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Vuosi lyhyesti

Työllisyysrahaston tilinpäätöstiedote vuodelta 2021
Työllisyysrahaston
tulos vuodelta 2021
oli koronapandemian
vaikutuksesta edelleen
alijäämäinen.

•
•
•
•
•
•
•
•

Työttömyysvakuutusmaksut ja muut tuotot yhteensä 3 335 (3 340) miljoonaa euroa
Maksetut työttömyys- ja aikuiskoulutusetuudet sekä hallintokulut yhteensä 3 750 (3 947)
miljoonaa euroa
Nettovarallisuuden muutos (vuositulos) -412 (-623) miljoonaa euroa
Nettovarallisuus 633 (1 045) miljoonaa euroa
Sijoitukset ja varat yhteensä 2 018 (2 423) miljoonaa euroa
Nostettuja lainoja ja muita velkoja yhteensä 1 385 (1 379) miljoonaa euroa
Työttömyysaste keskimäärin 7,7 % (7,7 %)
Sijoitusten tuotto 0,7 % (-0,7 %)

Sulkuihin on merkitty vuoden 2020 tiedot.
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Toimitusjohtajan katsaus
Toinen koronavuosi oli Työllisyysrahaston
kolmas toimintavuosi. Olemme siis toimineet
uuden rahaston toiminnasta kaksi kolmasosaa etätyötä tehden ja poikkeusolojen rajoituksia noudattaen. Koronan vaikutuksista
huolimatta hoidimme myös vuonna 2021
tehtävämme hyvin ja tarjosimme rahoitusta
työttömyysturvaan sekä muuhun sosiaaliturvaan. Lisäksi tuimme aikuisten osaamisen
kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla.
Vuonna 2021 työttömyysturvamenot pysyivät koronaviruspandemian vaikutuksesta
korkealla tasolla, ja Työllisyysrahaston tulos
oli selvästi alijäämäinen. Vuoden toisella
puoliskolla Suomen talouden kasvu kuitenkin
vahvistui, mikä näkyi myös työttömyyden
alentumisena ja parantuneena työllisyytenä.
Alijäämästä huolimatta rahaston tulos olikin
selvästi parempi kuin vuoden 2021 talousarviota hyväksyttäessä arvioitiin, ja maksuvalmiutemme pysyi hyvänä koko vuoden.
Työttömyysvakuutusmaksut saatiin kerättyä
kattavasti ja hoidimme vastuullamme olevat

rahoitustehtävät hyvin. Rahoituksen varmistamiseksi työttömyysvakuutusmaksuihin
tehtiin rahaston esityksestä maltillinen korotus vuodelle 2022.
Työttömyysturvan lisäpäivien poistamisesta
seuraa muutoksia Työllisyysrahastolle. Tilalle
tulee muutosturvapaketti, jonka rahasto rahoittaa ja perii siihen rahoitusta työnantajilta
uudella muutosturvamaksulla. Lakiehdotuksen mukaan muutokset tulevat voimaan
vuoden 2023 alussa. Olemme valmistelleet
muutosten toimeenpanoa alkuvuodesta 2021
lähtien. Lisäksi osallistuimme valmisteluun,
jossa Työvoimapalveluiden kuntasiirron
vaikutuksia työttömyysturvan rahoitukseen
selvitettiin.
Kevään aikana selvitettiin myös tehtäviemme
laajentamista aikuisten osaamisen kehittämisessä. Kesäkuussa julkistetussa esityksessä
ei ehdoteta rahaston tehtävien laajentamista,
mutta esitys sisältää useita ehdotuksia nykyisiin tehtäviin ja etuuksiin. ››
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Esitysten mahdollisesta jatkosta ei tätä kirjoitettaessa ole vielä tietoa.

vaikutuksista eduskunnalle. Toimintavuoden
aikana uudistimme myös organisaatiotamme,
jotta meillä on entistä paremmat edellytykset
saavuttaa tavoitteemme ja tuottaa palveluitamme tehokkaasti sekä asiakaslähtöisesti.
Syksyn aikana saimme valmiiksi asiakasstrategiamme, jonka avulla kehitämme suunnitelmallisesti palveluitamme ja toimintatapojamme asiakkaidemme sekä toimintaympäristön
tarpeiden mukaisesti.

Elokuussa 2020 voimaan tullut aikuiskoulutustukiuudistus on lisännyt jonkin verran
työn ja opiskelun yhdistämistä aikuiskoulutustukiaikana, mikä olikin yksi uudistuksen
tavoitteista. Uudistuksen myötä myös aikuiskoulutustukihakemusten määrä kasvoi
huomattavasti, kun tuen hakeminen muuttui
kaksivaiheiseksi. Vastasimme kasvaneisiin
hakemusmääriin automatisoimalla maksuhakemusten käsittelyä ja uudistamalla järjestelmiämme. Tavoitteenamme on myös jatkossa
kasvattaa automaatioastetta entisestään.
Aikuiskoulutustukiuudistuksen vaikutuksia arvioitiin vuoden aikana ja joulukuussa
2021 sosiaali- ja terveysministeriö raportoi

Vuoden 2021 alussa teimme päätöksen
muuttaa uusiin toimitiloihin Helsingin Ruoholahteen. Valmistelimme muuttoa henkilökuntaa laajasti osallistaen, ja uudet toimitilat
suunniteltiin henkilöstöltä saadun palautteen
perusteella nykyaikaisia ja vaihtelevia työnteon tapoja palvelevaksi monitilatoimistoksi.
Uusiin toimitiloihin pääsimme muuttamaan
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vuoden 2022 alussa. Koska koronavirusta on
tätä kirjoittaessa edelleen runsaasti liikkeellä,
uuden toimiston laajamittaisempi käyttöönotto saa vielä odottaa. Sen aika tulee toivottavasti vuoden 2022 aikana.
Kaiken kaikkiaan onnistuimme hoitamaan
tehtävämme laadukkaasti ja tuomaan turvaa työn muutoksissa, kuten strategiamme
edellyttää. Osaavat ja ammattitaitoiset työntekijämme ansaitsevat suuret kiitokset viime
vuoden ponnistuksista.

JANNE METSÄMÄKI
toimitusjohtaja
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Työllisyysrahaston toimintaympäristö
Työllisyysrahaston
tulos vuodelta 2021
oli koronapandemian
vaikutuksesta edelleen
alijäämäinen.

