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Apteekkien Eläkekassa on perustettu vuonna 1864. Vuosi 2012 on eläkekassan 149. 
toimintavuosi. Apteekkien Eläkekassa vastaa Suomen yksityisapteekkien eläkevakuut-
tamisesta. Eläkekassa hoitaa sekä työntekijän eläkelain (TyEL) että yrittäjän eläkelain 
(YEL) mukaista vakuutustoimintaa. 

Virallinen tasekirja on nähtävissä toimistossamme: Kalevankatu 13, 00100 Helsinki.

TiivisTelmä TunnusluvuisTa

  2012 2011

Vakuutusmaksutulo, 1000 € 62 668 62 901

Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1000 € 1) 63 460 60 425

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, 1000 € 44 530 -9 402

 tuotto sitoutuneelle pääomalle, % 10,2 -2,1

Liikevaihto, 1000 € 93 440 79 540

Kokonaishoitokulut, 1000 € 2 397 2 556

 % liikevaihdosta 2,6 3,2

 % TyEL -palkka- ja YEL -työtulosummasta 2) 0,6 0,6

Kokonaistulos, 1000 € 26 482 -19 197

 Vastuuvelka, 1000 € 438 051 409 811

Toimintapääoma,1000 € 126 603 100 026

 % vastuuvelasta 3) 34,9 28,8

 suhteessa vakavaraisuusrajaan 2,7 3,0

Tasoitusvastuu, 1000 €  7 155 8 197

Eläkevarat, 1000 € 4) 485 201 443 203

Tuloksen käyttö kannatusmaksujen   

alentamiseen (%) TyEL -palkkasummasta 0,3 0,4

TyEL -palkkasumma, 1000 € 212 353 212 277

YEL -työtulosumma, 1000 € 72 960 70 504

TyEL -vakuutuksenottajia 616 623

TyEL -vakuutettuja 7479 7 450

YEL -vakuutuksenottajia 674 659

Eläkkeensaajia 4732 4 696

   
1) Vastaa tuloslaskelman erää maksetut korvaukset
2) Hoitokulut ilman työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokuluja ja lakisääteisiä maksuja
3) Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta
4) Vastuuvelka + arvostuserot  
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29,5 %, päätti kassan hallitus olla toistai-
seksi käyttämättä kyseistä erää.

Vuoden aikana Eläkekassan organisaa-
tiota vahvistettiin kiinteistöpäälliköllä, 
jonka tehtävät olivat välillä hoidettu ul-
koistettuna palveluna. Uusitun kiinteis-
töstrategian mukaisesti suoriin kiinteis-
tösijoituksiin otettiin aktiivisempi ote, 
mikä tulee näkymään jatkossa kiinteistö-
kannan tehokkaampana uudistamisena. 
Merkittävin yksittäinen projekti, joka oli 
vuoden päättyessä lähes luovutusvalmiina, 
on kauppakeskuskiinteistö 9-tien varrella 
Muuramessa. Kokonaisuudessaan kiinteis-
tösijoitusten osuus sijoitussalkusta säilyi 
ennallaan 28,1 %:ssa. Tästä lähes 2/3 oli 
suoria sijoituksia ja loput listaamattomia 
kiinteistörahasto-omistuksia.

Eläkepäätöksiä annettiin vuoden aikana 
561 kappaletta ja eläkkeensaajien määrä oli 
vuoden lopussa 4 732 (+0,8 %). 80-vuotta  
täyttäneitä eläkkeensaajia oli yli 1 000. 
Uusien alkaneiden työkyvyttömyyseläk-
keiden määrä painui alle 50:een ja oli pie-
nin sitten vuoden 2005. Yleisin ja lisäänty-
vä työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen 
syy on mielenterveysongelmat.

Alkuvuodesta 2012 voimaan tul-
leen asetuksen perusteella työhyvin-
vointitoiminnan edistäminen tuli mah-
dolliseksi myös eläkekassojen piiris-
sä. Apteekkien Eläkekassa on ottanut 
vetovastuun alan osapuolia edustavan työ-
hyvinvointiryhmän toiminnasta, jonka ta-
voitteena on antaa työkaluja sairaudesta 
aiheutuvien poissaolojen vähentämisessä, 

        pteekkien Eläkekassan 149. toiminta-
vuotta voidaan kuvata menestyksekkääksi 
sekä uusien painotusten vuodeksi. Edel-
leenkin maailmanlaajuisesti selkiytymät-
tömässä taloustilanteessa Eläkekassan sijoi-
tustoiminnan 10,2 %:n tuottoa, joka ylit-
ti selvästi eläkeyhtiöiden keskimääräisen 
tuoton, voidaan pitää erinomaisena. Näin 
myös kolmen viimeisen vuoden tuottojen 
keskiarvo ylittää 7%. 

Eläkekassan sijoitusomaisuus oli vuo-
den lopussa käyvin arvoin 467,9 miljoo-
naa euroa ja sijoitusriskejä tasaava toimin-
tapääoma 126,6 mEur (+26 %). Hyvällä 
tuloksella voitiin toimintapääoman li-
säksi kasvattaa kannatusmaksujen hyvi-
tystä. Kokonaishyvitykseksi muodostui  
2,1 mEur, vastaten keskimääräiselle työn-
antajalle 3.270 euroa. Vuosina 2007–2012 
hyvitykset ovat olleet yhteensä 11 mEur. 
Lopulliset B-osaston vakuutusmaksu-
prosentit vuodelle 2012 olivat työnanta-
jilla 16,9 % ja työntekijöillä keskimäärin 
5,4 %.

Eläkelaitosten vakavaraisuussääntelyssä 
tapahtui muutos 31.12.2012, kun vakava-
raisuutta vahvistava määräaikaislaki päät-
tyi ja tasausvastuuta ei voitu enää rinnas-
taa vakavaraisuuseräksi. Eläkekassoille ja  
-säätiöille säädettiin mahdollisuus paran-
taa riskinkantokykyä ottamalla käyttöön 
tasoitusvastuun lisäksi lisämaksuvelvolli-
suuteen perustuva pysyvä erä, joka vastaa 
4 % palkkasummasta. Apteekkien eläke-
kassan vakavaraisuuden ollessa, ilman ku-
moutuneen määräaikaislain vaikutusta, 

A
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työkyvyttömyyseläkkeiden tarpeen ennal-
taehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. 

B-osaston alkaneiden eläkkeiden vastuu 
oli toimintavuoden lopussa 158,6 mEur 
ja vastuuvelka kokonaisuudessaan  410,9 
mEur. 

Apteekkien taloustilanteen kiristymi-
nen on näkynyt parin viime vuoden aikana 
jossain määrin myös Eläkekassan vakuu-
tusmaksujen ajallaan suorittamisen nou-
dattamisessa. Eräissä tapauksissa liian suu-
riksi kertyvien maksuerien ehkäisemiseksi 
sekä viivästyskorkojen ja perintätoimien 
välttämiseksi on katsottu tarpeelliseksi 
siirtyä kuusi kertaa vuodessa tapahtuviin 
tilityksiin kuluvan vuoden alusta lähtien.

Suomen vanhimman eläkevakuutuslai-
toksen lähestyessä 150 vuoden merkkipaa-
lua, käynnisti kassan hallitus Apteekkien 
Eläkekassan historiikkiprojektin, jonka 
taustatyöhön on osallistunut antaumuk-
sella myös kassan toimintapiirin aiempia 
vaikuttajia. Jäämme mielenkiinnolla odot-
tamaan työn tuloksia.

Lopuksi haluan esittää kiitokset in-
nostuneesta, innovatiivisesta ja tuloksek-
kaasta työstä Eläkekassan henkilöstölle ja 
hallitukselle.

  Järvenpää 27.03.2013

  Klaus Holttinen
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eTuuDeT Ja TOiminTaPiiRi
Apteekkien Eläkekassa hoitaa Suomen 
yksityisapteekkien työntekijän eläkelain 
(TyEL) ja yrittäjän eläkelain (YEL) mu-
kaista eläketurvaa.

