropuhelun tarve tuli esille monissa vuonna 2018 tehdyissä merkittävissä kilpailutuksissa.
Hankintoja kilpailutettiin vuoden aikana useissa suuria asiakasryhmiä koskevissa Kelan palveluissa. Yksi laajimmista hankinnoista oli taksipalvelujen kilpailutus.
Taksipalvelu jouduttiin kilpailuttamaan, koska liikennepalvelulaki muuttui. Kilpailutuksella haluttiin varmistaa, että asiakkaille välttämätön palvelu olisi edelleen käytettävissä kautta maan.
Kilpailutuksessa pyrittiin myös varmistamaan kustannusten ennustettavuus. Sairausvakuutuslain mukaiset menot korvataan valtion menokehyksen mukaisesti.
Liikennepalvelulain, sairausvakuutuslain ja hankintalain sovittaminen Kela-kyytien hinnoitteluun ja hankintaan osoittautui haastavaksi yhtälöksi. Kilpailutus jouduttiin tekemään nopealla
aikataululla, kun kävi ilmi, ettei hallituksen asetusta taksiliikenteen kuluttajahinnoista enää
vahvistettaisi ja että taksien asemapaikat ja päivystysvelvoitteet poistuisivat tulevasta liikennepalvelulaista.
Hankinnassa valittiin palveluntuottajaksi välityspalveluyhtiö 17 alueelle. Taksipalvelussa oli
kilpailutuksen jälkeen käynnistysvaikeuksia. Uudellamaalla kilpailutus uusitaan, sillä alueellinen välityspalveluyhtiö totesi, ettei se pysty tuottamaan sovittua palvelua. Vuoden loppuun
mennessä taksipalvelu toimi Uuttamaata lukuun ottamatta normaalisti.
Kuntoutushankinnasta valmistui selvitys
Vuonna 2018 valmistui selvitys vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen aiemmasta hankinnasta.
Se toteutettiin yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.
Selvityksellä haluttiin hankkia tietoa muun muassa siitä, miten palveluntarjoajia voitaisiin kannustaa kilpailemaan sekä laadulla että hinnalla. Useissa vuoden 2018 aikana tehdyissä kilpailutuksissa laatukriteerit otettiin jo laajasti huomioon hankinnan perusvaatimuksissa.
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Kilpailutuksia tehtiin lisäksi muun muassa tulkkauspalvelujen ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnassa. Kilpailutuksissa tavoiteltiin ratkaisua, joka palvelisi asiakkaita parhaiten ja varmistaisi muun muassa sen, että palvelu voitaisiin tuottaa kustannustehokkaasti lähellä asiakasta.

Kelan maksamat etuudet
Kelan etuuskulut olivat yhteensä 14,9 mrd. euroa. Ne suurenivat edellisvuodesta 0,2 %.
Kelan maksamat etuudet
2018 milj. €
Eläke-etuudet
Vammaisetuudet
Sairausvakuutusetuudet
Kuntoutus
Työttömyysturvaetuudet
Lapsiperheiden etuudet¹
Opintoetuudet
Eläkkeensaajan asumistuki
Yleinen asumistuki
Perustoimeentulotuki
Muut etuudet
Etuusmenot yhteensä

2017 milj. € Muutos-%

2 357,2
557,4
4 163,4
482,4
1 965,2
1 918,3
519,0

2 391,3
554,9
4 045,4
453,3
2 125,6
1 936,0
678,5

-1,4
0,5
2,9
6,4
-7,5
-0,9
-23,5

600,1
1 489,0
716,0
103,9

581,0
1 260,8
721,6
95,8

3,3
18,1
-0,8
8,5

14 871,7

14 844,2

0,2

¹ Vanhempainpäivärahat sisältyvät sairausvakuutusetuuksiin.

Eläke-etuudet
Maksetut etuudet
Yhteensä
Kansaneläkkeet
Takuueläkkeet
Perhe-eläkkeet
Lapsikorotukset
Rintamalisät
Ylimääräiset rintamalisät
Etuudensaajien määrä
Kaikki etuudet
Kansaneläkkeen saajia
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2018 milj. €

2017 milj. €

Muutos-%

2 357,2
2 099,5
214,1
26,5
5,1
7,1
4,8

2 391,3
2 150,3
192,6
27,6
5,4
9,1
6,4

–1,4
–2,4
11,2
–3,9
–4,2
–22,1
–24,1

31.12.2018
630 538
596 986

31.12.2017
643 153
606 914

–2,0
–1,6

Takuueläkkeen saajia
Perhe-eläkkeen saajia
Lapsikorotuksen saajia
Rintamalisän saajia

103 122
20 520
11 228
10 582

101 669
21 496
11 798
13 791

1,4
–4,5
–4,8
–23,3

Maksetut etuudet
Yhteensä
Alle 16-vuotiaan vammaistuki
16 vuotta täyttäneen vammaistuki
Eläkettä saavan hoitotuki

2018
557 443 330
77 307 427
36 631 310
443 505 345

2017
554 859 346
77 670 509
36 511 903
440 677 805

0,5
–0,5
0,3
0,6

Etuudensaajien määrä
Kaikki etuudet
Alle 16-vuotiaan vammaistuki
16 vuotta täyttäneen vammaistuki
Eläkettä saavan hoitotuki

31.12.2018
267 364
36 206
13 693
217 515

31.12.2017
268 537
34 931
12 997
220 667

–0,4
3,7
5,4
–1,4

Vammaisetuudet
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Sairausvakuutusetuudet
Sairausvakuutusetuuksia maksettiin vuonna 2018 yhteensä 4 163,4 milj. euroa. Etuuksien saajia oli 3 870 736.
Sairaanhoitokorvauksia maksettiin 1 889,0 milj. euroa, joista 1 460,1 milj. euroa kului lääkekorvauksiin. Lääkekorvausmenot kasvoivat 5,3 % edellisvuodesta. Sairausvakuutuksen päivärahoja maksettiin yhteensä 1 834 milj. euroa. YEL-päivärahamenot kasvoivat lainmuutoksen
myötä, kun YEL-vakuutetun yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuaika lyheni neljästä päivästä yhteen päivään.
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Sairausvakuutuskorvaukset
Kaikki¹
Sairausvakuutuksen päivärahat²
Sairauspäiväraha
Osasairauspäiväraha
YEL-sairauspäiväraha
Vanhempainpäivärahat³
Sairaanhoitokorvaukset
Lääkkeet⁴
Peruskorvatut lääkkeet
Erityiskorvatut lääkkeet
Alempi korvaus
Ylempi korvaus
Lääkkeiden lisäkorvaukset
Yksityislääkärin palvelut
Yksityiset hammashoitopalvelut⁵
Yksityinen tutkimus ja hoito
Matkat ja sairaankuljetus⁶
Muut etuudet (mm. työterveyshuollon
ja opiskelijoiden terveydenhuollon)

2018 milj. €
4 163,4
1 834,0
786,7
40,8
8,0
998,2
1 889,0
1 460,1
307,1
978,7
352,2
626,4
174,2
55,8
49,3
39,8
283,9

2017 milj. €
4 045,4
1 814,2
764,2
37,4
4,9
1 007,3
1 815,3
1 386,7
318,1
910,2
305,6
604,7
158,1
56,2
52,5
40,3
279,7

Muutos-%
2,9
1,1
2,9
9,1
63,5
-0,9
4,1
5,3
-3,5
7,5
15,3
3,6
10,2
-0,6
-6,0
-1,2
1,5

432,4

410,6

5,3

¹ Sisältää sairauspäivärahasuoritukset Melalle 5,85 milj. euroa vuonna 2018.
² Sisältää myös tartuntatautipäivärahan sekä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksetun luovutuspäivärahan.
³ Sisältää myös erityishoitorahat, perhevapaakorvaukset ja vuosilomakustannusten korvaukset työnantajalle.
⁴ Sisältää myös korvaukset annosjakelupalkkioista.
⁵ Sisältää suuhygienistien palkkioista maksetut korvaukset.
⁶ Sisältää matkojen lisäkorvaukset.
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Sairausvakuutuskorvausten saajat
Kaikki
Sairauspäiväraha¹
Osasairauspäiväraha¹
YEL-sairauspäiväraha¹
Vanhempainpäivärahat
Sairaanhoitokorvaukset
Lääkkeet
Peruskorvatut lääkkeet
Erityiskorvatut lääkkeet
Alempi korvaus
Ylempi korvaus
Lääkkeiden lisäkorvaukset
Yksityislääkärin palvelut
Yksityiset hammashoitopalvelut²
Yksityinen tutkimus ja hoito
Matkat ja sairaankuljetus

2018
3 870 736
294 633
20 876
17 302
144 027
3 768 224
3 034 776
2 925 818
1 223 764
962 071
489 952
253 892
1 526 144
974 390
1 162 843
575 884

2017 Muutos-%
3 866 569
0,1
286 630
2,8
19 071
9,5
14 780
17,1
149 092
-3,4
3 764 362
0,1
3 036 110
0,0
2 925 270
0,0
1 204 567
1,6
941 101
2,2
553 666
-11,5
238 958
6,2
1 542 388
-1,1
997 680
-2,3
1 179 336
-1,4
573 479
0,4

¹ Sama henkilö voi saada yhtä tai useampaa erilaista sairauspäivärahaa.
² Sisältää suuhygienistien palkkioista korvausta saaneiden määrän.
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Kuntoutusetuudet

Työttömyysturva
Kelan työttömyysturvamenojen ja saajien määrä pieneni vuonna 2018 toista vuotta peräkkäin.
Kela maksoi työttömyysturvaa 1 965 milj. euroa, mikä on 8 % vähemmän kuin edellisvuonna.
Etuuksien saajia oli 345 838. Ansioturvan menot laskivat 18 %.
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Opintoetuudet
Vuonna 2018 opiskelijoille maksettiin opintorahaa 408 milj. euroa ja asumislisää 9 milj. euroa.
Opintorahamenot pienenivät 11 % ja asumislisämenot 94 % vuodesta 2017. Muutokset suhteessa vuoteen 2017 ovat suuria, koska elokuussa 2017 korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrät yhtenäistettiin toisella asteella opiskelevien opintorahan tasolle ja valtaosa opiskelijoista siirrettiin yleisen asumistuen piiriin.
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Asumisen tuet
Kela maksoi vuonna 2018 asumistukia yhteensä 2 112 milj. euroa. Asumistukimenot kasvoivat
5,5 % edellisvuodesta. Yleisen asumistuen menot olivat 1 489 milj. euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 18,1 %. Eläkkeensaajan asumistukimenot kasvoivat 3,3 %, ja ne olivat 600 milj. euroa.
Valtaosa opiskelijoista siirtyi yleisen asumistuen piiriin elokuussa 2017. Vuosi 2018 oli ensimmäinen täysi vuosi, jolloin yleistä asumistukea maksettiin myös lapsettomille opiskelijoille.
Opiskelijaruokakunnille maksettiin vuonna 2018 yleistä asumistukea 541 milj. euroa, joka on
yli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2017. Sen sijaan työttömien ruokakunnille maksettiin
asumistukea 585 milj. euroa, joka on 8,2 % edellisvuotta vähemmän.
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Kaikkiaan Kelan asumistukien piirissä oli vuoden 2018 lopussa 849 648 henkilöä, joka on 15 %
väestöstä. Määrä oli 1,5 % pienempi kuin vuoden 2017 lopussa.

Lapsiperheiden etuudet ja muut etuudet
Muut etuudet
Kuntoutusetuudet
Työttömyysturvaetuudet
Äitiysavustus ja adoptiotuki
Lapsilisä

2018 milj. €
482,4
1 965,2
9,3
1 369,3
61

2017 milj. €
453,3
2 125,6
8,9
1 366,2

Muutos-%
6,4
–7,5
4,3
0,2

Lastenhoidon tuet
Elatustuki
Eläkkeensaajan asumistuki
Eläketuki¹
Yleinen asumistuki
Perustoimeentulotuki
Opintoetuudet
Sotilasavustus
Vammaisten tulkkauspalvelut
Rintamaveteraanien matkakorvaukset

393,3
207,6
600,1
27,6
1 488,9
716,0
519,0
14,9
44,7
0,3

417,9
205,6
581,0
17,1
1 260,8
721,6
678,5
16,6
45,2
0,4

–5,9
1,0
3,3
61,2
18,1
–0,8
–23,5
–10,4
–1,2
–22,7

¹ Eläketukea alettiin maksaa kesäkuussa 2017.

Muiden etuuksien saajat
Kuntoutujat
Työttömyysturvaetuudet
Äitiysavustus (perheet)
Lapsilisä
Perheet (31.12.)
Lapset (31.12.)
Lastenhoidon tuet
Perheet
Lapset
Elatustuki
Perheet (31.12.)
Lapset (31.12.)
Eläkkeensaajan asumistuki (henkilöt
31.12.)
Eläketuki (31.12.)
Yleinen asumistuki (ruokakunnat 31.12.)
Perustoimeentulotuki (vuoden aikana)
Saajakotitaloudet
Henkilöt
Opintoetuudet
Opintotuki
Koulumatkatuki
Sotilasavustus (taloudet)
Vammaisten tulkkauspalvelut (31.12.)

2018

2017

Muutos-%

131 174
345 838
45 223

120 165
366 039
48 910

9,2
–5,5
–7,5

545 163
996 358

548 585
1 003 635

–0,6
–0,7

133 481
175 453

138 598
186 999

–3,7
–6,2

72 369
105 829

72 392
105 847

0,0
0,0

209 617
2 679

207 322
3 134

1,1
–14,5

376 529

381 526

–1,3

281 448
408 393

277 316
402 564

1,5
1,4

276 264
49 926
8 743
6 103

¹ Lukuvuonna 2017/2018.
² Lukuvuonna 2016/2017.
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1
1

280 271
49 985
8 938
5 975

2
2

–1,4
–0,1
–2,2
2,1

Kela maksoi perustoimeentulotukea 716 milj. euroa vuonna 2018. Summa on 0,8 % pienempi
kuin vuonna 2017. Tukea sai vuoden aikana 281 488 kotitaloutta, joissa oli 408 393 henkilöä.
Perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä suureni 1,5 % ja perustoimeentulotukea
saavien henkilöiden määrä 1,4 %.
Perustoimeentulotukea sai 7,4 % väestöstä. Tuen saaminen on yleisintä 18–24-vuotiaiden ikäryhmässä, josta 16,8 % sai perustoimeentulotukea.
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Etuuksien hakemukset ja ratkaisut
Etuus

Elatustuki ja elatusavun maksuvapautus
Eläkkeet (ml. eläketuki ja
takuueläke)
Eläkkeensaajan asumistuki
Erityishoitoraha
Hoito-oikeus
Koulumatkatuki
Kuntoutus
Kuntoutusraha
Lapsilisät
Lastenhoidon tuet
Lääkkeiden korvausoikeudet
Lääkkeiden lisäkorvaukset
Opintoetuudet (opintotukietuudet,
opintolainavähennys ja -hyvitys)
Sairaanhoitokorvaukset
Sairauspäivärahat
Sotilasavustus
Työterveyshuolto, työnantajat
Työterveyshuolto, yrittäjät
Työttömyysturva
Vakuuttamisasiat
Vammaisetuudet
Vanhempainpäivärahat (ml. vuosilomakustannuskorvaus)
Yleinen asumistuki
Äitiysavustus

1)

Aika
2018
Ratkaisut
Läpimenoajan
keskiarvo1)

2017
Ratkaisut
Läpimenoajan
keskiarvo1)

60 176

19,8

60 604

22,0

139 680
190 543
9 636
20 141
72 785
182 940
71 375
87 390
214 860
272 266
150 072

59,9
28,3
16,1
9,6
11,6
32,5
15,0
27,2
12,2
17,7
20,8

160 306
195 584
9 757
9 714
72 723
161 224
68 500
110 199
234 006
234 184
149 828

63,3
29,7
13,9
10,9
11,5
28,3
12,8
21,8
15,9
19,2
24,6

15,5
349 657
7,1 11 187 180
23,3
620 444
11,7
26 857
116,4
50 550
19,9
56 212
7,0 1 388 146
34,6
109 300
29,6
114 794

13,1
8,3
19,5
11,6
106,2
21,8
6,7
28,4
24,6

355 349
11 417 081
644 050
25 822
57 950
56 761
1 882 283
113 713
119 980
169 818
826 177
46 553

26,1
17,3
10,4

176 990
808 094
49 598

27,2
11,1
9,2

Taulukon tiedoissa läpimenoaika on laskettu kalenteripäivinä hakemuksen saapumisesta ratkaisu
päivään ja siihen sisältyy myös mahdollinen lisäselvitysprosessiin kulunut aika.

Perustoimeentulotuen hakemukset ratkaistiin valtaosin seitsemässä työpäivässä eli lakisääteisen enimmäiskäsittelyajan mukaan. Keskimääräinen käsittelyaika oli viisi päivää.
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Takaisinperintä
Takaisin perittävien etuuksien yhteismäärä (ml. opintotuen tulovalvonnan perusteella käynnistyneet perinnät) oli vuoden päättyessä 121,7 milj. euroa. Määrä pieneni 1,2 % vuoteen 2017
verrattuna. Opintolainojen takausvastuusaatavia oli perinnässä vuoden lopussa 116 milj. euroa. Määrä pieneni 5 % vuoteen 2017 verrattuna.
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Kela on kansainvälinen
Kansainvälisyys vaikuttaa Kelan toimintaan monella eri tavalla. Kelan asiakkaina on Suomessa
asuvia ja työskenteleviä henkilöitä, mutta tietyissä tilanteissa myös ulkomailla olevilla henkilöillä on oikeus Kelan etuuksiin.
EU-lainsäädäntö, maiden väliset sosiaaliturvasopimukset ja kansallinen lainsäädäntö määrittävät, minkä maan sosiaaliturvaan henkilö kuuluu ja mistä hän saa etuuksia, kun hän liikkuu maiden välillä. Sosiaaliturvaa koskevan EU-lainsäädännön tarkoituksena on sovittaa yhteen eri
maiden sosiaaliturvajärjestelmät. Pääsääntö on se, että henkilö saa sosiaaliturvan sen maan
lainsäädännön mukaisesti, missä hän työskentelee, vaikka asuisi vakinaisesti jossain muualla.
Useissa EU-maissa asunut tai työskennellyt henkilö saa kuitenkin eläkkeen niistä maista, joissa
hän on ollut vakuutettuna. Näissä tilanteissa eläkehakemuksen voi jättää asuinmaahan, josta
hakemus välitetään muiden EU-maiden eläkelaitoksille.
EU:n alueella liikkuvat henkilöt voivat käyttää eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Kortilla saa
hoidon samoilla ehdoilla ja hinnalla kuin he, jotka on vakuutettu kyseisessä maassa. Kotimaan
sosiaaliturvajärjestelmä korvaa kustannukset. Suomessa Kela hoitaa tätä valtioiden välistä sairaanhoitokustannusten hallinnointia.
Kela tekee tiiviisti yhteistyötä muiden EU-maiden ja Pohjoismaiden sosiaaliturvalaitosten
kanssa. Yhteistyön tavoitteena on ennen kaikkea prosessien sujuvoittaminen silloin, kun käsitellään eri valtioissa oleskelevien henkilöiden sosiaaliturva-asioita. Kela on mukana myös, kun
EU-tasolla kehitetään esimerkiksi digitaalisuutta.
Vuonna 2018 yhteistyötä tehtiin erityisesti Viron, Pohjoismaiden ja Espanjan kanssa. Niiden
kanssa käytiin niin sanottuja yhteyslaitosneuvotteluita eri etuuksiin ja sähköiseen tiedonvaihtoon liittyvistä asioista. Helsingissä pidettiin vuonna 2018 pohjoismaisten etuuskäsittelijöiden
seminaari, joka järjestettiin Pohjoismaiden ministerineuvoston, Haloo Pohjolan, Kelan ja ETK:n
yhteistyönä. Lisäksi Kela osallistui muun muassa EU:n komission järjestämiin tapaamisiin sekä
muuhun EU-tason yhteistyöhön.
Yhteistyö ministeriöiden kanssa on aktiivista kansainvälisiä ulottuvuuksia sisältävän lainsäädännön valmistelussa. Vuonna 2018 on jatkettu valmistelua muun muassa asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön kohdentumista koskevan osakärkihankkeen ja EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamisasetuksen muutosten parissa.
Kela tulee ylläpitämään Suomen osalta eurooppalaista sosiaaliturvatietojen sähköistä vaihtojärjestelmää EESSIä (Electronic Exchange of Social Security Information). EESSI on tarkoitus
ottaa käyttöön vuonna 2019. Järjestelmän avulla EU-maiden sosiaaliturvaviranomaiset vaihtavat tietoja tehokkaasti, nopeasti ja turvallisesti. Tietojenvaihtoa tarvitaan EU:n sosiaaliturvan
yhteensovittamiseen.
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Kelassa kansainvälisten etuushakemusten käsittely ja Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisen ratkaiseminen on keskitetty Kansainvälisten asioiden keskukseen. Siellä hoidetaan myös
valtakunnallinen kansainvälisten asioiden puhelinpalvelu ja palvelupisteasioinnin taustatuki.
Keskittäminen on osoittautunut perustelluksi muun muassa sen takia, että nämä asiat vaativat
erityisosaamista. Vuonna 2018 tehtiin päätös siitä, että Kysy Kelasta -neuvontapalstan kansainvälisten tilanteiden neuvonta keskitetään Kansainvälisten asioiden keskuksen hoidettavaksi.
Palvelu avataan 14.2.2019. Sen on tarkoitus tukea siihen muutokseen liittyvää viestintää, mikä
nykyisen mallisessa, asumiseen perustuvassa sosiaaliturvassa tapahtuu.
Suomessa Kela on mukana International House Helsinki -palvelussa (IHH), johon liittyvä kokeilu käynnistyi joulukuussa 2017. IHH tarjoaa suurimman osan maahanmuuttajien tarvitsemista alkuvaiheen palveluista. Palvelu on suunnattu kaikille hiljattain pääkaupunkiseudulle
tulleille maahanmuuttajille. IHH palvelee myös yrityksiä ja työnantajia ulkomaiseen työvoimaan ja sen rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä.
Kokeiluun osallistuivat Helsingin maahanmuuttajaneuvonnan lisäksi Uudenmaan maistraatti,
Verohallinnon ja Kelan yhteinen In To Finland -palvelu (joka sulautettiin sittemmin IHH-palveluun), Uudenmaan TE-palvelut, Eläketurvakeskus sekä Helsingin seudun kauppakamari. Maahanmuutto ja turvapaikan saaneiden määrän lisääntyminen näkyy Kelan asiakaspalvelussa. Tämän vuoksi Kelassa asiakaspalvelua tarjotaan yhä enemmän myös muilla kielillä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
Kela on pitänyt kaksi kansainvälisiä asioita koskevaa asiakasraatia vuonna 2018. Toinen pidettiin Suomeen muuttaneille henkilöasiakkaille, ja toinen pidettiin yhteistyössä Eläketurvakeskuksen kanssa työnantajille, jotka lähettävät työntekijöitä Suomesta ulkomaille.
Jokaisessa EU-maassa toimii rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste, joka antaa tietoa terveyspalveluiden käyttämisestä kansainvälisissä tilanteissa. Suomen yhteyspiste on sijoitettu
Kelaan. Yhteyspiste ylläpitää Hoitopaikanvalinta.fi-sivustoa, josta asiakas saa tietoa terveyspalvelujen käytöstä Suomessa ja ulkomailla, potilaan oikeuksista, hoitokustannusten korvauksista
sekä palveluihin liittyvästä valinnanvapaudesta. Vuonna 2018 yhteyspiste on kehittänyt sivuston rakennetta ja selkeyttänyt tietosisältöjä. Tavoitteena on kehittää sivustoa niin, että se palvelee paremmin asiakkaiden tarpeita. Yhteyspiste järjesti muun muassa asiakastyöpajan, jonka
yhteydessä kerättiin asiakkaiden palautetta ja ajatuksia. Yhteyspiste osallistui myös lukuisiin
tapahtumiin ja seminaareihin sekä laajensi näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa perustamalla Facebook-tilin.
Kelan asiantuntijat ovat tiiviisti mukana maailmanlaajuisessa sosiaaliturvajärjestö ISSAssa (International Social Security Association). ISSA on maailman sosiaaliturvalaitosten yhteistyöjärjestö, johon kuuluu noin 320 sosiaaliturvalaitosta yli 150 maasta. Vuonna 2018 Kelan asiantuntijat kertoivat eri tilaisuuksissa esimerkiksi Suomen perustulokokeilusta, viestinnällisistä asioista ja EESSIstä, sähköisestä tiedonvaihdosta.
Kela on vuonna 2018 osallistunut tarkkailijajäsenenä eurooppalaiseen sosiaalivakuutusalan
etujärjestö ESIPiin (European Social Insurance Platform).
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Tietoja henkilöstöstä
Kelan palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa enemmän henkilöstöä kuin koskaan aikaisemmin,
yhteensä 7 732 henkilöä. Vuoden lopussa Kelassa oli töissä 506 henkilöä enemmän kuin vuotta
aikaisemmin.
Perustoimeentulotuen tehtäviin palkattiin lisää henkilöstöä vuoden 2018 aikana. Tämän lisäksi
asiakaspalvelua vahvistettiin sekä pääkaupunkiseudulla että puhelinpalvelussa. Resursseja
kohdennettiin myös Kanta-palveluihin ja järjestelmäkehittämiseen. Määräaikaisen henkilöstön
osuus pysyi aiempaa suurempana jo toista vuotta peräkkäin.
Ylitöiden osuus pieneni hieman edellisen vuoden 1,5 %:sta 1,3 %: iin. Ylitöitä tehtiin erityisesti
ratkaisutyössä ja tietojärjestelmien kehittämistehtävissä.
Kaksi kolmasosaa henkilöstöstä työskenteli lähellä asiakkaita: etuuksien ratkaisutyössä ja asiakaspalvelussa.
Keski-ikä aleni
Uusien työntekijöiden myötä henkilöstön keski-ikä ja keskimääräinen palveluaika Kelassa pienenivät jonkin verran, mutta miesten ja naisten osuudet pysyivät ennallaan (miehiä 17 %).
Kiireisestä vuodesta huolimatta henkilöstön työhyvinvointi oli hyvällä tasolla. Henkilöstökyselyn mukaan kiirettä koki 59 % vastaajista ja stressiä tuntevien osuus kasvoi edellisestä vuodesta (11 %:sta 14 %: iin). Työtyytyväisyys pysyi edellisen vuoden tasolla (82 %). Henkilöstö
piti työtä mielenkiintoisena ja haastavana; näin koki 81 % vastanneista. Työn sovittamisen yhteen yksityiselämän kanssa koki mahdolliseksi 87 %. Työyhteisön toimivuus pysyi samalla tasolla (summaindeksi 8,2).
Yleisesti ottaen Kelaa pidetään hyvänä työpaikkana. Henkilöstökyselyn mukaan toimihenkilöt
kokevat Kelan arvojen näkyvän työssään kohtuullisen hyvin. Heikoimman kouluarvosanan saa
uudistuminen.
Suurin osa kelalaisista ei halua vaihtaa työpaikkaa lähitulevaisuudessa ja on valmiita suosittelemaan Kelaa työpaikkana myös ystävilleen. Lähes jokainen toimihenkilöistä kokee, että työllä
on vaikutusta asiakkaan palvelukokemukseen.
Kouluarvosana Kelalle työnantajana on 8+.
Kelassa tehdään myös erillinen henkilöstötilinpäätös.
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Henkilöstön lukumäärät vuoden lopussa
Koko henkilöstö
kokopäiväinen
osa-aikainen
määräaikainen
Vakinainen henkilöstö
kokopäiväinen
osa-aikainen

2016
6 686
5 834
852
637
6 049
5 260
788

2017
7 226
6 320
906
984
6 242
5 462
780

2018
7 732
6 810
922
950
6 782
6 033
749

Tietoja vakinaisesta henkilöstöstä
Keski-ikä
Sairauspoissaoloprosentti
Kelasta lähteneet toimihenkilöt
Kelaan tulleet toimihenkilöt
Eläkkeelle siirtymisikä
Vanhuuseläkkeelle siirtyneet
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet

2016
45,7
5
278
677
63,2
146
25

2017
45,4
4,8
289
488
64,4
135
8

2018
44,7
4,8
339
887
63,3
129
19
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Tilastointi, laskelmat ja tutkimus
Kelan verkkosivuilla olevalla tilastotietokanta Kelastolla oli keskimäärin 2 500 käyttäjää kuukaudessa. Raportteja ladattiin noin 7 000 kuukaudessa. Verkkosivuilla julkaistiin kahdeksan
etuuskohtaista Kelan vuositilastoa ja työttömyysturvan yhteisjulkaisu yhdessä Finanssivalvonnan kanssa. Kelan kokoomajulkaisut (Kelan tilastollinen vuosikirja ja taskutilasto) sekä yhteisjulkaisut Eläketurvakeskuksen kanssa toteutettiin edelleen myös painotuotteina. Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kanssa tuotettu Suomen lääketilasto julkaistiin tänä
vuonna ainoastaan verkossa. Teemakohtaisia tilastokatsauksia julkaistiin 12.
Sosiaaliturvan kehittämistä ja toimeenpanoa varten tuotettiin laskelmia, ennusteita ja selvityksiä. Taloustilanteen kehittymistä seurattiin aktiivisesti. Ministeriöille laadittiin Kelan hoitamaa
sosiaaliturvaa koskevat budjettilaskelmat ja julkisen talouden suunnitelmaan liittyvät laskelmat. Hallitusohjelman toteutukseen ja muihin uudistuksiin liittyviä kustannusarvioita tuotettiin lähes kaikista Kelan hoitamista etuuksista. Lisäksi laadittiin hallituksen esityksiä varten
laskelmia muutosten taloudellisista vaikutuksista. Kelan tulossopimusprosessia tuettiin tekemällä seuraavan suunnittelukauden suorite-ennusteet.
Kelan tutkimustyön keskeisiä teemoja vuonna 2018 olivat perustoimeentulotuki, asumisen
tuet, työttömyysturvan aktiivimalli, opiskelun ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret, sairausvakuutuskorvausten (erityisesti lääkekorvausten ja sairauspäivärahojen kohdentuminen), Kelan järjestämä kuntoutus, työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen sekä alueelliset hyvinvointija terveyserot. Kela teki sosiaali- ja terveysministeriön kanssa sopimuksen vuosina 2017–2018
toteutetun perustulokokeilun arvioinnista. Ensimmäiset tulokset perustulokokeilun vaikutuksista julkaistiin helmikuussa 2019.
Vuonna 2018 Kelan julkaisusarjoissa julkaistiin yhdeksän tutkimusta sekä verkossa että painettuna kirjana ja 19 tutkimusta tai selvitystä yksinomaan verkkoversiona. Lisäksi ilmestyi viisi
julkaisua uudessa Kuntoutusta kehittämässä -sarjassa. Kelan julkaisusarjojen tutkimukset ovat
ladattavissa verkosta ilmaiseksi. Omien julkaisusarjojen lisäksi tutkimustuloksia julkaistiin laajasti kotimaisissa ja ulkomaisissa julkaisuissa.