Tilinpäätös osoittaa 412 miljoonan euron
alijäämää vuodelle 2021. Työllisyysrahaston
nettovarallisuutta (suhdannepuskuri) oli tilikauden lopussa jäljellä 633 miljoonaa euroa,
kun vastaava luku vuonna 2020 oli 1 045
miljoonaa euroa.
Työttömyysaste ja työttömien työnhakijoiden
määrä laskivat erityisesti toisella vuosipuoliskolla merkittävästi. Keskimääräinen työt-

Aikuiskoulutustuen suosio kasvoi edelleen
vuonna 2021. Vuonna 2021 aikuiskoulutustukea maksettiin 28 322 (27 066) henkilölle yhteensä 175,3 (186,9) miljoonaa euroa.
Maksettu rahamäärä laski noin 6 prosenttia vuodesta 2020, mutta tukea saaneiden
henkilöiden määrä nousi. Arvioimme, että
rahamääräinen lasku johtuu lakiuudistuksen
yhteydessä tuen määrän laskentaan tehdyistä
muutoksista sekä työssäkäynnin ja opiske-

tömyysaste oli vuonna 2021 noin 7,7 %, mikä
on keskimääräisesti samaa tasoa kuin edellisvuonna. Kerätyt työttömyysvakuutusmaksut
nousivat, mikä johtui palkkasumman selkeästä noususta sekä korotetuista työttömyysvakuutusmaksujen prosenteista.

lun yhdistämisen yleistymisestä. Myönteisiä
ammattitutkintostipendipäätöksiä annettiin
26 257 kappaletta, ja stipendin sai 25 949
henkilöä. Myönteisten päätösten määrä on
noin prosentin vähemmän kuin 2020. Stipendejä maksettiin yhteensä 10,4 miljoonaa
euroa, vajaan 2 prosenttia vähemmän kuin

Vuoden 2021 työnantajan työttömyysvakuutusmaksutulot olivat yhteensä 1 160 (993)
miljoonaa euroa, ja työnantajan omavastuumaksutulot yhteensä 23 (26) miljoonaa euroa.
Palkansaajan työttömyysvakuutustulot olivat
yhteensä 1 241 (1 073) miljoonaa euroa.

edellisenä vuonna (10,6 milj. euroa).
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Työllisyysrahaston talous
Työttömyysetuuksien
rahoituksesta annetun
lain 3 §:n mukaan
Työllisyysrahastolla
on suhdannepuskuri
maksuvalmiuden
turvaamiseksi ja
ennakoitavissa olevista
kansantalouden
suhdannevaihteluista
johtuvien työttömyysvakuutusmaksujen muutosten
tasaamiseksi.

Suhdannepuskuri muodostuu rahaston tuottojen ja menojen erotuksena. Sen enimmäismäärä on kuuden prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaava vuotuisten menojen
määrä Suhdannepuskuri voi olla syvässä
suhdannetaantumassa velkapuolella vastaavien menojen verran.
Puskurin enimmäismäärä lasketaan siten,
että Työllisyysrahaston vastuulla olevat vuotuiset menot, 2 840 miljoonaa euroa vuonna
2021, jaetaan kyseisen vuoden keskimääräisellä työttömyysasteprosentilla (7,7) ja kerrotaan luvulla 6. Laissa määritelty puskurin
enimmäismäärä oli 2 220 miljoonaa euroa
vuonna 2021. Työllisyysrahaston nettovarallisuus oli 633 (1 045) miljoonaa euroa vuoden
2021 lopussa.
Hallintoneuvoston hyväksymien sijoitusperiaatteiden mukaan rahastolla tulee olla
likvidejä sijoituksia alle vuoden mittaisissa
rahamarkkinavälineissä vähintään määrä,
joka vastaa yhden kuukauden menoja.

Tämä rahamäärä on noin 300 miljoonaa euroa. Edellä kuvattu ns. likviditeettipuskuri oli
vuoden 2021 aikana keskimäärin 2,5 kertainen vähimmäismäärään suhteutettuna.
Sosiaali- ja terveysministeriölle toimitetun
vuotta 2022 koskevan talousarvion mukaan
Työllisyysrahaston nettovarallisuus olisi
467 miljoonaa euroa positiivinen 31.12.2022.
Tilinpäätöstä laadittaessa arvioimme, että
nettovarallisuutemme määrä olisi vuoden
2022 lopussa noin 700 miljoonaa euroa positiivinen.

Tilinpäätöstiedote 2021
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Velkarahoitus
Työllisyysrahastolla on
luottoluokituslaitos Standard
& Poor’sin (S&P) vahvistama
luottoluokitus AA+ vakain
näkymin.

Työllisyysrahastolla on vuonna 2020 liikkeeseen lasketut kaksi 600 miljoonan euron
määräistä joukkovelkakirjalainaa kolmen
(erääntyy 16.6.2023) ja seitsemän vuoden
(erääntyy 16.6.2027) juoksuajoilla. Rahastolla
on myös vuonna 2020 sovitut valmiusluottolimiitit (RCF) viiden pankin kanssa yhteensä 800 miljoonan euron limiiteistä kahden
vuoden juoksuajalla (erääntyy 9.4.2022).
Valmiusluottolimiiteillä on Suomen valtion

Vuonna 2021 Työllisyysrahasto toteutti velanhoitosuunnitelmaa laskemalla liikkeeseen
100 miljoonan euron arvosta yritystodistusvelkakirjoja, joilla jälleenrahoitettiin erääntyviä yritystodistusvelkakirjoja (arvo 82,5
miljoonaa euroa).

takaus. Valmiusluottolimiittejä ei käytetty
vuoden 2021 aikana.

on sama kuin Suomen valtiolla.

Työllisyysrahastolla on luottoluokituslaitos
Standard & Poor’sin (S&P) vahvistama luottoluokitus AA+ vakain näkymin. Luottoluokitus
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Sijoitustoiminta
Työllisyysrahasto harjoittaa
sijoitustoimintaa siinä
laajuudessa kuin se on
tarpeen tulojen ja menojen
eriaikaisuudesta johtuvien
rahoitusylijäämien
sijoittamiseksi sekä
maksuvalmiuden
turvaamiseksi.

Ohjaamme sijoitustoimintaamme hallintoneuvoston hyväksymien sijoitusperiaatteiden
ja hallituksen päättämän sijoitussuunnitelman avulla. Työllisyysrahaston sijoitus- ja
rahoitusomaisuuden määrä oli vuoden 2021
lopussa 1 339 (1 831) miljoonaa euroa.

Yhdysvaltain keskuspankki ilmoitti vähentävänsä arvopapereiden ostoja asteittain sekä
harkitsevansa korkojen nostoja vuoden 2022
aikana. Talouden kasvunäkymään sisältyy
edelleen riskejä erityisesti koronapandemian
ja inflaation pitkittyneen kohoamisen osalta.

TALOUDELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Maailmantalous on kääntynyt syvästä
koronataantumasta vahvaan kasvuun. Arvioi-

SIJOITUSMARKKINAT
Sijoitusmarkkinat kehittyivät vuonna 2021
lähtökohtiin nähden varsin suotuisasti. Osa-

den mukaan kasvuhuippu saavutettiin vuoden 2021 aikana, mutta talouden ennustettu
kasvu jatkuu kohtuullisen vahvana myös
vuonna 2022. Vuonna 2023 ja siitä eteenpäin
talouden kasvu tasoittuu lähelle pitkän aikavälin kasvulukuja. Inflaatio eli kuluttajahintojen nousu voimistui vuonna 2021 erityisesti

kemarkkinoilla nähtiin vahvaa kurssikehitystä erityisesti kehittyneillä markkinoilla, joilla
osakkeiden vuosituotto oli selvästi keskimääräistä vahvempaa. Sen sijaan kehitys oli
heikkoa Kiinan markkinoilla, jossa erityisesti
heikentyneet kasvunäkymät, lisääntynyt
sääntely sekä kiinteistösektorin ongelmat

raaka-aineiden hintojen nousun myötä ja
alkoi heijastua myös keskuspankkien harjoittamaan rahapolitiikkaan. Useat keskuspankit
ilmoittivat aikeistaan siirtyä asteittain pois
voimakkaasti elvyttävästä linjastaan ja ensimmäisiä merkkejä kiristyvistä rahapolitiikkatoimista nähtiin jo vuoden 2021 aikana, kun

herättivät huolta ja lisäsivät epävarmuutta.
Osakemarkkinoiden vahvin nousuvaihe ajoittui vuoden alkupuoliskolle ja vuoden 2021
loppua kohti kurssien hintaheilunta lisääntyi
jonkin verran.
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Korkomarkkinoilla vuosi kului lievästi nousevien korkojen ympäristössä. Matalan nimellistuoton valtionlainoissa vuosituotto jäi euroalueella negatiiviseksi ja myös yrityslainojen
tuotto muodostui keskimääräistä matalammaksi.

sekä tehtiin muutamia muita varojen kohdistamiseen liittyviä muutoksia.