Eläkekassan toiminta on jaettu kahteen 
osastoon: 
•	 Työntekijän eläkelain mukaista perus-

eläketurvaa hoitavaan B-osastoon, johon 
kuuluvat kaikki kannattajaosakkaiden 
palveluksessa olevat työntekijät, joiden 
työsuhde on TyEL:n alainen. 

•	 Yrittäjän peruseläketurvaa hoitavaan 
C-osastoon, johon kuuluvat apteekka-
rit ja heidän apteekkityössä avustavat 
perheenjäsenensä.

KannaTTaJaOsaKKaaT 
Eläkekassan kannattajaosakkaita ovat 
Suomen Apteekkariliiton jäseninä olevat 
yksityisapteekkien apteekkarit, Suomen 
Apteekkariliitto ja Suomen Farmasialiit-
to. Lisäksi kannattajaosakkaina on eräitä 
apteekkitoimintaan läheisesti liittyviä yri-
tyksiä. Kannattajaosakkaita oli toiminta-
vuoden päättyessä 616 (623 vuonna 2011).

KassanKOKOuKseT
Varsinainen kassankokous pidettiin 
25.4.2012. Kokouksessa käsiteltiin kassan 
sääntöjen 20 §:n mukaiset asiat. 

Kokoukseen osallistui kymmenen kan-
nattajaosakasta ja kahdeksan kassan jäsen-
tä. Valtakirjoilla oli lisäksi edustettuina 35 
kannattajaosakasta ja 363 jäsentä. Koko-
uksen puheenjohtajana toimi apteekkari 
Tapio Rytilä.

HallinTO
Kassan hallituksen puheenjohtajana on 
toiminut apteekkineuvos Klaus Holttinen.  
Varapuheenjohtajana on toiminut farma-
seutti Katja Tanskanen. Hallituksella oli 
toimintavuoden aikana 9 kokousta. Halli-
tuksen kokoonpano on varsinaisesta kassan-
kokouksesta lähtien ollut ylläolevan mukai-
nen (suluissa toimikauden päättymisvuosi).

TYÖvaliOKunTa
Hallituksen työvaliokunnan jäseninä 
toimivat hallituksen puheenjohtaja, va-
rapuheenjohtaja, kassan toimitusjohtaja, 
sijoituspäällikkö ja 12.12.2012 alkaen 
talouspäällikkö. Työvaliokunnan tehtävänä 
on valmistella kassan hallitukselle esiteltä-
viä asioita ja hoitaa kassan sijoitustoimin-
taa hallituksen määrittelemän strategian 
mukaisesti.    

HenKilÖsTÖ
Eläkekassan toimitusjohtajana on toimi-
nut KTM Hannu Hokka ja varalla talous-
päällikkö Varpu Hyvönen. Vuonna 2012 
kassan palveluksessa oli keskimäärin 13,6 
(13,2) henkilöä.    

asianTunTiJaT
Eläkekassan vakuutusmatemaatikkona 
on toiminut Lauri Ojala, SHV, Porasto 
Oy:stä. Asiantuntijalääkäripalvelut oste-
taan Porasto Oy:stä, jossa lausuntoja an-
tavat LL, työterveyshuollon erikoislääkäri 
Otso Ervasti ja vakuutustieteen dosentti, 
työterveyshuollon erikoislääkäri Timo Aro.

TilinTaRKasTaJaT
Kannattajaosakkaat ja C-osaston jäsenet 
valitsivat eläkekassan vuoden 2012 tile-
jä ja hallintoa tarkastamaan KHT-yhteisö 

aPTeeKKien eläKeKassan HalliTus

 C-osaston jäsenten ja kassan kannattajaosakkaiden edustajat 

VarSinaiSET jäSEnET

Apteekkineuvos 
Klaus Holttinen (2013) 
Lappeenranta

Apteekkari 
sirkka Weckström (2014) 
Helsinki

Apteekkari 
anders Karlsson (2015) 
Espoo

VarajäSEnET

Toimitusjohtaja 
ilkka Oksala (2013) 
Helsinki

Apteekkari 
irene soinio-laaksonen (2014) 
Helsinki

Apteekkari 
veikko Haikala  (2015) 
Helsinki 

B-osaston jäsenten edustajat

VarSinaiSET jäSEnET

Toiminnanjohtaja 
eija Orpana (2013) 
Helsinki

Farmaseutti 
Katja Tanskanen (2014) 
Ylämylly

Farmaseutti 
leena Junttila (2015) 
Helsinki

VarajäSEnET

Puheenjohtaja 
Heidi silvennoinen (2013) 
Espoo

Proviisori 
Jarkko suvinen (2014) 
Mikkeli

Farmaseutti 
soili Rikkonen (2015) 
Lempäälä

TOiminTaPiiRiin  
Kuuluvien luKumääRä

 31.12. 31.12. muutos 
 2012 2011 lkm.

B-osasto 7 479 7 450     + 29 

C-osasto 674             659 + 15 
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tavoitteiden toteutuminen, toimintojen te-
hokkuus ja laatu sekä riskienhallinnan kat-
tavuus. Keskeistä on turvata vakuutettu-
jen, eläkkeensaajien ja kannattajaosakkai-
den oikeudet kaikissa tilanteissa.

Kassan hallitus ja toimitusjohtaja vas-
taavat riskienhallinnasta, riskienhallinta - 
menettelystä ja riskienhallintasuunnitel-
mien ajantasaisuudesta ja suunnitelmien  
toteutumisesta. Eläkekassalla on hallituk- 
sen vuosittain päivittämä riskienhallinta - 
suunnitelma.

RisKienHallinnan 
PeRiaaTTeeT
Riskienhallinnan ja riskien valinnan peri-
aatteina kassassa ovat:
•	 riskinotto on yhteneväinen strategis-

ten ja operatiivisien linjausten kanssa
•	 riskinotto ei vaaranna kassan toimintaa 

tai talouden vakautta
•	 määritettyjä riskirajoja noudatetaan
•	 riskien vaikutukset kyetään 

tunnistamaan
Kassan riskienhallinta on mahdollisimman 
ennakoivaa ja aktiivista.

TOiminTaYmPäRisTÖ
  

eläKeJäRJesTelmä

Työeläkejärjestelmän rahoituksen kes-
tävyys, työeläkemaksun korotustarpeen 
hillitseminen ja riittävän työeläketurvan 
varmistaminen ovat järjestelmän keskeisiä 
tavoitteita. Talouden pitkittynyt epävar-
muus on vaikuttanut työeläkejärjestelmän 
maksutuloon ja pitkän aikavälin sijoitus-
tuottoihin. Tarpeet työeläkejärjestelmän 
sopeuttamiseen, rahastojen reaalituottojen 
kasvattamiseen sekä työeläkkeen maksu-
tason tarkkailuun pysyvät ajankohtaisina.

Työhyvinvointitoiminnan 
tukeminen
Työntekijöiden työhyvinvoinnilla on 
merkittävä vaikutus työssä jaksamiseen, 
työkykyyn ja työurien pidentämiseen. 
Eläkesäätiöyhdistyksen sosiaali- ja ter-
veysministeriölle tekemän aloitteen an-
siosta laskuperusteisiin tehtiin muutos, 
joka mahdollisti työhyvinvointitoimin-
nan lakiteknisesti myös eläkekassois-
sa. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 

PricewaterhouseCoopers Oy:n, jossa vas-
tuullisena tilintarkastajana toimii KHT 
Juha Tuomala. Tilintarkastusyhteisön toi-
miessa tilintarkastajana ei varatilintarkas-
tajaa nimetä.

B-osaston jäsenet valitsivat eläkekas-
san vuoden 2012 tilejä ja hallintoa tar-
kastamaan KHT Juha Väisäsen ja varal-
le KHT Jaana Salmen, jotka myös työs-
kentelevät mainitussa KHT-yhteisössä. 
Samalla päätettiin, että Väisänen toimii 
valvontatilintarkastajana.  