Riskienhallinta
Riskienhallinta on kiinteä osa Kelan päivittäistä toimintaa ja johtamista. Sillä varmistetaan tavoitteiden toteutuminen, toiminnan jatkuvuus ja henkilöstön hyvinvointi. Riskienhallinta varmistaa myös hyvän hallintotavan toteutumisen.
Kokonaisvastuu Kelan riskienhallinnasta on pääjohtajalla. Muut johtajat vastaavat riskienhallinnasta vastuutoimialoillaan. Kaikki tulosyksiköt ja niiden esimiehet vastaavat oman vastuualueensa riskienhallinnasta ja raportoinnista. Lisäksi jokainen toimihenkilö huolehtii riskienhallinnasta omassa tehtävässään. Sisäinen tarkastus vastaa riskienhallinnan toimivuuden ja
laadun arvioinnista.
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Kela seuraa riskienhallinnan tilannetta säännöllisesti ja raportoi siitä vähintään neljännesvuosittain.
Keskeiset riskit
Vuonna 2018 suurimmat tunnistetut riskit olivat:
 lainsäädännön käsittelyn pitkittyminen
 toimintakyvyn vajeet kyber- ja tietoturvallisuusuhkien toteutuessa
 rahoituksen epävarmuus etuuksissa ja toimintakuluissa.
Lainsäädännön käsittelyn pitkittyminen aiheutti Kelalle aikataulu- ja työjärjestelypaineita.
Muun muassa taksiliikenteen vapautuminen ja taksien enimmäishintasääntelystä päättäminen
haastoi palveluntuottajien hankinnan ja toimeenpanon aikataulut. Työttömyysturvassa aktiivimallin lainvalmisteluaikataulu oli tiukka, mutta Kela pysyi aikataulussa, vältti toimeenpanon
ongelmat ja varmisti sujuvan toimeenpanon.
EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkoi toukokuussa 2018, ja asetuksen mukaisia tietosuojariskien hallintamekanismeja otettiin käyttöön. Tietoturvan ja tietosuojan organisointia ja
hallintamallia on kehitetty. Uusi kyberturvaryhmä on aloittanut toimintansa.
Rahoituksen varmistamiseksi olemme tiivistäneet yhteistyötä STM:n kanssa. Olemme tuoneet
esiin muutostarpeita Kelan toimintaympäristössä.
Vuoden 2018 aikana myös tietojärjestelmien ja tietovarastojen tilanne sekä IT-palvelukeskuksen käynnistäminen ja toimintamallin muutos nousivat erittäin korkean tason riskeiksi, eli
muutoksiksi, joiden hallintaan Kela kiinnittää erityistä huomiota. Vuoden lopussa näiden riskien arvioitu taso lieventyi korkean huomion riskiksi.

Perustoimeentulo, aktiivimalli ja sote
Perustoimeentulotuen hakemusten käsittely on pysynyt pääsääntöisesti lakisääteisessä ajassa.
Hakemusten määrä on suurentunut, mutta saajien määrä ei, sillä joka viides hakemus hylätään.
Tämän lisäksi alkuvuonna käyttöön otettu työttömien aktiivimalli ruuhkautti palvelupisteitä ja
puhelinpalvelua.
Kela sai vuonna 2018 toimenpidesuosituksia perustoimeentulotuen siirrosta ja toimeenpanosta. Näiden suositusten toimeenpanoa jatkettiin vuoden 2018 aikana. Sote- ja maakunta-asioihin liittyvää riskienhallintaa on vahvistettu yhteistyössä kansallisten toimijoiden kanssa. Kelan sote-muutostyön riskienhallinnan menettelyjä on kehitetty suositusten mukaan.
Perustoimeentulotuen siirto vuonna 2017 lisäsi uhka- ja vaaratilanteita Kelan asiakaspalvelussa. Vuonna 2017 raportoitiin 1 148 uhka- ja vaaratilannetta. Vuonna 2018 kasvu jatkui:
uhka- ja vaaratilanteita oli yhteensä 1 683.
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Vuonna 2019 jatketaan keskeisten riskien hallintatoimenpiteitä ja riskienhallinnan kehittämistä.

Kuvaus palvelupisteiden uhkista: turvallisuus
Palvelupisteiden – sekä asiakkaiden että henkilökunnan – turvallisuuteen kiinnitetään Kelassa
erityistä huomiota. Uhkatilanteiden kokonaismäärä kasvoi edellisvuodesta. Vuonna 2018 raportoitiin 1 685 uhka- ja vaaratilannetta, kun vuonna 2017 raportoitiin 1 148 uhka- ja vaaratilannetta. Vuonna 2016 vastaava luku oli 299.
Uhka- ja vaaratilanteiden lisääntymistä selittää Kelan asiakasmäärien suureneminen. Kun perustoimeentulotuki siirtyi vuoden 2017 alussa kunnista Kelaan, asiointi palvelupisteissä kasvoi
kolmanneksen ja puhelinpalvelun asiakasmäärät kasvoivat viidenneksen. Tämä aiheutti ruuhkia ja pidensi jonotusaikoja erityisesti joissakin palvelupisteissä suurissa kaupungeissa.
Uhka- ja vaaratilanteiden määrä pieneni jonkin verran edellisvuoden tammikuusta. Vuoden
2019 tammikuussa niitä oli 125, vuoden 2018 tammikuussa puolestaan 151.
Raportoitujen uhka- ja vaaratilanteiden määrän kasvua selittää osittain se, että henkilökunta
raportoi ohjeistuksen ja koulutuksen ansiosta uhkaavista tilanteista aikaisempaa herkemmin.
Pääkaupunkiseudulla samoja tapauksia ovat kirjanneet niin vartijat kuin Kelan henkilökunta.
Vajaa puolet vuoden 2018 uhka- ja vaaratilanteista oli tapauksia, joissa asiakas käyttäytyi uhkaavasti tai etuili. Tällaisia tilanteita oli 793. Joka seitsemännessä tapauksessa uhkailtiin Kelaa
tai Kelan toimihenkilöä, kuten palveluneuvojaa tai etuuskäsittelijää. Kelaan kohdistuvien uhkailujen määrä pysyi lähes samana edellisvuoteen verrattuna. Näitä tapauksia oli 233, vuonna
2017 vastaava luku oli 229. Kolmanneksi yleisimpiä olivat uhka- ja vaaratilanteet, joissa asiakas
uhkasi omaa tai perheenjäsenensä henkeä tai terveyttä. Näin tapahtui vuonna 2018 kaikkiaan
215 tapauksessa. Kelan henkilökuntaan kohdistuneita lieviä väkivaltatapauksia oli viime
vuonna muutamia.
Vartijapalveluiden käyttöä on lisätty Kelan palvelupisteissä tuntuvasti. Palvelupisteisiin on
myös asennettu merkittävästi lisää turvalaseja. Lisäksi toimitilojen turvallisuutta on parannettu muun muassa kulunvalvonnan avulla sekä varmistamalla lukituksella, etteivät asiakkaat
pääse henkilökunnan tiloihin. Henkilökunnalle on järjestetty koulutusta vaikean asiakkaan
kohtaamisesta.
Viime vuonna koulutettiin noin 500 palveluasiantuntijaa, jotka ovat asiakaspalvelutyössä. Koulutuksessa käytiin läpi toimimista uhka- ja vaaratilanteissa. Suurimmissa toimipisteissä on
tehty myös turvallisuusauditointeja, joissa on tarkastettu turvallisuusjärjestelyjen toimivuutta.
Tätä toimintaa jatketaan kuluvana vuotena.
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Myös palvelutoiminnan kehittäminen on lisännyt turvallisuutta. Uusi palveluopastuksen malli
vähentää jonottamista ja rauhoittaa muutekin asiakaspalvelutilanteita.

Vastuullisuus
Vastuullisuus näkyy vahvasti Kelan strategiassa. Vastuullinen toiminta edistää kestävää kehitystä, ja Kelassa keskeistä on erityisesti sosiaalisesti kestävä kehitys. Kela edistää kestävää kehitystä huolehtimalla asiakkaidensa, henkilöstönsä ja ympäristön hyvinvoinnista sekä toimintansa taloudellisesta kestävyydestä.
Kelan vastuullisuustyöstä on kerrottu tarkemmin toimintakertomuksen liitteenä olevassa vastuullisuusraportissa.
Kela julkaisi päivitetyn vastuullisuussuunnitelman keväällä 2018. Siitä löytyvät vastuullisuustavoitteet ja toimintatavat, joilla Kela edistää kestävää kehitystä organisaatiossaan ja tehtävissään. Suunnitelmaa on täydennetty erillisellä toimintasuunnitelmalla, joka ohjaa toimintaa ja
jota päivitetään vuosittain.
Vuonna 2018 Kela oli aktiivisesti mukana kansallisessa kestävän kehityksen yhteistyössä. Kela
on myös jäsen Suomen kestävän kehityksen toimikunnassa. Toimikunnan tehtävänä on muun
muassa edistää ja seurata, miten Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus toteutuu
osana YK:n asettamia maailmanlaajuisia tavoitteita.
Kela arvioi kestävän kehityksen edistymistä erilaisilla mittareilla. Yksi mittareista on hiilijalanjälki, joka lasketaan vuosittain. Muita mittareita ovat muun muassa verkkoasioinnin kasvu ja
henkilöstön arvioinnit vastuullisuuden eri osa-alueiden toteutumisesta.
Kela osallistuu vuosittain vastuullisuustapahtumiin. Yksi keskeinen kansainvälinen tapahtuma
on Euroopan kestävän kehityksen viikko. Kela osallistui eurooppalaiseen teemaviikkoon myös
vuonna 2018. Teemaviikolla käsiteltiin muun muassa eriarvoisuuden vähentämistä, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Vuonna 2018 Kela on lisäksi ottanut osaa valtakunnalliseen Energiansäästöviikkoon ja järjestänyt muita kestävää kehitystä tukevia tempauksia.

Kanta-palveluiden käyttö lisääntyi
Vuosi 2018 oli Kanta-palveluille kasvun vuosi. Lähes kaikki lääkemääräykset kirjoitettiin sähköisinä, ja palvelun käyttäjämäärät jatkoivat kasvuaan. Häiriötilanteiden määrä väheni, ja asiakkaiden toivomia uusia palveluita otettiin käyttöön.
Kanta-palvelut ovat vakiintuneet osaksi terveydenhuoltoa. Omakanta on kansalaisen palvelu,
johon kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Omakannasta kansalainen näkee ammattilaisten kirjaamat hoitotiedot ja lääkemääräykset. Siellä voi jättää myös lääkemääräyksen uusimispyynnön.
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Omakantaan kirjauduttiin vuonna 2018 lähes 17 milj. kertaa. Omakantaa on käyttänyt palvelun
olemassaoloaikana kaikkiaan 2 796 618 eri henkilöä.
Omakantaa on käyttänyt alle 18-vuotiaista 1,9 %, 18–35-vuotiaista 50,7 %, 36–50-vuotiaista
48,9 %,51–65-vuotiaista 51,1 % ja yli 65-vuotiaista 36,7 %.
Vuonna 2018 Omakannasta tehtiin 2,2 milj. lääkemääräyksen uusimispyyntöä.
Lähes kaikki lääkemääräykset kirjoitettiin sähköisinä. Vuonna 2018 kirjoitettiin 28 milj. sähköistä lääkemääräystä. Lääkemääräyksien määrä väheni jonkin verran edellisen vuoden 32
milj. reseptistä, koska niiden voimassaoloaikaa pidennettiin 2 vuoteen. Vuonna 2018 tehtiin 64
milj. lääketoimitusta. Vuotta aiemmin niitä oli 61 milj.
Potilastiedon arkisto mahdollistaa keskitetyn sähköisen arkistoinnin
Potilastiedon arkisto on terveydenhuollon tietojärjestelmä, joka mahdollistaa sähköisten potilastietojen keskitetyn arkistoinnin ja tietojen pitkäaikaisen säilyttämisen. Arkisto välittää tietoja terveydenhuollon palveluntuottajien kesken.
Vuoden 2018 vuoden loppuun mennessä Potilastiedon arkistoon oli arkistoitu kaikkiaan 1,4
mrd. asiakirjaa. Niissä oli lähes 6 miljoonan eri henkilön tietoja. (Luku sisältää myös Potilastiedon arkiston käyttöönoton jälkeen kuolleiden henkilöiden tietoja.) Yli 3 milj. henkilöä on antanut suostumuksen tietojensa luovuttamiseen terveydenhuollon ammattihenkilöille. Mukana on
myös sellaisten Suomessa asuvien ulkomaalaisten tietoja, joilla on henkilötunnus.
Vuoden 2018 loppuun mennessä ainoastaan 93 700 henkilöä oli kieltänyt tietojensa luovuttamisen.
Uudet Kanta-palvelut
Vuoden 2018 aikana Kantaan tuotiin mukaan ensimmäiset sosiaalihuollon asiakastiedot. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa pilotoitiin yhdessä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten, Vaasan kaupungin, Ensi- ja turvakotien liiton sekä Turun kaupungin kanssa. Kokemukset
olivat myönteisiä.
Omatietovarantoon voi tallentaa omia hyvinvointitietojaan erilaisilla sovelluksilla. Hyvinvointisovellus voi olla esimerkiksi mobiilisovellus älypuhelimessa, tietokoneen verkkoselaimella
käytettävä verkkopalvelu tai mittalaite, kuten esimerkiksi verensokeri- tai aktiivisuusmittari.
Omatietovarannossa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tiedot säilyvät yhdessä paikassa kätevästi ja turvallisesti.

74

Nyt on mahdollista tallentaa sykemittarin, aktiivisuusrannekkeen tai vaa´an keräämiä tietoja
Terveyskylän Omapolulle ja saada ne näkymään myös Kelan Omakanta-palvelussa.
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote otti lokakuussa ensimmäisenä käyttöön Kanta-palvelujen Kuva-aineistojen arkiston. Valtakunnalliseen palveluun
voivat nyt liittyä myös muut terveydenhuollon organisaatiot.
Vuonna 2018 otettiin käyttöön myös vanhojen potilastietojen arkistointi. Terveydenhuollon
yksikkö voi siirtää Vanhojen potilastietojen arkistoon sellaisia potilastietoja, jotka on tallennettu sähköisiin tietojärjestelmiin ennen Potilastiedon arkiston käyttöönottoa. Tällöin myös
terveydenhuollon arkistointivelvoite päättyy, vaikka tietojen rekisterinpitäjyys säilyy yhä terveydenhuollon yksiköllä.
Päättyneenä vuonna Kanta-palvelut täydentyivät myös Kyselypalvelulla. Se välittää sähköisesti
ajokykyä koskevan lääkärinlausunnon liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin, jos asiakas on
antanut siihen luvan. Kela toteuttaa palvelun teknisesti ja ylläpitää palvelua.
Palvelun kokonaissaatavuus parani, ja käyttövarmuus oli hyvällä tasolla. Kanta-palvelujen häiriötilanteet vähenivät aiempiin vuosiin verrattuna. Potilastiedon arkiston saatavuus oli koko
vuonna 99,87 %. Resepti-palvelun vastaava luku on 99,98 % ja Omakanta-palvelun 99,78 %.
Kaikki Kanta-palvelut ovat lain vaatimusten mukaisesti sertifioituja, luokkaan A kuuluvia palveluja. Sertifioinnit varmistavat asiakas- ja potilastietojen asianmukaisen käsittelyn sekä tietosuojan ja tietoturvallisuuden toteutumisen.
Kanta-palvelujen ilme uudistui
Kanta-palvelut sai uuden logon ja visuaalisen ilmeen kesällä 2018. Uudella ilmeellä ja rakenteella on julkaistu myös kanta.fi-verkkosivusto. Kanta yhdistää kansalaiset ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset saman tiedon äärelle.
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Hallituksen toiminta
Vuosi 2018 oli Kelan hallituksen kolmivuotiskauden toinen toimintavuosi. Vuoden alussa hallitus teki seminaari- ja kokousmatkan Berliiniin, jossa se käsitteli Kelan strategiseen kehittämiseen liittyviä asioita. Hallitus piti vuoden aikana 12 kokousta. Hallitus teki tarkastusmatkan Kelan Jyväskylän toimipisteeseen.
Hallitus asetti vuosien 2019–2022 toiminta- ja taloussuunnitelman kehystavoitteet. Loppuvuodesta 2018 hallitus hyväksyi vuosien 2019–2022 toiminta- ja taloussuunnitelman ja strategian
sekä teki pääjohtajan kanssa tulossopimuksen vuodelle 2019. Hallitus sai tiedoksi strategiset
mittarit ja vaikuttavuusmittarit.
Vuonna 2018 tunnistettuja, keskeisiä riskejä olivat lainsäädännön käsittelyn pitkittymisen vaikuttaminen toimeenpanoon, kyber- ja tietoturvallisuusuhkat sekä etuuksien ja toimintakulujen
rahoituksen epävarmuus.
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Hallituksen asettama tarkastustoimikunta kokoontui neljä kertaa. Toimikunnassa käytiin läpi
sisäisen tarkastuksen raportteja ja keskeisiä havaintoja Kelan toiminnasta. Tarkastustoimikunnan puheenjohtajana toimi hallituksen puheenjohtaja. Jäseninä olivat hallituksen varapuheenjohtaja, kaksi hallituksen jäsentä, pääjohtaja ja valvontatilintarkastusta hoitava tilintarkastaja.
Pääjohtaja esitti hallituksen kokouksissa ajankohtaiskatsaukset Kelan toiminnasta. Katsaukseen sisältyi toiminta- ja taloussuunnitelman 2018–2021 sekä sijoitussuunnitelman seuranta.
Hallitus seurasi säännöllisesti Kelan etuuksien käsittelyaikoja ja palvelutilannetta. Erityisesti
hallitus seurasi perustoimeentulotuen käsittelyn tilannetta, Kelan korvaamien taksimatkojen
tilannetta ja kuntoutukseen liittyvien hankintojen tilannetta.
Hallitus laati vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valtuutetuille. Hallitus päätti
IT-palvelukeskuksen käynnistämisestä ja tietopalvelujen yksikön käynnistämisestä aikaisintaan 1.4.2019 lukien. Lisäksi hallitus päätti perustaa johdon tukiyksikön ja viestintäyksikön
1.9.2018 lukien.
Hallitus hyväksyi sijoitussuunnitelman yleiset perusteet ja vuoden 2019 sijoitussuunnitelman.
Vuoden aikana saatiin säännöllisesti raportit Kelan sijoitustoiminnasta.
Hallitus toteutti toimintaansa koskevan itsearvioinnin ja käynnisti työn johtamisjärjestelmän
kehittämiseksi.
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Rahoitus
Etuusrahastojen rahoitus
Kelan toimeenpanemat etuudet maksetaan kansaneläkerahastosta, sairausvakuutusrahastosta
tai sosiaaliturvan yleisrahastosta (etuusrahastot). Vuonna 2018 Kela maksoi etuuksia yhteensä
14 872 milj. euroa. Kelan toimintakulut olivat 517 milj. euroa.
Kuluista rahoitettiin valtion suorituksilla 11 693 milj. euroa (77 %), työnantajien ja vakuutettujen sairausvakuutusmaksuilla 2 454 milj. euroa (16 %) sekä kuntien suorituksilla 794 milj.
euroa (5 %).
Kansaneläkerahasto
Kansaneläkerahastosta maksetaan eläke- ja vammaisetuudet, eläkkeensaajien asumistuet sekä
rintamalisät. Vuonna 2018 etuuksia maksettiin 3 546 milj. euroa. Rahaston toimintakulut olivat
68 milj. euroa.
Valtio rahoittaa kansaneläkevakuutuksen kulut kokonaan. Kansaneläkerahaston rahoitusomaisuudelle on säädetty kuluihin suhteutettu 3,5 %:n vähimmäistaso.
Sairausvakuutusrahasto
Sairausvakuutusrahastosta maksetaan sairaus- ja vanhempainpäivärahat, kuntoutus, työterveyshuollon korvaukset sekä sairaanhoitokorvaukset, joista suurin ryhmä ovat lääkekorvaukset. Vuonna 2018 etuuksien yhteismäärä oli 4 646 milj. euroa. Rahaston toimintakulut olivat
207 milj. euroa.
Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu työtulovakuutukseen ja sairaanhoitovakuutukseen.
Työtulovakuutuksen etuuksia maksettiin 2 321 milj. euroa. Työtulovakuutuksen rahoittavat
työnantajat sairausvakuutusmaksulla, jota kertyi 761 milj. euroa, sekä palkansaajat ja yrittäjät
päivärahamaksulla, jonka tuotto oli 1 273 milj. euroa vuonna 2018. Valtio rahoittaa vähimmäismääräiset päivärahat sekä osan vanhempainpäivärahoista ja yrittäjien työterveyshuollosta.
Valtion suoritukset olivat yhteensä 194 milj. euroa. Yhteensä työtulovakuutuksen tuotot olivat
2 229 milj. euroa.
Sairaanhoitovakuutuksen etuuksia maksettiin 2 324 milj. euroa. Sairaanhoitovakuutuksen rahoittavat vakuutetut ja valtio. Palkansaajilta, yrittäjiltä ja etuudensaajilta perittävää sairaanhoitomaksua kertyi 419 milj. euroa. Valtion osuus sairaanhoitovakuutuksen etuuksiin ja toimintakuluihin oli 2 029 milj. euroa. Yhteensä sairaanhoitovakuutuksen tuotot olivat 2 457 milj. euroa.
Sairausvakuutusrahaston rahoitusomaisuudelle on säädetty kuluihin suhteutettu 8 %:n vähimmäistaso. Lisäksi on 4 prosenttiyksikön liikkumavara, jonka puitteissa rahoitusomaisuus voi
vaihdella ilman vaikutusta seuraavan vuoden vakuutusmaksuperusteisiin.
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Sosiaaliturvan yleisrahasto
Sosiaaliturvan yleisrahastosta maksetaan muun muassa työttömyysturvaetuudet, lapsiperheiden etuudet, opintoetuudet ja toimeentulotuki. Etuuksien yhteismäärä oli 6 680 milj. euroa. Rahaston toimintakulut olivat 242 milj. euroa.
Valtio rahoitti etuuksia ja toimintakuluja yhteensä 5 867 milj. eurolla. Kunnat rahoittivat lastenhoidon tukea ja työmarkkinatukea yhteensä 794 milj. eurolla.
Rahastoon tilitettiin palkansaajien työttömyysvakuutusmaksua 261 milj. euroa työttömyysturvan rahoittamista varten.
Toimintakulut
Toimintakulujen yhteismäärä vuonna 2018 oli 516,8 milj. euroa, joka oli 3,4 % etuusrahastojen
kokonaiskuluista. Toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta 7,9 %. Vuonna 2018 ei tehty osakesiirtoja eläkevastuurahastoon.
Toimintakulut, ilman osakesiirtoja eläkevastuurahastoon, kohdennetaan etuusrahastoille prosenttiosuuksien mukaan. Kansaneläkerahaston osuus oli 13,2 %, sairausvakuutusrahaston
40,0 % ja sosiaaliturvan yleisrahaston 46,8 %.
Palkka- ja palkkiokulut olivat 260,1 milj. euroa. Henkilösivukulut olivat yhteensä 92,2 milj. euroa.
Muiden toimintakulujen ja tuottojen yhteismäärä oli 111,5 milj. euroa. Muista toimintakuluista
ICT-käyttökuluja oli 35,0 milj. euroa. Käyttöomaisuuden poistoja oli 14,3 milj. euroa. Toimintakuluja vähentäviä tuottoja oli 15,5 milj. euroa.
Ostopalveluiden yhteismäärä oli 53,0 milj. euroa. Verohallinnolle maksettavat verotuskustannukset olivat 22,2 milj. euroa. Muut ostopalvelut olivat yhteensä 30,8 milj. euroa.
Valtio rahoittaa vuosittain valtion talousarviossa vahvistettavalla määrällä kustannukset, jotka
Kelalle aiheutuvat Kelassa toimivan Rajat ylittävän terveydenhuollon (RAJA) yhteyspisteen toiminnasta. Yhteyspiste aloitti toimintansa vuoden 2014 alussa. Vuonna 2018 yhteyspisteen kustannukset olivat 0,7 milj. euroa.
Palvelurahasto
Kelaan perustetun palvelurahaston avulla huolehditaan Kelan vastuulla olevista rahoituksen,
kirjanpidon ja rahaliikenteen tehtävistä Kanta-palvelujen toteuttamisessa ja ylläpitämisessä.
Ne määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa (61/2007).
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Valtio rahoitti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kautta Kanta-palvelujen rakentamisja kehittämiskustannukset. Kanta-palvelujen ylläpito rahoitettiin palvelujen käyttäjiltä perittävillä käyttömaksuilla. Palvelurahaston kokonaiskustannukset vuonna 2018 olivat 30,1 milj. euroa, josta investointeja oli 4,8 milj. euroa. Valtio rahoitti kustannuksista 13,6 milj. euroa. Käyttömaksuilla ja muilla myyntituotoilla rahoitettiin kustannuksia 16,5 milj. eurolla.
Vuonna 2018 sähköisen lääkemääräyksen ylläpitokustannuksista apteekit rahoittivat 50 %, julkinen terveydenhuolto 35 % ja yksityinen terveydenhuolto 15 %. Potilastiedon arkiston ylläpitokustannuksista 80 % rahoitettiin julkisen terveydenhuollon ja 20 % yksityisen terveydenhuollon käyttömaksuilla.
Eläkevastuurahasto
Kelan toimihenkilöiden vakuutustekninen täysi eläkevastuu oli vuoden 2018 lopussa 1 999,5
milj. euroa, josta jo alkaneiden eläkkeiden osuus oli 1 158,3 milj. euroa. Täysi eläkevastuu kasvoi 19,4 milj. euroa. Kasvusta hieman yli puolet aiheutui työssä olevien eläkevastuun kasvusta
ja vastaavasti hieman alle puolet eläkkeellä jo olevien ja eläkkeelle vuoden aikana siirtyneiden
aiheuttamasta eläkevastuusta.
Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (745/2016) mukaan Kelan täydestä eläkevastuusta vähintään katettava osuus pienenee puoli prosenttiyksikköä vuosittain vuoteen 2038 asti.
Vuonna 2018 katetaan 40,0 % täydestä eläkevastuusta. Työntekijöiden eläkemaksulla katetun
vastuun määrä oli 74,2 milj. euroa. Katettava eläkevastuu vuoden 2018 lopussa oli yhteensä
820,4 milj. euroa. Eläkevastuurahastossa oli varoja yhteensä noin 1 447,9 milj. euroa. Vähimmäiskate ylittyi siis 627,5 milj. eurolla.
Eläkevastuurahastoon maksettiin työnantajan kannatusmaksuna 50,8 milj. euroa. Lisäksi rahastoon suoritettiin työntekijän eläkemaksua 19,3 milj. euroa, josta 9,4 milj. euroa rahastoitiin.
Toimisuhde-eläkkeitä Kela maksoi kaikkiaan 104,9 milj. euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta
2,7 %.
Sijoitustoiminta
Kelan hallitus vahvistaa vuosittain sijoitussuunnitelman. Sijoitustoiminnan tavoitteita ovat varmuus, tuotto ja rahaksi muutettavuus. Lisäksi sijoitusten pitää olla riittävän hajautettuja.
Kansaneläkerahaston, sairausvakuutusrahaston, sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston sijoitustoiminnan painopiste on kassavarojen sijoittamisessa. Eläkevastuurahaston varat
ovat henkilöstön Kelan palvelukseen perustuvan eläkevastuun katteena. Eläkevastuurahaston
omaisuuden allokoinnilla pyritään kasvattamaan rahaston tuottoa ja varautumaan siihen, että
sijoitukset voidaan tarvittaessa muuttaa tuottavasti rahaksi. Sijoitusten kansainväliselle hajauttamiselle on asetettu tavoitteet ja aikataulu.
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Vuonna 2018 taloussuhdannehuippu maailmalla taittui ja kasvu hidastui. Markkinoille tämä
heijastui epävarmuutena, joka lisääntyi merkittävästi loppuvuoden aikana. Hitaamman talouskasvun lisäksi epävarmuuden taustalla vaikuttivat muun muassa








Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota
protektionismin nousu
Yhdysvaltojen keskuspankin korkopolitiikka
Euroopan keskuspankin poikkeuksellisen rahapolitiikan asteittainen alasajo
Euroopan poliittiset haasteet Italiassa, Saksassa ja Ranskassa
brexit-neuvottelujen vaiheet
kehittyvien maiden haasteelliset näkymät sekä tapahtumat Turkissa, Brasiliassa, Argentiinassa ja Venäjällä.

Sijoittajalle vuodesta 2018 tuli kaikkien keskeisten omaisuusluokkien kohdalla haastava ja osakesijoittajille myös volatiili. Kehittyneillä osakemarkkinoilla vuosi oli heikoin sitten vuoden
2008 finanssikriisin ja tuotto jäi negatiiviseksi kaikilla markkina-alueilla. Maailman osakkeet
tuottivat –3,9 %, Yhdysvaltojen osakkeet 0 %, Euroopan osakkeet –10,3 % ja kehittyvien talouksien –10,2 %. Kelan kannalta erityisen keskeiset Suomen osakemarkkinat tuottivat puolestaan –3,9 %. Myös korkomarkkinoilla tuotot jäivät negatiivisiksi lukuun ottamatta euroalueen
valtionlainoja (kaikki luottoluokat), jotka ylsivät 1 %:n tuottoon. Eurooppalaisten hyvän luottoluokituksen yrityslainojen tuotto oli –1,1 % ja suuremman riskin yrityslainojen puolestaan –
3,2 %. Kehittyvien maiden eurosuojatut lainat tuottivat –5,4 %. Yhden kuukauden euriborin
tuotto oli –0,37 %.
Kansaneläkerahaston osakkeiden markkina-arvo laski vuoden alusta lähes 15 % (edellisvuonna arvo nousi 21 %). Laskun taustalla on kansaneläkerahaston osakeomistuksen keskittyminen Stora Enson A-sarjan osakkeisiin, joiden kurssi laski vuoden 2017 joulukuun lopusta
vuoden 2018 loppuun noin 15 %. Vuoden 2018 aikana osakkeen kurssi vaihteli 11,00–18,25
euron välissä.
Eläkevastuurahaston tuotto jäi negatiiviseksi ja oli –4,79 % (edellisvuonna tuotto oli positiivinen, 17,7 %). Negatiivisen tuoton taustalla on kaikkien keskeisten omaisuuslajien negatiivinen
tuotto erityisesti loppuvuoden aikana. Vielä syyskuun 2018 lopussa eläkevastuurahaston salkun tuotto oli 11,80 %. Myös pidemmällä aikavälillä salkku on suuren osakepainonsa ansiosta
tuottanut hyvin.
Vuonna 2018 saadut osinkotuotot suurenivat edellisen vuoden 33,5 milj. eurosta 37,2 milj. euroon.
Kansaneläkerahaston, sairausvakuutusrahaston ja sosiaaliturvan yleisrahaston kassavarojen
yhteenlaskettu kuukausittainen keskiarvo oli 1 003 milj. euroa (edellisvuonna 1 203 milj. euroa). Kassavarojen keskikorko oli –0,03 % (edellisvuonna 0,00 %).
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Rahoituksen tulevaisuudennäkymät
Kun perustoimeentulon täytäntöönpano siirrettiin Kelaan vuoden 2017 alussa, työvoimatarve
lisääntyi pysyvästi ja Kelan toimintakulut ovat kasvaneet. Toimintakulujen rahoitustarpeeseen
vaikuttavat myös säästötoimenpiteet, joita valtio on aikaisempina vuosina kohdistanut Kelaan.
Muuttuneen tilanteen edellyttämän pysyvän rahoituksen riittävyys on uhattuna tulevina vuosina. Nykyisessä ja tulevassa toimintaympäristössä Kelalta vaaditaan entistä kattavampaa ja
nopeampaa palvelutarjontaa.
Kelan etuus- ja toimintakulujen arvioidaan vuonna 2019 olevan noin 15,8 mrd. euroa. Valtio
rahoittaa näistä kuluista 78 %. Näillä varoilla katetaan kaikki kansaneläkerahaston etuudet,
pääosa sosiaaliturvan yleisrahaston ja osa sairausvakuutusrahaston etuuksista sekä prosenttiosuuden mukainen määrä Kelan toimintakuluista. Vakuutetut maksavat etuus- ja toimintakuluista 13 % (määrä muodostuu sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista). Työnantajien vakuutusmaksuilla katettiin 4 % Kelan menoista vuonna 2018. Kunnat maksavat 5 %, ja
nämä varat ohjataan lastenhoidon tukeen sekä työttömyysturvaan. Valtion rahoitusosuus Kelan etuus- ja toimintakulujen rahoituksesta on viime vuosina kasvanut pääosin Kelan toimeenpantaviksi tulleiden uusien etuuksien vuoksi.
Vuodesta 2013 vuoteen 2016 Kelan toimintakulut pienenivät muun muassa siksi, että valtio
kohdisti Kelaan säästötoimia.
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Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyivät kunnilta Kelan tehtäväksi vuoden 2017 alussa. Valtio ja kunnat vastaavat puoliksi perustoimeentulon etuusmenoista. Valtio
suorittaa Kelalle perustoimeentulotuen maksamiseen tarvittavat varat, ja kuntien vastuu otetaan huomioon valtionosuusjärjestelmän kautta. Vuodesta 2017 vuoteen 2018 Kelan toimintakulut kasvoivat noin 37,7 milj. euroa. Vuoden 2018 aikana yksittäisen toimeentulotukihakemuksen ratkaisemiseen käytettävää aikaa ei kyetty lyhentämään merkittävästi vuodesta 2017.
Samanaikaisesti toimeentulotukiratkaisujen määrä suureni 12 %. Perustoimeentulotuen
etuusmenot puolestaan vähenivät hieman edellisestä vuodesta.
Lähivuosina Kelan yhteenlaskettujen etuuskulujen on arvioitu reaalisesti hieman laskevan,
vaikka talouskasvu ennusteiden mukaan vaimenee. Kokonaistyöttömyyden määrän pienene-
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minen vaikuttaa myös työttömän perusturvan, yleisen asumistuen ja toimeentulotuen tarpeeseen. Perusturvan matalaa tasoa on kuitenkin vaadittu nostettavaksi, mikä toteutuessaan mahdollisesti lisäisi juuri näitä etuusmenoja.
Kelan toimeenpaneman sosiaaliturvan rahoituksen haasteet liittyvät lähivuosina julkisen talouden alijäämään. Keskusteluun ovat nousseet sosiaaliturvaan liittyvät kannustinongelmat.
Ratkaisuiksi on esitetty muun muassa perusturvaetuuksien yhdenmukaistamista, perustuloa ja
osallistavaa sosiaaliturvaa. Mitä enemmän nykyisiä etuuksia kyetään yhdistämään ja säädöksiä
yksinkertaistamaan, sitä selkeämmäksi muodostuu myös niiden rahoitus. Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa toteutuessaan merkittävästi Kelan hoitamiin sairausperusteisiin korvausjärjestelmiin ja etuuksien rahoitukseen. Linjausten mukaan osa matkakorvauksista siirtyy maakuntien rahoitettavaksi, opiskelijaterveydenhuoltoon tulee muutoksia ja yksityisen terveydenhuollon sairaanhoitokorvaukset lakkautetaan. Myös perusturvaetuuksien rahoitusperiaatteita
saatetaan tarkistaa maakuntien myötä.
Kelan valmistelema ainutlaatuinen, valtakunnallisesti edustava perustulokokeilu alkoi tammikuun alussa 2017 ja päättyi joulukuun lopussa 2018. Kokeilu rahoitettiin valtion talousarvion
kärkihankemomentilta. Kelan näkökulmasta perustulokokeilu on sujunut erittäin hyvin.