SIJOITUSTEN SUUNTAAMINEN
Sijoitimme aktiivisesti rahamarkkinainstrumentteihin, joukkolainoihin, rahastoihin,
osakkeisiin sekä vaihtoehtoisiin sijoituksiin.
Vuoden 2021 sijoitussuunnitelmassa palautimme osakesijoitukset yhdeksi sijoituskohteeksi. Rahaston varoista oli tilivuoden lopussa sijoitettuina rahamarkkinasijoituksiin 721
(1 127) miljoonaa euroa, joukkovelkakirjoihin
534 (682) miljoonaa euroa, osakkeisiin 38
(0) miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin 43 (21)
miljoonaa euroa.
Vuonna 2021 saavutimme sijoittamillemme
varoille 0,7 prosentin tuoton (-0,7 %). Tuotto
ylitti sekä sijoitussuunnitelmaamme kirjatun
tuotto-odotuksen että sijoitustoimintamme
vertailutuoton.
Sijoitussuunnitelma vuodelle 2022 hyväksyttiin Työllisyysrahaston hallituksessa
21.12.2021. Suunnitelmassa päätettiin lisätä
sijoitusosuutta vaihtoehtoisiin sijoituksiin

VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN
Vastuullisuus sijoitustoiminnassamme merkitsee sitä, että huomioimme vastuullisuusasiat sijoituspäätöksiä tehdessämme.
Otamme sijoituspäätöstä tehtäessä huomioon
sijoituskohteen taloudellisten lukujen lisäksi
ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä ESG-tekijöitä (Environment,
Social and Governance). Sovellamme
ESG-integrointia mahdollisuuksien mukaan
kaikissa sijoituksissamme, pois lukien indeksisijoitukset. Varmistamme osaltaan
ESG-tekijöiden huomioon ottamista myös siten, että ulkopuolinen taho käy sijoituksemme
läpi kaksi kertaa vuodessa ja raportoi mahdollisista poikkeamista.
Suljemme pois mahdollisten sijoituskohteiden joukosta sellaiset yritykset, joiden toimintatapoja pidetään vastuuttomina esimerkiksi korruptioon, lapsityövoiman käyttöön,
työtekijöiden oikeuksien tai ihmisoikeuksien
polkemiseen liittyen. Lisäksi sijoitamme
mahdollisuuksien mukaan niihin yrityksiin, jotka noudattavat YK:n Global Compact
-periaatteita.
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Työllisyysrahaston vastuullisuuden seurantaan ja analysointiin käytetään numeerisia
arviointimenetelmiä, joilla pyritään saamaan
mahdollisimman kattava ja monipuolinen
kuva rahaston vastuullisuusprofiilista ja sen
kehittymisestä. Seurantaa on tehty vastaavilla mittareilla vuodesta 2019 alkaen. Vastuullisuusanalyysissa tarkastellaan mm. aggregaattina sijoituskohteiden ja niiden taustalla
olevien yritysten operatiivisia vastuullisuutta
kuvaavia mittareita, kuten ympäristökuormitusta mittaavien muuttujien kehitystä,
tasa-arvon toteutumista ja hyvää hallintotapaa. Sen lisäksi analyysillä pyritään havainnollistamaan rahaston vaikuttavuutta luokittelemalla sijoituskohteet liiketoimintojen
vaikuttavuuden mukaan eri vastuullisuusteemoihin, mittaamalla EU-taksonomiaan kuuluvien yhtiöiden osuutta ja lisäksi tarkastelemalla painotuksia eri toimialoihin, jotka ovat
yhteydessä YK:n kestävän kehityksen
tavoitteisiin.
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Sijoitustemme vastuullisuutta arvioivan
varainhoitolaitoksen viimeisimmän vuotta
2021 koskevan analyysin mukaan vastuullisuusprofiilimme on hyvä eivätkä käytetyt
mittausmenetelmät tuoneet esiin merkittävästi heikompia tuloksia verrattuna sijoitusmarkkinoita kuvaaviin vertailuindekseihin.
Erityisesti ympäristökuormitusta mittaavat
tulokset ovat pääosin olleet salkun vertailuindeksejä paremmat koko mittaushistorian
aikana ja ovat sitä edelleen.

nyt hyvään suuntaan ja usea mittari osoittaa
vertailuindeksiä parempia tuloksia. Erityisesti painotetun hiili-intensiteetin vähennys, vertailuindeksiä matalampi vedenkulutus sekä
vertailuindeksiä matalampi altistuma toimialoihin, joilla on arvioitu olevan negatiivisia
vaikutuksia ympäristölle tai ihmisten terveydelle, ovat positiivisia huomioita tuloksista.

Suorien yritysvelkakirjasijoitustemme osalta
salkkumme historiallinen kehitys on men-

Osakesijoitustemme osuudessa ja strategiassa on tehty merkittäviä muutoksia, joiden
johdosta historiallisen kehityksen arviointi on
hankalaa. Oleellisin havainto on tämänhetkinen tilanne, jonka mukaan vastuullisuuspro-
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fiilissamme ei ESG-mittareiden osalta poiketa
merkittävästi vertailuindeksistä tai tulokset
ovat vertailuindeksiä paremmat. Osakesijoitustemme ympäristöjalanjälki on kuitenkin
kokonaisuutena selvästi sijoitusuniversumia
kuvaavaa vertailuindeksiä parempi. Vastuullisuusprofiilimme kannalta on huomioitava,
että suurimmassa osassa osakerahastoista
noudatetaan laajoja poissulkukriteerejä ja
ne on määritelty EU:n SFDR-luokittelussa
Artikla 8:n mukaisiksi rahastoiksi, joissa vastuullisuus on integroitu osaksi salkunhoitoa.
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Riskienhallinta
Työllisyysrahaston sisäinen
valvonta perustuu kolmen
puolustuslinjan periaatteelle.
Riskienhallinta on tärkeä osa Työllisyysrahaston sisäistä valvontaa, joka tarkoittaa
kaikkia Työllisyysrahaston menettelyjä ja
toimintatapoja, joilla rahaston hallitus ja johto
saavat kohtuullisen varmuuden rahaston
toiminnan tuloksellisuudesta, tavoitteiden
saavuttamisesta, toimintaa koskevien oikeiden ja riittävien tietojen tuottamisesta sekä
toiminnan lainmukaisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, analysoidaan ja hallitaan
Työllisyysrahaston toimintaan liittyviä uhkia
ja mahdollisuuksia.

vontaa. Compliance Officerin tehtävänä on
yhteistyössä riskienhallinnan kanssa tukea
rahaston hallitusta, johtoa sekä liiketoimintaa
sääntelyn ja sisäisten ohjeiden noudattamisessa. Keinoina ovat muun muassa sisäisten
prosessien ja menettelytapojen arviointi
sekä huomioiden ja parannusehdotusten
tekeminen johdolle. Riskienhallintapäällikkö ja Compliance Officer raportoivat toiminnastaan suoraan rahaston hallitukselle,
tarkastusvaliokunnalle ja toimitusjohtajalle.
Määrämuotoisella ja säännöllisellä riskienhallinnalla varmistetaan, että Työllisyysrahaston ottamat riskit ovat oikeassa suhteessa rahaston tavoitteisiin sekä rahaston
riskienhallinnan periaatteissa määriteltyyn
riskienottohalukkuuteen.