RisKienHallinTa
Riskienhallinta on keskeinen osa sisäistä 
valvontaa. Sen tavoitteena on varmistaa, 
etteivät eläkekassan toimintaan tai toimin-
taympäristöön liittyvät riskit toteutuessaan 
aiheuta olennaisia taloudellisia tappioita, 
vaaranna kassan toiminnan jatkuvuutta tai 
kassaan kohdistuvaa luottamusta.

vasTuuT, valvOnTa Ja 
ORGanisOinTi
Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla 
olevan sisäisen valvonnan tavoitteena on var-
mistaa kassan strategisten ja operatiivisten 

JÄSENPIIRI
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työhyvinvointitoiminnan järjestämisestä 
annettiin tammikuussa 2012.

Vuonna 2012 ryhdyttiin apteekkialalla 
laajalla yhteistyöllä edistämään työkykyä 
ylläpitävää ja työhyvinvointia lisäävää toi-
mintaa. Perustetun työhyvinvointiryhmän 
vetovastuu on eläkekassalla. Mukana ovat 
lisäksi Suomen Apteekkariliitto, Suomen 
Farmasialiitto, Palvelualojen ammattiliitto 
PAM, Apteekkien Työnantajaliitto ja Työ-
turvallisuuskeskus. Tavoitteena on auttaa 
apteekkeja vähentämään sairaudesta johtu-
via poissaoloja, ennaltaehkäistä työkyvyt-
tömyyseläkkeitä ja pidentää työuria.  

Työeläkejärjestelmän vaka-
varaisuussääntelyn uudistaminen
Vakavaraisuussääntelyn uudistamiseen 
ryhdyttiin vuoden 2009 alkupuoliskolla. 
Selvityksissä päädyttiin ehdottamaan 
kolmivaiheista vakavaraisuussääntelyn 
uudistamista. II-vaiheen sääntelyuudistus 
keskittyi eläkelaitosten riskinkantokyvyn 
vahvistamiseen, sijoitustoiminnan hallin-
to- ja valvontakäytäntöjen kehittämiseen 
sekä poikkeuksellisten tilanteiden hallin-
taan käytettäviin vakavaraisuuskeinoihin. 

Eläkelaitosten riskinkantokykyä oli tarve 
vahvistaa, koska vakavaraisuutta vahvis-
tavan määräaikaislain päättyessä vuoden 
2012 lopussa tasausvastuun rinnastaminen 
vakavaraisuuseräksi päättyi. Pääasiallinen 
työeläkelaitosten riskinkantokykyä vahvis-
tava vuoden 2013 alusta voimaan tullut uu-
distus oli lähinnä työkyvyttömyyseläkkeitä 
varten varatun tasoitusmäärän lukeminen 
osaksi vakavaraisuuspääomaa. Samalla uu-
delle vakavaraisuuspääomalle vahvistettiin 
uusi yhteinen vakavaraisuusraja, jossa on 
otettu huomioon sekä sijoitus- että vakuu-
tusriskit. Eläkekassojen riskinkantokykyä 
parannettiin erikseen mahdollistamalla 
niille työnantajan ”palkkasummaerän” 
käyttäminen vakavaraisuudessa. 

Työeläkelainsäädännön muutokset 
ja työurien pidentäminen
Työurien pidentämistä on selvitetty työ-
markkinajärjestöjen toimesta. Valtiovallan 
ja työmarkkinajärjestöjen kesken on ase-
tettu tavoite eläkkeellesiirtymisiän nos-
tamisesta 62,4 vuoteen 2025 mennessä. 
Työmarkkinajärjestöjen tekemiin selvityk-
siin ja ns. työurasopimukseen perustuen 
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ELÄKKEENSAAJAT ELÄKE-
LAJEITTAIN (TyEL+YEL) 2012
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varhennettu vanhuuseläke lakkautettiin 
vuonna 1952 ja sen jälkeen syntyneiltä, 
osa-aikaeläkkeen saamisen ikärajaa nos-
tettiin 61 vuoteen vuonna 1954 ja sen jäl-
keen syntyneiltä ja työttömyyspäivärahan 
lisäpäivillä olevien vanhuuseläkeoikeus 
lakkautettiin vuonna 1958 ja sen jälkeen 
syntyneiltä. Muutokset nostavat laskel-
mien mukaan eläkkeellesiirtymisikää 0,1 
vuodella. Hallitus odottaa työmarkkinajär-
jestöiltä yhteistyökykyä ja lisää ehdotuksia 
työurien pidentämiseksi.
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Eläkekassan hallitus vahvistaa vuosit-
tain eläkekassan sijoitusallokaation siten, 
että tuotto-odotus on mahdollisimman 
korkea hallituksen asettaman riskitason 
puitteissa. Riskitaso riippuu eläkekassan 
vakavaraisuudesta. Hyvä sijoitustuotto 
edellyttää aina riskinottoa. Tuottotavoite 
asetetaan taloussuhdanteista riippuen riit-
tävästi vähimmäistavoitteen yläpuolelle 
eläkekassan kilpailukyvyn säilyttämisek-
si. Tavoitteena on keskimääräistä vakuu-
tusyhtiötä parempi tuotto, jotta vakuu-
tusmaksutaso voidaan pitää keskipitkällä 
tähtäimellä kilpailijoita alempana. Maksu-
tasoon vaikuttaa merkittävästi myös alan 
työkyvyttömyysriski, jonka kehitys ap-
teekkialalla on vuosituhannen alun huono-
jen vuosien jälkeen vuodesta 2005 lähtien 
edennyt parempaan suuntaan. 

eläKKeeT
Vuonna 2012 Apteekkien Eläkekassa mak-
soi lakisääteisiä eläkkeitä ja muita korva-
uksia yhteensä 73,0 (67,1) miljoonaa eu-
roa, joka oli 8,8 (7,1) prosenttia enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Eläkepäätöksiä 
annettiin vuoden 2012 aikana yhteensä 
561 (605) eli 44 vähemmän kuin edellise-
nä vuonna. Eläkehakemuksia hylättiin 40 
(39) kappaletta. Ennakkolaskelmia valmis-
teltiin 120 (134). Laskelmista reilu 48 (64) 
prosenttia koski vanhuuseläkkeitä.

Eläkkeitä korotettiin toimintavuoden 
alussa 3,6 prosentilla.

Eläkkeensaajia oli toimintavuoden 
päättyessä 4 732 (4 696) eli 36 enemmän 
(141) kuin edellisenä vuonna. Eläkkeensaa-
jista 92,2 (92,6) prosenttia oli naisia.

eläKevasTuuT
B-osaston eli TyEL -perusturvan vastuu 
oli 410,9 (381,9) miljoonaa euroa. TEL 
-lisäturvan vastuu oli 27,1 (27,9) mil-
joonaa euroa. Yhteensä B-osaston vastuu 
oli 438,0 (409,8) miljoonaa euroa, josta 

Lakritsi (Glycyrrhiza glabra)

Kansallinen 
pääomamarkkinastrategia
Kesäkuussa 2012 julkaistiin pääomamark-
kinat ja kasvu -raportti. Hallitusohjelmaan 
perustuvassa pääomamarkkinastrategiassa 
esiteltiin erilaisia toimenpidesuosituk-
sia ja näkemyksiä rahoitusmarkkinoiden 
kehittämiseksi, yritysten kasvurahoituk-
sen turvaamiseksi, pääomamarkkinoiden 
sääntelyn selkeyttämiseksi ja kansallisen 
kilpailukyvyn tukemiseksi. Pääomamark-
kinastrategian mukaan on tärkeää huoleh-
tia siitä, että eläkejärjestelmä säilyy hajau-
tettuna ja monipuolisena. Raportissa eh-
dotettiin eläkelaitosten riskinkantokyvyn 
parantamista nostamalla osaketuottosidon-
naisuutta 10 prosentista 20 prosenttiin se-
kä velan käyttämisen sallimista työeläke-
laitosten kiinteistösijoituksissa. 