Sairausvakuutusmaksut 2017–2019
2017

2018

2019

– eläkkeen- ja etuudensaajat

1,45

1,53

1,61

– palkansaajat ja yrittäjät

0,00

0,00

0,00

– YEL-vakuutetut yrittäjät ³

1,64

1,70

1,77

– palkansaajat ja muut yrittäjät ³

1,58

1,53

1,54

Työnantajan sairausvakuutusmaksu ⁴

1,08

0,86

0,77

Sairaanhoitomaksu ¹

Päivärahamaksu²

¹ Prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta, yrittäjillä prosenttia nettotyötulosta.
² Prosenttia veronalaisesta palkkatulosta ja yrittäjien työtulosta.
³ Päivärahamaksu 0,00, jos palkka- ja yrittäjätulo yhteensä alle 14 282 euroa.
⁴ Prosenttia palkoista.
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TOIMIELIMET 2018
Valtuutetut
Sarkomaa Sari, kansanedustaja, puheenjohtaja
Varajäsen: Lehti Eero, kansanedustaja
Keränen Niilo, kansanedustaja, varapuheenjohtaja
Rantakangas Antti, kansanedustaja
Alanko-Kahiluoto Outi, kansanedustaja
Yanar Ozan, kansanedustaja
Elomaa Ritva, kansanedustaja
Niikko Mika, kansanedustaja
Heikkinen Hannakaisa, kansanedustaja
Hakanen Pertti, kansanedustaja
Kiljunen Anneli, kansanedustaja
Nurminen Ilmari, kansanedustaja
Laitinen-Pesola Jaana, kansanedustaja
Raassina Sari, kansanedustaja
Louhelainen Anne, kansanedustaja
Mäkelä Jani, kansanedustaja 1.3. asti
Saarakkala Vesa-Matti, kansanedustaja 2.3. alkaen
Meri Leena, kansanedustaja
Saarakkala Vesa-Matti, kansanedustaja 1.3. asti
Mäkelä Jani, kansanedustaja 2.3. alkaen
Salonen Kristiina, kansanedustaja
Taavitsainen Satu, kansanedustaja
Suutari Eero, kansanedustaja
Talvitie Mari-Leena, kansanedustaja
Talja Martti, kansanedustaja
Katainen Elsi, kansanedustaja 28.2.2018 asti
Tölli Tapani, kansanedustaja 1.3.2018 alkaen
Tilintarkastajat
Rauhala Piia Tuulia, yksikön johtaja, KHT, puheenjohtaja
Prepula Eero, toimitusjohtaja, KHT, JHTT
Maijala Eeva-Maria, kansanedustaja, varapuheenjohtaja
Ala-Nissilä Olavi, kansanedustaja
Kurvinen Antti, kansanedustaja
Järvinen Heli, kansanedustaja
Kankaanniemi Toimi, kansanedustaja
Kivelä Kimmo, kansanedustaja
Mölsä Martti, kansanedustaja
Rydman Wille, kansanedustaja
Lauslahti Sanna, kansanedustaja 12.3. asti
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Laiho Mia, kansanedustaja 13.3. alkaen
Multala Sari, kansanedustaja
Myller Riitta, kansanedustaja
Kymäläinen Suna, kansanedustaja
Tuomela Ulla-Maija, KHT, JHTT
Lehto Ari, KHT, JHT
Hallitus
Savolainen Terttu, ylijohtaja, hallituksen puheenjohtaja
Slunga-Poutsalo Riikka, puoluesihteeri, varapuheenjohtaja
Antila Outi, ylijohtaja
Itkonen Pentti, toimitusjohtaja
Lehtinen Leila, johtaja
Rantahalvari Vesa, johtava asiantuntija
Siekkinen Saana, johtaja
Sipilä Timo, johtaja
Särkelä Riitta, pääsihteeri
Valpas Antti, pääsihteeri 13.3. alkaen
Vanhala Mauno, professori 12.3. asti
Martinmäki Heli, puheenjohtaja, henkilöstön edustaja, puhe- ja läsnäolo-oikeus
Johtajat
Aaltonen Elli, pääjohtaja
Forss Mikael, johtaja
Mäki-Lohiluoma Kari-Pekka, johtaja

Johtavat toimihenkilöt
Tulosyksiköiden johtajat
Kivimäki Elise (asiakkuuspalvelujen tulosyksikkö)
Ollikainen Kai (esikuntapalvelujen tulosyksikkö, lakkautettu 1.9. lukien)
Neimala Anne (etuuspalvelujen tulosyksikkö)
Suominen Markku (ICT-palvelujen tulosyksikkö)
Karjala Esko (kehittämispalvelujen tulosyksikkö)
Nissilä Nina (ICT- ja kehittämispalvelujen tulosyksikkö) 15.10. lukien
Hänninen Sari (yhteisten palvelujen tulosyksikkö)
Sisäisen tarkastuksen päällikkö
Uusi-Autti Eeva
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Johdon tukiyksikön johtaja (perustettu 1.9.)
Ollikainen Kai 31.10. asti
Korhola Heli 1.11. alkaen
Viestintäyksikön johtaja (perustettu 1.9.)
Marjamäki Pipsa Lotta
Johtava ylilääkäri
Autti-Rämö Ilona

Neuvottelukunnat
Kelan neuvottelukunta
Aaltonen Elli, pääjohtaja, neuvottelukunnan puheenjohtaja
Brax Tuija, pääsihteeri
Eskola Juhani, pääjohtaja
Hallia Antti, asiantuntija
Hellstén Harri, työmarkkina-asioiden päällikkö
Hiltunen Leea, puheenjohtaja
Hiltunen Virpi, neuvotteleva virkamies
Huumonen Hanna, asiantuntija
Ilveskivi Paula, lakimies 31.3. asti
Karjalainen Sakari, pääsihteeri
Korhonen Tiina, vs. hallitusneuvos 26.9. asti
Kuokka Nelli, viestinnän ja yhteiskuntasuhteiden johtaja
Lankinen Kari, kehitysjohtaja 18.4. asti
Laxåback Jonas, lakimies
Majanen Juha, apulaisbudjettipäällikkö
Manninen Eero, pääsihteeri
Myllärinen Tarja, johtaja
Norppa Tiina, työsuojelun päävaltuutettu
Ojala Katri, johtava asiantuntija 1.4. lukien
Partanen Ismo, toiminnanjohtaja
Pohjonen Petri, pääjohtaja
Ruth Kimmo, työmarkkinaneuvos 27.9. lukien
Salonen Leila, toiminnanjohtaja
Siika-aho Liisa, johtaja
Säävälä Minna, perhetoimintojen johtaja 19.4. lukien
Tervonen Sari, toiminnanjohtaja 1.6. lukien
Tuomi Marja, toiminnanjohtaja 31.5. asti
Työläjärvi Riitta, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija
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Sairausvakuutusasiain neuvottelukunta
Mäki-Lohiluoma Kari-Pekka, johtaja, neuvottelukunnan puheenjohtaja
Neimala Anne, etuusjohtaja, neuvottelukunnan varapuheenjohtaja
Ahponen Helena, ryhmäpäällikkö, sihteeri
Voipio-Pulkki Liisa-Maria, johtaja
varajäsen: Mäntyranta Taina, lääkintöneuvos
Antila Outi, osastopäällikkö
Siika-Aho Liisa, johtaja
Vuorenkoski Lauri, terveyspolitiikan asiantuntija
Pöyry Lauri, toiminnanjohtaja
Schugk Jan, ylilääkäri
Kannisto Miia, asiantuntija
Kaukoranta Ilkka, ekonomisti
Rahkola Joonas, ekonomisti
Työläjärvi Riitta, terveys- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija
Ilveskivi Paula, lakimies
Talja Martti, kansanedustaja
Elomaa Ritva, kansanedustaja
Sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta
Autti-Rämö Ilona, johtava ylilääkäri, neuvottelukunnan puheenjohtaja 30.11.2018 asti
Välimäki Jari, johtava ylilääkäri, neuvottelukunnan puheenjohtaja 1.12.2018 alkaen
Meurman Jukka, professori, neuvottelukunnan varapuheenjohtaja ja jäsen
Keso Lauri, asiantuntijalääkäri, sihteeri ja jäsen
Hirvensalo Eero, dosentti
Holi Tarja, johtaja
Huupponen Risto, professori
Kivelä Tero, professori
Kosunen Elise, professori
Mäkelä Marjukka, professori
Pärnänen Heikki, lääketieteen lisensiaatti
Pöyry Matti, toiminnanjohtaja
Ranki Annamari, professori
Räsänen Kimmo, professori
Strandberg Timo, professori
Tiitinen Aila, professori
Turpeinen Miia, dosentti
Asiantuntijat:
Eronen Marianne, asiantuntijalääkäri
Helminen Sari, asiantuntijahammaslääkäri
Järvinen Asko, dosentti
Kalliokoski Annika, ylilääkäri
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Karjaluoto Maria, suunnittelun asiantuntija
Komulainen Jorma, päätoimittaja
Kruuti Jaana, yliproviisori
Kälviäinen Reetta, professori
Laine Juhani, dosentti
Laukkala Tanja, asiantuntijalääkäri
Lehto Matti, johtaja
Mäkelä Mika, dosentti
Mäkitalo Jorma, tutkimus- ja palvelukeskuksen johtaja
Rajaniemi Sinikka, ylijohtaja
Suominen Liisa, professori
Timonen Markku, professori
Turpeenniemi-Hujanen Taina, professori
Vataja Risto, linjajohtaja
Wartiovaara-Kautto Ulla, dosentti
Ylöstalo Pekka, professori
Lääkejaosto:
Huupponen Risto, professori, jaoston puheenjohtaja
Venho Markku, asiantuntijalääkäri, jaoston sihteeri
Autti-Rämö Ilona, johtava ylilääkäri
Järvinen Asko, osaston ylilääkäri, dosentti
Kalliokoski Annika, ylilääkäri
Karjaluoto Maria, suunnittelun asiantuntija
Keso Lauri, asiantuntijalääkäri
Turpeinen Miia, dosentti, arviointiylilääkäri
Wartiovaara-Kautto Ulla, dosentti
Hammaslääketieteen jaosto:
Meurman Jukka, professori, jaoston puheenjohtaja
Helminen Sari, asiantuntijahammaslääkäri, jaoston sihteeri
Laine Juhani, dosentti
Pöyry Matti, toiminnanjohtaja
Suominen Liisa, professori
Ylöstalo Pekka, professori
Eläkeasiain neuvottelukunta
Mäki-Lohiluoma Kari-Pekka, johtaja, neuvottelukunnan puheenjohtaja
Foudila Raija-Liisa, suunnittelija, neuvottelukunnan sihteeri
Neimala Anne, etuusjohtaja
Seppälä Marja-Leena, etuuspäällikkö
Varajäsen: Turunen Marjukka, yksikön päällikkö 15.2.2018 asti
Varajäsen: Ollila Regina, osaamiskeskuksen päällikkö 16.2.2018 alkaen
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Tossavainen Hanna, hallitussihteeri
Moilanen Pirjo, neuvotteleva virkamies
Isomäki Marja, lainsäädäntöneuvos
Narikka Jouko, budjettineuvos
Kautto Mikko, johtaja
Kuivalainen Susan, osastopäällikkö
Tanskanen Antti, asiantuntija
Rantahalvari Vesa, johtava asiantuntija
Hellsten Harri, työmarkkina-asioiden päällikkö
Mäkelä Albert, lainopillinen asiamies
Näätsaari Sinikka, sosiaaliasioiden päällikkö
Väänänen Pirjo, työllisyysasioiden päällikkö
Veirto Katja, asiantuntija 19.4.2018 asti
Ojala Katri, johtava asiantuntija 20.4.2018 alkaen
Piispanen Pekka, johtaja
Koskela Samppa, lakimies
Työläjärvi Riitta, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija
Tallavaara Marja, asiantuntija
Lumiaho Maire, lakimies
Kemppi Anssi, toiminnanjohtaja
Kuuskoski Eeva, puheenjohtaja
Kokko Timo, toiminnanjohtaja
Pajunen Tarja, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Kyyrö Päivi, toiminnanjohtaja
Hiltunen Leea
Niiranen Matti, VTM
Nyman Pia, YTM
Dahlin Berit, toiminnanjohtaja
West Markus, päätoimittaja
Koskimies Jan, toiminnanjohtaja
Talvila Tuomas, tiedottaja
Työterveyshuoltoneuvottelukunta
Mäki-Lohiluoma Kari-Pekka, johtaja, neuvottelukunnan puheenjohtaja
Neimala Anne, etuusjohtaja, neuvottelukunnan varapuheenjohtaja
Melart Paula, asiantuntijalääkäri, neuvottelukunnan sihteeri
Mukala Kristiina, lääkintöneuvos
Partinen Ritva, ylitarkastaja
Sauni Riitta, ylilääkäri
Kantolahti Tarja, neuvotteleva virkamies
Mäkitalo Jorma, tutkimus- ja palvelukeskuksen johtaja
Leino Timo, ylilääkäri
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Larkio Johanna, johtava työterveyslääkäri
Tiitola Katri, työterveyslääkäri
Alanne Marja, johtava työterveyshoitaja
Österman Pilvi, työterveyshoitaja
Haring Kari, asiantuntijalääkäri
Mironen Anne, neuvottelupäällikkö
Schugk Jan, ylilääkäri
Tanskanen Antti, asiantuntija
Hämäläinen Taija, työmarkkina-asiamies
Palola Jorma, neuvottelupäällikkö
Tallavaara Marja, asiantuntija
Aikio Kari, aluepäällikkö
Työläjärvi Riitta, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija
Kukka Anna, työympäristöasiantuntija
Ilveskivi Paula, lakimies
Meklin Jaana, lakimies
Hellsten Harri, työmarkkina-asioiden päällikkö
Mäkelä Albert, lainopillinen asiamies
Mikkola Hennamari, yksikön päällikkö
Hujanen Timo, erikoistutkija
Laavi Elina, yhteiskuntasuhteiden päällikkö
Pelkonen Janne, erityisasiantuntija
Autti-Rämö Ilona, johtava ylilääkäri 30.11.2018 asti
Jari Välimäki, johtava ylilääkäri 1.12.2018 alkaen
Kuntoutusasiain neuvottelukunta
Mäki-Lohiluoma Kari-Pekka, johtaja, neuvottelukunnan puheenjohtaja
Neimala Anne, etuusjohtaja, neuvottelukunnan varapuheenjohtaja ja jäsen
Ahlgren Tuula, etuuspäällikkö, neuvottelukunnan sihteeri
Autti-Rämö Ilona, johtava ylilääkäri 30.11.2018 asti
Välimäki Jari, johtava ylilääkäri 1.12.2018 alkaen
Toivanen Mikko, osaamiskeskuksen päällikkö
Salminen Anna-Liisa, johtava tutkija
Tuulio-Henriksson Anna-Mari, tutkija
Haukipuro Kyösti, ylilääkäri
Välimäki Jari, ylilääkäri 30.11.2018 asti
Siika-aho Liisa, johtaja
Tiainen Milja, hallitussihteeri
Tötterman Patrik, erityisasiantuntija
Liski-Wallentowitz Hanna, erityisasiantuntija 19.12.2018 asti
Haavisto-Vuori Päivi, neuvotteleva virkamies alkaen 20.12.2018
Sariola Jukka
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Hoffrén Tea
Kokko Sari
Parviainen Tarja
Schugk Jan, asiantuntijalääkäri 8.11.2018 asti
Vigelius Eveliina, asiantuntijalääkäri alkaen 9.11.2018
Ronkainen Hannu, toimitusjohtaja
Pekkonen Mika, hallituksen puheenjohtaja
Hurri Heikki, hallituksen jäsen
Haring Kari, asiantuntijalääkäri
Kaukoranta Ilkka, ekonomisti
Työläjärvi Riitta, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija
Koskela Samppa, lakimies
Tallavaara Marja, asiantuntija
Lumiaho Maire, lakimies
Hellstén Harri, työmarkkina-asioiden päällikkö
Mäkelä Albert, lainopillinen asiamies
Vogt Ellen, erityisasiantuntija
Kock Tuula, asiantuntijalääkäri
Tervonen Hilppa, valmistelupäällikkö
Heimo Marika, avustusvalmistelija
Laavi Elina, päällikkö
Pelkonen Janne, erityisasiantuntija
Hämäläinen Harri, ylilääkäri
Kuitunen Soile, toimitusjohtaja
Työttömyysturva-asiain neuvottelukunta
Mäki-Lohiluoma Kari-Pekka, johtaja, neuvottelukunnan puheenjohtaja
Neimala Anne, etuusjohtaja, neuvottelukunnan varapuheenjohtaja ja jäsen
Vartio Eeva, lakimies, neuvottelukunnan sihteeri
Koskela Samppa, lakimies
Sund Ralf, pääekonomisti
Maisonlahti Marjaana, neuvotteleva virkamies
Päivänsalo Kirsi, neuvotteleva virkamies
Metsämäki Janne, toimitusjohtaja
Oksanen Juho, vakuutusjohtaja
Meling Timo, vanhempi hallitussihteeri
Nyberg Johanna, vanhempi hallitussihteeri 15.6.2018 asti
Rehunen Joni, erityisasiantuntija 16.6.2018 alkaen
Väänänen Pirjo, työllisyysasioiden päällikkö
Naukkarinen Tytti, ekonomi
Aarnio Marko, toimistopäällikkö
Luojola Satu, lakimies
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Hellstén Harri, työmarkkina-asioiden päällikkö
Mäkelä Albert, lainopillinen asiamies
Jussila Niina, toiminnanjohtaja
Mäki Outi, hallituksen puheenjohtaja
Rantahalvari Vesa, johtava asiantuntija
Räsänen Mikko, asiantuntija
Lumiaho Maire, lakimies
Tallavaara Marja, asiantuntija
Veirto Katja, asiantuntija 19.4. 2018 asti
Taulu Heikki, ekonomisti 20.4.2018 alkaen
Turunen Taru, johtaja
Toimeentulotukiasiain neuvottelukunta
Mäki-Lohiluoma Kari-Pekka, johtaja, neuvottelukunnan puheenjohtaja
Neimala Anne, etuusjohtaja, neuvottelukunnan varapuheenjohtaja
Rainakari Kaisa, lakimies, sihteeri
Kauhanen Heli, yksikön päällikkö
Taponen Petteri, asiakaspalveluyksikön johtaja
Rahkonen Susanna, hallitussihteeri
Liukonen Ritva, erityisasiantuntija
Moisio Pasi, tutkimusprofessori
Karjalainen Pekka, erikoistutkija
Vogt Ellen, erityisasiantuntija
Uotinen Sami, johtava lakimies
Heikkinen Arja, sosiaalijohtaja
Salo Marja, erityisryhmien sosiaalipalveluiden palvelupäällikkö
Kirmanen Tiina, yhteiskunnallisen osallisuuden palvelujen ja työelämäpalvelujen johtaja
Sirkka Pennanen, palvelupäällikkö
Lindqvist Hans-Erik, kaupunginjohtaja
Lindén Yvonne, perhepalvelupäällikkö 31.8. lukien
Piiroinen Juha, kaupunginjohtaja
Karhu Sari, henkilöstöpäällikkö
Rämö Heidi, kunnanjohtaja
Salminen Jukka T., apulaiskaupunginjohtaja
Cantell-Forsbom Anna, perhepalveluiden johtaja
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Kansaneläkelaitoksen tuloslaskelma ja tase vuosilta 2018 ja 2017, 1 000 euroa
Kansaneläkelaitoksen tuloslaskelma
Kansaneläkelaitoksen tuotot
Etuusrahastojen tuotot
Kansaneläkerahasto
Työnantajien maksut
Valtion osuudet kansaneläkevakuutuksen etuuksista
Kansaneläkerahaston tuotot yhteensä
Sairausvakuutusrahasto
Työtulovakuutus
Työtulovakuutuksen vakuutusmaksut
Valtion osuudet työtulovakuutuksen etuuksista
Työtulovakuutus yhteensä
Sairaanhoitovakuutus
Sairaanhoitovakuutuksen vakuutusmaksut
Valtion osuus sairaanhoitovakuutuksen etuuksiin
Saadut EU-korvaukset
Lääkekorvausmenojen palautusmaksu
Takautumissuoritukset
Sairaanhoitovakuutus yhteensä
Sairausvakuutusrahaston tuotot yhteensä
Sosiaaliturvan yleisrahasto (Sty)
Valtion osuus Sty:n etuuksista
Kuntien osuus Sty:n etuuksista
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu
Muut Sty:n tuotot etuuksiin
Sosiaaliturvan yleisrahaston tuotot yhteensä
Etuusrahastojen sijoitusten tuotot ja kulut
Etuusrahastojen rahoitustuotot ja kulut
Etuusrahastojen muut tuotot ja kulut
Etuusrahastojen tuotot yhteensä
Valtion osuus etuusrahastojen toim. kuluista
Palvelurahaston tuotot
Toimintatuotot
Myyntituotot
Rahoitustuotot ja kulut
Muut tuotot ja kulut
Palvelurahaston tuotot yhteensä
Eläkevastuurahaston tuotot
Kannatusmaksut
Omaisuuden tuotot
Työntekijöiden eläkemaksut
Vilma-laitosten hyvitykset
Työttömyysvakuutusrahaston suoritukset
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2018

2017

0

0

-3 535 500
-3 535 500

-3 541 750
-3 541 750

-2 034 424
-194 362
-2 228 786

-2 266 512
-175 879
-2 442 391

-419 144

-454 129

-1 928 636
-48 215
0
-313
-2 396 309
-4 625 095

-1 738 534
-42 400
0
-337
-2 235 399
-4 677 790

-5 625 000
-794 098
-261 000
-126
-6 680 224
-1 076
264
-7
-14 841 637
-369 672

-5 740 585
-849 032
-208 340
-113
-6 798 070
-3 046
-18
-1 418
-15 022 092
-334 021

-12 038
-16 498
0
0
-28 536

-10 471
-12 793
0
0
-23 264

-50 812
-30 319
-19 283
-8 906
-2 101

-49 918
-33 454
-17 328
-7 982
-2 641

Eläkevastuurahaston tuotot yhteensä
Kansaneläkelaitoksen tuotot yhteensä
Kansaneläkelaitoksen kulut
Etuusrahastot
Etuuskulut
Kansaneläkevakuutus
Eläke- ja vammaisetuudet
Sairausvakuutus
Työtulovakuutus
Sairaanhoitovakuutus
Sosiaaliturvan yleisrahasto
Työttömyysturvaetuudet
Lapsiperheiden etuudet
Opintoetuudet
Asumistuki
Perustulokokeilu
Muut etuudet
Etuuskulut yhteensä
Etuusrahastojen toimintakulut
Toimintakulujen tuotot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä
Muut toimintakulut
Ostopalvelut
Sosiaaliturvan yleisrahaston investointien poistot
Etuusrahastojen toimintakulut yhteensä
Etuusrahastojen kulut yhteensä
Kuntoutusvarauksen muutos
Palvelurahaston kulut
Henkilöstö-ja tilaresurssien ostot
IT-käyttökulut
Muut kulut
Käyttöomaisuuden poistot
Palvelurahaston kulut yhteensä
Eläkevastuurahaston kulut
Toimisuhde-eläkkeet
Vilma-laitosten maksamat eläkkeet
Muut kulut
Eläkevastuurahaston katteen lisäys
Eläkevastuurahaston kulut yhteensä
Kansaneläkelaitoksen kulut yhteensä
Kansaneläkelaitoksen ylijäämä +/ alijäämä -
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-111 420
-15 351 265

-111 324
-15 490 700

3 545 816

3 547 513

2 321 375
2 324 330

2 276 918
2 221 736

1 965 169
1 918 312
518 960
1 488 966
12 976
775 841
14 871 744

2 125 644
1 936 048
678 478
1 260 819
13 286
783 795
14 844 237

-15 466

-9 908

260 052
92 199
352 252
127 009
52 997
0
516 791
15 388 535
5 850

243 482
81 995
325 477
108 233
55 289
0
479 091
15 323 328
6 980

12 539
9 272
3 420
2 371
27 602

9 349
9 004
2 075
2 450
22 879

104 873
7 763
-198
-2 121
110 317
15 532 305
-181 040

102 132
7 440
-34
2 298
111 836
15 465 024
25 677

Kansaneläkelaitoksen tase
Kansaneläkelaitoksen vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Etuusrahastojen IT-ohjelmat
Palvelurahaston IT-ohjelmat
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Aineelliset hyödykkeet
Etuusrahastojen rakennukset
Etuusrahastojen perusparannukset
Etuusrahastojen koneet ja kalusto
Palvelurahaston koneet ja kalusto
Sote-hankkeen investoinnit
Etuusrahastojen kiinteistöennakot
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Käyttöomaisuussijoitukset
Etuusrahastojen käyttöomaisuussijoitukset
Käyttöomaisuussijoitukset yhteensä
Etuusrahastojen korkorahastot
Eläkevastuurahaston korkorahastot
Etuusrahastojen osakkeet ja osuudet
Eläkevastuurahaston osakkeet ja osuudet
Eläkevastuurahaston muut sijoitukset
Muut sijoitukset yhteensä
Kansaneläkelaitoksen sijoitukset yhteensä
Kansaneläkelaitoksen pysyvät vastaavat yhteensä
Eläkevastuurahaston vajaus
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
Lyhytaikaiset saamiset
Etuusrahastojen rahastojen väliset saamiset
Eläkevastuurahaston rahastojen väliset saamiset
Etuusrahastojen myyntisaamiset
Palvelurahaston myyntisaamiset
Etuusrahastojen siirtosaamiset
Palvelurahaston siirtosaamiset
Etuusrahastojen muut saamiset
Palvelurahaston muut lyhytaikaiset saamiset
Eläkevastuurahaston muut saamiset
Etuusrahastojen ennakkomaksut
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2018

2017

8 789
1 841
10 630

10 487
2 093
12 580

39 974
45 702
4 708
5 268
370
2 545
98 567

40 305
34 444
5 613
2 557
11 643
94 561

0
52 543
52 543
39 711
253 364
28 988
1 121 801
35 107
1 478 971
1 531 514
1 640 712

0
52 854
52 854
20 000
256 186
34 628
1 236 247
35 105
1 582 166
1 635 020
1 742 161

68 828

68 871

1 591
1 591

486
486

35 265
0
1 985
1 160
1 385
3 960
73 003
0
10 590
311 471

12 650
1 257
3 815
4 790
894
3 197
32 717
0
7 840
306 440

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
Etuusrahastojen rahat ja pankkisaamiset
Palvelurahaston rahat ja pankkisaamiset
Eläkevastuurahaston rahat ja pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä
Kansaneläkelaitoksen vaihtuvat vastaavat yhteensä
Kansaneläkelaitoksen vastaavaa yhteensä
Kansaneläkelaitoksen vastattavaa
Oma pääoma
Etuusrahastot
Kansaneläkerahasto
Rahasto vuoden alussa
Rahaston muutos
Kansaneläkerahasto yhteensä
Tilikauden tulos
Sairausvakuutusrahasto
Rahasto vuoden alussa
Rahaston muutos
Sairausvakuutusrahasto yhteensä
Tilikauden tulos
Sosiaaliturvan yleisrahasto
Rahasto vuoden alussa
Rahaston muutos
Sosiaaliturvan yleisrahasto yhteensä
Tilikauden tulos
Etuusrahastot yhteensä
Palvelurahasto
Rahasto vuoden alussa
Rahaston muutos
Palvelurahasto yhteensä
Tilikauden tulos
Eläkevastuurahasto
Rahasto vuoden alussa
Rahaston muutos
Eläkevastuurahasto yhteensä
Tilikauden tulos
Rahastot yhteensä
Arvonkorotusrahastot
Etuusrahastot
Rahastot vuoden alussa
Kansaneläkerahasto
Sairausvakuutusrahasto
Rahastot vuoden alussa yhteensä
Rahastojen muutos
Kansaneläkerahasto
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438 818