Työllisyysrahastossa toimii päätoiminen
riskienhallintapäällikkö, jonka tehtävänä
on tukea ja ohjeistaa organisaatiota tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä. Vuoden
2021 alussa rahastossa aloitti päätoiminen
Compliance Officer tukemaan sisäistä val-

Riskienhallinnan merkitys on entisestään
kasvanut ja sen määrämuotoinen toiminta
onkin välttämätön edellytys rahaston toiminnan jatkuvuudelle. Koronaviruspandemian
vaikutukset ovat ulottuneet yleisesti arvioi-

tua pidemmälle ja ovat Työllisyysrahastossa
vaikuttaneet erityisesti taloudellisten riskien
hallintaan. Tämän lisäksi vuoden 2021 aikana
riskienhallinnan painopisteinä olivat muun
muassa kyberriskit, strategia- ja maineriskit
sekä operatiiviset riskit ja sääntelyriskit.
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MARKKINARISKI
Korkoriski on rahaston sijoituksiin ja velkoihin liittyvän markkinariskin pääasiallinen osatekijä. Korkosijoituksilla (joukkovelkakirjalaina- ja
rahamarkkinasijoitukset) on hallitseva rooli rahaston sijoitussalkuissa.
Sijoitusinstrumentteihin voidaan sijoittaa joko suoraan tai epäsuorasti rahastojen kautta. Katsauskauden lopussa 27 prosenttia (17 %)
sijoituksista oli epäsuoria sijoituksia. Sijoitusten markkinariski oli
31.12.2021 ja 31.12.2020 seuraava:
31.12.2021

Riski %

Pääoma
tuhatta euroa

Riski
tuhatta euroa

Pankkitilit

0,50 %

289 826

1 449

Rahamarkkinat

1,00 %

356 447

3 564

Jvk valtiot ja kunnat

4,00 %

194 018

7 761

Jvk Pankit

4,50 %

252 160

11 347

Jvk yritykset

5,00 %

162 983

8 149

Osakkeet

25,00 %

38 159

9 540

Vaihtoehtoiset sijoitukset

10,00 %

42 865

4 287

3,45 %

1 336 458

46 097

31.12.2020

Riski %

Pääoma
tuhatta euroa

Riski
tuhatta euroa

Pankkitilit

0,50 %

739 733

3 699

Rahamarkkinat

1,00 %

287 607

2 876

Jvk valtiot ja kunnat

4,00 %

395 552

15 822

Jvk Pankit

4,50 %

307 391

13 833

Jvk yritykset

5,00 %

78 879

3 944

Osakkeet

25,00 %

4

1

Vaihtoehtoiset sijoitukset

10,00 %

21 476

2 148

2,31 %

1 830 641

42 322

Kokonaisriski

Kokonaisriski

Kokonaisriski oli 3,45 prosenttia (2,31 %) rahaston varallisuudesta ja
1,4 prosenttia (1,2 %) rahaston vuoden 2021 tuloista. Sijoitussalkun
riski on maltillinen, mikä johtuu salkun varsin konservatiivisesta ja
suhteellisen vähän riskillisiä arvopapereita sisältävästä rakenteesta.
Rahamarkkinasijoitukset ovat kokonaisuudessaan vaihtuvakorkoisia
(100 %). Joukkovelkakirjalainoista vaihtuvakorkoisia sijoituksia oli
9 prosenttia (9 %). Vaihtuvakorkoiset sijoitukset altistavat rahaston rahavirran korkoriskille, kun taas kiinteäkorkoiset sijoitukset altistavat
rahaston käyvän arvon korkoriskille.
Jos euriborkorot ja korkokäyrä (swap-korot) olisivat 31.12.2021 olleet
0,5 prosenttiyksikköä korkeammat kaikkien muiden tekijöiden pysyessä ennallaan, nettovarallisuuden muutos olisi ollut 6,06 (8,40)
miljoonaa euroa pienempi. Ja vastaavasti, jos euriborkorot ja korkokäyrä (swap-korot) olisivat 31.12.2021 olleet 0,5 prosenttiyksikköä matalammat, nettovarallisuuden muutos olisi ollut 6,06 (8,40) miljoonaa
euroa suurempi.
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LUOTTORISKI
Rahaston sijoituksista aiheutuvaa luottoriskiä hallinnoidaan liikkeeseenlaskijakohtaisten limiittien avulla. Limiittien määrittelyssä otetaan huomioon liikkeeseenlaskijan absoluuttinen koko, taloudellinen
asema ja tulevaisuuden näkymät. Liikkeeseenlaskijoiden luottoluokitusta ja näkymiä seurataan jatkuvasti ja muutosten perusteella limiittejä joko kasvatetaan tai pienennetään. Pääasiallisina sijoituskohteina
käytetään pohjoismaisia pankkeja, joilla on korkeat luottoluokitukset,
vahvan luottoluokituksen omaavia valtioita (Suomi, Saksa, Alankomaat, Belgia, Ranska, Itävalta ja Ruotsi), pääosin suomalaisia ja osin
ruotsalaisia yrityksiä sekä kuntia. Rahavaroja pidetään vain korkean
luottoluokituksen pankeissa.
Sijoituksiin sisältyvän luottoriskin spread-duraatio oli katsauskauden
lopussa 1,49 (1,64) vuotta.
Sijoitussalkun keskimääräistä luottoluokitusta arvioidaan Standard &
Poors’n luokitusasteikolla perustuen historiallisiin luottotappiotodennäköisyyksiin. Sijoitussalkun luottoluokituksen arvioidaan likimääräisesti olevan tasolla BBB+ 31.12.2021 (BBB+). Seuraava taulukko kuvaa
Työllisyysrahaston korkosijoitusten määrää ja luoton laatua luokittain
jaoteltuina, luvut tuhansina euroina.