TulevaisuuDen näKYmäT
Eläkelaitoksen vastuuvelalle on asetettu 
tuottovaatimus, mikä koostuu kolmes-
ta osasta; rahastokorosta, eläkevastuun 
täydennyskertoimesta ja osaketuottoker-
toimen perusteella lasketusta osasta. Ra-
hastokorko on kolme prosenttia. Täy-
dennyskerroin perustuu eläkelaitosten 
keskimääräiseen vakavaraisuuteen. Mitä 
korkeampi on vakavaraisuus, sitä korke-
ampi on tuottovaatimus. Osaketuottoker-
toimen perusteella määräytyvä tuottovaa-
timus puolestaan perustuu siihen tuottoon, 
jonka eläkelaitokset keskimäärin saavat no-
teerattuihin osakkeisiin tekemistään sijoi-
tuksista. Osakkeista saadut tuotot nostavat 
tai laskevat tuottovaatimusta kymmenel-
lä prosentilla toteutuneesta tuotosta. Jos 
tuotto on negatiivinen, tuottovaatimus 
laskee ja jos positiivinen, tuottovaatimus 
nousee. Aiemmin tuotto-oletuksena oli, 
että normaaliaikoina kokonaistuottovaa-
timus on noin kuusi prosenttia eli neljä 
prosenttia reaalisesti. Syksyllä 2011 ETK 
laski omaa pitkän aikavälin reaalituotto-
oletustaan 3,5 prosenttiin ja jo sen saavut-
taminen tulee lähivuosina olemaan varsin 
haasteellista.

lisävakuutusvastuun muodossa olevaa pus-
kuria oli 60,2 (48,1) miljoonaa euroa. Osa-
ketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu, 
joka oli vuonna 2011 negatiivinen 2,3 mil-
joonaa euroa, kääntyi 2,4 miljoonaa posi-
tiiviseksi hyvien osaketuottojen johdosta. 
B-osaston vastuuvelan kate oli vakavarai-
suuslain mukaisesti laskettuna 483,5 mil-
joonaa euroa.

YEL:n mukaisen C-osaston vastuuvel-
ka oli 3,4 tuhatta euroa. C-osastoon vas-
tuuta muodostuu vain, jos kassalla on 
vakuutusmaksusaatavia.

Katteet on laskettu eläkelaitoksen va-
kavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuve-
lan kattamisesta annetun lain ja asetusten 
mukaisesti.

mYÖnneTYT eläKKeeT Ja 
KORvauKseT (kpl)

   2012 2011

laKisääTeiseT eläKKeeT  

Tyel:n mukaiset (B-osasto)  

Peruseläkkeet

 Vanhuuseläkkeet  112 122

 Varhennetut  
 vanhuuseläkkeet  7 10

 Työkyvyttömyyseläkkeet 57 84

 Kuntoutusrahat  3 4

 Perhe-eläkkeet  20 15

 Osa-aikaeläkkeet  11 23

Lisäeläkkeet (TEL)  

 Vanhuuseläkkeet  69 87

 Varhennetut  
 vanhuuseläkkeet  3 6

 Työkyvyttömyyseläkkeet 22 23

  

Yel:n mukaiset (C-osasto)  

Peruseläkkeet  

 Vanhuuseläkkeet  39 47

 Varhennetut  
 vanhuuseläkkeet  1 2

 Työkyvyttömyyseläkkeet 6 1

 Perhe-eläkkeet  5 7

  
muut lakisääteiset korvaukset  

 Hautausavustukset 46 38
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vaKuuTusmaKsuT
B-osaston eli TyEL:n vakuutusmaksutulo 
oli 46,6 (47,6) miljoonaa euroa ja C-osas-
ton eli YEL:n maksutulo oli 16,0 (15,3) 
miljoonaa euroa. 

B-osaston palkkasumma oli 212,4 
(209,3) miljoonaa euroa, jossa oli nousua 
edelliseen vuoteen 1,5 prosenttia.  Edelli-
sessä tilinpäätöksessä käytettiin arviopalk-
kasummaa 212,3 miljoonaa euroa ja täs-
sä tilinpäätöksessä oli käytettävissä tarkka 
palkkasumma.  

Eläkekassan saama vastuunjakokorvaus 
vuonna 2012 oli TyEL:n osalta 10,0 (7,8) 
miljoonaa euroa. YEL:n osalta maksu vas-
tuunjakoon oli 1,8 (2,5) miljoonaa euroa.

maKsuTasO
Vuosien 2011 ja 2012 maksuprosentit 
olivat Apteekkien Eläkekassassa seuraavat:

     2012 2011
B-osaston  
perusturva yhteensä 22,3 %  22,4 %
Työnantajan osuus 16,9 % 17,4 %
Työntekijän osuus 5,4 % 5,0 %

Vuodelle 2012 vahvistettu valtakunnalli-
nen TyEL -maksutaso oli yrityksissä, joi-
den vuoden 2010 palkkasumma oli al-
le 1 846 500 euroa, ilman hyvityksiä ja 

työkyvyttömyysmaksuista annettua tila-
päistä palautusta 23,3 prosenttia palkois-
ta. Keskimääräinen yhtiöiden antama hy-
vitys oli 0,3 prosenttia, jolloin työnantajan 
maksu yhtiössä oli 17,35 prosenttia. Va-
kuutusyhtiöiden tapaan laskettaessa eläke-
kassan antama hyvitys oli 1,0 (0,6) prosent-
tia palkoista. Yhteensä eläkekassan anta-
ma hyvitys oli 2,1 (1,2) miljoonaa euroa.  
Keskimääräisen työnantajan palkkasumma 
vuonna 2012 oli noin 327.000 euroa. Täl-
löin työnantajan saama hyvitys eläkekas-
sasta oli 3 270 euroa ja 0,7 prosenttiyk-
sikön ero yhtiöiden keskimääräiseen hyvi-
tykseen 2 290 euroa. Vakuutettua kohden 
hyvitys oli 269 euroa. 

Työntekijän TyEL -maksu oli alle 53- 
vuotiaiden osalta 5,15 (4,7) prosenttia ja 
sitä vanhempien osalta 6,5 (6,0) prosenttia, 
mikä oli keskimäärin 5,4 (5,0) prosenttia.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvis-
taa vuosittain YEL:n mukaisen vakuutus-
maksuprosentin. Vuonna 2012 se oli 22,5 
(21,6) prosenttia alle 53-vuotiailta yrit-
täjiltä ja sitä vanhemmilta 23,85 (22,9) 
prosenttia. 

HOiTOKuluT  
Eläkekassan tuloslaskelman mukaiset 
hoitokulut, siltä osin kun ne eivät liity si-
joitustoimintaan, ovat ostettuihin atk- ja 

aktuaaripalveluihin, henkilöstön palkka-
ukseen ja toimiston muihin menoihin liit-
tyviä kuluja. Sijoitustoimintaan liittyvät 
hallintokulut otetaan huomioon sijoitus-
toiminnan kuluina. Eläkekassan B-osaston 
hoitokulut olivat 1,80 (1,92) miljoonaa 
euroa. Ne olivat 0,63 (0,69) prosenttia 
lopullisen palkkasumman ja YEL -työtu-
losumman yhteismäärästä laskettuna.

siJOiTusTOiminTa

maRKKinaKaTsaus
Vuoden 2012 alkupuolta leimasivat poliit-
tinen levottomuus, taloudelliset haasteet 
Kreikassa ja Espanjassa, Kiinan voimak-
kaan kasvun hidastuminen sekä ennennä-
kemättömät rahapolitiikan toimenpiteet, 
joilla hidastuvaa kasvua pyrittiin lieventä-
mään. Vuoden alussa rahapoliittisten toi-
mien odotettiin kääntävän taloudet nope-
ampaan kasvuun kehittyneissä maissa. Vi-
ranomaisten toimista huolimatta euroalue 
painui taantumaan ja Yhdysvaltain talou-
den toipuminen on ollut hidasta. Pohjois-
maat vahvistivat asemaansa poliittisesti ja 
taloudellisesti Euroopan vakaimpana osa-
na, vaikka talouskasvu hidastuikin. Myös 
Kiinan kasvu hidastui vaikuttaen kieltei-
sesti maailmantalouden, erityisesti kehit-
tyvien talouksien, kasvuodotuksiin. 