373 600

921 260
13 243
27 030
961 532
1 401 942
3 111 482

1 132 688
9 450
11 865
1 154 003
1 528 090
3 339 123

-70 143
10 316
-59 827
-10 316

-76 301
6 159
-70 143
-6 159

-718 584
172 761
-545 824
-172 761

-686 621
-31 963
-718 584
31 963

-455
0
-455
0
-789 181

-455
0
-455
0
-763 377

-973
-933
-1 907
933

-588
-386
-973
386

-822 476
2 121
-820 355
1 103
-1 609 407

-820 178
-2 298
-822 476
-513
-1 586 953

-83 580
-40 213
-123 793

-78 069
-42 644
-120 713

5 765

-5 511

Sairausvakuutusrahasto
Rahastojen muutos yhteensä
Eläkevastuurahasto
Rahasto vuoden alussa
Rahaston muutos
Eläkevastuurahasto yhteensä
Arvonkorotusrahastot yhteensä
Muu oma pääoma
Palvelurahasto
Kanta-puskurivarat
Eläkevastuurahasto
Muu oma pääoma
Muu oma pääoma yhteensä
Kansaneläkelaitoksen alijäämä
Kansaneläkelaitoksen ylijäämä
Kansaneläkelaitoksen oma pääoma yhteensä
Kuntoutusvaraus
Varaus vuoden alussa
Varauksen muutos
Varojen käyttö
Kuntoutusvaraus yhteensä
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Etuusrahastojen pitkäaikainen vieras pääoma
Palvelurahaston pitkäaikainen vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma
Etuusrahastojen saadut ennakot
Palvelurahaston saadut ennakot
Etuusrahastojen rahastojen väliset velat
Palvelurahaston rahastojen väliset velat
Eläkevastuurahaston rahastojen väliset velat
Etuusrahastojen ostovelat
Palvelurahaston ostovelat
Etuusrahastojen siirtovelat
Palvelurahaston siirtovelat
Eläkevastuurahaston siirtovelat
Etuusrahastojen muut lyhytaikaiset velat
Palvelurahaston muut lyhytaikaiset velat
Eläkevastuurahaston muut lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Kansaneläkelaitoksen vieras pääoma yhteensä
Kansaneläkelaitoksen vastattavaa yhteensä
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187
5 951

2 431
-3 080

-744 797
100 627
-644 171
-762 013

-597 296
-145 782
-743 077
-866 871

-2 177

-2 177

-48 648
-50 825
181 040

-47 545
-49 722

-2 241 205

-25 677
-2 529 223

-55 889
-61 164
55 314
-61 739

-48 908
-57 208
50 228
-55 889

-3 297
-4 000
-7 297

-7 085
-4 000
-11 085

-365 204
-5 342
-32 861
-2 023
-381
-8 901
-3 239
-127 164
-6 771
0
-246 177
-12
-3 164
-801 241
-808 538
-3 111 482

-375 124
-9 014
-13 023
-885
0
-9 706
-850
-52 540
-4 187
-1 607
-273 324
0
-2 667
-742 926
-754 011
-3 339 123

Tuloslaskelmat ja taseet rahastoittain vuosilta 2018 ja 2017, 1 000 euroa
Kansaneläkerahaston tuloslaskelma
Tuotot
Vakuutusmaksut
Valtion osuudet etuuksista
Sijoitusten tuotot ja kulut
Rahoitustuotot ja kulut
Muut tuotot ja kulut
Tuotot yhteensä
Eläke- ja vammaisetuudet
Etuuskate
Toimintakulut
Valtion osuus toimintakuluista
Ylijäämä + / alijäämä Kansaneläkerahaston tase
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
IT-ohjelmat
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Perusparannukset
Koneet ja kalusto
Sote-hankkeen investoinnit
Ennakkomaksut
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Käyttöomaisuussijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Käyttöomaisuussijoitukset yhteensä
Muut sijoitukset
Osakkeet
Muut sijoitukset yhteensä
Sijoitukset yhteensä
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Lyhytaikaiset saamiset
Rahastojen väliset saamiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Muut saamiset
Ennakkomaksut
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
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2018

2017

0
-3 535 500
-1 076
0
-1
-3 536 577
3 545 816
9 239
68 359
-67 282
-10 316

0
-3 541 750
-3 046
0
-27
-3 544 824
3 547 513
2 689
74 788
-71 318
-6 159

2018

2017

4 392
4 392

1 613
1 613

31 752
25 541
1 433
370
4 784
63 880

31 885
19 279
1 550

20 620
20 620

20 744
20 744

28 988
28 988
49 608
117 880

34 628
34 628
55 372
115 666

11 146
659
579
62
153
12 598

3 838
899
41
700
170
5 648

5 966
58 680

Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä
Vastattavaa
Oma pääoma
Kansaneläkerahasto
Rahasto vuoden alussa
Rahaston lisäys/vähennys
Kansaneläkerahasto yhteensä
Tilikauden tulos
Arvonkorotusrahasto
Rahasto vuoden alussa
Rahaston lisäys/vähennys
Arvonkorotusrahasto yhteensä
Alijäämä
Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Velka valtiolle toimintakuluista
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot
Rahastojen väliset velat
Ostovelat
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Tilitettävä arvonlisävero
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä

106 311
118 909
236 789

134 174
139 822
255 488

2018

2017

-70 143
10 316
-59 827
-10 316

-76 301
6 159
-70 143
-6 159

-83 580
5 765
-77 816
10 316
-137 642

-78 069
-5 511
-83 580
6 159
-153 723

-866
-866

-1 808
-1 808

-55 125
-17 125
865
-18 355
-8 484
-57
-98 281
-99 146
-236 789

-53 685
-8 483
766
-16 109
-22 402
-44
-99 957
-101 765
-255 488

Sairausvakuutusrahaston tuloslaskelma
Tuotot
Työtulovakuutus
Vakuutusmaksut
Sairausvakuutuksen päivärahamaksu
Työnantajan sairausvakuutusmaksu
Vakuutusmaksut yhteensä
Valtion osuudet etuuksista
Työtulovakuutus yhteensä
Sairaanhoitovakuutus
Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu
Takautumissuoritukset
Valtion osuudet sairaanhoitovakuutukseen
Saadut EU-korvaukset
Lääkekorvausmenojen palautusmaksu
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2018

2017

-1 273 050
-761 373
-2 034 424
-194 362
-2 228 786

-1 287 445
-979 067
-2 266 512
-175 879
-2 442 391

-419 144
-313
-1 928 636
-48 215
0

-454 129
-337
-1 738 534
-42 400
0

Sairaanhoitovakuutus yhteensä
Rahoitustuotot ja kulut
Muut tuotot ja kulut
Tuotot yhteensä
Etuuskulut
Työtulovakuutus
Päivärahasuoritukset
Työterveyshuolto
Harkinnanvarainen kuntoutus
Työtulovakuutus yhteensä
Sairaanhoitovakuutus
Sairaanhoitokorvaukset
Työterveyshuolto
Kuntoutuspalvelut
Muut etuudet yhteensä
Sairaanhoitovakuutus yhteensä
Etuuskulut yhteensä
Etuuskate
Toimintakulut
Valtion osuus toimintakuluista
Kuntoutusvarauksen muutos
Ylijäämä + / alijäämä -

-2 396 309
266
-3
-4 624 832

-2 235 399
-17
-1 340
-4 679 192

1 963 476
357 899
0
2 321 375

1 931 298
345 621
0
2 276 918

1 891 123
22 376
358 699
52 132
2 324 330
4 645 704
20 872
206 590
-60 552
5 850
-172 761

1 815 238
23 537
341 557
41 404
2 221 736
4 498 654
-180 538
200 111
-58 517
6 980
31 963

2018

2017

2 587
2 587

4 645
4 645

8 222
16 181
2 383
3 395
30 181

8 420
12 645
2 749
7 034
30 849

32 182
39 711
71 892
104 660

32 368
20 000
52 368
87 862

6 994
1 102
660
72 941

5 123
1 827
682
32 017

Sairausvakuutusrahaston tase
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
IT-ohjelmat
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Perusparannukset
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Käyttöomaisuussijoitukset
Korkorahastot
Sijoitukset yhteensä
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Lyhytaikaiset saamiset
Rahastojen väliset saamiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Muut saamiset
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Ennakkomaksut
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä
Vastattavaa
Oma pääoma
Sairausvakuutusrahasto
Rahasto vuoden alussa
Rahaston lisäys/vähennys
Sairausvakuutusrahasto yhteensä
Tilikauden tulos
Arvonkorotusrahasto
Rahasto vuoden alussa
Rahaston lisäys/vähennys
Arvonkorotusrahasto yhteensä
Ylijäämä
Alijäämä
Oma pääoma yhteensä
Varaukset
Kuntoutusvaraus
Varaus vuoden alussa
Varauksen lisäys
Varojen käyttö
Kuntoutusvaraus yhteensä
Varaukset yhteensä
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Velka valtiolle toimintakuluista
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot
Rahastojen väliset velat
Ostovelat
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä

117 393
199 090
482 494
681 584
786 244

112 719
152 368
645 824
798 191
886 053

2018

2017

-718 584
172 761
-545 824
-172 761

-686 621
-31 963
-718 584
31 963

-40 213
187
-40 026

-42 644
2 431
-40 213
-31 963

172 761
-585 850

-758 797

-55 889
-61 164
55 314
-61 739
-61 739

-48 908
-57 208
50 228
-55 889
-55 889

-19
-19

-2 294
-2 294

-2
-8 741
-5 065
-94 077
-30 751
-138 636
-138 655
-786 244

1 571
-1 586
-5 290
-29 539
-34 230
-69 074
-71 368
-886 053

Sosiaaliturvan yleisrahaston tuloslaskelma
Tuotot
Valtion osuus etuuksista
Kuntien osuus etuuksista
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu
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2018

2017

-5 625 000
-794 098
-261 000

-5 740 585
-849 032
-208 340

Takautumissuoritukset työnantajilta
EU:n asetuksen nro 883 korvaukset
ETA-työttömyyskorvaukset
Ahvenanmaan suoritukset vammaisten tulkkauspalveluun
Rahoitustuotot ja kulut
Muut tuotot ja kulut
Tuotot yhteensä
Etuuskulut
Työttömyysturvaetuudet
Lapsiperheiden etuudet
Opintoetuudet
Asumistuki
Perustulokokeilu
Muut etuudet
Toimeentulotuki
Etuuskulut yhteensä
Etuuskate
Toimintakulut
Valtion osuus toimintakuluista
Investointituotot
Ylijäämä + / alijäämä -

-22
-65
-1
-39
-1
-3
-6 680 229

-30
-45
0
-38
0
-6
-6 798 076

1 965 169
1 918 312
518 960
1 488 966
12 976
59 882
715 959
6 680 224
-5
241 842
-241 837
0
0

2 125 644
1 936 048
678 478
1 260 819
13 286
62 190
721 605
6 798 070
-6
204 192
-204 186
0
0

2018

2017

1 810
1 810

4 228
4 228

3 980
892
-5 634
-762

2 519
1 313
-1 357
2 475

0
-258
-258
-258
791

0
-258
-258
-258
6 445

1 591
1 591

486
486

17 125
224

3 689
1 090

Sosiaaliturvan yleisrahaston tase
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
IT-ohjelmat
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Aineelliset hyödykkeet
Perusparannukset
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Käyttöomaisuussijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Käyttöomaisuussijoitukset yhteensä
Sijoitukset yhteensä
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
Lyhytaikaiset saamiset
Rahastojen väliset saamiset
Myyntisaamiset
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Siirtosaamiset
Muut saamiset
Ennakkomaksut
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
Vastaavaa yhteensä
Vastattavaa
Oma pääoma
Sosiaaliturvan yleisrahasto
Rahasto vuoden alussa
Rahaston lisäys/vähennys
Sosiaaliturvan yleisrahasto yhteensä
Tilikauden tulos
Ylijäämä
Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Velka valtiolle toimintakuluista
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot
Rahastojen väliset velat
Ostovelat
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä

146
0
193 926
211 421
213 012
332 455
546 258

171
0
193 551
198 501
198 987
352 691
558 123

2018

2017

-455
0
-455
0
0
-455

-455
0
-455
0
0
-455

-820
-1 591
-2 412

-2 497
-486
-2 984

-310 077
-6 994
-4 702
-14 732
-1 790
-543 391
-545 803
-546 258

-323 010
-2 954
-5 182
-6 892
-216 648
-554 685
-557 669
-558 123

2018

2017

-12 038
-16 498
0
0
-28 536

-10 471
-12 793
0
0
-23 264

12 539
9 272
2 371
3 420
27 602
933

9 349
9 004
2 450
2 075
22 879
386

Palvelurahaston tuloslaskelma
Tuotot
Toimintatuotot
Myyntituotot
Rahoitustuotot ja kulut
Muut tuotot ja kulut
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstö- ja tilaresurssien ostot
IT-käyttökulut
Käyttöomaisuuden poistot
Muut kulut
Kulut yhteensä
Ylijäämä + / alijäämä 109

Palvelurahaston tase
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
IT-ohjelmat
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Aineelliset hyödykkeet
IT-kone- ja laiteinvestoinnit
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä
Vastattavaa
Oma pääoma
Palvelurahasto
Rahasto vuoden alussa
Rahaston lisäys/vähennys
Palvelurahasto yhteensä
Kanta-puskurivarat
Kanta-puskurivarat vuoden alussa
Kanta-puskurivarat lisäys/vähennys
Kanta-puskurivarat yhteensä
Tilikauden tulos
Alijäämä
Ylijäämä
Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Velka valtiolle
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot
Rahastojen väliset velat
Ostovelat
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä
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2018

2017

1 841
1 841

2 093
2 093

5 264
4
5 268
7 109

2 551
6
2 557
4 650

1 160
3 960
0
5 119
13 243
18 362
25 471

4 790
3 197
0
7 987
9 450
17 437
22 087

2018

2017

-973
-933
-1 907

-588
-386
-973

-2 177
0
-2 177
933
0
-933
-4 084

-2 177
0
-2 177
386
0
-386
-3 150

-4 000
-4 000

-4 000
-4 000

-5 342
-2 023
-3 239
-6 771
-12
-17 387
-21 387
-25 471

-9 014
-885
-850
-4 187
0
-14 936
-18 936
-22 087

Eläkevastuurahaston tuloslaskelma
Tuotot
Kannatusmaksut
Omaisuuden tuotot
Muut tuotot ja kulut
Työntekijöiden eläkemaksut
Vilma-laitosten hyvitykset
Työttömyysvakuutusrahaston suoritukset
Tuotot yhteensä
Kulut
Toimisuhde-eläkkeet
Vilma-laitosten maksamat eläkkeet
Muut kulut
Eläkevastuurahaston katteen lisäys
Kulut yhteensä
Ylijäämä + / alijäämä -

2018

2017

-50 812
-30 319
0
-19 283
-8 906
-2 101
-111 420

-49 918
-33 454
0
-17 328
-7 982
-2 641
-111 324

104 873
7 763
-198
-2 121
110 317
1 103

102 132
7 440
-34
2 298
111 836
-513

2018

2017

253 364
1 121 801
35 107
1 410 272
1 410 272
68 828

256 186
1 236 247
35 105
1 527 538
1 527 538
68 871

0
2 866
7 723
10 590
27 030
37 620
1 516 720

1 257
2 148
5 692
9 097
11 865
20 962
1 617 371

2018

2017

-822 476
2 121
-820 355
-48 648
1 103

-820 178
-2 298
-822 476
-47 545
-513

Eläkevastuurahaston tase
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Sijoitukset
Korkorahastot
Osakkeet ja osuudet
Muut sijoitukset
Sijoitukset yhteensä
Pysyvät vastaavat yhteensä
Eläkevastuurahaston vajaus
Vaihtuvat vastaavat
Lyhytaikaiset saamiset
Rahastojen väliset saamiset
Saamiset Vilma-laitoksilta
Saamiset Kevalta
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä
Vastattavaa
Oma pääoma
Eläkevastuurahasto
Katettava vastuu vuoden alussa
Katettavan vastuun lisäys/vähennys
Eläkevastuurahasto yhteensä
Muu oma pääoma
Tilikauden tulos
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Arvonkorotusrahasto
Rahasto vuoden alussa
Rahaston lisäys/vähennys
Arvonkorotusrahasto yhteensä
Ylijäämä
Alijäämä
Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Rahastojen väliset velat
Siirtovelat
Velat Vilma-laitoksille
Velka Kevalle
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä
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-744 797
100 627
-644 171
-1 103
0
-1 513 174

-597 296
-145 782
-743 077
0
513
-1 613 098

-381
0
0
-3 164
-3 546
-3 546
-1 516 720

0
-1 607
0
-2 667
-4 273
-4 273
-1 617 371

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot
1. Tilinpäätöksen rakenne, perusteet ja arvostusperiaatteet

Kelan tuloslaskelma ja tase esitetään tilinpäätöksessä yhdistettynä siten, että kansaneläkevakuutuksen, sairausvakuutuksen ja yleisen sosiaaliturvan luvut on yhdistetty. Eläkevastuurahasto ja palvelurahasto esitetään omakatteisina rahastoina. Yhdistetystä taseesta on eliminoitu
kansaneläkevakuutuksen, sairausvakuutuksen ja yleisen sosiaaliturvan väliset erät. Yhdistetyn
tuloslaskelman ja taseen lisäksi kustakin osasta on oma tuloslaskelmansa ja taseensa.
Tilinpäätöksen perusteet noudattavat valtuutettujen päätöksen mukaisesti pääosin maksuperustetta etuuksien osalta. Olennaisia suoriteperusteisia kirjauseriä ovat rahastojen väliset tilitykset, ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut, sairauksien ehkäisemis- ja kuntoutusvaraus,
korot, käyttö- ja sijoitusomaisuuden ostot ja myynnit, kurssierot ja vastaavat erät sekä toimintakulut.
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen varauksen käyttö kirjataan tuloslaskelmaan suoriteperusteisesti kuluksi yksilökohtaisen kuntoutuksen osalta ja muilta osin sitoumusperusteella. Myös varauksen muutos merkitään tuloslaskelmaan.
Valtuutettujen päätöksen mukaisesti omaisuuden arvostusperiaatteena käytetään käypiä arvoja tilinpäätöksestä vuodesta 2006 alkaen. Arvonkorotukset ja niiden peruutukset on kirjattu
taseeseen ja arvonalennukset ja niiden oikaisut tuloslaskelmaan. Käyvän arvon määrittelyssä
on osakkeissa käytetty tilinpäätöshetken pörssikursseja. Kiinteistöjen ja kiinteistö- ja asuntoosakeyhtiöiden osakkeiden arvot perustuvat kiinteistöryhmän arvioihin ja osittain ulkopuolisiin arvioihin.
Toimintakulujen 40/60-jaosta kansaneläkerahaston ja sairausvakuutusrahaston kesken luovuttiin vuoden 2009 alussa. Toimintakulut jaetaan kansaneläkerahastosta, sairausvakuutusrahastosta ja sosiaaliturvan yleisrahastosta maksettaviksi osuuksiksi. Jo ennen kirjanpitovuoden
alkua määritellään toimintolaskentaan perustuvat rahastoittaiset toimintakulujen osuusprosentit. Toimintakulut jaetaan kirjanpidon kuukausitason- ja tilinpäätöslaskelmissa näiden prosenttien mukaan. Rahastojen välisiä toimintakuluosuuksia ei pääsääntöisesti muuteta kesken
vuoden, vaan vasta seuraavan vuoden alusta lukien, jos muutosten ennakoidaan olevan olennaisia.
Syksyllä 2017 aktuaari- ja talouspalveluryhmä vahvisti toimintakulujen rahastoittaisiksi jakosuhteiksi vuodelle 2018 seuraavat osuudet: kansaneläkerahasto 13 %, sairausvakuutusrahasto
40 % ja sosiaaliturvan yleisrahasto 47 %.
Ennen 1.1.2009 tehtyjen investointihankintojen poistot kohdistetaan kirjanpidossa kansaneläke-rahastolle ja sairausvakuutusrahastolle jakosuhteessa 40/60. Vuodesta 2009 alkaen teh-
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dyt käyttöomaisuusinvestoinnit ja niiden poistot kohdistetaan kansaneläkerahastolle, sairausvakuutusrahastolle ja sosiaaliturvan yleisrahastolle edellä mainittujen toimintakulujen jakosuhteiden mukaisesti. Jos investointi kohdistuu selkeästi vain osaan rahastoista tai yhteen rahastoon, kohdistetaan se sekä siitä tehtävät poistot kuitenkin vain ko. rahastoille tai rahastolle.
Vuoden 2018 toimintakuluosuudet poistojen kohdistamisten jälkeen ovat seuraavat: kansaneläkerahasto 13,23 %, sairausvakuutusrahasto 39,98 % ja sosiaaliturvan yleisrahasto 46,79 %.
Vuoden 2003 tilinpäätöksestä lukien käyttöomaisuudesta on tehty suunnitelman mukaiset tasapoistot. Poistoajat ovat seuraavat:
kalustoinvestoinnit

10 vuotta

it-kone- ja laiteinvestoinnit

4 vuotta

puhelinvaihdeinvestoinnit

10 vuotta

muut kone- ja laiteinvestoinnit

5 vuotta

toimitilojen peruskorjaukset

5 vuotta

it-ohjelmainvestoinnit
(ostetut)

5 vuotta

kiinteistöjen peruskorjaukset 20 vuotta

kiinteistöt

30 vuotta

Vuoden 2019 toimintakuluosuudet
Kansaneläkelaitoksen aktuaari- ja talouspalveluryhmä on vahvistanut toimintakulujen rahastoittaisiksi jakosuhteiksi vuodelle 2019 seuraavat: kansaneläkerahasto 12 %, sairausvakuutusrahasto 39 % ja sosiaaliturvan yleisrahasto 49 %. Poistojen todellinen jakautuminen rahastoittain muuttaa vahvistettuja prosentteja vähäisessä määrin.
2. Kansaneläkelaitoksen tuotot, 1 000 euroa

2018

2017

Kansaneläkerahasto
Valtion osuudet kansaneläke-etuuksista
Valtion osuudet vammaisetuuksista
Muut valtion osuudet
Kansaneläkerahasto yhteensä

2 132 719
556 834
845 947
3 535 500

2 189 523
554 060
798 168
3 541 750

Sairausvakuutusrahasto
Työtulovakuutus
Sairausvakuutuksen päivärahamaksu
Työnantajan sairausvakuutusmaksu
Valtion osuudet etuuksista
Työtulovakuutus yhteensä

1 273 050
761 373
194 362
2 228 786

1 287 445
979 067
175 879
2 442 391

Sairaanhoitovakuutus
Vakuutusmaksut
Takautumissuoritukset
Valtion osuudet etuuksista

419 144
313
1 928 636

454 129
337
1 738 534
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Saadut EU-korvaukset
Sairaanhoitovakuutus yhteensä
Sairausvakuutusrahasto yhteensä
Sosiaaliturvan yleisrahasto
Valtion osuus etuuksista
Kuntien suoritukset lastenhoidon tukeen
Kuntien suoritukset työmarkkinatuen passiiviosaan
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu
Muut tuotot
Sosiaaliturvan yleisrahasto yhteensä
Etuusrahastojen etuustuotot yhteensä
Etuusrahastojen muut tuotot
Sijoitusten tuotot ja kulut
Rahoitustuotot ja kulut
Muut tuotot ja kulut
Etuusrahastojen muut tuotot yhteensä
Valtion osuus etuusrahastojen toimintakuluista
Palvelurahasto
Toimintatuotot
Myyntituotot
Palvelurahaston tuotot yhteensä
Eläkevastuurahasto
Kannatusmaksut
Omaisuuden tuotot
Työntekijöiden eläkemaksut
Vilma-laitosten hyvitykset
Työttömyysvakuutusrahaston suoritukset
Eläkevastuurahaston tuotot yhteensä
Kansaneläkelaitoksen tuotot yhteensä

48 215
2 396 309
4 625 095

42 400
2 235 399
4 677 790

5 625 000
391 361
402 737
261 000
126
6 680 224
14 840 819

5 740 585
415 649
433 384
208 340
113
6 798 070
15 017 610

1 076
-264
7
818

3 046
18
1 418
4 482

369 672

334 021

12 038
16 498
28 536

10 471
12 793
23 264

50 812
30 319
19 283
8 906
2 101
111 420

49 918
33 454
17 328
7 982
2 641
111 324

15 351 265

15 490 700

2018

2017

2 104 664
26 485
3 413
214 103
27 610
11 937
600 128
557 443

2 155 631
27 566
3 152
192 618
17 132
15 481
581 044
554 859

3. Etuuskulut, 1 000 euroa

Kansaneläkerahasto
Eläke-ja vammaisetuudet
Kansaneläkkeet
Perhe-eläkkeet
Suoritukset Melalle
Takuueläke
Eläketuki
Rintamasotilasetuudet
Eläkkeensaajien asumistuet
Vammaisetuudet
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Muut etuudet
Eläke-ja vammaisetuudet yhteensä

33
3 545 816

31
3 547 513

Sairausvakuutusrahasto
Työtulovakuutus
Sairauspäivärahat
Vanhempainpäivärahat
Kuntoutusrahat
Työpaikkakassojen maksamat
Lomakustannuskorvaukset työnantajille
Perhevapaakustannuskorvaukset työnantajille
Sairauspäivärahat YEL-vakuutetuille
Päivärahasuorituksen Melalle
Työterveyshuolto
Harkinnanvarainen kuntoutus
Työtulovakuutus yhteensä

797 430
891 559
123 653
53 177
39 934
43 833
8 045
5 845
357 899
0
2 321 375

768 530
913 742
111 730
59 819
51 487
15 698
4 916
5 376
345 621
0
2 276 918

Sairaanhoitovakuutus
Lääkekorvaukset
Lääkärinpalkkiokorvaukset
Tutkimus- ja hoitokorvaukset
Matkakorvaukset
Työpaikkakassojen maksamat suoritukset
Työterveyshuolto
Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus
Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus
Harkinnanvarainen kuntoutus
Terveydentilan ja työkyvyn lisäselvitykset
Suoritukset Melalle
EU-korvaukset
Sairaanhoitovakuutus yhteensä
Sairausvakuutusrahasto yhteensä

1 434 675
103 232
38 440
285 800
28 975
22 376
27 608
197 161
133 930
104
2 879
49 149
2 324 330
4 645 704

1 361 833
106 434
38 748
279 465
28 759
23 537
31 734
192 073
117 750
120
2 693
38 591
2 221 736
4 498 654

Sosiaaliturvan yleisrahasto
Peruspäivärahat
Työmarkkinatuki
Vuorottelukorvaus
Työttömien opiskelun tuki
Lastenhoidon tuki
Lapsilisät
Äitiysavustus
Adoptiotuki
Elatustuki
Opintoetuudet
Asumistuki
Perustulokokeilu
Rintamaveteraanien matkakorvaukset
Sotilasavustus
Vammaisten tulkkauspalvelut

233 533
1 731 569
70
-3
393 310
1 369 269
9 409
180
146 144
518 960
1 488 966
12 976
292
14 891
44 678

285 018
1 840 531
64
31
417 898
1 366 243
8 448
268
143 191
678 478
1 260 819
13 286
378
16 610
45 202
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Paperittomien sosiaalihuoltomaksut
Perustoimeentulotuki
Sosiaaliturvan yleisrahasto yhteensä
Etuuskulut yhteensä

21
715 959
6 680 224

721 605
6 798 070

14 871 744

14 844 237

4. Etuuskate, 1 000 euroa

2018

2017

Tuotot
Kansaneläkerahasto
Sairausvakuutusrahasto
Sosiaaliturvan yleisrahasto
Sijoitusten tuotot ja kulut
Rahoitustuotot ja kulut
Muut tuotot ja kulut
Tuotot yhteensä

3 535 500
4 625 095
6 680 224
1 076
-264
7
14 841 637

3 541 750
4 677 790
6 798 070
3 046
18
1 418
15 022 092

Kulut
Eläke- ja vammaisetuudet
Työtulovakuutus
Sairaanhoitovakuutus
Työttömyysturvaetuudet
Lapsiperheiden etuudet
Opintoetuudet
Asumistuki
Perustulokokeilu
Muut etuudet
Kulut yhteensä

3 545 816
2 321 375
2 324 330
1 965 169
1 918 312
518 960
1 488 966
12 976
775 841
14 871 744

3 547 513
2 276 918
2 221 736
2 125 644
1 936 048
678 478
1 260 819
13 286
783 795
14 844 237

-30 107

177 855

2018

2017

Kansaneläkerahasto
Sijoitusten tuotot ja kulut
Osinkotuotot
Sijoitusten myyntituotot
Sijoitusten tuotot ja kulut yhteensä
Kansaneläkerahasto yhteensä

1 076
0
1 076
1 076

1 038
2 008
3 046
3 046

Sairausvakuutusrahasto
Rahoitustuotot ja kulut
Sairausvakuutusrahasto yhteensä

-266
-266

17
17

Etuuskate
5. Sijoitusten tuotot ja kulut sekä rahoitustuotot ja kulut, 1 000 euroa
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Sosiaaliturvan yleisrahasto
Rahoitustuotot ja kulut
Sosiaaliturvan yleisrahasto yhteensä

1
1

0
0

36 083
34 751
-913
2 234
-41 837
30 319
30 319

32 491
11 814
-195
1 567
-12 224
33 453
33 454

2018

2017

Palkat ja palkkiot
Lomapalkkavelan muutos
Muut korvaukset
Kanta korvaukset
RAJA-yhteyspisteen korvaukset
Etätulkkauksen korvaukset
Sote-hankkeen korvaukset
Palkat ja palkkiot yhteensä

273 531
3 775
-6
-12 539
-450
-84
-4 174
260 052

252 893
1 456
-4
-9 349
-379
-96
-1 040
243 482

Kannatusmaksut
Lakisääteiset henkilösivukulut
Muut henkilösivukulut
Henkilösivukulut yhteensä

50 812
18 818
22 570
92 199

49 918
11 319
20 758
81 995

352 252

325 477

8 250
853

8 188
921

27
22
0
100
150

4
64
0
149
217

2018

2017

Eläkevastuurahasto
Sijoitusten tuotot ja kulut
Osinkotuotot
Sijoitusten myyntituotot
Sijoitusten myyntitappiot
Vuokratuotot
Arvonmuutokset sijoituksista
Sijoitusten tuotot ja kulut yhteensä
Eläkevastuurahasto yhteensä
6. Henkilöstökulut, 1 000 euroa

Henkilöstökulut yhteensä
Palkkoihin liittyvien luontoisetujen verotusarvo
Hallitukselle ja johtajille maksetut palkat ja palkkiot
Valtuutettujen, hallituksen ja tilintarkastajien muut kulut
Valtuutetut
Hallitus
Tilintarkastajat (sisäiset)
Tilintarkastajat (BDO Audiator Oy)
Kulut yhteensä
Kelan toimielinten kuukausi- ja kokouspalkkiot
Valtuutetut
Valtuutettujen puheenjohtaja:
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Kuukausipalkkio
Kokouspalkkio
Valtuutettu:
Kuukausipalkkio
Kokouspalkkio
Tilintarkastajat
Tilintarkastajien puheenjohtaja:
Kuukausipalkkio
Kokouspalkkio
Tilintarkastaja:
Kuukausipalkkio
Kokouspalkkio
Hallitus
Hallituksen puheenjohtaja:
Kuukausipalkkio
Kokouspalkkio
Hallituksen jäsen:
Kuukausipalkkio
Kokouspalkkio
Henkilöstön edustaja:
Kuukausipalkkio
Kokouspalkkio

583,08 €
145,77 €

573,92 €
143,48 €

466,47 €
116,62 €

459,13 €
114,78 €

403,67 €
116,62 €

397,33 €
114,78 €

269,12 €
116,62 €

264,88 €
114,78 €

821 €
232 €

821 €
232 €

532 €
232 €

532 €
232 €

0€
131 €

0€
131 €

Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet hallituksen kokouksiin vuonna 2018 seuraavasti:
Terttu Savolainen, pj (11 kertaa), Riikka Slunga-Poutsalo (9), Pentti Itkonen (11),
Vesa Rantahalvari (9), Saana Siekkinen (9), Timo Sipilä (9), Riitta Särkelä (10),
Mauno Vanhala (2, hallituksen jäsen 28.2.2018 asti), Leila Lehtinen (10), Outi Antila (9),
Antti Valpas (6, hallituksen jäsen 1.3.2018 lähtien)
Heli Martinmäki, henkilökunnan edustaja (11)
Pääjohtajan ja johtajien palkat

2018

Kelan johtajien kokonaispalkkaus määräytyi seuraavasti:
Pääjohtaja Elli Aaltonen
Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Johtaja Mikael Forss

2017

17 855,97€/kk 17 644,24 €/kk
15 321,63€/kk 15 139,95 €/kk
14 259,89€/kk 14 090,80 €/kk

Kokonaispalkkaus sisältää mahdollisen autoedun. Lisäksi johtajilla on puhelinetu.
Oikeus ravintoetuun ja työpaikkaterveydenhuoltoon määräytyy kuten muillakin toimihenkilöillä.
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7. Kansaneläkelain 98§:n ja 103§:n mukainen valtion osuus, 1 000 euroa

Nettorahoitusomaisuus 1.1.