Sijoitukset
liikkeeseenlaskijan
luokituksen mukaan
jaettuina
(tuhatta euroa)*

31.12.2021

31.12.2021
(%)

31.12.2020

31.12.2020
(%)

AAA

61 332

4,9 %

139 286

7,7 %

AA+

110 224

8,8 %

206 946

11,5 %

AA

51 395

4,1 %

63 630

3,5 %

403 849

32,2 %

767 022

42,5 %

A+

119 822

9,5 %

74 908

4,2 %

A

63 722

5,1 %

118 532

6,6 %

A-

121 257

9,7 %

122 900

6,8 %

BBB+

55 768

4,4 %

46 341

2,6 %

BBB

180 243

14,4 %

137 429

7,6 %

31 265

2,5 %

54 679

3,0 %

BB+

6 812

0,5 %

22 913

1,3 %

BB

AA-

BBB-

3 649

0,3 %

6 280

0,3 %

BB-

-

0,0 %

-

0,0 %

B+

-

0,0 %

-

0,0 %

B

-

0,0 %

220

0,0 %

B-

-

0,0 %

8 008

0,4 %

CCC+

-

0,0 %

-

0,0 %

CCC

-

0,0 %

198

0,0 %

46 100

3,7 %

35 231

2,0 %

1 255 438

100,0 %

1 804 523

100,0 %

NR
Yhteensä

* Rahaston sijoitukset koostuvat pääasiassa valtioiden ja pankkien joukkovelkakirjalainoista. Niiden luoton laatu on määritetty käyttäen S&P:n luottoluokituksia. Suurimmalla osalla sijoituskohteena olevista pankeista on hyvät
luottoluokitukset. Kaikilla alueellisilla pankeilla ja yrityksillä ei ole virallista
luottoluokitusta, jolloin näiden luottoluokitus määritellään kolmannelta
osapuolelta saaduilla luokituksilla.
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Työllisyysrahaston työttömyysvakuutusmaksusaatavien, omavastuumaksusaatavien, tsl-saatavien, etuussaatavien sekä korkosaatavien määriin sisältyy luottoriski. Merkittävin tekijä em. luottoriskin
toteutumiselle liittyy työttömyysvakuutusmaksuvelvollisten asiakkaiden maksukyvyttömyystilanteisiin (konkurssi, yrityssaneeraus ja
velkajärjestely). Vuonna 2021 vireille tulleiden konkurssihakemusten
määrä kasvoi vuoteen 2020 verrattuna, mutta ei kuitenkaan yltänyt
vuoden 2019 tasolle. Konkurssilain muutokset rajoittivat velkojien
oikeutta hakea velallista konkurssiin toukokuusta 2020 syyskuuhun
2021. Konkurssimäärien kehitys vuonna 2022 riippuu paljolti koronaviruspandemian kehityksestä. Vireille tulleiden konkurssihakemusten
määrä ei ole toistaiseksi palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle.
MAKSUVALMIUSRISKI
Rahasto pyrkii hallitsemaan maksuvalmiusriskiä seuraavasti:
1. Likvidit rahaksi muutettavat sijoitukset
2. Lyhyt lainanotto
3. Työttömyysvakuutusmaksujen kohtuullinen taso ja korottaminen
tarpeen mukaan
Maksuvalmiuden turvaamiseksi pidetään alle vuoden korkosijoituksissa vähintään yhden kuukauden menoja vastaava määrä varoja.
Likviditeettipuskurin pienentyessä tämän rajan alapuolelle käytetään
lyhytaikaisia lainoja tilapäisten maksuvajeiden täyttämiseen. Tähän
tarkoitukseen rahastolla on 300 (300) miljoonan euron yritystodistusohjelma, josta on käyttämättä 200 miljoonaa euroa. Lisäksi rahastolla
on yhteensä 800 miljoonan euron valtion takaamat komittoidut valmiusluottolimiitit (RCF) viiden pankin kanssa (800 milj. euroa). Valmiusluottolimiittejä ei ole käytetty.

Käyttämättömät komittoidut luottolimiitit
milj. euroa

31.12.2021

31.12.2020

Vuoden kuluessa erääntyvät limiitit
Pankkilainalimiitti RCF (valtion takaus)*

800

Yli vuoden kuluttua erääntyvät limiitit
Pankkilainalimiitti RCF (valtion takaus)
Yhteensä
Käyttämättömät ei-komittoidut luottolimiitit
milj. euroa

800
800

800

31.12.2021

31.12.2020

Yritystodistusohjelma

200

212

Yhteensä

200

212

* Sopimuksiin kohdistuu 12 kuukauden jatko-optio.

Työllisyysrahasto on turvannut maksuvalmiuttaan vuoden 2021 aikana myös velkarahoituksella. Rahoittamisessa on tukeuduttu kotimaisiin yritystodistusmarkkinoihin.
Työllisyysrahastolla on seuraavat Standard & Poors’n vahvistamat
liikkeeseenlaskijaluottoluokitukset (30.9.2021):
• Pitkäaikainen luottoluokitus AA+, vakaat näkymät
• Lyhytaikainen luottoluokitus A-1+, vakaat näkymät
Katsauskauden lopussa jvk-rahoitusta oli käytössä 1 200 (1 200) miljoonaa euroa, ja yritystodistusrahoitusta oli käytössä 100 (87,5) miljoonaa euroa. Lyhytaikaisia pankkilainoja ei ollut käytössä 31.12.2021
(0 euroa).
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Nettovarallisuuslaskelmassa olleiden velkojen korkosidonnaisuusajat olivat oheisen taulukon mukaiset.
31.12.2021
Laina

Nimellisarvo
milj. euroa

Korkosidonnaisuusaika vuosina

Korkoprosentti (%)

Eräpäivä

Luottoluokitus

Jvk 2023

600

1,46

0,00 %

16.6.2023

AA+

Jvk 2027

600

5,46

0,01 %

16.6.2027

AA+

Yritystodistukset

100

0,25

-0,30 %

1–12 kk

ei luokitusta

1 300

3,20

Nimellisarvo
milj. euroa

Korkosidonnaisuusaika vuosina

Korkoprosentti (%)

Eräpäivä

Luottoluokitus

Jvk 2023

600

2,46

0,00 %

16.6.2023

AA+

Jvk 2027

600

6,46

0,01 %

16.6.2027

AA+

88

0,18

-0,12 %

1–12 kk

ei luokitusta

1 288

4,16

Yhteensä
31.12.2020
Laina

Yritystodistukset
Yhteensä
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Seuraavissa taulukoissa esitetään Työllisyysrahaston rahoitusvelat jäljellä olevien sopimuksiin perustuvien juoksuaikojen mukaisiin ryhmiin.
Rahoitusvelkojen sopimuksiin
perustuvat maturiteetit
(tuhatta euroa) 31.12.2021
Ostovelat
Lainat
Käyttöoikeusomaisuusvelat
Yhteensä

Rahoitusvelkojen sopimuksiin
perustuvat maturiteetit
(tuhatta euroa) 31.12.2020
Ostovelat
Lainat
Käyttöoikeusomaisuusvelat
Yhteensä

Alle 6 kk

6–12 kk

1–3 vuotta

4–7 vuotta

861
100 060

0

600 120

600 180

3 735

Sopimuksiin perustuvat
rahavirrat yhteensä

Kirjanpitoarvo
varat (-) / velat

861

861

1 300 360

1 299 187

3 735

3 735

104 656

0

600 120

600 180

1 304 956

1 303 783

Alle 6 kk

6–12 kk

1–3 vuotta

4–7 vuotta

Sopimuksiin perustuvat
rahavirrat yhteensä

Kirjanpitoarvo
varat (-) / velat

418

418

1 287 860

1 286 634

574

574

1 288 852

1 287 626

418
87 560

0

600 120

600 180

574
88 552

0

600 120

600 180
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Henkilöstö
Työsuhteessa olevan
henkilöstön määrä oli vuoden
2021 lopussa 151 (171).