PALKKASUMMAT
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Yhteensä 62,7 milj. eur

Perusturva TyEL
YEL-maksu
Työntekijäin TyEL

56,1 %

18,3 %

25,5 %
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Kehittyneet taloudet kärsivät julkisen 
talouden säästötoimista, luottamuksen 
heikkenemisestä ja investointien vähyy-
destä. Oman osansa taloudellisen aktivi-
teetin hidastumiseen on aiheuttanut euro-
alueen velkakriisi. Vuoden jälkimmäisellä 
puoliskolla huolet kriisin eskaloitumisesta 
hälvenivät viranomaisten vastattua kriisin 
kärjistymiseen voimallisesti. Näistä toi-
mista keskeisiä olivat Euroopan pysyvän 
vakausmekanismin saattaminen toiminta-
valmiuteen sekä Euroopan keskuspankin 
Outright Monetary Transactions ( OMT) 
-ohjelma. Yhdysvalloissa keskuspankki 
on ilmoittanut elvytysoperaatioiden jat-
kuvan kunnes talous on kestävämmällä 
kasvu-uralla.

Vuoden loppua kohti mentäessä sijoit-
tajien huolet siirtyivät Yhdysvaltojen pre-
sidentinvaaleihin ja niitä seuranneisiin vel-
kakattoneuvotteluihin. Obaman vaalivoit-
to ja jakautunut valta-asema parlamentissa 
vaikeuttavat neuvotteluja republikaanien 
ja demokraattien välillä. Mikäli puolueet 
eivät pääse yhteisymmärrykseen veronko-
rotuksista ja valtion menojen leikkauksista 
on edessä automaattinen kulujenleikkaus 
sekä veronkorotukset vuoden 2013 alussa. 
Tällä skenaariolla on arvioitu olevan usean 
prosentin negatiivinen vaikutus Yhdysval-
tojen BKT:n kasvuun lähivuosina. Käy-
tännössä tämä tarkoittaisi Yhdysvaltojen 
ajautumista taantumaan Euroopan perässä 
sekä globaalin talouskasvun hidastumista 
entisestään. 

Globaali bruttokansantuote kasvoi re-
aalisesti 2,5 prosenttia vuonna 2012 (en-
nuste). Talouskasvun vetureina toimivat 
jälleen kehittyvät maat Kiinan BKT-kas-
vun ollessa 7,7 prosenttia. Yhdysvalloissa 
BKT kasvoi 2,2 prosenttia, kun edellise-
nä vuonna kasvu jäi 1,7 prosenttiin. Euro-
alueella talouskasvu oli negatiivista (-0,4 
prosenttia) ja Suomen BKT supistui 0,2 
prosenttia. 

Vaikka toipuminen finanssikriisistä 
on ollut hidasta, myös orastavan kasvun 

Belladonna eli lemmonmarja (Atropa belladonna)

siJOiTusTOiminnan neTTOTuOTTOeRiTTelY Ja TulOs, 1000 €

B-osasto  2012 2011

suorat nettotuotot  15 299,7 13 951,3

Lainasaamiset  191,8 179,7

joukkovelkakirjalainat  3 173,9 5 700,2

Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset  553,2 334,5

Osakkeet ja osuudet  4 339,9 1 622,8

Kiinteistösijoitukset  7 504,3 6 685,9

Muut sijoitukset  - -

Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut 1) -463,5 -571,8

arvonmuutokset kirjanpidossa 2)  15 472,3 2 687,1

Osakkeet ja osuudet  7 230,0 -4 164,3

joukkovelkakirjalainat  10 474,4 5 320,7

Kiinteistösijoitukset  -2 232,1 1 530,8

Muut sijoitukset  - -

sijoitustoiminnan nettotuotot kirjanpidossa  30 772,0 16 638,5

arvostuserojen muutos 3)  13 758,4 -26 040,8

Osakkeet ja osuudet  10 167,7 -20 226,8

joukkovelkakirjalainat  -263,3 -8 978,5

Kiinteistösijoitukset  3 854,0 3 164,4

Muut sijoitukset  - -

sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin  44 530,4 -9 402,3

vastuuvelan tuottovaatimus  -18 047,9 -9 794,6

sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos  12 724,1 6 843,9

sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin  26 482,5 -19 196,9

1) Sisältää sellaiset tuloslaskelman korkoerät, joita ei kirjata sijoitustoiminnan tuottoihin
2) Myyntivoitot ja -tappiot sekä muut kirjanpidon arvonmuutokset
3) Taseen ulkopuoliset arvonmuutokset

siJOiTusTOiminnan neTTOTuOTTO KäYvin aRvOin

   Tuotto-% sitoutuneelle pääomalle

Lainasaamiset   6,8

joukkovelkakirjalainat 1)   13,8

 *josta korkorahastoja   15,7

Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset  1)   2,3

 *josta korkorahastoja   3,4

Osakkeet ja osuudet   11,9

Kiinteistösijoitukset 2)   7,4

 *josta sijoitusrahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä  7,8

sijoitukset yhteensä    10,3

Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut   -0,1

sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin   10,2

    
1) Sisältää ko. sijoituksiin tilastoitavien korkorahastojen tuotot    
2) Sisältää kiinteistösijoituksiin tilastoitavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten tuotot  

 
 
siJOiTusTOiminnan TuOTTO- Ja vOlaTiliTeeTTiPROsenTiT 2007–2012

  2007 2008  2009 2010 2011 2012 

Tuotto 7,0  -14,7 11,4 13,1 -2,1 10,2 

Volatiliteetti 4,7 5,5 3,0 3,0 3,5 3,0 
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merkkejä on havaittavissa erityisesti Yh-
dysvalloista, missä asuntojen rakentami-
nen, asuntokauppa ja myöskin asuntojen 
hinnat ovat kääntyneet nousuun samanai-
kaisesti paranevan työllisyyden kanssa. Vii-
meisimmät taloustilastot osoittavat myös 
Kiinan parantuvista näkymistä, joista eri-
tyisesti ostopäällikköindeksit sekä asunto-
kauppa näyttävät piristymisen merkkejä.

eläKeKassan siJOiTuKseT
Eläkekassan sijoitusten käyvin arvoin 

laskettu nettotuotto oli 10,2 (-2,1) pro-
senttia. Kokonaistulokseen voidaan olla 
erittäin tyytyväisiä kuin myös verrattuna 
muihin TyEL-laitoksiin. Korko- ja osake-
sijoitukset tuottivat parhaiten kuluneena 
vuonna.

Eri omaisuuslajien tuottoja on selostet-
tu sivun 11 taulukossa ja jäljempänä ole-
vassa tekstissä. 

KiinTeisTÖT
Kiinteistömarkkinoilla vuosi 2012 alkoi 
lupaavasti, mutta lopulta transaktiovolyy-
mi nousi edellisestä vuodesta vain n. 18 
prosenttia. Tuottovaatimukset pysyivät lä-
hes ennallaan teollisuus-, toimisto- ja lii-
ketilamarkkinoilla. Sijoittajat etsivät yhä 
turvapaikkoja markkinoilta. Tästä syystä 

kiinteistömarkkinoiden odotetaan pysyvän 
vakaina myös vuonna 2013. Toimistotilo-
jen vajaakäyttöaste pääkaupunkiseudulla 
oli vuoden lopussa 11,0 prosenttia ja liike-
tilojen 2,8 prosenttia.