2018

2017

79 057

81 717

+ Tuotot yhteensä
Vakuutusmaksut
Valtion osuus kansaneläkkeistä
Valtion osuus toimintakuluista
Omaisuuden tuotot

2 201 078

2 261 906

2 132 719
67 282
1 077

2 189 523
71 318
1 065

- Kulut yhteensä
Etuudet
Toimintakulut

2 202 957
2 134 598
68 359

2 258 768
2 186 384
72 384

+ Merkintäoikeuksien myyntituotot
= Nettorahoitusomaisuus 31.12.

77 178

84 855

- 3,5 % tilikauden kuluista

77 103

79 057

74

5 799

= Rahaston vaje (-) tai ylijäämä (+)
+ KEL 103§:n mukainen suoritus

0

= Velka valtiolle toimintakuluista
= Saatava valtiolta toimintakuluista

866

1 808

74

5 799

2018

2017

2 453 568
313
2 122 998
48 215
0
4 645 704
4 674
-25 283
-42 263
-263
-67 809

2 720 641
337
1 914 412
42 400
0
4 498 654
-3 442
182 578
-22 088
1 402
161 891

Lisäys/vähennys valtion osuuteen toimintakuluista
Valtion osuus toimintakuluista, kertymä
Valtion osuus rahoitusomaisuuden vähimmäismäärästä
8. Sairausvakuutusrahaston kassavirtalaskelma, 1 000 euroa

Sairausvakuutus
+ Vakuutusmaksut
+ Takautumissuoritukset
+Valtion osuudet etuuksiin
+ Saadut EU-korvaukset (sh-vakuutus)
+ Muut tuotot
- Etuudet
- Ennakkomaksujen lisäys (-)
= Kassajäämä I
Velka valtiolle/saatava (etuudet), muutos(+/-)
+ Omaisuustuotot
= Kassajäämä II
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+ Valtion osuus toimintakuluista
- Toimintamenot
- Käyttöomaisuuden poistot
= Kassajäämä III
Velka valtiolle/saatava (toimintakulut), muutos(+/-)
=Kassajäämä IV
Pääomien lisäys (-)/vähennys (+)
Omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+)
Lyhytaikaisten velkojen / saatavien muutos (+/-)
+ Rahat ja pankkisaamiset 1.1.
- Rahat ja pankkisaamiset 31.12.
=

60 552
201 546
5 044
-213 847
8 186
-222 033
-19 711
2 726
-75 688
645 824
482 494
0

58 517
196 436
3 675
20 297
6 048
14 249
-20 000
-2 105
-7 500
646 179
645 824
0

2018

2017

5 625 039
794 098
0
66
261 000
22
6 680 224
375
-375
-7 407
29
0
5
7 008
241 837
0
236 817
5 025
7 003
16 607
-9 603
5 655
16 287
352 691
332 455
0

5 740 623
849 032
0
46
208 340
30
6 798 070
85 679
-85 679
-83 714
-203
0
6
-1 755
204 186
0
201 046
3 146
-1 761
4 691
-6 453
-1 164
-90 503
269 805
352 691
0

9. Sosiaaliturvan yleisrahaston kassavirtalaskelma, 1 000 euroa

Sosiaaliturvan yleisrahasto
+Valtion osuudet etuuksiin
+Kuntien osuudet
+Työttömyysvakuutusrahaston suoritukset
+Saadut ETA-korvaukset
+Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu
+Takautumissuoritukset
-Etuudet
-Ennakkomaksujen lisäys (-)
=Kassajäämä I
Velka valtiolle/saatava (etuudet), muutos(+/-)
Velka kunnille/saatava, muutos(+/-)
Velka tyött.vak.rhsto/saat., muut.(+/-)
+Omaisuustuotot
=Kassajäämä II
+Valtion osuus toimintakuluista
+Investointituotot
-Toimintamenot
-Käyttöomaisuuden poistot
=Kassajäämä III
Velka valtiolle/saatava (toimintakulut), muutos(+/-)
=Kassajäämä IV
Omaisuuden lisäys(-)/vähennys (+)
Lyhytaik. velkojen/saatavien muutos(+/-)
+Rahat ja pankkisaamiset 1.1.
+Rahat ja pankkisaamiset 31.12.
=
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10. Eläkevastuurahaston kannatusmaksulaskelma, 1 000 euroa

2018

2017

1 999 456
40,0 %

1 980 007
40,5 %

799 782
801 903
-2 121

801 903
801 879
24

0

66 179

0

60 299

0

5 880

20 573
0
20 573

-3 606
-45 606
20 573

820 355
822 476

822 476
820 178

-2 121

2 298

+
+
+
+
+
-

104 873
7 763
-2 121
-198
231
8 906
19 283

102 132
7 440
2 298
-34
92
7 982
17 328

-

38 316
2 101

34 059
2 641

41 941
50 812
0

49 918
47 514
2 404

Täysi eläkevastuu 31.12.
Kateprosentti
Katettava vastuu 31.12.
Katettava vastuu 31.12. edellinen vuosi
Muutos
Työntekijäin maksuista kertynyt osuus eläkevastuusta
31.12.
Työntekijäin maksuista kertynyt osuus eläkevastuusta 31.12.
edellinen vuosi
Muutos
Vähimmäiskatteen ylittävän osan purku 31.12.
Ylimääräistä katetta purettu yhteensä
Ylimääräistä katetta purkamatta 1.1.
Koko vastuu 31.12.
Koko vastuu 31.12. edellinen vuosi
Eläkevastuurahaston katteen lisäys / vähennys
Kannatusmaksu:
Toimisuhde-eläkkeet
Vilma-laitosten maksamat eläkkeet
Eläkevastuurahaston katteen lisäys
Eläkevastuurahaston muut kulut
Edellisen vuoden kustannustenjaon tarkistus
Vilma-hyvitykset
Työntekijäin eläkemaksut
Omaisuuden tuotot ilman arvonmuutoksia
ja myyntivoittoja
Työttömyysvakuutusrahaston suoritukset
Koko kannatusmaksu vuonna 31.12.
Kannatusmaksu ilman osakesiirtoa Kavasta 31.12.
Siirretään osakkeita kansaneläkerahastosta (vähintään)
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11. Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset, 1 000 euroa

Tilivuonna hankittu käyttöomaisuus on aikaisempina vuosina tilinpäätöksessä poistettu kansaneläkeasetuksen 19 §:ään perustuen kertapoistona. Poistot ovat sisältyneet kansaneläkerahaston ja sairausvakuutusrahaston muihin toimintakuluihin. Vuoden 2003 tilinpäätöksestä lukien käyttöomaisuudesta tehdään suunnitelman mukaiset poistot. Vuoden 1998 tilinpäätöksestä lukien ei kulumattomasta käyttöomaisuudesta ole tehty enää poistoja.
2018

2017

46 838
-13 068
1 330
35 100
0
0
35 100

46 838
-11 188
3 050
38 700
0
-3 600
35 100

Hankintameno 1.1.
Kertyneet poistot tilikauden alussa
Arvonkorotukset tilikauden alussa
Tasearvo 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Tilikauden poistot
Arvonmuutokset tilikaudella
Tasearvo 31.12.

33 308
-28 808
35 805
40 305
0
-331
0
39 974

33 308
-28 477
37 805
42 636
0
-331
-2 000
40 305

Hankintameno 1.1.
Kertyneet poistot tilikauden alussa
Tasearvo 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Vähennysten kertyneet poistot
Tilikauden poistot
Tasearvo 31.12.

54 703
-44 216
10 487
4 276
-3 448
924
-3 449
8 789

47 406
-41 202
6 204
7 297
0
0
-3 013
10 488

Rakennusten perusparannukset
Hankintameno 1.1.
Kertyneet poistot tilikauden alussa
Tasearvo 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Tilikauden poistot
Tasearvo 31.12.

64 022
-29 578
34 444
16 253
-4 994
45 702

52 628
-26 025
26 603
11 394
-3 553
34 444

11 643

16 451

Eläkevastuurahaston muut sijoitukset
Kiinteistöt
Hankintameno 1.1.
Kertyneet arvonalennukset
Arvonkorotukset tilikauden alussa
Tasearvo 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Arvonmuutokset tilikaudella
Tasearvo 31.12.
Kiinteistöt

IT-ohjelmat

Ennakkomaksut 1.1.
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Ennakkomaksujen muutos
Ennakkomaksut 31.12.

-9 098
2 545

-4 808
11 643

2018

2017

Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1.
Kertyneet poistot tilikauden alussa
Tasearvo 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Vähennysten kertyneet poistot
Tilikauden poistot
Tasearvo 31.12.

31 794
-26 182
5 613
2 148
-1 430
686
-2 309
4 708

29 245
-24 050
5 195
2 721
-172
162
-2 293
5 613

Palvelurahaston käyttöomaisuus
Hankintameno 1.1.
Kertyneet poistot tilikauden alussa
Tasearvo 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Tilikauden poistot
Tasearvo 31.12.

17 426
-12 776
4 650
4 829
-2 371
7 109

15 896
-10 327
5 569
1 531
-2 450
4 650

92 276
-84 295
48 462
-3 589
52 854
0
0
0
0
0
0
-311
52 543

92 439
-84 458
49 229
-3 589
53 621
0
-163
0
163
0
0
-767
52 854

0
0
0
398
-28
370

0
0
0
0
0
0

Käyttöomaisuusosakkeet (toimisto-osakkeet)
Hankintameno 1.1.
Kertyneet poistot tilikauden alussa
Arvonkorotukset tilikauden alussa
Kertyneet arvonalennukset
Tasearvo 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Vähennyksiin kohdistuvat arvonkorotukset
Vähennysten kertyneet poistot
Arvonkorotukset tilikaudella
Arvonalennukset tilikaudella
Arvonkorotusten peruutukset tilikaudella
Tasearvo 31.12.
Sote-hankkeen investoinnit
Hankintameno 1.1.
Kertyneet poistot tilikauden alussa
Tasearvo 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Tilikauden poistot
Tasearvo 31.12.
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12. Muut sijoitukset, 1 000 euroa

Kansaneläkerahasto
Osakkeet
Tasearvo 1.1.
Hankinta-arvo 1.1.
Arvonkorotukset 1.1.
Kertyneet arvonalennukset 1.1.
Muutokset
Lisäykset hankinta-arvo
Vähennykset hankinta-arvo
Vähennyksiin kohdistuvat arvonkorotukset
Vähennyksiin kohdistuvat arvonalennukset
Arvonkorotukset
Arvonalennukset
Arvonkorotusten peruutukset
Arvonalennusten oikaisut
Tasearvo 31.12.
Hankinta-arvo 31.12.
Arvonkorotukset 31.12.
Kertyneet arvonalennukset 31.12.

2018

2017

34 628
5 704
28 924

29 176
6 100
23 076

-396
-2 008

Eläkevastuurahasto
Osakkeet, kv-osakerahastot ja pääomarahastot
Tasearvo 1.1.
Hankinta-arvo 1.1.
Arvonkorotukset 1.1.
Kertyneet arvonalennukset 1.1.
Muutokset
Lisäykset hankinta-arvo
Vähennykset hankinta-arvo
Vähennyksiin kohdistuvat arvonkorotukset
Vähennyksiin kohdistuvat arvonalennukset
Arvonkorotukset
Arvonalennukset
Arvonkorotusten peruutukset
Arvonalennusten oikaisut
Tasearvo 31.12.
Hankinta-arvo 31.12.
Arvonkorotukset 31.12.
Kertyneet arvonalennukset 31.12.
Korkorahastot
Tasearvo 1.1.
Hankinta-arvo 1.1.
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15 347

12 092

-20 987

-4 236

28 988
5 704
23 284

34 268
5 704
28 924

2018

2017

1 209 872
557 516
713 895
61 539

1 078 232
557 883
571 229
50 880

28 991
-25 514
-15 698
0
360 743
-54 527
-427 529
14 084
1 090 422
560 993
631 411
101 982

8 176
-8 543
-7 536
0
351 250
-48 713
-201 046
38 054
1 209 872
557 516
713 895
61 539

256 185
235 270

249 822
232 085

Arvonkorotukset 1.1.
Kertyneet arvonalennukset 1.1.
Muutokset
Lisäykset hankinta-arvo
Vähennykset hankinta-arvo
Vähennyksiin kohdistuvat arvonkorotukset
Vähennyksiin kohdistuvat arvonalennukset
Arvonkorotukset
Arvonalennukset
Arvonkorotusten peruutukset
Arvonalennusten oikaisut
Tasearvo 31.12.
Hankinta-arvo 31.12.
Arvonkorotukset 31.12.
Kertyneet arvonalennukset 31.12.

21 015
100

18 152
415

198 463
-182 464
-15 467
135
2 788
-5 069
-4 747
3 540
253 364
251 269
3 589
1 494

40 361
-37 176
-3 275
140
10 601
-1 587
-4 463
1 762
256 185
235 270
21 015
100

13. Osakkeet ja osuudet

Alla on lueteltu ne yhtiöt, joissa Kansaneläkelaitoksella on markkina-arvoltaan
yli kahden miljoonan euron omistus 31.12.
Osakemäärät kpl

Elisa
Fortum
Huhtamäki
Metso
Neste
Nokia
Nordea
Orion B
Oriola B
Outokumpu
Stora-Enso A
Stora-Enso R
Telia Company
UPM-Kymmene
Valmet
Wärtsilä

Yhteensä 31.12.2018
103 488
7 030 896
400 000
396 316
2 648 424
4 288 896
5 292 935
1 658 368
1 991 481
9 298 625
23 825 086
973 982
997 327
1 603 690
396 316
5 807 730
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Yhteensä 31.12.2017
103 488
7 030 896
400 000
396 316
2 648 424
4 288 896
5 292 935
1 658 368
1 991 481
9 298 625
23 825 086
1 279 062
997 327
1 603 690
396 316
1 935 910

Kansaneläkelaitoksen 20 – 100 % osakeomistukset kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöissä
Tilinpäätöstiedot 31.12.2017

Kotipaikka

ALAVUS
EURA
FORSSA
HAAPAJÄRVI
HAMINA
HARJAVALTA
HEINOLA
HELSINKI
HUITTINEN
HYVINKÄÄ
IISALMI
INARI
JOENSUU
JÄMSÄ
JÄRVENPÄÄ

Yhtiö
Kiinteistö Oy Alavuden Kuulantien Liiketalo
Asunto Oy Euran Yhdystie 11
Asunto Oy Forssan Karhunpesä

Omistusosuus
%

Yhtiön oma
pääoma
€

Yhtiön voitto/
tappio
31.12.17/30.6.18
€

27,29
27,61

2 537 408,75
1 774 219,01

14 478,48
6 999,78

44,05

1 650 026,52

28,27

34,21

521 592,27

-1 639,17

22,92

920 186,16

-1 495,04

Kiinteistö Oy Haapavarpu
Kiinteistö-osakeyhtiö Haminan Teräskulma
Kiinteistö Oy Harjavallan Kultakulma
Kiinteistö Oy Heinolan Virtakatu 9
Kiinteistö Oy Sectagoona

27,23

769 032,57

1 726,44

100,00
100,00

1 804 036,31
4 283 990,21

-12 432,04
26 553,30

Kiinteistö Oy Karpintie 8

59,64

757 766,65

9 100,27

Kiinteistö Oy Oikokuja
Kiinteistö Oy Iisalmen Päiviönkatu 14
Asunto Oy Ivalon Venevalkama
Joensuun Metsätalo Oy
Kiinteistö Oy Jämsän Keskuskatu 6

32,98

5 811 908,47

151,06

100,00

1 203 631,34

-7 904,38

23,20
21,45

432 005,01
3 187 122,81

41 876,30
-79 319,11

21,24

1 085 508,26

-447,88

44,62

2 247 296,58

-23 112,83

58,06

1 447 907,11

6 772,14

22,90

3 872 741,68

-1 105,55

31,17

927 860,17

920,06

53,97

719 132,06

351,03

23,84

1 296 623,17

18 144,55

Kiinteistö Oy Mannilantie 41
Kiinteistö Oy Kajaanin Keskuspuisto
Asunto Oy Kangasalan Hermanni

KAJAANI
KANGASALA
KANKAANPÄÄ Kiinteistö Oy Järvi-Jussi
Kiinteistö Oy Kannuksen ToKANNUS
rinkulma
KAUHAJOKI
Kiinteistö Oy Topeeka 24
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KAUSTINEN
KEMI
KERIMÄKI
KOKKOLA
KOTKA
KOUVOLA
KUHMO
KUUSAMO
LAUKAA
LEPPÄVIRTA
LOHJA
LOPPI
LOVIISA
LUUMÄKI
MERIKARVIA
MIKKELI
MUHOS
MUONIO
MYNÄMÄKI
MÄNTTÄ
NASTOLA
NILSIÄ
NOKIA
NURMES
ORIVESI
OULAINEN

Kiinteistö Oy Kelankulma
Kiinteistö Oy Kemin Klubinkulma
Kiinteistö Oy Kerimäen Liikekeskus
Kiinteistö Oy Kokkolan Torikatu 16 Fast Ab
Kiint. Oy Keskuskatu 7
Kiinteistöosakeyhtiö Valtakatu 19
Kiinteistö Oy Kuhmon Kela
Asunto Oy Kitkankartano
Asunto Oy Laukaan Sarakoti
Kiinteistö Oy Leppävirran Liikekulma
Kiinteistö Oy Lohjan Kauppatori
Kiinteistö Oy Lopen Kauppatie
Kiinteistö Oy Loviisan Kirkkopuisto
Kiiinteistö Oy Luumäen Apteekinkulma
Kiinteistö Oy Merikarvian
Kauppatie
Kiinteistö Oy Säästömikko
Kiinteistö Oy Muhoksen Kivipirtti
Kiinteistö Oy Muonion Erkin
Kulma
Kiinteistö Oy Liiketalo MynäCenter
Kiinteistö Oy Mäntän Hippohovi
Nastolan Virastotalokiinteistö
Oy
Kiinteistö Oy Nilsiänportti
Kiinteistö Oy Nokian Pirkkalaistori
Asunto Oy Porontalo
Kiinteistö Oy Oriveden Kotikontu

Kiinteistö Oy Lanttikela
Kiinteistö Oy Paltamon SääsPALTAMO tökulma

49,06

806 273,07

-669,44

23,76

797 986,75

6 063,96

27,34

659 171,48

1 805,39

29,67
40,47

1 956 550,39
3 714 983,52

24,05
22,37

100,00
38,76
22,44
25,74

1 257 194,00
1 094 663,13
889 597,07
2 146 337,99

-4 602,31
-236,88
6 510,56
0,00

38,79

1 211 678,96

12 174,37

59,77

2 085 759,23

9,86

44,70

713 088,40

135,17

20,00

775 725,70

54 914,00

34,30

462 182,91

4 998,52

40,17
49,80

puuttuu, kokousta ei ole pidetty
1 218 976,65
38,85

32,14

840 485,81

-5 067,66

78,57

389 770,81

-4 315,00

27,08

905 532,15

2 111,82

41,94

779 850,24

1 944,92

20,63
24,00

1 128 076,65
1 425 674,14

-23 332,53
3,22

30,48
27,72

776 181,01
349 826,06

4,15
-326,59

35,26

820 121,54

3 217,35

21,93

655 008,64

0,00

20,98

458 854,97

-22 055,34
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PARIKKALA

Kiinteistö Oy Liikepiha
Kiinteistö Oy Parkanon PuisPARKANO tokulma
PIEKSÄKiinteistö Oy Pieksämäen ToMÄKI
rihovi
Kiinteistö Oy Pielaveden
PIELAVESI Puustellintie 10
PIETARBostads Ab Kvarnbacksgatan
SAARI
10 i Jakobstad Asunto Oy
PORI
Kiinteistö Oy Palojoenkulma
Kiinteistö Oy Porvoon KaivoPORVOO puisto
Kiint. Oy Raahen RaatihuoRAAHE
neenpuisto
RAISIO
Kiinteistö Oy Vasarantori
Kiinteistö Oy Nortamonkatu
RAUMA
24
RIIHIKiinteistö Oy Riihimäen JarruMÄKI
miehenkatu 10
ROVANIEMI
Kiinteistö Oy Vilhontalo
SAARIJÄRVI
Kiinteistö Oy Paavonrinne
SALO
Kiinteistö Oy Hämeentie 18
SAVONLINNA
Asunto Oy Jalavajousi
SIILINJÄRVI
Siilinjärven Kauppapuisto Oy
SODANAsunto Oy Sodankylän KaiKYLÄ
vola
SOMERO Asunto Oy Jukolanhovi
SOTKAMO Asunto Oy Sotkamon Seppälä
Kiinteistö Oy Suolahden KelSUOLAHTI losepänkatu 21
SUOMUS- Kiinteistö Oy Suomussalmen
SALMI
Uitonkulma
SUONEN- Kiinteistö Oy Suonenjoen KeJOKI
lankulma
SYSMÄ
Kiinteistö Oy Uotinkukkaro
TAIVALKOSKI
Kiinteistö Oy Sähkökela
TAMPERE Ahvenisjärven Liikekeskus Oy
TAMPERE Sini-Kulma Oy
TORNIO
Kiinteistö Oy Laivurinkela
UUSIKAU- Kiinteistöosakeyhtiö UudenPUNKI
kaupungin Itä-Tulli

23,60

259 112,13

51,25

45,00

836 766,11

2 271,55

66,83

1 242 235,18

0,97

100,00

389 395,95

2 050,32

20,66
30,82

741 611,45
5 323 149,74

0,91
1 757,77

41,33

1 715 952,58

-9 922,57

40,55
51,25

1 248 146,77
923 855,25

0,00
11 832,13

67,30

2 820 506,19

0,00

40,42

2 047 099,66

5,75

24,07

2 304 646,71

142 211,54

45,39
100,00

396 405,55
172 244,62

15 618,72
11 307,65

23,80

5 602 075,87

8 253,14

36,78

3 722 055,73

-9 850,86

30,81
21,27
31,39

760 037,89
331 772,92
922 405,40

-1 727,68
10 154,65
25,09

32,03

801 634,65

13 054,52

24,79

1 994 173,57

876,81

100,00
21,52

544 121,66
488 137,38

-46,08
1 565,93

35,26
49,20
50,10
53,19

201 557,77
1 292 117,48
5 927 417,71
347 497,24

0,00
4,36
-3 225,35
-1 110,43

64,33

1 715 561,76

0,00
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Kiinteistö Oy Vaalan TorinVAALA
kulma
Kiinteistö Oy Ravatti FastiVAASA
ghets Ab
VAMMALA Asunto Oy Marttilankatu 23
VANTAA
Kiinteistö Oy Myyrinmarja
VANTAA
Kiinteistö Oy Silkinkulma
Kiinteistö Oy Korson ToimisVANTAA
tokeskus
Kiinteistö Oy Varkauden KeVARKAUS lankulma
VARPAISJÄRVI
Kiinteistö Oy Varpakulma
VESANTO Kiinteistö Oy Vesannon-Savo
Kiinteistö Oy Nummelan
VIHTI
Linja-autoasema
VIITAKiinteistö Oy Viitasaaren SaaSAARI
rikeskus
YLITORKiinteistö Oy Ylitornion LiikeNIO
talo
Kiinteistö Oy Ylöjärven MikYLÖJÄRVI kola

40,70

484 037,73

-41,15

100,00
24,94
27,74
23,15

1 177 099,49
622731.48
4 526 208,32
6 010 270,52

-10 665,63
26.52
25,39
9 907,36

22,89

6 039 845,79

24,53

65,85

512 975,99

6 934,90

35,84
34,44

477 911,14
685 344,26

-528,60
0,00

22,02

3 355 447,92

2 444,41

31,92

1 161 262,76

-2 526,08

27,25

959 605,44

-5 151,30

20,84

2 859 386,41
138 890
637,07

-40 623,99

101 kpl

187 978,42

Luvut on poimittu asunto-osakeyhtiöiden ilmoittamista tilinpäätöstiedoista. Asunto-osakeyhtiöiden tilinpäätöstiedot on raportoitavissa kiinteistötiedon hallintajärjestelmästä.
14. Muut saamiset, 1 000 euroa

Muiden saamisten olennaiset erät
Saamiset valtiolta sairausvakuutusrahastolle
Saamiset EU-korvauksista
Saamiset Vilma-laitoksilta
Saamiset Kevalta
Muut saamiset
Muut saamiset yhteensä

2018

2017

64 351
8 421
2 866
7 723
230
83 592

22 088
9 698
2 148
5 692
930
40 557

15. Ennakkomaksut, 1 000 euroa

Ennakkomaksujen olennaiset erät
Työpaikkakassojen ennakot
Apteekkiennakot
Opintotuen ennakot
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2018

2017

5 313
102 948
48 992

7 403
98 105
45 192

Asumistuen ennakot
Työttömyystuen ennakot
Vanhempainpäiväraha ennakot
Perustoimeentulotuen ennakot
Muut etuusrahastojen ennakot
Ennakkomaksut yhteensä

120 729
6 363
2 432
16 228
8 467
311 471

121 274
4 128
2 209
21 400
6 729
306 440

2018

2017

70 143
-10 316
59 827

76 301
-6 159
70 143

54 657
28 924
83 580

54 993
23 076
78 069

-124
-5 640
-5 765
77 816
137 642

-336
5 847
5 511
83 580
153 723

718 584
-172 761
545 824

686 621
31 963
718 584

40 213
40 213

42 644
42 644

-187
-187
40 026
585 850

-2 431
-2 431
40 213
758 797

455
0
455

455
0
455

16. Oma pääoma, 1 000 euroa

Kansaneläkerahasto
Oma pääoma
Rahasto vuoden alussa
Rahaston muutos
Rahasto yhteensä
Arvonkorotusrahasto 1.1.
Käyttöomaisuus
Sijoitukset
Arvonkorotusrahasto 1.1. yhteensä
Arvonkorotusrahaston muutos
Käyttöomaisuus
Sijoitukset
Rahasto yhteensä
Arvonkorotusrahaston muutos yhteensä 31.12.
Oma pääoma yhteensä
Sairausvakuutusrahasto
Oma pääoma
Rahasto vuoden alussa
Rahaston muutos
Rahasto yhteensä
Arvonkorotusrahasto 1.1.
Käyttöomaisuus
Arvonkorotusrahasto 1.1. yhteensä
Arvonkorotusrahaston muutos
Käyttöomaisuus
Rahasto yhteensä
Arvonkorotusrahaston muutos yhteensä 31.12.
Oma pääoma yhteensä
Sosiaaliturvan yleisrahasto
Oma pääoma
Rahasto vuoden alussa
Rahaston muutos
Oma pääoma yhteensä
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Palvelurahasto
Oma pääoma
Rahasto vuoden alussa
Rahaston muutos
Rahasto yhteensä
Kanta-puskurivarat
Kanta-puskurivarat vuoden alussa
Kanta-puskurivarojen muutos
Kanta-puskurivarat yhteensä
Oma pääoma yhteensä

973
933
1 907

588
386
973

2 177
0
2 177
4 084

2 177
0
2 177
3 150

822 476
-2 121
820 355

820 178
2 298
822 476

48 648

47 545

Eläkevastuurahasto
Oma pääoma
Rahasto vuoden alussa
Rahaston muutos
Rahasto yhteensä
Muu oma pääoma
Muu oma pääoma
Muu oma pääoma yhteensä
Arvonkorotusrahasto 1.1.
Käyttöomaisuus
Sijoitukset
Arvonkorotusrahasto 1.1. yhteensä
Arvonkorotusrahaston muutos
Käyttöomaisuus
Sijoitukset
Rahasto yhteensä
Arvonkorotusrahaston muutos yhteensä 31.12.
Oma pääoma yhteensä

3 512
741 285
744 797

3 512
593 784
597 296

-1 720
-98 907
-100 627
644 171
1 513 174

-1 720
147 502
145 782
743 077
1 613 098

Kansaneläkelaitoksen oma pääoma yhteensä

2 241 205

2 529 223

17. Kuntoutusvaraus 31.12.2018, 1 000 euroa

2018

2017

Yksilökohtainen kuntoutus
Varaus vuoden alussa
Varauksen lisäys tilikaudella
Varauksen käyttö tilikaudella
Yksilökohtainen kuntoutus yhteensä

31 561
52 800
-46 260
38 101

18 619
53 640
-40 698
31 561

Kuntoutuksen kehittämishankkeet
Varaus vuoden alussa
Varauksen lisäys tilikaudella
Varauksen käyttö tilikaudella
Kuntoutuksen kehittämishankkeet yhteensä

19 943
5 085
-6 917
18 111

25 488
1 602
-7 146
19 944
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Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Varaus vuoden alussa
Varauksen lisäys tilikaudella
Varauksen käyttö tilikaudella
Tutkimus- ja kehittämistoiminta yhteensä

4 384
3 279
-2 136
5 527

4 801
1 966
-2 383
4 384

61 739

55 889

Varauksen muutos yhteensä

5 850

6 980

Varauksesta sidottu päätöksin

26 639

26 128

2018

2017

1 705
1 591
4 000
7 297

6 599
486
4 000
11 085

Kuntoutusvaraus yhteensä 31.12.2018

18. Pitkäaikainen vieras pääoma, 1 000 euroa

Velka valtiolle toimintakuluista
Velka toimeentulotuen vakuuksista
Palvelurahaston pitkäaikainen laina
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
19. Saadut ennakot, 1 000 euroa

Saatujen ennakoiden olennaiset erät
Kansaneläkerahaston etuuksien ennakkomaksut
Ennakot työmarkkinatukeen
Ennakot perustulokokeiluun
Ennakot opintotukeen
Ennakot asumistukeen
Ennakot toimeentulotukeen
Palvelurahaston ennakkomaksut
Palvelurahaston investointiennakot
Muut ennakot
Saadut ennakot yhteensä

2018

2017

54 131
6 363
4 447
52 855
129 170
115 500
231
5 111
2 738
370 546

51 804
4 128
3 679
53 311
128 200
132 000
5 286
3 657
2 075
384 139

2018

2017

58 594
3 000
56 652
8 919
6 771

46 300
1 800
0
6 047
4 187

20. Siirtovelat ja lyhytaikaiset velat, 1 000 euroa

Siirtovelat, olennaiset erät
Lomapalkkavelka
Etuuksien siirtovelat
Velka verohallinnolle kausitilityksistä
Muut siirtovelat
Palvelurahaston muut siirtovelat
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Siirtovelat yhteensä
Lyhytaikaiset velat, olennaiset erät
Velka kansaneläkkeiden ennakonpidätyksistä
Velka sairauspäivärahan ennakonpidätyksistä
Velka vanhempainpäivärahan ennakonpidätyksistä
Velka kuntoutusrahojen ennakonpidätyksistä
Velat EU-korvauksista
Velka peruspäivärahasta
Velka työmarkkinatuesta
Velka työmarkkinatuen passiiviosasta
Velka lapsilisistä
Velka äitiysavustuksesta
Velka opintotuesta
Velka asumistuesta
Velka sotilasavustuksesta
Velka Kavan toimintakuluista
Velka Savan toimintakuluista
Velka Sty:n toimintakuluista
Velka elatustuesta
Velka perustoimeentulotuesta
Velka pakolaisten toimeentulotuesta (3 v)
Velka peruspäivärahojen ennakonpidätyksistä
Velka työmarkkinatuen ennakonpidätyksistä
Velka lasten kotihoidontuen ja osittaisen hoitorahan
ennakonpidätyksistä
Velka opintotuen ennakonpidätyksistä
Velka Kevalle ennakonpidätyksistä
Muut lyhtyaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat yhteensä