Henkilötyövuosina mitattuna henkilömäärä
oli keskimäärin 132 (140). Palkanlaskennassa
oli vuonna 2021 keskimäärin 164 henkilöä ja
maksetut palkat 7 929 867 euroa ja maksetut
luontoisedut 134 267 euroa. Rahastossa on
käytössä työn vaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmä sekä rahaston strategisten
tavoitteiden toteutumista tukeva tavoitepalkkio-ohjelma.

Henkilöstön hyvinvointi ja sen jatkuva seuranta on toiminnan keskiössä. Henkilöstön
työhyvinvoinnin tilannetta selvitettiin laajalla
henkilöstökyselyllä. Sairauspoissaolot olivat
keskimäärin 10,02 (10,35) päivää/henkilö.
Koulutuspäivien määrä henkilöä kohti oli
keskimäärin 1,44 (2,26) päivää. Koulutukset
tapahtuivat etänä virtuaaliopintoina.
Työllisyysrahaston toimitusjohtajana toimii

Henkilökunnasta 46 (50) oli miehiä ja 105
(121) naisia. Henkilökunnan keski-ikä oli 41
(40) vuotta ja keskimääräinen palvelusaika
rahastossa oli 6,0 vuotta.

oikeustieteen kandidaatti Janne Metsämäki.
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Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Työllisyys sekä työttömien työnhakijoiden
määrä ovat kehittyneet myönteisesti alkuvuonna 2022. Koronaviruspandemian johdosta tehdyt sulkutoimet ovat kuitenkin vaikuttaneet joidenkin alojen työllisyyteen. Tulevien
kuukausien kehitys näyttää sen, päästäänkö
yhteiskuntaa avaamaan laajemmin rajoitusten jälkeen.
Taloudellisessa toimintaympäristössä on

paa heiluntaa. Työllisyysrahaston talouden
näkymät ovat tilinpäätöstä laadittaessa
ennallaan joulukuussa 2021 arvioimaamme
nähden. Tuolloin arvioimme, että talouden
asteittainen vahvistuminen ja työllisyyden
parantuminen ovat pienentämässä työttömyysturvan rahoituksen menoja. Arvioimme
tämän kehityksen jatkuvan vuonna 2022.
Työllisyyden lievä parantuminen yhdistettynä kohonneeseen työttömyysvakuu-

Vuonna 2022 jatkamme keskeisten palveluidemme ja niihin liittyvien tietojärjestelmien
kehittämistä, jotta voimme varmistaa lakisääteisten tehtäviemme hoitamisen entistä
tehokkaammin ja palvella asiakkaitamme
paremmin. Olemme myös mukana lainvalmistelussa, jossa työttömyysturvan lisäpäivät
poistuvat asteittain ja tilalle tulee uusi 55
vuotta täyttäneille irtisanotuille työntekijöille
tarkoitettu muutosturvapaketti, jonka rahoi-

näkyvissä jonkinlaisia muutoksia edelliseen
vuoteen verrattuna. Talouden perustekijät
ovat edelleen kohtuullisen hyvät, mutta
rahoitusmarkkinoilla vuosi on käynnistynyt
epävarmoissa merkeissä. Erityisesti osakemarkkinoilla on nähty aiempaa suurem-

tusmaksujen määrään merkitsee sitä, että
nettovarallisuutemme muutos olisi lähellä
nollatasoa vuonna 2022. Suhdannepuskurissa on arviomme mukaan nettovarallisuutta
kuluvan vuoden lopussa noin 700 miljoonaa
euroa.

tuksesta vastaamme.

Helsingissä 22.2.2022
Työllisyysrahasto
Hallitus
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Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot
Työllisyysrahaston tilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa
käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti noudattaen 31.12.2021 voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SICja IFRIC-tulkintoja.
Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja
niistä annettuja tulkintoja.
Tilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen, IFRS-säännöksiä
täydentävän kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset.
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LASKELMA NETTOVARALLISUUDEN MUUTOKSESTA
tuhatta euroa

Liite

1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020

Kerätyt maksut
Työttömyysvakuutusmaksut

5

Kerätyt maksut yhteensä

3 334 855

3 340 330

3 334 855

3 340 330

Maksetut rahoitusosuudet
Maksetut rahoitusosuudet

6

-3 724 310

-3 926 051

Hallintokulut

7

-25 505

-20 672

-3 749 815

-3 946 723

Maksetut rahoitusosuudet yhteensä
Nettovoitot sijoitusomaisuuden käypään
arvoon arvostamisesta

14

4 124

-13 072

Rahoituskulut

8

-666

-3 344

-411 502

-622 809

NETTOVARALLISUUDEN MUUTOS
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LASKELMA NETTOVARALLISUUDESTA
tuhatta euroa

Liite

31.12.2021

31.12.2020

tuhatta euroa

VARAT

VELAT

Pitkäaikaiset varat

Pitkäaikaiset velat

Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet

9

3 735

730

Aineettomat hyödykkeet

10

3 614

6 902

Muut saamiset

13

328

328

7 677

7 960

Pitkäaikaiset varat yhteensä
Lyhytaikaiset varat
Työttömyysvakuutusmaksusaamiset

11

3 356

7 097

Työttömyysvakuutusmaksujen jaksotukset

11

622 246

535 768

Muut saamiset

13

46 210

41 751

Sijoitusomaisuus

15

1 046 293

1 194 442

Rahavarat

16

292 326

636 292

Lyhytaikaiset varat yhteensä

2 010 431

2 415 352

Varat yhteensä

2 018 108

2 423 312

1 044 765

1 667 574

Tilikaudelta

-411 502

-622 809

Nettovarallisuus yhteensä

633 263

1 044 765

NETTOVARALLISUUS
Edellisiltä tilikausilta

Joukkovelkakirjalainat

Liite

17

Pitkäaikaiset velat yhteensä

31.12.2021

31.12.2020

1 198 945

1 199 122

1 198 945

1 199 122

100 242

87 512

Lyhytaikaiset velat
Lainat

17

Työttömyysvakuutusmaksuvelat

11

1 846

1 800

Muut velat

18

83 813

90 113

185 900

179 425

Velat yhteensä

1 384 845

1 378 547

Nettovarallisuus
ja velat yhteensä

2 018 108

2 423 312

Lyhytaikaiset velat yhteensä

Tilinpäätös 2021
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RAHAVIRTALASKELMA
tuhatta euroa
Kerätyt työttömyysvakuutusmaksut

1.1.–31.12.2021

1.1.–31.12.2020

3 252 016

3 440 824

-3 763 083

-3 908 302

-2 884

-5 151

-513 951

-472 629

0

-43

-683

-2 462

Sijoitusinstrumenttien ostot

-1 245 581

-2 970 114

Sijoitusinstrumenttien myynnit ja
realisoituneet tuotot

1 403 696

2 629 648

0

0

157 431

-342 972

Lainojen nostot ja takaisinmaksut

12 553

1 287 593

Rahoituksesta kertyneet nettorahavarat

12 553

1 287 593

-343 966

471 992

Rahavarat tilikauden alussa

636 292

164 300

Rahavarat tilikauden lopussa

292 326

636 292

Maksetut rahoitusosuudet
Maksetut korot
Varsinaiseen toimintaan käytetyt nettorahavarat
Investointien rahavirrat
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta
Aineettomien hyödykkeiden hankinta

Muut pitkäaikaiset varat
Investoinneista kertyneet nettorahavarat

Rahavarojen nettolisäys/-vähennys

Tilinpäätös 2021
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SUHDANNEPUSKURI
Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 3 §:n mukaan Työllisyysrahastolla on maksuvalmiuden turvaamiseksi ja ennakoitavissa
olevista kansantalouden suhdannevaihteluista johtuvien työttömyysvakuutusmaksujen muutosten tasaamiseksi rahaston tulojen ja menojen erotuksena muodostuva suhdannepuskuri. Puskurin enimmäismäärä oli vuonna 2021 kuuden prosenttiyksikön työttömyysastetta
vastaava vuotuisten menojen määrä. Suhdannepuskurissa voi olla
syvässä suhdannetaantumassa alijäämää vastaava menojen määrä.
Puskuriin kertyneiden varojen sijoittamista säännellään rahaston sijoitusperiaatteissa sekä vuosittain vahvistettavassa sijoitussuunnitelmassa. Velkarahoituksen käyttöä säännellään lisäksi velanhoitosuunnitelmassa.