Eläkekassan suorat kiinteistösijoitukset 
ja sijoitukset HYPO konseptin mukaisiin 
asuntotontteihin tuottivat ennakko-odo-
tusten mukaisesti. Asuntojen vuokrauk-
sen osalta vuosi 2012 oli hyvä, sillä lukuun 
ottamatta luontaista vuokralaisten vaih-
tuvuutta asuntokohteet olivat vuokrattu 
täyteen. Toimisto- ja liiketilojen käyttöas-
te vuoden 2012 lopussa oli hyvä. Ainoas-
taan yksittäisiä liike- ja toimistotiloja oli 
tyhjänä. 

Toimintavuoden aikana ei tehty merkit-
täviä kiinteistökohteiden realisointeja. La-
rin Kyöstin tie 1. krs ostettiin Eläkekassa 
Viabekin pesältä. Ainoastaan 2 yksittäistä 
asuntoa myytiin Asunto Oy Vuorimiehen-
katu 33:sta. Hankittiin kolme uutta HY-
PO konseptin mukaista tonttia. Tonteista 
tapahtui normaaleja osalunastuksia. 

Kiinteistösijoitusten osuus sijoitussal-
kusta oli vuoden lopussa 28,1 (28,1) pro-
senttia ja tuotto oli 7,4 (9,8) prosenttia. 
Suorien kiinteistösijoitusten osuus oli tästä 
64,0 (64,3) prosenttia ja listaamattomien 
kiinteistörahastojen 36,0 (35,7) prosenttia. 

HYPO konseptin mukaisiin vuokrattaviin 
asuinkerrostalotontteihin ja samalla peri-
aatteella toimivaan Suomen Osatontti Ky 
rahastoon tehtyjen sijoitusten osuus oli 
merkittävä eli 33,9 (36,9) prosenttia elä-
kekassan koko kiinteistöomaisuudesta.

lainaT
Lainoja oli toimintavuoden päättyes-
sä 18,9 (14,5) miljoonaa euroa. Lainois-
ta 17,1 (11,3) miljoonaa oli eläkekassan 
omistamille asunto- ja kiinteistöyhtiöille 
myönnettyjä lainoja. Asuntoyhtiöille ja 
kiinteistöyhtiöille myönnettyjen lainojen 
osuus on otettu huomioon kiinteistösijoi-
tuksissa, joten näiden lainojen osuutta eikä 
tuottoa kassan sijoitusomaisuudesta ei ole 
laskettu erikseen.

Muita lainoja on viisi kappaletta yh-
teensä 1,8 (3,2) miljoonaa euroa, jotka 
on annettu eläkekassan osaomistamille 
kiinteistörahastoille.

 
SIJOITUKSET KÄYVIN ARVOIN
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54,5 % 29,2 %
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KIINTEISTÖKANTA KÄYTTÖ-
TARKOITUKSITTAIN 31.12.2012
Suorat omistukset
Yhteensä 84,1 milj. eur 
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Tuotto sitoutuneelle 
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10,2 %
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KORKOsiJOiTuKseT
Korkosijoitusten osuus koko sijoitusomai-
suudesta oli vuoden lopussa 25,2 (36,1) 
prosenttia jakaantuen siten, että lainasaa-
misten osuus oli 0,4 (0,7), joukkovelka-
kirjalainojen 20,7 (25,3) ja muut rahoitus-
markkinavälineet ja talletukset 4,1 (10,1) 
prosenttia. Joukkovelkakirjasijoitusten 
tuotto oli 13,8 (1,6), lainasaamisten 6,8 
(6,1) ja rahamarkkinasijoitusten 2,3 (0,6) 
prosenttia.   

OsaKesiJOiTuKseT 
Osakesijoitusten osuus sijoitussalkussa oli 
vuoden lopussa 36,0 (26,5) prosenttia. No-
teerattujen osakesijoitusten osuus osake-
salkusta oli 28,7 (19,6), pääomasijoitusten 
7,2 (6,7) ja noteeraamattomien osakkeiden 
0,1 (0,2) prosenttia. Noteerattujen osak-
keiden tuotto oli 16,8 (-22,2) prosenttia. 
Pääomasijoitusten tuotto oli 4,8 (4,6) 
prosenttia. Noteeraamattomien osakesi-
joitusten tuotto oli -41,0 (6,6) prosenttia. 
Sivulla 11 (Sijoitustoiminnan nettotuotto 
käyvin arvoin) taulukossa osakesijoitusten 
tuotossa ovat mukana myös absoluuttisen 
tuoton rahastot.    

muuT siJOiTuKseT 
Muihin sijoituksiin on luettu absoluut- 
tisen tuoton -rahastosijoitukset ja hyödyke- 
sijoitukset.

Absoluuttisten sijoitusten osuus sijoi-
tussalkusta oli 9,5 (8,3) ja hyödykesijoi-
tusten 1,3 (1,0) prosenttia. Absoluuttisten 
sijoitusten tuotto oli 7,4 (-0,5) ja hyödyke-
sijoitusten -8,0 (3,3) prosenttia.

Yllä esitetyt sijoitukset ja niiden osuus 
sijoitussalkussa esittämistavassa on tili-
kauden aikana siirrytty käyttämään jakau-
maa mikä vastaa riskiliitteessä esitettyä 
sijoitusjakaumaa.

vaKavaRaisuus
Vakavaraisuus B-osastossa oli suhteessa 
vakavaraisuuslaskennassa käytettyyn vas-
tuuvelkaan 34,9 (28,8) prosenttia. Vaka-
varaisuus oli 2,7 (3,0) kertaa vakavarai-
suusrajan edellyttämä määrä. Nämä luvut 
on laskettu vuoden 2012 loppuun saakka 
voimassa olevan määräaikaislain mukai-
sesti. Pysyvän lainsääsäädännön mukaises-
ti laskettuna kassan vakavaraisuus oli 29,5 
(23,7) prosenttia. Toimintapääoma oli yh-
teensä 126,6 (100,0) miljoonaa euroa, jos-
ta lisävakuutusvastuuta oli 60,2 (48,1) ja 
arvostuseroja 47,1 (33,4) miljoonaa euroa. 
Loput 15,1 (14,5) miljoonaa euroa oli mää-
räaikaislain mukaisesti tasausvastuusta toi-
mintapääomaan rinnastettavaa erää ja omaa 
pääomaa 4,1 (4,1) miljoonaa euroa. Lisäva-
kuutusvastuu toimii sijoitustoiminnan ris-
kipuskurina siten, että hyvinä vuosina sitä 
pyritään kasvattamaan ja huonoina vuosina 

sitä voidaan purkaa sijoitustoiminnan tap-
pioiden peittämiseen.

Toisena sijoitustoiminnan puskurina 
toimii osaketuottosidonnainen lisävakuu-
tusvastuu, jonka suuruus määräytyy kes-
kimääräisen eläkevakuuttajien listatuista 
yhtiöistä saaman osaketuoton perusteella. 
Tähän vastuuseen siirretään tai siitä pure-
taan 10 prosenttia edellä todetusta keski-
määräisestä tuotosta vähennettynä yhdellä 
prosenttiyksiköllä. Kertomusvuonna osa-
ketuottosidonnaista lisävakuutusvastuuta 
kartutettiin 4,7 miljoonalla eurolla ja se oli 
2,4 miljoonaa euroa positiivinen sen ollessa 
vielä edellisvuonna negatiivinen 2,3 mil-
joonaa euroa.

Tähtianis (Illicium verum)

TOiminTaPääOma Ja sen RaJaT PROsenTTeina  
vaKavaRaisuusRaJOJen lasKennassa KäYTeTYsTä vasTuuvelasTa

   % % 
   2012 2011

Toimintapääoma  34,9 28,8

 Lisävakuutusvastuu  16,6 13,8

 Oma pääoma  13 1,2

 arvostuserot  1,1 9,6

 Tasausvastuusta TPO:aan rinn.määrä  4,2 4,2

vakavaraisuusraja  12,7 9,7

Toimintapääoman enimmäismäärä  50,9 38,9

Vakavaraisuus  
suhteessa vastuuvelkaan

34,9 %
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TALOUSKATSAUS

2012
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T I L I N P ä ä T ö S K ä S I T T E I T ä

Arvostusero on omaisuuden käyvän ar-
von ja kirjanpitoarvon välinen ero.