133 935

58 334

2018

2017

5 463
8 644
11 582
2 396
3 116
33 557
12 321
17 599
7 566
2 610
24 405
20 792
3 739
1 808
722
2 497
4 399
27 102
3 565
3 094
25 639

6 176
8 641
12 940
2 267
55
9 375
11 260
15 988
5 780
2 869
29 941
15 358
2 530
9 276
6 633
17 427
5 141
50 815
1 995
3 837
27 183

6 065
4 225
3 164
13 284
249 354

6 519
4 065
2 667
17 254
275 990

2018

2017

1 999 456
799 782

1 980 007
801 903

799 782

756 297
66 179

Vakuudet, vastuusitoumukset ja taseen ulkopuoliset järjestelyt
21. Eläkevastuurahasto, 1 000 euroa

Henkilöstön eläkevastuu
Vähimmäiskate
Katettu kannatusmaksuilla ja tuotoilla
Katettu työntekijäin eläkemaksuilla
Vähimmäismäärän ylittävä kate
Eläkevastuurahasto

20 573
820 355
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822 476

Eläkevastuurahaston vajaus
Eläkevastuurahaston arvonkorotusrahasto
Rahaston ulkopuolella oleva osa kokonaiseläkevastuusta

68 828
644 171

68 871
743 077

1 179 100

1 157 531

2018

2017

5 565
7 103
12 668

3 835
6 148
9 983

2018

2017

3 960
38 059
42 020

2 788
17 615
20 403

22. Leasingvastuut, 1 000 euroa

IT-laitteiden leasingvastuut
Seuraavana tilikautena maksettavat
Myöhemmin maksettavat
IT-laitteiden leasingvastuut yhteensä
23. Perustoimeentulotuen maksusitoumukset, 1 000 euroa

Perustoimeentulotuen maksusitoumukset
Seuraavana tilikautena maksettavat
Myöhemmin maksettavat*
Perustoimeentulotuen maksusitoumukset yhteensä

*Maksusitoumuksen voimassaolon loppuaika on v. 2018 jälkeen tai myöhemmin
tai voimassaoloajan loppuaikaa ei ole määrätty
24. Takaisinperinnässä olevien etuuksien määrä, 1 000 euroa

Etuus
Työttömyysturvaetuudet
Yleinen asumistuki
Opintotuki
Eläkkeet ja vammaisetuudet
Muut etuudet
Yhteensä

2018

2017

41 385
31 829
9 899
3 800
16 259
103 172

41 429
30 018
11 437
4 073
17 543
104 500

2018

2017

186 681

194 283

25. Perittävän elatusavun määrä, 1 000 euroa

Elatusapu
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26. Opintotuen tulovalvonnan perusteella syntyneet perinnät, 1 000 euroa

Opintotuen vuosivalvonta

2018

2017

18 570

18 658

Opintotukilain (17§) mukaan opiskelija huolehtii itse, ettei vuosituloraja ylity.
Perittävään määrään sisältyy 15% korotus (27§).
Kela ei voi vaikuttaa takaisinperittävän määrän syntyyn.
27. Opintolainojen valtiontakaukset ja takaussaatavat, 1 000 euroa

Alla on valtion opintotukilain nojalla takaama pankeissa oleva opintolainakanta sekä takaajana maksetuista lainoista syntynyt takaussaatavakanta, jotka sisältyvät valtion hallinnolliseen kirjanpitoon. Kela huolehtii opintotukilain nojalla takausvastuiden maksamisesta, takaussaatavien perinnästä ja tuottojen tilittämisestä opetusministeriölle. Kela ei voi vaikuttaa
takaajana maksettaviin määriin.
Valtion takaama opintolainakanta
Valtion takaussaatavat

2018
3 400 927
115 900

2017
2 752 576
122 021

2018

2017

116 433

129 911

28. Vakuutusjäämät, 1 000 euroa

Verovirastojen jäämäperinnässä olevat vakuutusmaksusaatavat
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Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Helsingissä maaliskuun 21. päivänä 2019

Terttu Savolainen

Riikka Slunga-Poutsalo

Outi Antila

Vesa Rantahalvari

Saana Siekkinen

Timo Sipilä

Pentti Itkonen

Riitta Särkelä

Leila Lehtinen

Antti Valpas
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Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä huhtikuun 25. päivänä 2019

Piia-Tuulia Rauhala

Eeva-Maria Maijala

Antti Kurvinen

Toimi Kankaanniemi

Martti Mölsä

Mia Laiho

Riitta Myller

Ulla-Maija Tuomela

KHT

KHT, JHT
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Kelan kirjanpidossa käytetyt kirjanpitokirjat vuonna 2018
Tiivistetty tositepäiväkirja
Tasekirja

atk-tuloste
sidottu tilikausikohtainen kirja

Keskitetysti maksettavien kirjanpitotiedot:
keskitetysti maksettavien MP-tositekanta
keskitetysti maksettavien maksumääräykset
katteensiirrot
muistiotositteet

koneellinen
tosite, kirjallinen
kirjallinen tosite + koneellinen
kirjallinen tosite + koneellinen

Toimistojen kirjanpitotiedot:
Kirjanpitotiedosto (FK) tositteittain

koneellinen

YHTE-mallin mukaiset etuusjärjestelmät
MP:ssä pankkimaksut, FK:ssa käteismaksut ja palautukset
Päiväraha (SP)
Kuntoutusraha (KB)
Työttömyysturva (TI)
Vanhempainpäivärahat (VQ ja VR)
Opintoetuudet (OT)
Lastenhoidon tuki (WH)
Lastenhoidon tuen työkorvaus (WY)
Erityishoitorahat (SM)
Asumistuki (AY)
Maahanmuuttajan erityistuki (MM)
Yrittäjien työterveyshuolto (TO)
Valtakirjasopimustilitykset (SQ)
Sairaanhoitokorvaukset (SY)
Lääkkeiden lisäkorvaukset (SH)
Lapsilisät (LL)
Kuntoutusmaksut (KQ)
Valtion korvaukset terveydenhuollolle (QK)
Työpaikkakassat (TK)
Valtion korvaukset (QK)
Elatustuki (LU)
Eläkkeensaajien asumistukit (AE)
Kansaneläke (QE)
Ulkomaanperintä (UP)
Vammaisetuudet (VJ)
Perustoimeentulotuki (PC)
Perustulokokeilu (PU)
Selainsovellukset ja yhteistoiminnalliset järjestelmät
Vain FK-liittymä, paitsi TW:n MP-liittymässä pankkimaksut ja keskushallinnon
maksamien korvausten palautukset
Apteekkitilitysten käsittelyjärjestelmä (SH)
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Työterveyshuolto (TW)
Järjestelmät, joissa pelkkä keskitetty maksatus ja palautusten käsittely
Vain MP-liittymä
Eläke- ja vammaisetuudet (RAKE)
Kansaneläkkeet (KE)
Perhe-eläkkeet (PE)
Rintamasotilaseläkkeet (RE)
Vammaisetuudet (VY)
Rintamalisät ulkomaille (UR)
Vammaistuet (VT)
Ruokavaliokorvaus (RV)
Lapsen hoitotuki (HT)
Pitkäaikaistyöttömien eläketuki (ET)
Keskitetty maksatus ja liittymä toimistojen osakirjanpitoon
MP:ssä varsinaisen maksupäivän pankkimaksut, FK:ssa yksittäismaksut, käteismaksut ja palautukset
Sotilasavustukset (SF)
Äitiysavustus (VB)
Adoptiotuki (AD)
Hallinnolliset järjestelmät:
Toimistojen maksut (LM)
FK-liittymä
MP-liittymä
Työpaikkakassojen maksuliikenne (TK)
FK-liittymä
MP-liittymä
Muut talousosaston aineistot:
Sijoitusomaisuus:
Osakekortisto
Käyttöomaisuus:
Toimisto-osakeluettelo
Muut käyttöomaisuus
Taululuettelo

manuaalinen, Tahti-järjestelmä
manuaalinen, Tahti-järjestelmä
manuaalinen, Tahti-järjestelmä
kirja

Kelan kirjanpidossa käytetyt tositelajit vuonna 2018
a) pääkirjanpidon tositteet
kirjallinen
Tahti-järjestelmän tositteet (tositelajiluettelo liitteenä)
Liitetietotosite
b) muut tositteet
Toimistojen kirjanpitotiedosto:
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Koontitosite ja maksuluettelo
kirjallinen
(kassoittain juokseva numerointi vuoden alusta)
Kirjanpitotiedosto (FK) tositteittain
koneellinen
MP-kirjanpidon tositekanta
keskitetysti maksettavien MP-tositekanta

koneellinen

järjestelmäkohtainen tositesarja
keskitetysti maksettavien maksumääräykset

kirjallinen/koneellinen

Tuotannossa käytettävät Tahti-järjestelmän tositelajit 2018
12
13
14
15
17
18
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
39
40
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
53
90
91
92

AD Adoptiotuki
AE Eläkk.saaj. as.tu
AY Asumistuki
EL El- ja vammaiset.
KB Kuntoutusraha
QK Valt. korv.maksut
KQ Kuntoutusmaksut
LL Lapsilisät
MM Maahanm.erit.tuki
Vammaisetuudet
OT Opintotuki
SA Sotilasavustus
SH Sairaanhoitokorv.
SM Erityishoitoraha
SP Sairauspäiväraha
SQ Valtak.sop.tilit.
TK TP-kass.enn.maksu
TM Työmarkkinatuki
TO Yritt. tt-huolto
TP Peruspäiväraha
TQ Koulutustuki
TW Työnant.tt-huolto
VB Äitiysavustus
VR Vanh.päiväraha
WH Lastenhoidon tuki
WY Last.h.tuen tkorv
WH Lastenhoidon tuki
F2 Asumistuki ja lap
MA Eläketuki / Menoj
LU Elatustuki
Takuueläke
PC Toimeentulotuki
PU Perustulo
Ulkomaan perintä/883
HA Toimisuhde-eläkk.
YM Toimistot
HP Palkat
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93
94
95
96
97
98
99
AA
AB
AF
AN
AZ
CH
DA
DG
DR
DS
DT
DZ
EU
EX
KA
KG
KN
KO
KP
KR
KY
KZ
ML
PR
RA
RB
RE
RN
RT
RV
SA
SB
SC
SJ
SK
SM
SO
SU
UE
WA
WE
WI

Toimistojen LM-maksu
LP Laskut ja palkk.
SOKY-laskut
VU Vuokrat ja vast.
FK Toimist.kirj.pito
M2 Keskushall.pal.
M3 Katteensiirto
Käyttöom.kirjaus
Kirjanpitotosite
Poistokirjaukset
Käyttöom.kirj: netto
Saldokirjaus
Sopimuksen selvitys
Asiakastosite
Asiakkaat - hyvitys
Asiakkaat - lasku
Vuokravakuudet
Vuokratulot
Asiakkaat - maksu
Euro - pyöristysero
Ulkoinen numero
Toimittajatosite
Toimittajat - hyvit.
Toimittajat - netto
Vuokramenot
Tilin ylläpito
Toimittajat - lasku
Toimittajat - KH hyv
Toimittajat - maksu
ML-tilitys
Hinnanmuutos
Hyvitys - nettosuor.
Saatavien varaus
Lasku - brutto
Lasku - netto
KH Siirtokirjaukset
Myyntilasku
Pääkirjatilitosite
Pääkirjatilikirjaus
Pääkirjavyörytys
Sijoitukset
Kassatosite
Sähköinen muistiotos
KH sisäiset vuokrat
Jälkikirjaustosite
Tiedonsiirto
Tavaranluovutus
Tavaranvastaanotto
Inventointitosite
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WL
WN
ZA
ZB
ZH
ZK
ZM
ZP
ZR
ZS
ZT
ZV

Varast.otto/toimitus
Tav.vast.otto netto
Automaattitiliöinnit
Korv. tt-laskut
Palkat
Konversiot
Matkalaskut
Maksukirjaus
Pankki - täsmäytys
Maksu per shekki
Sähköinen tiliote
Maksuselvitys
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Toimintakertomuksen liite

Kelan vastuullisuusraportti 2018
Pääjohtajan katsaus
Kelan toimintaa ohjaavat arvot ovat ihmistä arvostava, osaava, yhteistyökykyinen ja uudistuva.
Nämä arvot nivoutuvat vahvasti vastuullisuustyöhömme. Arvojen lisäksi vastuullisuus näkyy
strategisista tavoitteistamme ja leikkaa niiden kautta läpi koko toimintamme.
Vastuullisuuden keskeinen painopiste Kelassa on sosiaalisesti kestävä kehitys. Sen päämääränä
on hyvinvoinnin edellytysten turvaaminen nykyisille ja tuleville sukupolville. Turvattu toimeentulo on keskeinen hyvinvoinnin edellytys, ja sosiaaliturvalla on siinä olennainen merkitys.
Sosiaaliturvasta huolehtivana organisaationa Kelan toiminta kytkeytyy erityisesti sosiaalisesti
kestävään kehitykseen.
Vuonna 2018 otimme käyttöön päivitetyn vastuullisuussuunnitelman. Sen pohjalta lähdimme
uuteen tavoitteelliseen vastuullisuustyöhömme. Suunnitelman pohjalta teimme monia vaikuttavia vastuullisuustekoja vuonna 2018. Näistä tärkeimpiä oli päätös kehittää hankintojemme
vastuullisuutta. Lisäksi teimme arvokasta työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja panostimme
erityisesti nuorten hyvinvoinnin tukemiseen.
Olimme myös mukana valmistelemassa kansallista kestävän kehityksen seurantaa. Osa seurantaa on yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen liittyvä indikaattorikokonaisuus, jota valmisteltiin
Kelan johdolla.
Vuonna 2018 Kelaan toimitettiin yhteensä noin 15,2 miljoonaa etuushakemusta. Kaikista Kelaan vuonna 2018 saapuneista hakemuksista verkossa tehtiin 69 %. Digitalisaatio mahdollistaa
meille myös uudenlaisia työn tekemisen muotoja. Kelalaisten tekemien kotietätyöpäivien
määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Vuonna 2018 kelalaiset tekivät yhteensä 122 900 kotietätyöpäivää.
Näistä ja muista vuoden 2018 vastuullisuustyömme keskeisistä saavutuksista voit lukea lisää
tästä raportista.
Elli Aaltonen
Pääjohtaja
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Vastuullisuuden johtaminen
Kelan vastuullisuustyö lähtee strategiasta. Vastuullisuus perustuu vahvasti myös Kelan lakisääteiseen tehtävään sosiaaliturvan toimeenpanijana. Strateginen arvovalintamme on, että huomioimme vastuullisuuden tehtävämme hoitamisessa. Sosiaaliturvasta huolehtivana organisaationa toimintamme kytkeytyy erityisesti sosiaalisesti kestävään kehitykseen.
Olemme asettaneet vastuullisuustyöllemme uudet tavoitteet, jotka ohjaavat vastuullisuuden
johtamista. Tavoitteet on ryhmitelty neljäksi teemaksi, jotka toimivat vastuullisuustyön keihäänkärkinä. Kelan vastuullisuussuunnitelma päivitettiin keväällä 2018. Sen tueksi olemme
tehneet myös erillisen toimintasuunnitelman, jota päivitämme työmme edetessä. Tavoitteille
on määritelty myös mittarit. Niiden avulla seuraamme työmme suuntaa ja vaikuttavuutta.
Kelan vastuullisuusteemat ja -tavoitteet:

Kelassa on myös muita vastuullisuutta tukevia suunnitelmia ja ohjeistuksia, kuten
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat. Yhdenvertaisuus-suunnitelman päivitimme kesällä 2018.
Strategisena tavoitteenamme vuonna 2018 on erinomaisen, yhdenvertaisen
ja vastuullisen asiakaskokemuksen tuottaminen. Lisäksi tavoitteenamme on vaikuttaa vastuullisesti yhteiskunnassa.
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Kansallisen tason kestävän kehityksen työ
Olemme aktiivisesti mukana kansallisessa kestävän kehityksen työssä. Vuonna 2018 jatkoimme toimintaamme suomen kestävän kehityksen toimikunnan jäsenenä. Olimme myös mukana valmistelemassa kansallista kestävän kehityksen seurantaa. Osa seurantaa on yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen liittyvä indikaattorikokonaisuus, jota valmisteltiin Kelan johdolla.
Kokonaisuus julkaistiin valtioneuvoston kanslian kestävän kehityksen sivustolla alkuvuonna
2018.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Tavoite 1: Olemme aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja

Teemme aloitteita sosiaaliturvan lainsäädännön kehittämiseksi.
Yhtenä vastuullisuustyön tavoitteena on vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnassa. Tavoite kytkeytyy erityisesti sosiaaliturvan lainsäädännön kehittämiseen. Vaikuttamalla lainsäädäntöön
voimme osaltamme edistää sosiaalisesti kestävää kehitystä. Julkaisemme vuosittain lainsäädännön kehittämissalkun, jonka kehittämiskohteet liittyvät lainsäädännön ja toimeenpanon
yksinkertaistamiseen ja etuuksien riittävään tasoon. Kehittämissalkku toimitetaan tiedoksi Kelan valtuutetuille, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sekä lainvalmistelusta vastaaville ministeriöille.
Tarjoamme asiantuntemustamme sosiaaliturvan kehittämiseksi Suomessa ja kansainvälisesti.
Saimme ministeriöiltä ja valiokunnilta 77 lausuntopyyntöä vuonna 2018.

Osana yhteiskunnallista vaikuttamistamme haluamme vaikuttaa sosiaaliturvajärjestelmän kehittämiseen ja byrokratialoukkujen purkamiseen. Olemme mukana muun muassa valtioneuvoston kanslian johtamassa Toimi-hankkeessa, jossa yhtenä kehittämisen kohteena on sosiaaliturvan byrokratialoukkujen purkaminen asiakkaan ja toimeenpanon näkökulmasta. Hankkeessa hyödynnetään Kelan vahvaa sosiaaliturvan asiantuntemusta osana perusturvan kokonaisuudistusta.
Tuotamme sosiaaliturvasta tutkimus- ja tilastotietoa ja viestimme siitä
eri kanavissa.
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Kelan tehtäviin kuuluu palvella tiedolla. Tuottamallamme tutkimus- ja tilastotiedolla vaikutamme sosiaaliturvaan liittyvään päätöksentekoon. Tuomme tutkimus- ja tilastotietoa esille eri
kanavissa. Näin tuottamamme tieto on laajasti hyödynnettävissä.
VUONNA 2018 Kelan tutkimus-, aktuaari-, tilasto- ja muita julkaisuja ladattiin
351 965 kertaa. Vuonna 2017 latausmäärä oli pienempi, yhteensä 211 939.
Tutkimusblogejamme luettiin 85 416 kertaa.
Vuonna 2017 lukukertoja oli 131 039. Kelan tutkimuksen Twitter-tilillä
oli 8 718 seuraajaa. Vuonna 2017 seuraajia oli 7 359.

Sote -uudistus osana Kelan vastuullisuustyötä
Kela on osallistunut aktiivisesti sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun vuonna 2018.
Olemme olleet valmistelemassa uudistusta monissa kansallisen tason valmisteluryhmissä ja
antaneet lainsäädäntöä koskevia lausuntoja. Olemme myös olleet mukana monessa sosiaali- ja
terveysministeriön kärkihankkeessa. Sosiaaliturvan toimeenpanossa uudistukseen on valmistauduttu muun muassa kehittämällä kumppaneiden kanssa yhteistyömalleja asiakkaan palvelukokonaisuuden tueksi.
Olemme lisäksi toteuttaneet valinnanvapauden tiedonhallintapalveluita tiiviissä yhteistyössä
kansallisten kumppaneidemme kanssa. Vastaamme myös sote-palveluiden maksatusten suorittamisesta suoran valinnan palvelujen palveluntuottajille. Olemme lisäksi valmistautuneet
tarjoamaan neuvontaosaamistamme ja -kanaviamme valinnanvapauspilottien tueksi. Sote-uudistuksen ja valinnanvapauden tiimoilta on lisäksi tehty aktiivista sidosryhmäyhteistyötä mm.
maakuntien ja järjestöjen kanssa.
Asioinnin vaivattomuus

Tavoite 2: Tuemme asiakkaidemme hyvinvointia ja oman elämän hallintaa

Asiakkaidemme hyvinvoinnin tukeminen ja elämän hallinta kytkeytyvät vahvasti palvelujemme vaivattomuuteen. Kelalle on tärkeää, että asiakkaat voivat asioida kanssamme vaivattomasti. Olemme panostaneet tähän kehittämällä asiointitapoja mahdollisimman kattaviksi.
Asiakkaidemme on mahdollista asioida kanssamme eri tavoin: verkossa, etäyhteydellä, palvelupisteissä, ajanvarauksella, puhelimitse ja postitse. Lisäksi kuntien noin 160:ssä asiointipisteessä voi saada neuvontaa Kela-asioista ja verkkoasioinnista.
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Vuonna 2018 Kelaan toimitettiin yhteensä noin 15,2 miljoonaa etuushakemusta. Kaikista Kelaan vuonna 2018 saapuneista hakemuksista verkossa tehtiin 69 %. Vuonna 2017 kaikista hakemuksista verkossa tehtiin 66 %, vuonna 2016 verkkohakemuksia oli 64 % ja sitä edellisenä
vuonna 60 %.

Etä- ja Pop up -palvelut
Jatkoimme etä- ja pop up -palveluidemme kehittämistä vuonna 2018 osana palveluverkkomme
kehitystyötä. Etäpalvelussa asiakas saa Kelan palveluasiantuntijalta neuvoja kuvayhteydellä.
Etäpalvelupisteitä oli vuoden 2018 lopussa 100. Niistä 20 on Pohjois-Suomessa sijaitsevia niin
kutsuttuja Virtu-palvelupisteitä. Etäpalveluna asioitiin noin 4 300 kertaa.
Pop up -palvelu voi olla neuvontaa yksittäisessä tapahtumassa tai tilapäisessä, esimerkiksi kerran kuukaudessa auki olevassa palvelupisteessä. Pop up -tapahtumat ovat pidettyjä, koska palveluasiantuntija tulee asiakkaiden luokse sinne, missä asiakkaita on paljon ja neuvonnan tarve
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on suuri. Pop up -tapahtumia oli vuoden aikana noin 500, yli 3 kertaa enemmän kuin 2017.
Pop up -palvelupisteissä asioitiin 8 700 kertaa.
Tahdomme kehittää palvelumme vaivattomuutta edelleen ja olemme panostaneet tähän eri tavoin vuoden 2018 aikana. Olemme tehneet esimerkiksi erilaisia kokeiluja asioinnin vaivattomuuden kehittämisestä robotiikan avulla. Yksi kokeiluista on vanhempainetuuksiin liittyvä
chattirobotti-kokeilu. Kokeilua aiotaan jatkossa laajentaa.
Tekoälyohjelma Aurora
Olemme mukana valtiovarainministeriön asettamassa kansallisessa tekoälyohjelma Auroran
esiselvityshankkeessa. Vuonna 2018 selvitettiin elämäntilannekohtaisten kokeilujen avulla,
miten voidaan mahdollistaa eri palveluntuottajien palveluista koostuvat sujuvat palvelupolut
eri elämäntilanteissa ja -tapahtumissa. Esiselvityshankkeen osana valmistellaan myös kansallisen tekoälyohjelma Auroran kehitys- ja toteutussuunnitelma vuosille 2019–2022.
Suorakorvaus apteekeissa ja terveydenhuollon palveluissa on asiakkaalle vaivattomin tapa asioida Kelan kanssa.
Vuonna 2018 kokeilimme robotiikkaa etuuskäsittelyn automatisoinnissa. Työtä
jatketaan vuonna 2019.
Mobiilikysely: ”Hoituiko asiasi kerralla kuntoon?” Palvelupisteessä asioineista samaa mieltä oli 56 % (vuonna 2017 samaa mieltä oli 57 %). Puhelimessa asioineista samaa mieltä oli 58 % (vuonna 2017 samaa
mieltä oli 56 %).
Asiakastyytyväisyysindeksi: ”Kelan kanssa asioiminen on helppoa ja vaivatonta.”
Saimme keskiarvoksi 7,35. Saman arvosanan saimme
vuonna 2017.
Syrjäytymisen ehkäisy

Tavoite 3: Toimimme syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Syrjäytymisen ehkäisy on vastuullisuustyömme kulmakivi. Olemme panostaneet syrjäytymisen
ehkäisyyn etuustoiminnan ja kuntoutuksen lisäksi muun muassa toimimalla erilaisilla yhteistyöfoorumeilla eriarvoisuuden vähentämiseksi. Olimme mukana muun muassa pääministeri
Juha Sipilän asettamassa eriarvoisuustyöryhmässä, jonka raportti julkaistiin alkuvuonna 2018.
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Olemme myös tehneet ehdotuksia ja tuottaneet tutkimustietoa yhdessä muiden toimijoiden
kanssa syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Myös tämän kumppanuustyön kehittäminen on keskeinen toimenpiteemme syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Kelan asiantuntijat jalkautuivat Asunnottomien yöhön vuonna 2018. Asunnottomien yön tapahtumissa eri puolilla maata asunnottomilla oli mahdollisuus kysyä
Kelan etuuksista ja saada neuvoa niiden hakemisessa.

Nuorten hyvinvoinnin tukeminen Ohjaamoissa
Vuonna 2018 panostimme nuorten hyvinvointia tukeviin toimiin. Olemme mukana muun muassa kansallisessa Ohjaamo-toiminnassa, jonka tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä.
Ohjaamot tarjoavat 15-29 vuotiaille nuorille tarkoitettuja matalan kynnyksen tieto-, neuvontaja ohjauspalvelua. Palvelua tuotetaan moniammatillisesti yli sektorirajojen.
Osassa Ohjaamoja järjestetään Kelan pop up –palvelua ja osassa Kelan tavoittaa puhelimella tai
Skype-yhteydellä. Ohjaamon moniammatilliselle henkilökunnalle järjestetään koulutusta Kelan
palveluista. Ohjaamoista ohjataan nuoria tarpeen mukaan Kelan matalan kynnyksen Nuottivalmennukseen.
Yhteensä 1281 nuorelle on myönnetty ammatillista kuntoutusta kevyemmin perustein: nuorelta ei ole edellytetty lääkärinlausuntoa kuntoutukseen pääsemiseksi
ja kuntoutusta on voinut hakea suullisesti.

NEET-nuorten kuntoutuksen kehittäminen
Vuonna 2018 käynnistyneessä NEET-nuorten (NEET = not in Employment, Education or Training) kuntoutuksen kehittämisen projektissa on edistetty työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella
olevien 16─30-vuotiaiden nuorten pääsyä kuntoutuspalveluihin. Kaikkiaan 1281 nuorelle on
myönnetty ammatillista kuntoutusta tavallista kevyemmin perustein: nuorelta ei ole edellytetty lääkärinlausuntoa kuntoutukseen pääsemiseksi, ja kuntoutusta on voinut hakea suullisesti. Osana projektia on kehitetty uudenlainen ammatillisen kuntoutuksen NUOTTI-valmennus, jossa nuori saa tuekseen hänen arkeensa jalkautuvan henkilökohtaisen valmentajan.
NUOTTI-valmennuksessa voidaan edetä nuoren tahtiin ja esimerkiksi kannustaa häntä muihin
ammatillisen kuntoutuksen palveluihin, mikä edistää nuoren pääsemistä ammatillisen kuntoutuksen piiriin aiempaa varhaisemmin.
Monimuotoisuus
Tavoite 4: Kehitämme palvelujamme asiakkaidemme ja henkilöstömme monimuotoisuuden huomioimiseksi
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Olemme kehittäneet asiointitapojamme, jotta jokaisella asiakkaallamme on yhdenvertainen
mahdollisuus asioida kanssamme. Vuoden 2018 aikana kehitimme etäpalveluja ja erilaisia
viesti- ja chat-palveluja.
Asiakkaidemme mahdollisuudet asioida kanssamme ovat toimintamme perusta. Palveluidemme saavutettavuus näkyy monella eri tavalla: palvelukanavien laajana valikoimana,
kieli- ja tulkkauspalveluina, erityiskäyttäjäryhmille kohdennettuina palveluina ja muun muassa
selkokielisyyteen panostamisena.
Saavutettavuus on keskeistä myös verkkopalveluissamme. Verkkopalveluidemme saavutettavuuden kehittäminen oli keskeinen painopistealueemme vuonna 2018 ja työmme jatkuu edelleen. EU-direktiivi verkkopalveluiden saavutettavuudesta vaatii, että julkisten toimijoiden
verkkopalvelut ovat saavutettavia viimeistään syyskuussa 2020. Saavutettava verkkopalvelu
on tehty siten, että sen käyttäminen on mahdollista myös kaikille erityiskäyttäjäryhmille. Ymmärrettävistä ja helppokäyttöisistä palveluista hyötyvät kaikki Kelan asiakkaat.
Kela.fi-verkkosivuilla käytiin viime vuonna yli 44 miljoonaa kertaa. Yli puolet
käynneistä tehtiin mobiililaitteilla.

Palvelumme saavutettavuus kytkeytyy myös digitukeen ja digisyrjäytymisen ehkäisyyn
Palvelupisteissämme ja puhelinpalvelussa asiakasta autetaan henkilökohtaisesti verkkoasioinnissa. Vuonna 2018 tukea verkkoasiointitilanteessa annettiin palvelupisteissä lähes 96 000
kertaa ja puhelimessa yli 13 000 kertaa. Opastusta varten oli mahdollista varata lisäksi aika
palvelupisteeseen. Opastusta varten voi myös varata puhelinajan, jolloin Kelasta soitettiin asiakkaalle. Lisäksi Kelan verkkosivuilta löytyy runsaasti käyttövinkkejä ja opastusvideoita, joiden avulla voi tutustua verkkoasiointiin. Olemme myös panostaneet digitukeen ja digitukiyhteistyöhön valtakunnallisella ja paikallisella tasolla yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Kelaan toimitettiin vuonna 2018 yli 20,5 miljoonaa liitettä. Niistä verkossa lähetettiin 60 %. Vuotta aiemmin luku oli 53 %.
Kansalaiskysely: ”Kelan palvelut ovat helposti saavutettavissa.” Täysin tai jokseenkin samaa mieltä oli vastaajista 57 %.
Asiakastyytyväisyysindeksi: ”Asiani soveltui hoidettavaksi valitsemassani palvelukanavassa.” Asteikolla 0─10 saimme arvosanaksi 8,45. Vuonna 2017 arvosanamme oli 8,84.
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Yleistä neuvontaa sosiaalisessa mediassa
Olemme antaneet yleistä neuvontaa myös muun muassa Facebook-sivuillamme. Facebookissa
jakamamme Kela-tärpit saivat vuonna 2018 Vuoden selväsanainen –palkinnon. Voittajan valitsi
eduskunnan oikeusasiamies. Tärpit voi myös kuunnella, ja ne käännetään aina ruotsiksi.