Puskurin enimmäismäärä lasketaan siten, että Työllisyysrahaston
vastuulla olevat vuotuiset menot jaetaan kyseisen vuoden keskimääräisellä työttömyysasteprosentilla ja kerrotaan luvulla 6. Alla olevasta
taulukosta selviää suhdannepuskurin määrä sekä laissa tarkoitetut
puskurin enimmäis- ja vähimmäismäärä.
milj. euroa
Suhdannepuskurin määrä
Suhdannepuskurin enimmäismäärä
Suhdannepuskurin vähimmäismäärä

1.1.–31.12.2021

1.1.–31.12.2020

633

1 045

2 220

2 078

-2 220

-2 078

Tilinpäätös 2021
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TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT
tuhatta euroa

1.1–31.12.2021

1.1–31.12.2020

1 156 781

990 144

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksut
Työnantajan vakuutusmaksut
Työnantajan vakuutusmaksut, osaomistajat
Yhteensä

2 082

2 003

1 158 862

992 147

1 238 402

1 070 893

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut
Palkansaajan vakuutusmaksut
Palkansaajan vakuutusmaksut, osaomistajat

2 705

1 157

1 241 107

1 072 050

Työnantajamaksujen viivästys- ja yliaikakorot

340

268

Palkansaajamaksujen viivästys- ja yliaikakorot

281

445

Perimiskulutulot

159

190

Yhteensä

780

903

14 944

14 113

Yhteensä
Perimiskulutuotot ja luottotappiot

Työnantajan työttömyysturvan omavastuumaksut
Omavastuumaksut
Jaksotus

7 826

12 266

22 770

26 379

TSL:n mukaiset korvaukset ja lomautustulot

1 127

1 046

Tilitys sosiaali- ja terveysministeriölle (STM)

-473

-635

Yhteensä

654

412

Yhteensä
Työsopimuslain (TSL) mukaiset korvaukset

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tilitys
Ansiopäiväraha

896 630

882 897

0

333 360

Vuorottelukorvaus

9 225

9 800

Edellisen vuoden tasauserä

2 635

0

Aikuiskoulutusetuudet

2 192

2 381

Lomautuspäiväraha

Hallintokulujen lisärahoitus
Yhteensä
Työttömyysvakuutusmaksut yhteensä

0

20 000

910 681

1 248 438

3 334 855

3 340 330
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MAKSETUT RAHOITUSOSUUDET
tuhatta euroa

1.1.–31.12.2021

1.1.–31.12.2020

Työllisyysrahaston maksamat
osuudet
-875 669

-820 091

Lisäpäivä-päiväraha

-115 638

-118 512

Lomautuspäiväraha

-442 243

-413 129

Vuorottelukorvaus

-11 960

-12 641

Hallintokulukorvaus

-12 656

-8 716

-4 627

622

-1 462 793

-1 372 467

Yhteensä
Työttömyyskassoille maksetut
valtion osuudet
Muu ansiopäiväraha

-878 234

-866 040

Lomautuspäiväraha

0

-333 360

Vuorottelukorvaus

-9 225

-9 800

Työttömyyspäiväraha/yrittäjät

-8 623

-10 201

Hallintokulukorvaus

-9 773

-6 656

0

-20 000

-3 572

937

-909 426

-1 245 120

-66 779

-17 813

Hallintokulujen lisärahoitus
Edellisen vuoden tasausmaksu
Yhteensä
Eläketurvakeskus
Edellisen vuoden tasausmaksu

1.1.–31.12.2021

1.1.–31.12.2020

-1 139

-571

Kuluvan tilikauden maksu

-10 087

-8 625

Yhteensä

-11 226

-9 196

1

0

Valtion Eläkerahasto

Muu ansiopäiväraha

Edellisen vuoden tasausmaksu

tuhatta euroa
Edellisen vuoden tasausmaksu

Kansaneläkelaitos
Edellisen vuoden tasausmaksu
Perusturva, korotusosa,
työllistymisohjelmalisä

-239 000

-207 300

Yhteensä

-238 999

-207 300

-10 415

-10 617

-175 307

-186 858

Aikuiskoulutusetuudet
Stipendit
Aikuiskoulutustuet
Etuuksien perintäkulut

-6

-4

-185 728

-197 479

Kuluvan tilikauden maksu

-14 391

-24 909

Yhteensä

-14 391

-24 909

-40

-85

Yhteensä
Työ- ja elinkeinoministeriö

Työttömyysturvan
jäsenvaltiolaskutus

Kuluvan tilikauden maksu

-835 000

-851 800

Jäsenvaltioiden laskutus

Yhteensä

-901 779

-869 613

Rahaston laskutus

73

119

Yhteensä

33

33

-3 724 310

-3 926 051

Maksetut rahoitusosuudet yhteensä
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HALLINTOKULUT
tuhatta euroa

1.1.–31.12.2021

1.1.–31.12.2020

-7 887

-6 955

Henkilöstökulut
Palkat, palkkiot ja etuudet
Eläkekulut
– maksupohjaiset järjestelyt

-1 118

-258

-211

-9 486

-8 283

Johtoryhmä (pl. toimitusjohtaja)

-635

-563

Toimitusjohtaja

-169

-162

Hallitus ja hallintoneuvosto

-155

-153

Yhteensä
Henkilöstökuluista johdon palkat
ja palkkio-osuus

Eläkekulut
– maksupohjaiset järjestelyt
Yhteensä

-151

-134

-1 110

-1 013

-3 019

-2 735

-575

-715

Muut hallintokulut
IT-kulut
Muut henkilöstökulut
Toimistotiloihin liittyvät kulut

-975

-188

Toimistokulut

-2 114

-1 430

Muut kulut

-4 410

-2 968

Poistot

-4 801

-4 268

-15 893

-12 304

Lakisääteinen tilintarkastus

-92

-85

Muut palkkiot

-33

0

-126

-85

-25 505

-20 672

Muut tulot
Yhteensä

0

Tilintarkastajien palkkiot

Yhteensä
Hallintokulut yhteensä

1.1.–31.12.2021

1.1.–31.12.2020

135

139

16

32

151

171

Työntekijät

-1 341

Henkilösivukulut

Henkilöstön määrä
Kokoaikaiset työntekijät
Osa- ja määräaikaiset työntekijät
Yhteensä
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NETTOVOITOT SIJOITUSOMAISUUDEN KÄYPÄÄN ARVOON
tuhatta euroa