Kokonaishoitokulut sisältävät tulos-
laskelmalla olevat hoitokulut ja sijoitus-
toiminnan hoitokulut.

Korvausvastuu on jo sattuneista elä-
ketapauksista tulevaisuudessa maksetta-
vaksi tulevien menojen tilinpäätökseen 
kirjattu arvio.

Liikevaihto on vakuutusmaksutulo lisät-
tynä sijoitustoiminnan nettotuotolla ja 
muilla tuotoilla.

Lisävakuutusvastuu on toimintapää-
omaan luettava vastuuvelan osa, jolla 
tasoitetaan sijoitusten arvojen vaihtelujen 
vaikutuksia.

Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 
saadaan, kun sijoitustoiminnan netto-
tuotoista ja arvostuserojen muutoksesta 
vähennetään vastuuvelan tuottovaatimus.

Tasoitusvastuu on vakuutusliikkeen 
tuloksista kerätty puskuri, jolla varau-
dutaan niihin vuosiin, joina sattuu kes-
kimääräistä enemmän eläketapahtumia.

Toimintapääoma koostuu omasta pää- 
omasta, arvostuseroista ja lisävakuutus-
vastuusta. Toimintapääomalla tasataan  
sijoitustoiminnan riskejä. Lisäksi poik-
keuslainsäädännön perusteella osa vas- 
tuuvelkaan sisältyvästä tasausvastuusta  
rinnastetaan vuonna 2008–2012 toimin- 
tapääomaan.

Vakavaraisuusraja lasketaan sijoitusten 
riskejä kuvaavien arvojen avulla.  Sijoi-
tukset jaetaan ryhmiin niiden todellisten 
riskien mukaan.  Vakavaraisuusraja las-
ketaan prosenttina vakavaraisuusrajan 
laskennassa käytetystä vastuuvelasta.

Vakuutusmaksuvastuu on tulevaisuu-
dessa odotettavissa olevista eläketapauk-
sista aiheutuvien menojen laskennallinen 
pääoma-arvo vähennettynä odotettavissa 
olevien tulojen pääoma-arvolla. Vakuu tus- 
maksuvastuuseen sisältyy myös lisäva-
kuutusvastuu. Vuodesta 2007 alkaen 
vakuutusmaksuvastuuseen sisältyy osake-
tuottosidonnainen lisävakuutusvastuu, 
jonka määrä riippuu eläkelaitosten osa-
kesijoitusten keskimääräisestä tuotosta.  
Osaketuottoihin sidottu osuus on vuo-
desta 2008 alkaen 10 prosenttia.

Vakuutustekninen vastuuvelka jakau-
tuu vakuutusmaksuvastuuseen ja korva-
usvastuuseen. Vastuuvelka on laskettu so-
siaali- ja terveysministeriön vahvistamien 
laskuperusteiden mukaisesti.      

Vastuunjakokorvaukset määrittelevät 
eläkekassan osuuden yhteisesti kustan-
nettavista eläkkeistä.

Vastuuvelan tuottovaatimus on taseen 
vastattavissa olevalle vastuuvelalle ase-
tettu tuottovaatimus, joka muodostuu 
eläkevastuun laskemisessa käytettävästä 
rahastokorosta, eläkevastuun täydennys-
kertoimesta ja osaketuottokertoimesta. 
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T U l O S l A S K E l M A

VAKUUTUSTEKNINEN LASKELMA      

Vakuutusmaksutulo     

 Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut     62 668 62 901

Vakuutusmaksutulo yhteensä     62 668 62 901

   

Sijoitustoiminnan tuotot     39 232 36 303

   

Korvauskulut     

 Lakisääteisten eläkkeiden maksetut korvaukset     -63 460 -60 425

 Lakisääteisten eläkkeiden korvausvastuun muutos     -6 342 -11 341

Korvauskulut yhteensä     -69 802 -71 766

   

Vakuutusmaksuvastuun muutos     

 Lakisääteiset eläkkeet     -21 898 -5 857

Vakuutusmaksuvastuun muutos yhteensä     -21 898 -5 857

   

Hoitokulut     -1 804 -1 918

Sijoitustoiminnan kulut     -8 460 -19 665

   

Vakuutustekninen tulos     -64 0

   

MUU KUIN VAKUUTUSTEKNINEN LASKELMA   

   

Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta     -64 0

   

Tuloverot   

 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot     64 0

       64 0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)     0 0

   
(1 000 €)     1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011



   
(1 000 €)     31.12.2012 31.12.2011

Ta s e

VASTAAVAA
Aineettomat hyödykkeet   

Sijoitukset   

 Kiinteistösijoitukset   

  Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet 58 221 60 061

  Lainasaamiset omilta kiinteistöyrityksiltä 17 114 11 282

 Kiinteistösijoitukset yhteensä 75 335 71 344
    

 Muut sijoitukset   

  Osakkeet ja osuudet 305 746 259 900

  Rahoitusmarkkinavälineet 32 232 51 863

  Muut lainasaamiset 1 769 3 205

  Talletukset 5 684 5 544

 Muut sijoitukset yhteensä 345 430 320 512

Sijoitukset yhteensä 420 764 391 855
    

Saamiset   

  Muut saamiset 331 423
    

Muu omaisuus

 Aineelliset hyödykkeet   

  Koneet ja kalusto 42 53

 Rahat ja pankkisaamiset 9 676 10 363

 Muu omaisuus 4 473 4 730

Muu omaisuus yhteensä 14 191 15 145

Siirtosaamiset 9 453 8 716

VASTAAVAA YHTEENSÄ 444 739 416 140

VASTATTAVAA
Oma pääoma   

 Vararahasto 823 823

 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 3 280 3 280

 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0 0

Oma pääoma yhteensä 4 103 4 103
    

Vakuutustekninen vastuuvelka   

 Lakisääteiset eläkkeet   

  Vakuutusmaksuvastuu 201 158 191 434

  Korvausvastuu 176 655 170 313

  Lisävakuutusvastuu 60 238 48 064

 Lakisääteisten eläkkeiden vastuuvelka yhteensä 438 051 409 811

Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä 438 051 409 811 
   

Velat    

 Muut velat 1 602 1 478

Siirtovelat 983 747
    

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 444 739 416 140
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T U l O S l A S K E l M A N  l I I T E T I E d O T

   
(1 000 €)     1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

Lakisääteisten eläkkeiden vakuutusmaksutulo  

TyEL:n mukainen  

Työntekijän osuus 11 481 10 628

Työnantajan osuus 35 159 36 986

TyEL:n mukainen yhteensä 46 640 47 614

YEL:n mukainen 16 028 15 288

Yhteensä 62 668 62 901

  

Vakuutusmaksuvastuun muutos  

Lakisääteiset eläkkeet  

TyEL  -21 925 -5 872

YEL   26 -14

Yhteensä -21 898 -5 887

  

Korvauskulut  

Lakisääteiset eläkkeet  

Maksetut eläkkeet  

TyEL  -53 382 -49 748

YEL   -19 663 -17 387

Maksetut eläkkeet yhteensä -73 045 -67 135

Vastuunjakokorvaukset  

TyEL  10 035 7 764

YEL   -1 273 -1 394

Vastuunjakokorvaukset yhteensä 8 762 6 369

Osuus työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksusta ja     

palkattomien aikojen perusteelle karttuneiden eläkeosien     

kustannustenjaosta 1 589 1 648

VEKL:n valtion korvaus 3 2

YEL:n valtion osuus -514 -1 070

    1 078 580

  

Muut korvaukset -254 -239

  

Lakisääteiset eläkkeet yhteensä     -63 460 -60 425

  

  

Korvauskulut yhteensä -63 460 -60 425
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TilinpääTökSen 
lAATimiSperiAATTeeT

ArVoSTuSperiAATTeeT
Kiinteistösijoitukset on kirjattu hankin-
tahintaan tai sitä alempaan käypään ar-
voon tai kaupan esisopimuksessa sovittuun 
kauppahintaan. Kiinteistöjen ja kiinteistö-
osakkeiden käyvät arvot on määritelty koh-
teittain Finanssivalvonnan edellyttämällä 
tavalla perustuen kassan omien asiantun-
tijoiden sekä ulkopuolisten asiantuntijoi-
den lausuntoihin. Aikaisemmin tehdyt 
arvonalennukset palautetaan tulosvaikut-
teisesti hankintamenoon, jos niiden arvo 
on pysyvästi alkuperäistä hankintamenoa 
suurempi. Kiinteistösijoitusten käypä ar-
vo arvioidaan vuosittain ja vuoden 2012 

tilinpäätöksessä ei ole tehty arvonkorotuk-
sia eikä arvonpalautuksia.