Henkilöstön monimuotoisuuden huomioiminen
Olemme suuri työnantaja ja henkilöstömme monimuotoisuuden huomioiminen on keskeinen
osa vastuullisuuttamme. Henkilöstömme on myös tarpeiltaan ja osaamiseltaan monimuotoista.
Monimuotoisuus on Kelalle merkittävä voimavara. Henkilöstön monimuotoisuuden huomioimisella vahvistamme työhyvinvointia sekä uudistuvaa työ- ja organisaatiokulttuuria.
Henkilöstömme monimuotoisuuden huomioiminen merkitsee myös perheystävällisyyttä, johon tahdomme työnantajana panostaa. Vuoden 2018 henkilöstöbarometrin vastaajista
86,1 % koki voivansa sovittaa työnsä yhteen yksityiselämänsä kanssa. Vuonna 2017 luku
oli 84,7 %.
Digitalisaatio mahdollistaa uudenlaisia työn tekemisen muotoja. Kotona tehtävä etätyö on työmuoto, jolla on myös merkittäviä ekologisia vaikutuksia. Kelalaisten tekemien kotietätyöpäivien määrä on kasvanut vuosi vuodelta ja vuonna 2018 määrä oli merkittävästi aiempia vuosia
suurempi.
Käytämme työaikajoustoja työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi.
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Vastuullisuus työnantajana

Tavoite 5: Olemme vastuullinen työnantaja

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on Kelan tärkein voimavara. Vastuullisena työnantajana haluamme huolehtia henkilöstömme työhyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä. Osaamisen kehittämisen teemaa nostamme esille entisestään vuoden 2019 aikana.
Panostamme henkilöstömme työhyvinvointiin ja työntekijäkokemukseen.
Vuoden 2018 henkilöstöbarometrin mukaan henkilöstömme työtyytyväisyys oli hyvällä tasolla. Vastaajista 82,1 % oli tyytyväisiä työhönsä. Vuonna 2017 vastaava luku oli 82,2 %.
Olemme panostaneet henkilöstömme työhyvinvointiin eri tavoin. Yksi esimerkki on vuoden
2018 alussa käyttöön otettu vapaaehtoistyön kokeilu. Jokaisella kelalaisella oli halutessaan
mahdollisuus käyttää vuoden 2018 aikana yksi iltapäivä vapaaehtoistyöhön, joka tukee hyvinvointia. Toivomme vapaaehtoistyön kokeilun kannustavan henkilöstöämme vapaaehtoistyöhön myös vapaa-ajallaan.
Vapaaehtoistyön tekeminen lisää avunsaajan ja vapaaehtoistyön tekijän hyvinvointia. Mahdollistamalla vapaaehtoistyön lisäämme myös asiakasymmärrystämme, kun pääsemme lähemmäksi avun tarvitsijoita. Näin vapaaehtoistyön mahdollistaminen kehittää myös palveluamme.
Kelan verenluovuttajien ryhmä sai vuonna 2018 kokoon 111 luovutusta. Tämä
merkitsee jopa 333:a* autettua potilasta.
(* = kun jokaisesta veripussista erotellaan punasolut, verihiutaleet, plasmavalmisteet)
Osallistuimme kesällä 2018 kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma Prideen.
Syksyllä 2018 osallistuimme valtakunnalliseen Lapsi mukaan töihin -päivään. Kannustimme henkilöstöämme tuomaan lapsiaan tutustumiskäynnille työpaikalle. Tapahtuma oli osa Kelan Lapsiystävällinen työpaikka -hanketta.
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Kestävän kehityksen viikko
Kestävän kehityksen viikko on Euroopan kestävän kehityksen verkoston (European Sustainable Development Network, ESDN) aloitteesta lanseerattu teemaviikko, jonka tavoitteena on
aloittaa ja tehdä näkyväksi erilaisia kestävän kehityksen hankkeita ja projekteja ympäri Eurooppaa.
Euroopan kestävän kehityksen viikkoa vietettiin 30.5.–5.6.2018. Kela on osallistunut kestävän
kehityksen teemaviikkoon vuosittain. Viikon valtakunnallisena teemana oli kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030. Kela valitsi toimintaohjelman tavoitteista painopisteikseen
tasa-arvon edistämisen ja eriarvoisuuden vähentämisen.
Viikon aikana teimme erilaisia tempauksia ja uutisointeja painopisteisiimme liittyen ja haastoimme kelalaisia mukaan kestävän kehityksen työhön.
Taloudellinen vastuullisuus

Tavoite 6: Toimimme taloudellisesti kestävästi

Taloudelliseen vastuullisuuteemme kuuluu se, että varmistamme toimintamme taloudellisen
kestävyyden. Tämä tarkoittaa Kelan talouden pitkäjänteistä suunnittelua ja seurantaa, taloudellisten riskien hallintaa ja kustannusten ja hyötyjen huomioimista toiminnan kehittämisessä.
Taloudelliseen vastuullisuuteemme kytkeytyy myös yhteiskunnallinen näkökulma, sillä
teemme ennusteita ja arvioita Kelan etuusmenoista ja niiden kehityksestä.
Kehittämistyömme ja investointiemme painopisteenä vuonna 2018 on ollut digitalisaatio.
Digitalisaatio kytkeytyy laaja-alaisesti kaikkeen toimintaamme asiakkaan asioinnista aina henkilöstönäkökulmaan asti. Sen vaikutukset heijastuvat sosiaaliseen, ekologiseen ja taloudelliseen vastuullisuuteemme.
Taloudellinen panostuksemme digitalisaatioon kytkeytyy vahvasti palveluumme ja toimintamme organisointiin. Verkkoasiointi on Kelan monista palvelumuodoista ylivoimaisesti tehokkain. Se säästää Kelan ja yhteiskunnan varoja ja on myös asiakkaallemme vaivaton tapa asioida
kanssamme.
Perinteisessä toimistopalvelussa yhden asiointikerran kustannus on
noin 10 euroa ja verkkoasioinnissa muutamia kymmeniä senttejä.
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Kelan toiminnan taloudelliseen kestävyyteen liittyy myös toimitilojemme tehokas käyttö. Suunnittelemme tulevat toimitilatarpeemme ja niihin tarvittavat investoinnit pitkäjänteisesti. Toimitilojen tehokas käyttö on myös ekologisesti vastuullista.
Toimitalojen tilatehokkuutemme kasvoi 7 % vuonna 2018.
Teimme myös kiertotalouskokeilun, jossa hyödynsimme vanhoja markkinointimateriaalejamme uusien tuotteiden tekemisessä.

Painopisteenä hankintojen vastuullisuuden kehittäminen
Taloudellisen vastuullisuuden kysymykset kytkeytyvät laajasti myös organisaatiomme ulkopuolelle taloudellisina, sosiaalisina ja ekologisina vaikutuksina. Keskeisenä esimerkkinä tästä
on hankintojen vastuullisuus.
Yksi vastuullisuustyömme merkittävimmistä tavoitteista on hankintojen vastuullisuuden kehittäminen. Vuonna 2018 aloitimme työmme äitiyspakkauksen vastuullisuuden kehittämiseksi. Työn tavoitteena on kehittää erityisesti äitiyspakkauksen sosiaalista vastuullisuutta.
Saimme äitiyspakkauksen vastuullisuudesta palautetta myös sidosryhmiltämme.
Jatkamme panostusta äitiyspakkauksen vastuullisuuteen myös vuonna 2019. Tavoitteenamme
on entistä vastuullisempi äitiyspakkaus. Tulemme tarkastelemaan vastuullisuutta myös muissa
hankinnoissamme. Niiden osalta suunnitelmamme tarkentuvat vuoden 2019 aikana.
Tavoitteenamme on entistä vastuullisempi äitiyspakkaus.
Vastuullinen sijoittaminen
Tavoite 7: Sijoitamme varamme vastuullisesti

Sijoitustoiminnassa Kela noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Uudistimme
vastuullisen sijoittamisen periaatteemme vuoden 2019 sijoitussuunnitelman yhteydessä. Raportoimme vastuulliseen sijoittamiseen liittyvistä kysymyksistä Kelan hallitukselle ja tarvitta-
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essa muille Kelan toimielimille sijoitustoiminnan raporttien yhteydessä. Tarkastelemme vuosittain vastuullisen sijoittamisen periaatteiden ajantasaisuutta sijoitussuunnitelman käsittelyn
yhteydessä.

Ilmastotekoja

Tavoite 8: Pienennämme hiilijalanjälkeämme

Laskemme hiilijalanjälkemme ja panostamme sen pienentämiseen.
Olemme laskeneet vuosittaisen sisäisestä toiminnastamme aiheutuvan hiilijalanjälkemme jo
vuodesta 2013 alkaen. Mukaan lasketut osa-alueet ovat energiankulutus, matkustaminen, toimistotarvike- ja kalustehankinnat, paperinkulutus sekä jätteet. Vuonna 2018 hiilijalanjälkemme pieneni mukaan laskettujen alueiden osalta edellisestä vuodesta lähes 14 %*. Merkittävin yksittäinen tekijä hiilijalanjälkemme pienenemisessä oli sähköenergian kulutuksesta aiheutuvien päästöjen väheneminen: Hanselin kilpailuttaman sopimuksen mukaan vuonna 2018
kuluttamamme sähkö oli 100 % uusiutuvalla energialla tuotettua ja sähköenergian hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 0 g/kWh.
*= Energiankulutuksen laskentaa on täsmennetty aiemmasta ja luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edeltävän vuoden kanssa.
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Kelan hiilijalanjäljestä suurin osa muodostuu energiankulutuksesta. Maanlaajuinen palvelupisteverkostomme ja isot toimitalomme vaikuttavat hiilijalanjälkeemme ja erityisesti sähkön ja
lämmityksen kulutukseemme.
Verkkoasioinnin kehittäminen on yksi merkittävä palvelumme hiilijalanjälkeen
vaikuttava tekijä. Kehittämällä verkkopalvelujamme vaikutamme asiakkaamme
asioinnin hiilijalanjälkeen erityisesti paperinkulutuksen ja palvelupisteisiin tehtävien asiointimatkojen vähenemisen myötä.
Osallistuimme valtakunnalliseen Energiansäästöviikkoon vuonna 2018. Viikon
teemanamme oli kestävä työmatkaliikkuminen.
Kela cycling -ryhmä
Kelalaisten oma KeCy, eli Kela Cycling -ryhmä, on osallistunut valtakunnalliseen Kilometrikisaan. KeCyläiset polkivat vuonna 2018 yhteensä 186 404 km. Kilometrejä karttui osallistujille
keskimäärin 800. Vuonna 2017 vastaava luku oli 668. Autoiluun verrattuna hiilidioksidipäästöjä säästyi vuonna 2018 yhteensä 32 620 kg.
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Lisäksi olemme tehneet kaksi kestävän kehityksen sitoumusta. Näistä uusimman teimme
vuonna 2017, ja se liittyy vahvasti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Julkaisimme yhdessä Finanssiala ry:n, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa
yhteisen kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen, joka liittyi terveydenhuollon asiakirjojen digitalisointiin. Digitalisointi koski lääkärintodistus A:ta. Tavoitteena on, että 80 % niistä
välitetään sähköisesti vuonna 2020.
Sitoumuksessa selvitetään uudistuksen ilmastovaikutukset laskemalla lääkärintodistusten välityksen hiilijalanjälki ja seuraamalla, miten se muuttuu, kun sähköisten todistusten määrä kasvaa. Laskennassa huomioidaan jokaisen osapuolen asiakirjaliikenne, kuten postitus ja paperinkulutus.
Vuonna 2018 valtaosa lääkärintodistuksista A välitettiin edelleen paperilla (632 473 kpl). Sähköisesti todistuksista välitettiin vuonna 2018 yhteensä 2 % (13 015 kpl). Lääkärintodistusten
sähköinen välityspalvelu on tarkoitus ottaa laajempaan valtakunnalliseen käyttöön tulevina
vuosina.

Tulevaisuuden näkymiä
Teimme monia vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen kytkeytyviä uudistuksia ja valmistelimme muutoksia, joiden vaikutukset näkyvät tulevina vuosina. Vuoden 2018 keskeiset teemat
nivoutuivat erityisesti hankintojemme vastuullisuuteen, eriarvoisuustyöhön ja syrjäytymisen
ehkäisyyn, työhyvinvoinnin tukemiseen ja sen osana myös vapaaehtoistyön aloittamiseen.
Vastuullisuuden näkökulmasta katsottuna vuosi 2018 oli antoisa ja onnistuimme asettamissamme tavoitteissa melko hyvin. Kehitettävää on kuitenkin edelleen, ja se pitää meidät liikkeessä myös tulevina vastuullisuusvuosina.
Vuosi 2019 lupaa meille erilaisia kehittämisen teemoja. Mielenkiintoinen vastuullisuuteen kytkeytyvä teema on tekoälyn eettisen käytön periaatteiden määrittely. Vastuullisuuteen vaikuttaa sekin, että tulevana vuonna asiakkaamme saavat valita sähköisen päätöksen paperisen sijasta. Mahdollisuus tulee asteittain käyttöön vuoden 2019 aikana. Myös palveluverkkomme ja
palveluidemme kehittäminen jatkuu vuonna 2019. Kehitämme muun muassa etäpalvelua, pop
up -palveluita ja palveluita asiakkaille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista tukea.
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Tavoitteellisella ja kunnianhimoisella vastuullisuustyöllä edistämme kestävää kehitystä koko
yhteiskunnassa.
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Liite 4: Kelan tutkimustyön keskeisiä tuloksia ja havaintoja vuonna 2018
Kelan tutkimustyön keskeisiä teemoja vuonna 2018 olivat perustoimeentulotuki, asumisen
tuet, työttömyysturvan aktiivimalli, perhevapaat, opiskelun ja työelämän ulkopuolella olevat
nuoret, sairausvakuutuskorvausten, erityisesti lääkekorvausten ja sairauspäivärahojen
kohdentuminen, Kelan järjestämä kuntoutus, työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen sekä
alueelliset hyvinvointi- ja terveyserot. Kela teki sosiaali- ja terveysministeriön kanssa
sopimuksen vuosina 2017–2018 toteutetun perustulokokeilun arvioinnista. Ensimmäiset
tulokset perustulokokeilun vaikutuksista julkaistiin helmikuussa 2019.

Sisältö:
1. Perusturvan toimivuus ja päätöksentekoa tukeva tutkimus
2. Perhevapaiden käyttö tutkimuksen valossa
3. Nuorten hyvinvointi tutkimusten valossa
4. Lääkekorvausten kohdentuminen
5. Sairauspäivärahojen kohdentuminen
6. Kelan järjestämä kuntoutus ja vammaisten tulkkauspalvelu
7. Kelan oma toiminta
8. Kelan tutkimusjulkaisusarjoissa ilmestyneet julkaisut vuonna 2018

1. Perusturvan toimivuus ja päätöksentekoa tukeva tutkimus
Vähimmäismääräistä perusturvaa täydennetään asumistuella ja
perustoimeentulotuella
Vuoden 2017 marraskuussa Suomen 16 vuotta täyttäneestä väestöstä 15 % sai tukea
asumiseen, 4 % perustoimeentulotukea ja 3 % molempia. Asumistuen ja perustoimeentulotuen
saaminen on muuta väestöä yleisempää Kelan syyperusteisia etuuksia saavien joukossa.
Asumistuen tarve on melko yleistä lähes kaikissa syyperusteista etuutta saavissa ryhmissä.
Perustoimeentulotuen tarve vaihtelee huomattavasti etuuden mukaan. Erityisesti
vähimmäismääräisten päivärahojen ja työmarkkinatuen saajat täydentävät toimeentuloaan
myös perustoimeentulotuella.
Vähimmäismääräisten päivärahojen korotusta työmarkkinatuen tasolle voidaan pitää oikeana
askeleena, mutta nähtäväksi jää, väheneekö toimeentulotuen tarve vähimmäismääräisiä
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päivärahoja saavien joukossa vain euromääräisesti. Perustoimeentulotuen Kela-siirron myötä
Kelan maksamien ensisijaisten etuuksien, asumistukien ja perustoimeentulotuen
päällekkäisyyttä on aiempaa helpompi tarkastella.
Lähteet: Korpela T. Työmarkkinatukea ja vähimmäismääräisiä päivärahoja täydennetään
yleisesti asumistuella ja perustoimeentulotuella. Kelan tutkimusblogi 18.12.2018.
http://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/4755
Blomgren J, Korpela T. Vähimmäismääräinen sairauspäiväraha ajaa usein myös
toimeentulotuelle. Sosiaalivakuutus 2018; 56 (2): 33–35.
https://sosiaalivakuutus.fi/vahimmaismaarainen-sairauspaivaraha-ajaa-useintoimeentulotuelle/

Perustoimeentulotuen Kela-siirto ja sen arviointi
Perustoimeentulotuki siirrettiin kunnista Kelaan vuoden 2017 alussa. Uudistus on
historiallisesti merkittävä, ja toimeentulotuki poikkeaa muista Kelan hallinnoimista
etuuksista.
Päättäessään Kela-siirrosta eduskunta edellytti, että uudistuksen vaikutuksia toimeentulotukea saavien määrään, toimeentulotukijaksojen kestoon ja toimeentulotuen kustannuksiin seurataan ja arvioidaan myös sitä, tukeeko uudistus tuen luonnetta väliaikaisena,
itsenäistä suoriutumista edistävänä ja syrjäytymistä ehkäisevänä taloudellisena etuutena.
Kelan tutkimusryhmä tekee tätä arviointia sekä itse että yhteistyössä THL:n, Kuntaliiton, Sosten
ja yliopistojen kanssa. Kelan tutkimus on mukana myös Suomen Akatemian TITAtutkimushankkeessa, jossa muun muassa arvioidaan uuden toimeentulotukijärjestelmän
toimivuutta sosiaaliturvajärjestelmän osana.
Tutkimukset osoittavat, että 40 % syyperusteisten etuuksien saajista saa lisäksi asumistukea,
perustoimeentulotukea tai molempia. Nuorista (18–24-vuotiaat) joka viides sai toimeentulotukea Kelasta vuonna 2017. Nuoret saavat perustoimeentulotukea yleensä lyhyitä jaksoja
kerrallaan: yli puolella nuorista toimeentulotukijakso kesti alle 3 kuukautta. Joka kymmenes
nuori sai tukea yhtäjaksoisesti neljä kuukautta tai pidempään ainakin kerran vuoden aikana.
Lähteet: Korpela T. Työmarkkinatukea ja vähimmäismääräisiä päivärahoja täydennetään
yleisesti asumistuella ja perustoimeentulotuella. Kelan Tutkimusblogi 18.12.2018.
http://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/4755
Raittila S ym. Nuoret saavat perustoimeentulotukea yleensä lyhyitä jaksoja kerrallaan. Kelan
Tutkimusblogi 10.1.2019. http://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/4766
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Perustulon rooli julkisessa keskustelussa vahvistui perustulokokeilua aikana
Perustuloa on viime vuosina käsitelty suomalaisessa ja kansainvälisessä mediassa aikaisempaa
useammin. Suomessa aloitettiin vuoden 2017 alussa kaksivuotinen perustulokokeilu. Julkinen
keskustelu perustulosta kasvoi kuitenkin merkittävästi jo vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.
Tutkimus osoittaa, että perustulon asema julkisen keskustelun teemana on vahvistunut. Asiantuntijoiden ja aktivistien lisäksi perustulokeskusteluihin osallistui yhä enemmän kansalaisia, ja
keskustelun uudeksi ulottuvuudeksi nousi kokeiluun osallistuvien omakohtaiset kokemukset.
Suomalainen keskustelu perustulosta keskittyi työllisyysvaikutuksiin ja oli näin ollen näkökulmiltaan ja tavoitteiltaan suppeampaa kuin kansainvälinen keskustelu aiheesta. Toisaalta keskustelun fokus vastasi niitä kysymyksiä, joihin Suomen perustulokokeilulla etsitään vastauksia.
Lähde: Mäkkylä Katja, Simanainen Miska (2018): Perustuloa koskeva julkinen keskustelu ennen perustulokokeilua ja sen aikana. Kela, Työpapereita 139. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/236445

Strateginen tutkimus tuottaa tietoa eriarvoisuudesta − Kela vahvasti mukana
Syksyllä 2015 Suomen Akatemia teki rahoituspäätökset ensimmäisistä strategisen
tutkimuksen hankkeista. Kelan tutkimus osallistuu strategisen tutkimuksen Tasa-arvoinen
yhteiskunta -ohjelmassa kahteen tutkimuskonsortioon: Turun yliopiston johtamaan
Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana (TITA) ja Tampereen yliopiston johtamaan Työ,
tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (WIP). Molemmat hankkeet ovat saaneet
jatkorahoituksen vuoteen 2021 saakka. Hankkeissa on tuotettu laaja-alaista tietoa
yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta ja eriarvoisuutta tuottavista mekanismeista sekä
politiikkatoimista ongelmien korjaamiseksi.
Lähteet: Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa kaikki voittavat -video
TITA-hanke
WIP-hanke

2. Perhevapaiden käyttö tutkimuksen valossa
Isien perhevapaiden käyttö
Vanhempainvapaisiin vuonna 2013 toteutettu uudistus oli merkittävä. Sen lisäksi, että
vanhempainvapaiden käyttöä joustavoitettiin entisestään, saivat isät myös ensimmäistä kertaa
Suomessa aidon, ehdoista vapaan isäkiintiön. Uudistuksella on ollut merkitystä isien
vanhempainvapaiden käyttöön, sillä se lisäsi ennen kaikkea niiden isien osuutta, jotka käyttivät
isän kiintiötä vanhempainvapaan jälkeen (45 %). Toisaalta heti lapsen syntymän jälkeen
vapaata käyttävien isien osuus väheni (70 %). Lisäksi niiden isien osuus, jotka eivät pidä mitään
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vanhempainvapaita, on pysynyt lähes muuttumattomana (24 %). Vaikka noin puolet isistä
käyttää kiintiötään heti vanhempainvapaan päätyttyä, on tärkeää havaita, että lähes neljännes
isistä siirtää vapaan käyttöä siihen asti, kunnes lapsi on hieman alle 2-vuotias. Kelan
etuusrekisteritietoja hyödyntävässä tutkimushankkeessa selvitetään isän perhevapaiden
käyttöä ja tähän yhteydessä olevia tekijöitä.
Lähteet: Saarikallio-Torp Miia, Miettinen Anneli (2018). Family leaves for fathers. Non-users
as a test for policy reforms. Esitys, ESPAnet conference, Vilna, 31.8.2018.
Miettinen Anneli, Saarikallio-Torp Miia (2018). Kurkistus isien perhevapaisiin: tuoretta tietoa
isien perhevapaiden käytöstä. Esitys, Perhetutkimuksen päivät, Tampere, 20.4.2018.

Lastenhoidon tukien vaikutus äitien osallistumiseen työmarkkinoille
Perhepolitiikalla voidaan yrittää vaikuttaa perheiden käyttäytymiseen. Perhevapaat jakautuvat
epätasaisesti vanhempien kesken, ja tukien tasolla on vaikutus äitien päätökseen siirtyä
työhön. Tutkimusraportissa tutkittiin kuinka lastenhoidon tuet, perheen taustatekijät ja äidin
työmarkkina-asema vaikuttavat hoitojakson kestoon. Korkeampi kotihoidon tuki pidentää
kotihoitojaksoja riippumatta kunnan työttömyysasteesta tai äidin työmarkkina-asemasta.
Korkeampi kotihoidon tuki voi vaikuttaa heikossa työmarkkina-asemassa oleviin äiteihin
vahvemmin.
Lähde: Räsänen Tapio, Österbacka Eva, Valaste Maria, Haataja Anita (2019). Lastenhoidon
tukien vaikutus äitien osallistumiseen työmarkkinoille. Kela, Sosiaali- ja terveysturvan
raportteja 14, 2019.

Lasten vuoroasuminen haastaa etuusjärjestelmät
Vanhempien parisuhteen purkautuminen ja eron jälkeinen elämä koskettaa suurta joukkoa
lapsia. Suomessa on runsaat 270 000 lasta tai nuorta, jotka elävät joko yksinhuoltajaperheessä
tai uusperheessä. Lasten tosiasiallisista asumisjärjestelyistä tai vuoroasumisesta eron jälkeen
ei juuri ole tutkittua tietoa tarjolla. Asumisratkaisuilla on kuitenkin vaikutusta moniin
perheiden saamiin etuuksiin. Esimerkiksi yksinhuoltajan talouksista 58 % sai vuonna 2017
asumistukea, mutta etävanhemman asumistuessa vuoroasuvia lapsia ei oteta huomioon. Kelan
tutkimus käynnisti loppuvuodesta lasten vuoroasumista koskevan tutkimushankkeen.
Lähde: Miettinen Anneli, Saarikallio-Torp Miia. Etuusjärjestelmä ei tunnista lasten
vuoroasumista. Sosiaalivakuutus 1/2018: 33–35.
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Äidit kaipaavat joustoa ja valinnanvapautta perhevapaisiin
Iso osa pienten lasten äideistä on varsin tyytyväisiä nykyiseen perhevapaajärjestelmään. Jopa
40 % pienten lasten äideistä on sitä mieltä, ettei perhevapaita ole syytä uudistaa. Jos
järjestelmää kuitenkin lähdetään uudistamaan, toivovat äidit vapaisiin nykyistä enemmän
joustoa ja valinnanvapautta. Äidit vaikuttavat olevan valmiita myös kohtuullisen radikaaleihin
uudistuksiin. Yli 70 % äideistä kannattaa uudistusta, jossa perheet saavat itse valita, hoitavatko
he lasta kotona lyhyemmän aikaa suuremmalla etuudella vai pidemmän aikaa pienemmällä
etuudella. Tulokset käyvät ilmi Kelan tutkimuksen vuonna 2017 toteuttamasta
äitiysavustuskyselystä.
Lähde: Heinonen Hanna-Mari, Saarikallio-Torp Miia. Äidit kaipaavat joustoa ja
valinnanvapautta perhevapaisiin. Kelan tutkimusblogi 21.3.2018.
http://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/4476

3. Nuorten hyvinvointi tutkimusten valossa
Nuoria koskevaa tutkimusyhteistyötä
Seuraamme kehitystä nuorten etuuksien ja palveluiden käytössä ja tuotamme tietoa eri
toimeentuloturvaetuuksille siirtymisen väylistä nuorilla ja lakimuutosten vaikutuksista. Muun
muassa aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt (ADHD) sairausperusteisten etuuksien
perusteena ovat nuorilla yleistyneet. Tämä kehitys näkyy sekä työkyvyttömyyseläkkeissä että
vammaistuissa. Tutkimuksemme mukaan vuoden 2015 lakimuutos on selvästi helpottanut
mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä kärsivien nuorten pääsyä vammaistuen piiriin.
Olemme yhteistyössä Me-säätiön kanssa kehittäneet tiedon visualisointiin työkalun, jonka
avulla voidaan havainnollistaa ja analysoida nuorten etuuspolkuja. Tuotamme tutkimustietoa
syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin kohdentuvien etuuksien ja palveluiden kehittämisen
tueksi yhteistyössä eri tahojen, kuten Jyväskylän yliopiston, kanssa.
Lähteet: Koskenvuo K, Valaste M, Räsänen T, Pyy-Martikainen M. Nuoret pääsevät
vammaistuelle aiempaa helpommin. Sosiaalivakuutus 3/2018, 32.
Koppi koulupudokkaista. Kelan tutkimusblogi 18.6.2018.
http://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/4573
Riskit näkyviin – tutkimustieto auttaa ehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Kelan
tutkimusblogi 4.12.2018 http://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/4731
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Joka viides nuori sai toimeentulotukea Kelasta vuonna 2017
Sosiaali- ja terveysministeriön tilaamassa selvityksessä tarkasteltiin 18–24 -vuotiaiden
nuorten perustoimeentulotuen saantia vuonna 2017. Kyseessä oli ensimmäinen Kelaan
toimeentulotuen saajista kertyvää rekisteritietoa laajasti hyödyntänyt selvitys. Siinä havaittiin,
että kaikista Suomen 18–24 -vuotiaista nuorista joka viides (eli noin 85 000 nuorta) sai
toimeentulotukea Kelasta vähintään yhtenä kuukautena. Yli puolella nuorista ensimmäinen
toimeentulotukijakso kesti alle kolme kuukautta. Viidennes nuorista sai tukea yhtäjaksoisesti
ainakin 8 kuukauden ajan.
Tulosten mukaan tuen saanti pitkittyi erityisesti yksinhuoltajanuorten, pitkäaikaisesti
sairaiden ja vailla ensisijaisia etuuksia olevien nuorten joukossa. Lähes joka toinen nuori oli
ensimmäisenä perustoimeentulotukikuukautenaan vailla ensisijaisia etuuksia. Alle 25vuotiaiden nuorten työttömyysturvan ehdot ovatkin muita tiukemmat. Se onkin yksi syy, miksi
nuoret joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen huomattavasti muuta väestöä yleisemmin.
Lähde: Raittila S, Korpela T, Ylikännö M, Laatu M, Heinonen H-M, Jauhiainen S, Helne T. Nuoret
ja perustoimeentulotuen saanti. Rekisteriselvitys. Helsinki, Kela, Työpapereita 138, 2018.
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018061225711

ADHD-lääkkeiden käyttö on yleistynyt ja vaihtelee alueittain
Yhteensä 1,8 % kaikista alle 18-vuotiaista käyttää ADHD-lääkkeitä. Pojilla osuus (2,9 %) on
suurempi kuin tytöillä (0,6 %), ja erot sukupuolten välillä ovat Suomessa suuremmat kuin
Tanskassa, Saksassa ja Hollannissa. Poikien ADHD-lääkkeiden käyttö viisinkertaistui ja tyttöjen
kuusinkertaistui tutkimuksen tarkastelujaksolla 2006-2016. ADHD-lääkkeiden käyttö yleistyy
myös muualla maailmassa. Yleisimmin ADHD-lääkkeitä käytettiin Pohjois-Karjalan, (3,8 %),
Lapin (3,4 %) ja Etelä-Savon (3,3 %) sairaanhoitopiireissä ja harvinaisinta käyttö oli Etelä-,
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä (1,0–1,2 %). Käytön
lisääntymisestä huolimatta ADHD-lääkkeitä käytetään Suomessa verrattain maltillisesti.
ADHD-lääkehoidon onnistumisesta tiedetään Suomessa vielä melko vähän, la lisätietoa mm.
hoidon kestosta ja tuloksellisuudesta tarvitaan.
Lähde: Vuori M, Aronen E, Sourander A, Martikainen JE, Jantunen T, Saastamoinen LK.
Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) lääkkeiden käyttö yleistyy. Duodecim
134(15):1515-22, 2018 Linkki: https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2018/15/duo14431

Nuorten aikuisten rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttö vähenee
Nuorten aikuisten rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttöä ei ole tiettävästi aikaisemmin
missään tutkittu koko maan kattavalla aineistolla. Rauhoittavia ja unilääkkeitä tulisi käyttää
vain lyhytaikaisesti, ja ne voivat aiheuttaa riippuvuutta. Enää 18-25-vuotiaista nuorista
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aikuisista 19/1000 käyttää rauhoittavia ja unilääkkeitä. Käyttö on vuosina 2006-2014
vähentynyt 22 %:lla. Näiden valmisteiden pitkäaikainen käyttö taas on vähentynyt 40 %, ja sen
yleisyys nuorilla aikuisilla oli 3,3/1000. Rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttö vähenee myös
koko muussa aikuisväestössä. Nuoret naiset käyttävät rauhoittavia ja unilääkkeitä yleisemmin
kuin nuoret miehet, mutta pitkäaikaiskäyttö on nuorilla miehillä yleisempää kuin naisilla.
Tutkimukset antoivat myös uutta tietoa siitä, mitkä lääkeaineet jäävät yleisimmin
pitkäaikaiskäyttöön, mikä antaa työkaluja lääkehoidon rationaalisuuden parantamiseen.
Lähteet: Tähkäpää S, Kurko T, Saastamoinen L, Aalto-Setälä T, Tuulio-Henriksson A, Airaksinen
M. Decreasing trend in the use and long-term use of benzodiazepines among young adults.
Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. 2018 DOI 10.1089/cap.2017.0140
Kurko TAT, Saastamoinen LK, Tuulio-Henriksson A, Taiminen T, Tiihonen J, Airaksinen MS,
Hietala J. Bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäyttö Suomessa: kehitys ja käytetyimmät lääkeaineet
ikäryhmittäin. Suomen lääkärilehti 73 (20), 1292–97c, 2018
Kurko TAT, Saastamoinen LK, Tuulio-Henriksson A, Taiminen T, Tiihonen J, Airaksinen MS,
Hietala J. Trends in the long-term use of benzodiazepine anxiolytics and hypnotics in –A
national register study in Finland for 2006–2014. Pharmacoepidemiology and Drug Safety
27:674–682, 2018."