1.1.–31.12.2021

1.1.–31.12.2020

Osinkotuotot

659

731

Myyntivoitot

1 980

2 102

38

37

3 460

4 011

10

147

9 115

-3 137

-10 889

-16 711

-247

-250

4 124

-13 072

Muut tuotot
Korkotuotot netto
Valuuttakurssivoitot netto
Arvonmuutokset netto
Myyntitappiot
Muut kulut
Sijoitustoiminnan nettotuotot
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SIJOITUSOMAISUUS
Sijoitusomaisuuden rahoitusvarat on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi nimenomaan luokitelluiksi rahoitusvaroiksi
ja ne arvostetaan käypään arvoon. Näiden arvostus perustuu pääasiassa joko julkisiin hintanoteerauksiin tai arvostuksiin, jotka perustuvat
saatavilla olevaan markkinainformaatioon. Käypään arvoon arvostetut
rahoitusinstrumentit on ryhmitelty kolmeen hierarkiatasoon perustuen siihen, ovatko markkinat, joilla instrumenteilla käydään kauppaa,
toimivat ja ovatko arvostustekniikoissa käytettävät syöttötiedot markkinoilta objektiivisesti todennettavissa seuraavasti:
Tasolla 1 instrumentin arvostus perustuu toimivilla markkinoilla
noteerattuun hintaan, jota käytetään täysin samanlaisten rahoitusvarojen tai -velkojen arvostuksessa.

Tasolla 2 instrumentin arvostuksessa käytetään syöttötietoina lisäksi
muita todennettavissa olevia kuin toimivilla markkinoilla noteerattuja
hintoja joko suoraan tai niistä johdettuna käyttäen arvostustekniikoita.
Tasolla 3 arvostus perustuu muihin kuin todennettavissa oleviin
markkinatietoihin.
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Oheisissa taulukoissa on eritelty sijoitusomaisuus rahoitusinstrumenttiluokittain käyvän arvon hierarkian tasoille jaoteltuina.
Tilikauden aikana ei ole tapahtunut siirtoja hierarkian tasojen välillä.
tuhatta euroa
31.12.2021
Valtion ja kuntien joukkovelkakirjat

Taso 1

Taso 2

118 939

75 079

Taso 3

Yhteensä
194 018

Pankkijoukkovelkakirjat

232 603

232 603

Yritysjoukkovelkakirjat

148 066

148 066

Rahasto- ja osakesijoitukset

221 257

18 815

Mezzanine-rahastot

240 072
1 988

Talletukset

1 988

105 140

105 140

21 017

21 017

Kuntatodistukset

1 000

1 000

Yritystodistukset

61 512

Sijoitustodistukset

Vaihtoehtoiset sijoitukset
Yhteensä

61 512
40 877

40 877

720 864

282 563

42 865

1 046 293

Taso 1

Taso 2

Taso 3

Yhteensä

Valtion ja kuntien joukkovelkakirjat

295 501

100 121

Pankkijoukkovelkakirjat

287 424

287 424

78 879

78 879

				
tuhatta euroa
31.12.2020

Yritysjoukkovelkakirjat
Rahasto- ja osakesijoitukset

168 447

395 623

13 847

Mezzanine-rahastot

182 295
2 904

2 904

Talletukset

62 370

62 370

Sijoitustodistukset

41 078

41 078

125 283

125 283

Kuntatodistukset
Yritystodistukset
Vaihtoehtoiset sijoitukset
Yhteensä

830 252

0

18 566

18 566

342 700

21 470

1 194 422
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Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset

1.1.2021

Realisoitumattomat
voitot/tappiot

Ostot

Myynnit

31.12.2021

2 904

454

19

-1 389

1 988

Vaihtoehtoiset sijoitukset

18 566

1 074

21 237

Yhteensä

21 470

1 528

0

21 256

-1 389

42 865

1.1.2020

Realisoitumattomat
voitot/tappiot

Realisoituneet
voitot/tappiot

Ostot

Myynnit

31.12.2020

2 037

877

10

-19

2 904

Vaihtoehtoiset sijoitukset

17 449

-756

421

2 009

-558

18 566

Yhteensä

19 485

121

421

2 019

-577

21 470

tuhatta euroa
Mezzanine-rahastot

tuhatta euroa
Mezzanine-rahastot

Tasolle 2 luokitellut talletukset, sijoitus- sekä yritys- ja kuntatodistukset on arvostettu diskontattujen rahavirtojen menetelmällä perustuen
raportointipäivien euribor- tai swap-käyrään sekä termiinikurssiin
siltä osin kuin mukana on vieraan valuutan elementtejä. Johdon
harkinnan perusteella diskonttaustekijää on oikaistu sijoituskohteen
luottoriskin muutoksen vaikutuksella. Oikaisulla ei ole ollut merkittävää vaikutusta.

Realisoituneet
voitot/tappiot

40 877

Tasolle 3 luokitellut sijoitukset ovat mezzanine-rahastot, joiden arvostus perustuu rahastoyhtiön laatimiin arvostuksiin. Sijoitusrahastot on
arvostettu hallinnoijan ilmoittamaan, raportointipäivään perustuvaan
substanssiarvoon ja ne on luokiteltu tasolle 1, 2 tai 3 rahaston markkinoiden aktiivisuuden ja niiden jälkimarkkinakelpoisuuden perusteella.
Osakesijoitukset on noteerattu Helsingin pörssissä ja ne on luokiteltu
tasolle 1. Osakesijoitusten määrä on vähäinen.
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LAINAT
Pitkäaikaiset lainat
tuhatta euroa

31.12.2021

31.12.2020

Työllisyysrahasto joukkovelkakirjalainat

1 198 945

1 199 122

Pitkäaikaiset lainat yhteensä

1 198 945

1 199 122

Lyhytaikaiset lainat
tuhatta euroa

31.12.2021

31.12.2020

Yritystodistukset

100 242

87 512

Lyhytaikaiset lainat yhteensä

100 242

87 512
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NETTOVARALLISUUSLASKELMAN
ULKOPUOLISET VASTUUT JA SAAMISET
tuhatta euroa
Kokonaissitoumus
Toteutunut
Sijoitussitoumukset yhteensä

31.12.2021

31.12.2020

5 250

5 250

-5 039

-5 027

211

223

Sijoitusrahastot kutsuvat sijoituksia rahaston sijoitustarpeiden mukaisesti. Sitoumuksilla ei ole eräpäivää.

VUOKRAVASTUUT
Rahasto on vuokrannut toimisto- ja varastotiloja sekä ajoneuvon
vuokrasopimuksilla, jotka eivät ole purettavissa. Tilinpäätöshetkellä
toimiston ja varastotilojen vuokra-aikaa on jäljellä 4 vuotta ja 3 kuukautta, minkä jälkeen sopimus on purettavissa 9 kuukauden irtisanomisajalla. Auton vuokrasopimusaikaa on jäljellä 2 vuotta ja 10 kuukautta.
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Helsingissä 22. päivänä helmikuuta 2022
Työllisyysrahasto
Tapio Oksanen
johtaja, talous ja rahoitus
Lisätietoja:
Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614
Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus, 040 539 4651
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tyollisyysrahasto.fi
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