Osakkeet ja osuudet on kirjattu ta-
seessa hankintamenoon tai sitä alempaan 
käypään arvoon. Osakkeista ja osuuksista 
aikaisemmin tehdyt arvonalennukset on 
palautettu tulosvaikutteisesti hankintame-
noon käyvän arvon nousua vastaavalta osal-
ta, kuitenkin niin, ettei alkuperäinen han-
kintahinta ole ylittynyt. Noteerattujen ar-
vopapereiden käypinä arvoina on käytetty 
tilinpäätöspäivän viimeistä saatavilla ole-
vaa ostokurssia.  Sijoitusrahasto-osuuksi-
en käypänä arvona on käytetty viimeisintä 
saatavissa ollutta hallinnointiyhtiön laske-
maa rahasto-osuuden arvoa tai sen puuttu-
essa hankintamenoa.  Muiden osakkeiden 
ja osuuksien käypänä arvona on käytetty 
hankintahintaa tai todennäköistä käypää 

arvoa. Sijoitusarvopapereiden myyntivoit-
tojen ja -tappioiden laskennassa on käytet-
ty keskihintamenetelmää.

Rahoitusmarkkinavälineet on kirjattu 
taseeseen hankintamenon tai tätä alem-
man todennäköisen arvon määräisenä, jota 
on oikaistu hankintamenon ja nimellisar-
von erotuksen jaksotuksella. Jaksotus on 
kirjattu korkotuottojen vähennykseksi 
tai lisäykseksi rahoitusmarkkinavälineen 
juoksuaikana. Hankintamenoon kirjattu 
jaksotusten määrä on ilmoitettu taseen lii-
tetiedoissa. Korkotason vaihtelusta johtu-
vat arvonmuutokset on huomioitu. 

Vakuutusmaksusaamiset, lainasaami-
set, muut saamiset ja talletukset on arvos-
tettu nimellisarvoon tai sitä alempaan to-
dennäköiseen arvoon.

T U l O S l A S K E l M A N  l I I T E T I E d O T
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(1 000 €)     1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

Hoitokulut   

Palkat ja palkkiot  

 Hallituksen jäsenten palkat ja palkkiot -45 -47

 Muut palkat -512 -501

Yhteensä -557 -547

Eläkekulut -94 -86

Muut henkilösivukulut -31 -134

Lakisääteiset maksut -151 -208

ATK-palvelut -448 -400

Muut hoitokulut -523 -542

Yhteensä -1 804 -1 918

  

Lakisääteiset maksut  

ETK :n kustannusosuus -126 -182

Oikeushallintomaksu -14 -14

FIVA:n valvontamaksu -10 -11

Muut erät 0 -2

Yhteensä -150 -208

  

Tilintarkastajan palkkiot  

Tilintarkastuspalkkiot -19 -17

Muut palkkiot 0 0

Yhteensä -19 -17



Nimet vasemmalta lukien: Anders Karlsson, Sirkka Weckström, puheenjohtaja Klaus Holttinen, varapuheenjohtaja Katja Tanskanen, 
Leena Junttila ja Heidi Silvennoinen.

A l l E K I R j O I T U K S E T
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ToiminTAkerTomukSen jA  
TilinpääTökSen AllekirjoiTukSeT

Helsinki 13. maaliskuuta 2013

Klaus Holttinen  Katja Tanskanen
Hallituksen puheenjohtaja

Sirkka Weckström  Leena Junttila

Anders Karlsson  Heidi Silvennoinen
   Varajäsen

 Hannu Hokka
 Toimitusjohtaja

TilinpääTöSmerkinTä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsinki 27. maaliskuuta 2013

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö    

Juha Tuomala Jaana Salmi                           
KHT   KHT
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T I l I N TA R K A S T U S K E R T O M U S

Olemme tilintarkastaneet Apteekkien Eläkekassan kirjan-
pidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon 
tilikaudelta 1.1.–31.12.2012. Tilinpäätös sisältää taseen, 
tuloslaskelman ja liitetiedot. 

HAlliTukSen jA ToimiTuSjoHTAjAn 
VASTuu  
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimin-
takertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja 
riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukai-
sesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan 
asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että 
kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla 
järjestetty. Hallituksen on huolehdittava, että eläkekassalla 
on kassan toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä 
sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät.

TilinTArkASTAjAn VelVolliSuudeT 
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkas-
tuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintaker-
tomuksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen edel-
lyttämistä seikoista. Tilintarkastuslaki edellyttää, että nou-
datamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet 
tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkas-
tustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että 
suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiak-
semme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä 
tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, 
ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet 
tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkor-
vausvelvollisuus eläkekassaa kohtaan, taikka rikkoneet vakuu-
tuskassalakia tai eläkekassan sääntöjä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastus-
evidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakerto-
mukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista 
tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan 
harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä joh-
tuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä 
riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen 

ApTeekkien eläkekASSAn kASSAnkokoukSelle

valvonnan, joka on eläkekassassa merkityksellistä oikeat ja 
riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuk-
sen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä val-
vontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden 
asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tar-
koituksessa, että hän antaisi lausunnon eläkekassan sisäisen 
valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös 
sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmu-
kaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvi-
oiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntom-
me perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä.

lAuSunTo TilinpääTökSeSTä jA 
ToiminTAkerTomukSeSTA 
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintaker-
tomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen 
ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten 
mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot eläkekassan toiminnan 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen 
ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

muuT lAkiin peruSTuVAT lAuSunnoT 
Eläkekassan tilinpäätöksessä tehdyt arvonmuutokset ovat 
asianmukaisesti perusteltuja.

Helsinki 27. Päivänä maaliskuuta 2013

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö    

Juha Tuomala Jaana Salmi                           
KHT   KHT
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TuoToT, mAkSeTuT eläkkeeT jA TASe (1 000 €)

Vuosi Vakuutusmaksu- Sijoitustoiminnan Tuotot maksetut Taseen
  tulo nettotuotto yhteensä eläkkeet loppusumma

2000 32 327,1 18 438,1 50 765,2 32 600,4 227 262,2

2001 35 352,2 2 913,1 38 265,2 35 312,9 234 381,7

2002 37 663,5 5 045,9 42 709,4 37 695,9 242 993,7

2003 40 320,3 16 877,9 57 198,2 39 892,5 261 943,1

2004 41 560,4 18 398,1 59 958,5 42 253,8 283 287,0

2005 45 066,0 23 601,5 68 667,5 44 842,1 311 922,6

2006 45 530,4 26 184,0 71 714,3 47 027,0 342 232,6

2007 49 036,9 36 367,3 85 404,2 49 919,1 380 908,7

2008 55 144,9 -45 118,5 10 026,4 53 970,5 339 932,6

2009 58 400,9 23 441,8 81 842,7 59 579,2 366 813,8

2010 58 263,3 22 169,4 80 432,7 62 871,6 400 992,3

2011 62 901,4 16 638,5 79 539,9 67 374,2 416 139,9

2012 62 667,8 30 772,0 93 439,8 73 299,6 444 739,5 
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