4. Lääkekorvausten kohdentuminen
Toimeentulotuen saajilla muuta väestöä useammin lääkekorvausoikeuksia sekä
psyykensairauksiin sekä muihin pitkäaikaissairauksiin liittyvien lääkkeiden ostoja
Toimeentulotuen saajat sairastavat ja käyttävät julkisia terveyspalveluja muuta saman ikäistä
väestöä enemmän. Myös lääkkeiden käytössä on eroja. Kun erot ikä- ja sukupuolirakenteessa,
maahanmuuttajataustassa, tulotasossa ja opiskelijoiden osuudessa vakioidaan, toimeentulotuen saajilla on ei-toimeentulotuen saajia useammin lääkekorvausoikeuksia (20 % vs. 15 %)
sekä psyykensairauksiin (34 % vs. 14 %), astmaattisiin sairauksiin (11 % vs. 5 %), diabetekseen
(6 % vs. 3 %) ja sydän- ja verisuonisairauksiin (21 % vs. 13 %) liittyviä lääkeostoja.
Psyykenlääkkeiden käyttö on sitä yleisempää, mitä pidempään toimeentulotukea on saanut,
mutta psyykensairauden vuoksi erityiskorvaukseen oikeutetut saavat toimeentulotukea
yleisimmin vain muutaman kuukauden. Psyykenlääkityksen (korvausoikeus tai lääkeosto) ja
toimeentulotuen saannin yhteys on samansuuntainen kantaväestöllä ja eri maahanmuuttajaryhmissä. Tutkimus vahvistaa käsitystä sairaudesta osana huono-osaisuutta.
Terveysongelmien yleisyys on syytä ottaa huomioon toimeentulotuen saajien palveluita
suunniteltaessa.
Lähde: Aaltonen K, Lekander K, Ahola E, Hiilamo H. Toimeentulotuen asiakkaiden
lääkekorvausoikeudet ja lääkkeiden käyttö. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2018;
55:321−334. https://doi.org/10.23990/sa.68862
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Tyypin 2 diabeteslääkkeiden korvaustason laskun myötä lääkkeiden kulutus laski
hieman
Vuoden 2017 alusta tyypin 2 diabeteksen lääkkeiden korvaustaso laskettiin ylemmästä, 100
%:n korvausluokasta alempaan, 65 %:n korvausluokkaan. Omavastuun nousun arvioitiin
voivan heikentää osalla potilaista heidän mahdollisuuksiaan hankkia lääkkeensä ja lisätä
toimeentulotuen tarvetta. Vuonna 2017 tyypin 2 diabeteslääkkeitä ostaneiden henkilöiden
määrä kasvoi edellisvuodesta 3 %, mutta kulutus väheni 1,4 %. Lääkkeitä ostanutta henkilöä
kohden keskimääräinen kulutus väheni 4 %. Kulutuksen laskua voi selittää se, että vuoden
2016 lopussa tyypin 2 diabeteslääkkeitä ostettiin poikkeuksellisen paljon. Toimeentulotuen
maksusitoumuksen käytön kehitys ei diabeteslääkkeiden kohdalla tilastotietojen mukaan
poikennut muista lääkeryhmistä. Vaikutusten arviointi edellyttää vielä yksilötason tarkastelua.
Lähteet: Kurko T, Heino P, Martikainen JE, Aaltonen K. Diabeteksen lääkehoidot ja
korvaustason laskun vaikutus omavastuisiin. Suomen Lääkärilehti 2018; 73 (24−31):
1584−1590.
https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/diabeteksenlaakehoidot-ja-korvaustason-laskun-vaikutus-omavastuisiin/
Kurko T, Martikainen JE, Rättö H, Aaltonen K. Diabeteslääkkeiden kulutus väheni jonkin verran
vuonna 2017. Kelan tutkimusblogi 16.3.2018. http://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/4466

Diabeteslääkkeiden kustannuskasvu selittyy potilasmäärän kasvulla sekä uusien
lääkkeiden käyttöönotolla
Vuodesta 2003 vuoteen 2015 sairausvakuutuksesta korvattujen diabeteslääkkeiden
kokonaiskustannukset kasvoivat reaalisesti 127 miljoonaa euroa (149 %). Kasvua selittävät
etenkin tyypin 2 diabetespotilaiden määrän kasvu ja vanhojen lääkehoitojen korvautuminen
uusilla ja aiempaa kalliimmilla lääkkeillä. Insuliinien kustannuksia kasvatti merkittävästi myös
kertaoston sisältämän lääkemäärän kasvu. Sekä insuliineissa että tyypin 2 diabeteslääkkeissä
havaittiin myös kustannuskasvua taittaneita tekijöitä. Ilman niiden vaikutusta kustannukset
olisivat kasvaneet nykyistä enemmän. Lakimuutokset ovat alentaneet lääkkeiden hintoja sekä
hintakilpailun että hintaleikkausten kautta. Insuliinien hinnat ovat laskeneet maltillisemmin
kuin tyypin 2 diabeteslääkkeiden hinnat. Yksi selitys tälle lienee vähäisempi hintakilpailu.
Insuliinit eivät tarkastelujaksolla kuuluneet lääkevaihdon tai viitehintajärjestelmän piiriin.
Nykyistä laajempi biosimilaarien käyttöönotto todennäköisesti kiihdyttäisi hintakilpailua,
mikä johtaisi säästöihin insuliinien kokonaiskustannuksissa. On kuitenkin huomattava, että
lääkekustannukset muodostavat vain osan diabeteksen hoidon kustannuksista. Tämän
tutkimuksen tulosten perusteella ei voida arvioida sitä, onko uudempien lääkkeiden
käyttöönotolla ollut vaikutuksia hoidon tuloksiin ja kustannuksiin muualla terveydenhuollossa.
Lähteet: Soppi A, Heino P, Kurko T, Maljanen T, Saastamoinen LK, Aaltonen K. Growth of
diabetes drug expenditure decomposed - a nationwide analysis. Health Policy 2018; 122 (12):
1326−1332.
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Soppi A, Saastamoinen LK, Aaltonen K. Diabeteslääkkeiden kustannukset kasvoivat
merkittävästi – mistä se johtuu? Kelan tutkimusblogi 5.11.2018
http://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/4702

Iäkkäät käyttävät vältettäviksi suositeltuja lääkkeitä, mikä lisää sairaalaan joutumista
ja murtumia
Yli kolmannes iäkkäistä alkaa ajan myötä käyttää lääkkeitä, joita Fimean Lääke75+-tietokanta
suosittelee välttämään yli 75-vuotiailla. Erityisesti 65-74-vuotiailla vältettävien lääkkeiden
aloittaminen oli yhteydessä naissukupuoleen ja korkeampiin tuloihin, mutta yli 75-vuotiailla
nämä tekijät eivät vaikuttaneet. Potilaaseen liittyvät tekijät selittivät vältettävien lääkkeiden
määräämisestä selvästi suuremman osan kuin lääkäriin liittyvät tekijät. Vältettävien lääkkeiden
käyttö oli yhteydessä sairaalaan joutumiseen ja murtumariskin kasvuun. Vältettävien
lääkkeiden käyttö lisäsi sairaalakustannuksia noin 15 % verrattuna niihin, jotka eivät
käyttäneet näitä lääkkeitä. Iäkkäillä vältettävien lääkkeiden määräämiseen tulisi pyrkiä
vaikuttamaan. Kela lähetti vuonna 2018 palautetta 7800 lääkärille, ja kehotti välttämään
trisyklisten masennuslääkkeiden ja pregabaliinin määräämistä iäkkäille.
Lähteet: Hyttinen V, Jyrkkä J, Saastamoinen LK, Vartiainen A-K, Valtonen H. Patient and health
care related factors associated with initiation of potentially inappropriate medication in
community-dwelling older persons. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology. 2018, doi:
10.1111/bcpt.13096
Hyttinen V, Jyrkkä J, Saastamoinen LK, Vartiainen A-K, Valtonen H. The association of
potentially inappropriate medication use on health outcomes and hospital costs in communitydwelling older persons: a longitudinal 12-year study. The European Journal of Health
Economics. 2018 https://doi.org/10.1007/s10198-018-0992-0

Lääkkeiden määräämiskäytännöissä eroja terveydenhuollon toimintasektorien välillä
Tutkimuksessa selvitettiin, miten lääkeostot jakautuvat sen mukaan, toimiiko lääkemääräyksen kirjoittanut lääkäri julkisella vai yksityisellä sektorilla vai työterveyshuollossa, ja
onko lääkevalinnoissa eroja. Julkisen terveydenhuollon lääkärien määräämien lääkkeiden
osuus työikäisten oululaisten lääkeostoista oli 56 %, lääkekustannuksista 70 % ja korvauksista
76 %. Tutkimus antoi viitteitä systemaattisista eroista lääkkeiden määräämiskäytännöissä.
Yksityissektorilla ja työterveyshuollossa potilaat saivat useammin uudempia protonipumpun
estäjiä, statiineja ja reniini-angiotensiinijärjestelmään vaikuttavia lääkkeitä kuin julkisessa
terveydenhuollossa. Erojen kustannusvaikutuksia on syytä tutkia. Tutkimuksen aineistona
käytettiin työikäisiä Oulun asukkaita koskevia rekisteritietoja.
Lähde: Aaltonen K, Miettinen J, Maljanen T, Virta L, Martikainen JE. Avohoidon lääkkeiden
määrääminen julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa sekä työterveyshuollossa. Suomen
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Lääkärilehti 2018; 73 (35): 1875−1880.
https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/laakkeiden-maaraaminenavohoidon-eri-sektoreilla/

5. Sairauspäivärahojen kohdentuminen
Pitkät sairauspoissaolot kääntyivät kasvuun vuonna 2017
Kelan korvaamat sairauspäivärahakaudet yli 10 päivän sairauspoissaoloista kääntyivät kasvuun vuonna 2017. Erityisesti mielenterveysperusteisia päivärahakausia alkoi aikaisempaa
enemmän, ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella alkaneiden kausien väheneminen
pysähtyi. Sairauspoissaolojen yleisyyden muutoksiin vaikuttavat yhtä aikaa useat tekijät. Sairauspäivärahakausien yleistyminen liittynee ainakin osittain parantuneeseen työllisyyteen:
työmarkkinoille on aikaisempaa enemmän työllistynyt myös terveydellisistä ongelmista kärsivää väestöä, jonka terveysongelmat ovat nyt alkaneet tulla esiin sairauspoissaolojen kautta.
Toisaalta myös työn vaativuuden ja kuormittavuuden kasvaminen voi olla yhteydessä sairauspoissaolojen yleistymiseen. Mielenterveysperusteisiin sairauspäivärahakausiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä ne ovat kääntyneet kasvuun kaikissa ikäryhmissä sekä naisilla että
miehillä.
Lähteet: Blomgren Jenni (2018): Sairauspoissaolot kääntyneet kasvuun – mielenterveysperusteiset sairauspäivärahakaudet yleistyneet. Tutkimusblogi, Kelan tutkimus, 19.3.2018.
http://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/4473.
Tuulio-Henriksson Annamari & Blomgren Jenni (2018): Mielenterveysperusteiset sairauspäivärahakaudet vuosina 2005–2017. Työpapereita 136. Helsinki: Kelan tutkimus, 2018.
Tuulio-Henriksson Annamari, Blomgren Jenni (2018): Mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot yleistyneet kaikissa ikäryhmissä ja erityisesti naisilla. Tutkimusblogi, Kelan tutkimus,
4.4.2018. http://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/4502.

Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella alkaneita sairauspäivärahakausia
enemmän työntekijäasemassa olevilla kuin toimihenkilöillä
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (tules) ovat yleisin sairausryhmä, jonka perusteella Kela maksaa sairauspäivärahaa. Vuonna 2014 eniten tules-päivärahakausia aiheuttivat selkäsairaudet
(yleisimpänä selkäsärky) ja hartianseudun pehmytkudossairaudet. Sen sijaan nivelrikon, nivelreuman ja välilevysairauksien takia alkaneet poissaolokaudet olivat muita tules-kausia pidempiä. Kaikissa tules-sairausryhmissä päivärahakausia oli selvästi enemmän työntekijäasemassa
olevilla kuin toimihenkilöillä. Poissaolojen ilmaantuvuuden sosioekonomiset erot olivat kuitenkin suurimmat hartianseudun pehmytkudossairauksien ja selkäsäryn perusteella alkaneissa
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sairauspäivärahakausissa ja poissaolokausien pituuden erot suurimmat nivelreuman ja välilevysairauksien ja miehillä myös lonkan nivelrikon takia alkaneissa poissaoloissa. Sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota
sekä poissaolon diagnoosiin että työkyvyttömäksi tulleen ammattiasemaan.
Helsingin yliopiston ja Kelan yhteistyötutkimuksessa selvitettiin sairauspoissaolojen vuosittaista yleisyyttä ja muutoksia ammattiin perustuvissa sosioekonomisissa ryhmissä laajalla, työikäistä väestöä edustavalla rekisteriaineistolla.
Lähteet: Pekkala Johanna, Rahkonen Ossi, Pietiläinen Olli, Lahelma Eero, Blomgren Jenni
(2018): Sickness absence due to different musculoskeletal diagnoses by occupational class: a
register-based study among 1.2 million Finnish employees. Occupational and Environmental
Medicine 2018;75(4): 296–302. doi: 10.1136/oemed-2017-104571.
Pekkala Johanna, Blomgren Jenni, Lahelma Eero, Rahkonen Ossi (2018): Työntekijöillä enemmän sairauspoissaoloja kuin toimihenkilöillä – erojen suuruus vaihtelee sairausryhmittäin.
Tutkimusblogi, Kelan tutkimus, 26.4.2018. http://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/4530

Sairauspoissaolon pitkittyminen ennustaa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä
Pitkä, yli puoli vuotta kestävä sairauspoissaolo ennustaa erittäin vahvasti myöhempää työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä. Ylemmässä toimihenkilöasemassa olevilla sairauspäivärahakauden pitkittyminen ennustaa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä vielä voimakkaammin
kuin työntekijäasemassa olevilla. Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuteen voidaan vaikuttaa
ehkäisemällä sairauspoissaolojen pitkittymistä. Huomiota on kiinnitettävä myös eri ammattiryhmien työkyvyttömyyspolkuihin. Turun yliopiston, Kelan ja Eläketurvakeskuksen yhteistyötutkimuksessa selvitettiin sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen yhteyttä ammattiin perustuvissa sosioekonomisissa ryhmissä laajalla, työikäistä väestöä edustavalla rekisteriaineistolla.
Lähde: Salonen Laura, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko, Niemelä Mikko (2018): Sickness absence as a predictor of disability retirement in different occupational classes: a register-based
study of a working-age cohort in Finland in 2007–2014. BMJ Open 2018;8:e020491. doi:
10.1136/bmjopen-2017-020491.

Hylättyä työkyvyttömyyseläkepäätöstä seuraa usein työttömyys ja etuusvuorottelu
Valtaosa hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneista on eläkepäätöstä seuraavina
vuosina työttömänä. Samoin melko yleistä on vuorottelu työttömyysetuuden, sairauspäivärahan tai kuntoutusrahan välillä. Toimeentulo etuuksilla aktiivisille työmarkkinoille tai työhön
paluun sijaan on yhteiskunnalle kallista. Terveyden ja toimeentulon ongelmien kasautumisen
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välttämiseksi suomalaisten toimintakykyä olisi tuettava mahdollisimman varhain. Puuttumispisteitä, terveystarkastuksia ja kuntoutusoikeuden varmistamista tarvittaisiin erityisesti työttömille, jotka päätyvät muita todennäköisemmin sekä hylkääviin työkyvyttömyyseläkepäätöksiin että ”etuuspolulle” hylkäävän päätöksen jälkeen. Kelan ja Eläketurvakeskuksen tutkimuksessa kohdejoukkona oli vuoden 2010 aikana työeläkelaitoksesta ja/tai Kelasta hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneet 18–58 vuotiaat, jotka olivat hakeneet täyttä työkyvyttömyyseläkettä.
Lähteet: Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko (2018): Mitä hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen jälkeen? Työttömyys-, sairauspäiväraha- ja kuntoutusrahaetuudet
sekä uudet eläkepäätöksen neljän vuoden seurannassa. Yhteiskuntapolitiikka 2018; 83 (2):
117–131.
Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko (2018): Hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen jälkeen toimeentulo on vakiintumatonta. Tutkimusblogi, Kelan tutkimus [Research
blog, The Social Insurance Institution of Finland], 4.5.2018. http://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/4534

6. Kelan järjestämä kuntoutus
Kuinka Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainmuutoksen toimeenpano onnistui?
Kelan ammatillisen kuntoutuksen lakiuudistus muutti kuntoutuksen myöntökriteerejä vuonna
2014. Tutkimuksessa selvitettiin lakiuudistuksen toimeenpanoa ja kysyttiin, miten työ- ja opiskelukyvyn heikkenemistä ja asiakkaan kokonaistilannetta arvioitiin uuden lain puitteissa. Kuntoutukseen hakijan kokonaistilanteen arvioiminen oli uusi tehtävä, jota tutkimuksen mukaan
Kelan ratkaisijat ja asiantuntijalääkärit pitivät keskeisenä mutta vaikeana osana uutta toimintapolitiikkaa. Tutkimuksen mukaan kuntoutuksen hakijoiden työkyky oli sekä ennen lain uudistusta että sen jälkeen heikko. Niillä, joiden työkyky oli parempi, esiintyi vähemmän koettuja
sosiaalisia ja elämäntilannehaittoja. Hakemista arvioivat onnistuneeksi erityisesti työkykyiset
työlliset hakijat, jotka olivat myös tyytyväisiä Kelaan. Vastaavasti riittämätöntä toimeentuloa
kokevien ja työttömien ryhmät olivat tyytymättömiä. Kuntoutuksen myöntämiseen liittyi erottamattomana osana viranomaistasoista ja organisaatiotasoista harkintavaltaa.
Lähde: Kelan ammatillisen kuntoutuksen lakiuudistus Ihanteet, toimeenpano ja harkintavalta
Kaisa Haapakoski, Leena Åkerblad, Asko Tolvanen, Mikko Mäntysaari Sami Ylistö, Sirpa Kannasoja Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 12 URI: http://urn.fi/URN:NBN:fife2018112749301
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Intensiiviset kuntoutuskurssit traumaattisen aivovamman saaneille aikuisille. Hyödyt
ja soveltuvuus Kelan järjestämäksi kuntoutukseksi
Tutkimuksessa arvioitiin, soveltuvatko traumaattisen aivovamman saaneille aikuisille suunnatut intensiiviset kuntoutuskurssit Kelan järjestämäksi kuntoutukseksi. Kela on järjestänyt intensiivisiä kuntoutuskursseja harkinnanvaraisena kuntoutuspalveluna vuodesta 2015. Tavoitteena on auttaa kuntoutujia ymmärtämään aivovamman vaikutuksia heidän elämäänsä ja tukea
heidän ammatillisia tavoitteitaan. Kuntoutujat ja heidän läheisensä kokivat kurssit hyödylliseksi ja merkitykselliseksi. Kursseilla kuntoutujat oppivat ymmärtämään aivovamman vaikutuksia elämäänsä ja saivat tukea muuttuneeseen elämäntilanteeseensa. Lisäksi kurssit ovat helpottaneet kuntoutujien arjessa selviytymistä. Intensiivisten kurssien aikana voidaan tehdä kokonaisvaltainen arvio kuntoutujien toimintakyvystä, ja niillä voidaan tukea kuntoutujien elämänhallintaa. Kurssit eivät tue aivovamman saaneiden henkilöiden välitöntä työhön palaamista. Kaikki kuntoutujat oli kursseilla todettu työkyvyttömiksi kaikkeen ansiotyöhön. Intensiivisten kurssien tehtävää ja tavoitteita aivovamman saaneiden henkilöiden kuntoutuspolussa
ja palvelujärjestelmää täydentävänä kuntoutuspalveluna tulisi selkeyttää kuntoutusprosessiin
osallistuvien toimijoiden välisenä yhteistyönä.
Lähde: Paavonen Anna-Marie, Salminen Anna-Liisa (2018): Intensiiviset kuntoutuskurssit
traumaattisen aivovamman saaneille aikuisille. Hyödyt ja soveltuvuus Kelan järjestämäksi kuntoutukseksi. Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 9.

Tunnesäätelyn ja käyttäytymisen haasteet vähentyivät perhekuntoutukseen osallistuneilla lapsilla
Kela on kehittänyt 2010-luvulla monimuotoista perhekuntoutusta (LAKU- ja Etä-LAKU-hankkeet). Perhekuntoutusta on järjestetty 5–12-vuotiaille lapsille, joilla on diagnosoitu neuropsykiatrinen häiriö, ja heidän perheilleen. Tutkimuksen perusteella perhelähtöinen, vuorovaikutuksellinen kuntoutus soveltuu lasten tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen haasteiden ehkäisyyn ja hoitoon. Asiakasperheet, yhteistyökumppanit ja työntekijät kokivat LAKU- ja EtäLAKU-kuntoutuksen pääsääntöisesti hyödylliseksi ja lapsen sekä perheen toimintakykyä parantavaksi kuntoutusmuodoksi.
Lähde: Vuori Miika, Tuulio-Henriksson Annamari, Autti-Rämö Ilona (2018): Kelan kehittämän
monimuotoisen perhekuntoutuksen tuloksellisuus, soveltuvuus ja hyväksyttävyys. Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 11, 2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018112248835

Puhevammaisilla henkilöillä tulkkina toimii usein läheinen tai avustaja
Puhevammaiset henkilöt käyttävät Kelan tulkkauspalvelua huomattavasti vähemmän kuin
kuulovammaiset ja kuulonäkövammaiset henkilöt. Puhevammaisten henkilöiden moninaisen
avun tarve on yksi keskeinen tekijä, joka selittää tulkkauspalvelun käytön vähäisyyttä.
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Lähde: Roisko Eija, Vesala Hannu ja Ylitalo Juho (2018). Myönnetty, ei käytetty. Selvitys puhevammaisten tulkkauspalvelun haasteista ja mahdollisuuksista vuosina 2011–2014. Kela, Työpapereita 143. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/251192

7. Kelan oma toiminta
Verkkoasioinnin määrä kasvaa tasaisesti – vajaa viidennes asiakkaista hoitaa kaikki
Kela-asiansa verkossa
Kelan asiakkaat hoitavat asioitaan yhä enemmän verkossa. Verkkoasiointien määrä on lisääntynyt tasaisesti koko 2010-luvun ajan. Asioinnit hyppäsivät vielä aivan uudelle tasolle vuonna
2017, kun perustoimeentulotuki siirtyi kunnista Kelan hoidettavaksi.
Kaikkiaan Kelan verkkosivuilla vierailtiin viime vuonna 40 miljoonaa kertaa. Innostuneimpia
verkkopalvelujen käyttäjiä ovat nuoret. Kaikki asiakkaat eivät kuitenkaan osaa tai halua hoitaa
asioitaan itse verkossa.
Lähde: Mattila Hannu (2018): Verkkoasiointi Kelassa. Kela, Työpapereita 135.

Släkten, sisun, socialpolitiken – den finländska sociala trygghetens historia som en seriebok
Nu kan man ta del av den sociala trygghetens historia i form av en tecknad serie. Serieboken
Släkten, sisun, socialpolitiken som Folkpensionsanstalten (FPA) har gett ut handlar om den fiktiva släkten Valtanen och den finländska sociala trygghetens utveckling från slutet av 1800talet fram till våra dagar. Sju serietecknare som alla gått serieteckningslinjen vid konstskolan i
Limingo står för manuskriptet och illustrationerna. För faktainnehållet svarar forskare vid FPA.
Publikation: Släkten, sisun, socialpolitiken. Utvecklingen av den sociala tryggheten i Finland.
FPA 2018. http://hdl.handle.net/10138/268050
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8. Kelan julkaisemat tutkimusjulkaisut vuonna 2018
Painetut julkaisut
1. Marjo Romakkaniemi, Jari Lindh ja Merja Laitinen
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Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 147
2. Piia Pekola
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Studies in social security and health research 148
3. Jussi Tervola
Supporting gender equality and integration. Immigrant families’ child care choices in the
Nordic policy context
Studies in social security and health research 149
4. Hanna Koskinen
Pharmaceutical expenditures, reference price system and competition in the pharmaceutical market. A register study
Studies in social security and health research 150
5. Iris Pasternack, Carita Fogelholm ja Eerika Koskinen
Selkäydinvammapotilaiden kuntoutuksen vaikuttavuus
Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 151
6. Pauliina Mattila-Holappa
Mental health and labour market participation among young adults
Studies in social security and health research 152
7. Kaija Appelqvist-Schmidlechner, Riikka Lämsä ja Annamari Tuulio-Henriksson
Oma väylä. Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen soveltuvuus, hyödyt ja koettu vaikuttavuus
Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 153
8. Leena Åkerblad, Kaisa Haapakoski, Asko Tolvanen, Mikko Mäntysaari, Sami Ylistö ja Sirpa
Kannasoja
Henkilökeskeisyyden ehdot. Kelan ammatillisen kuntoutusselvityksen arviointi
Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 154
9. Jarkko Remahl, Aapo Kukko, Petrus Louhio, Iina Sofia Silventoinen, Niilo Kämäräinen,
Tessa Astre ja Emma Haapamäki
Släkten, sisun, socialpolitiken. Utvecklingen av den sociala tryggheten i Finland
erillisjulkaisu
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Nettijulkaisut
1. Kerttu Huttunen, Joanna Kosonen, Teija Waaramaa ja Marja-Leena Laakso
Tunne-etsivät-pelin vaikuttavuus lasten sosioemotionaalisen kehityksen tukemisessa
Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 8
2. Anna-Marie Paavonen ja Anna-Liisa Salminen
Intensiiviset kuntoutuskurssit traumaattisen aivovamman saaneille aikuisille. Hyödyt ja
soveltuvuus Kelan järjestämäksi kuntoutukseksi
Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 9
3. Kristiina Härkäpää ja Anu Kippola-Pääkkönen, toim.
Sopeutumisvalmennus osallistujien ja toteuttajien arvioimana
Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 10
4. Miika Vuori, Annamari Tuulio-Henriksson ja Ilona Autti-Rämö
Kelan kehittämän monimuotoisen perhekuntoutuksen tuloksellisuus, soveltuvuus ja hyväksyttävyys
Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 11
5. Kaisa Haapakoski, Leena Åkerblad, Asko Tolvanen, Mikko Mäntysaari, Sami Ylistö ja Sirpa
Kannasoja
Kelan ammatillisen kuntoutuksen lakiuudistus. Ihanteet, toimeenpano ja harkintavalta
Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 12
6. Aila Järvikoski, Esa-Pekka Takala, Pirjo Juvonen-Posti ja Kristiina Härkäpää
Työkyvyn käsite ja työkykymallit kuntoutuksen tutkimuksessa ja käytännöissä
Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 13
7. Nina Nevala, Irmeli Pehkonen, Antti Teittinen, Hannu T. Vesala, Pia Pörtfors ja Heidi Anttila
Kuntoutuksen vaikuttavuus kehitysvammaisten toimintakykyyn ja työllistymiseen sekä
sitä estävät ja edistävät tekijät. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus
Työpapereita 133/2018
8. Miika Vuori
Lasten elämänlaatumittarin (Kid-KINDL-R) sisäinen yhtenevyys suomalaisessa lapsiaineistossa
Työpapereita 134/2018
9. Hannu Mattila
Verkkoasiointi Kelassa
Työpapereita 135/2018
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10. Annamari Tuulio-Henriksson ja Jenni Blomgren
Mielenterveysperusteiset sairauspäivärahakaudet vuosina 2005–2017
Työpapereita 136/2018
11. Pertti Honkanen
Odotelaskelmat työllisyyden, työttömyyden ja eläkeajan arvioinnissa
Työpapereita 137/2018
12. Simo Raittila, Tuija Korpela, Minna Ylikännö, Markku Laatu, Hanna-Mari Heinonen, Signe
Jauhiainen ja Tuula Helne
Nuoret ja perustoimeentulotuen saanti. Rekisteriselvitys
Työpapereita 138/2018
13. Katja Mäkkylä ja Miska Simanainen
Perustuloa koskeva julkinen keskustelu ennen perustulokokeilua ja sen aikana
Työpapereita 139/2018
14. Lotta Hautamäki, Farid Ramadan, Paula Ranta, Eija Haapala ja Tiina Suomela-Markkanen
Eläinavusteinen terapia. Katsaus tutkimuskirjallisuuteen ja toimintaan Suomessa
Työpapereita 140/2018
15. Tapio Isolankila, Eeva-Maria Keski-Säntti ja Jukka Mattila
Laskelmia perhevapaauudistuksesta. Koonti valmistelutyössä syntyneistä taustatiedoista
Työpapereita 141/2018
16. Harri Antikainen, Jarmo Rusanen ja Päivi Tillman
Sairausvakuutuksen korvaamien taksimatkojen yhdistelyllä saavutettavien säästöjen arviointi. Paikkatietoanalyysi Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella tehdyistä taksimatkoista vuonna 2015
Työpapereita 142/2018
17. Eija Roisko, Hannu T. Vesala ja Juho Ylitalo
Myönnetty, ei käytetty. Selvitys puhevammaisten tulkkauspalvelun haasteista ja mahdollisuuksista vuosina 2011–2014
Työpapereita 143/2018
18. Riitta Seppänen-Järvelä, toim.
Menetelmällisyys kuntoutuksen tutkimuksessa. Havaintoja ja kokemuksia Muutos-hankkeen tutkimuksista
Työpapereita 144/2018
19. Leena K. Saastamoinen, Timo Maljanen, Jaana Martikainen, Maria Valaste ja Hennamari
Mikkola
Mitä tapahtui Eksotessa? Lääkekustannukset sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiossa
Työpapereita 145/2018
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Julkaisut Kuntoutusta kehittämässä -sarjassa vuonna 2018

1. Mari Honkanen, Raija Sipilä ja Jorma Komulainen
Kuntoutussuositusten implementointi 2015–2017. Kehittämishankkeen loppuraportti
2. Nea Vänskä, Salla Sipari, Kirsi Pollari ja Annu Huisman
Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa. LOOK-hankkeen arviointiraportti
3. Erja Sandberg ym.
Toimintakyvyn arviointi 16–29-vuotiailla NEET-nuorilla. Suositus avuksi Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ohjattaessa
4. Kelan monimuotoisen perhekuntoutuksen kehittämistyö. Palveluntuottajan näkökulma
5. Salli Alanko ja Riikka Lämsä, toim.
Oma väylä -kuntoutuksen kehittäminen. Kehittämistyö palveluntuottajan näkökulmasta

Lisätietoa ja tilaukset:
Uusin tutkimustieto löytyy tutkimuksen verkkosivuilta osoitteesta: www.kela.fi/tutkimus.
Ajankohtaista keskustelua voi käydä Tutkimusblogissa osoitteessa: tutkimusblogi.kela.fi. Kelan
tutkimusta voi seurata myös Twitterissä: twitter.com/kelantutkimus ja SlideSharessa:
www.slideshare.net/kelantutkimus.
Kaikki sarjoissa ilmestyneet julkaisut ja suurin osa muistakin julkaisuista on saatavissa ilmaiseksi verkkosivuilta. Painettujen julkaisujen tilaukset: julkaisut@kela.fi.
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