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 2016 2015

Vakuutusmaksutulo, 1 000 € 69 270 69 948

Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1 000 €  1) 74 893 73 351

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, 1 000 € 33 036 24 804

 tuotto sitoutuneelle pääomalle, % 5,8 4,6

Liikevaihto, 1 000 € 95 887 94 500

Kokonaishoitokulut, 1 000 € 2 554 2 590

 % liikevaihdosta 2,7 2,7

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

Kokonaistulos, 1 000 € 12 816 − 514

Vastuuvelka, 1 000 € 519 326 500 310

Vakavaraisuuspääoma, 1 000 €  156 296 147 584

 % vastuuvelasta 2) 35,1 34,5

 suhteessa vakavaraisuusrajaan 2,3 2,1

Tasoitusmäärä, 1 000 €  8 576 8 523

Eläkevarat , 1 000 €  3)  597 068 571 633

Tuloksen käyttö kannatusmaksujen  

alentamiseen (%) TyEL-palkkasummasta 1,9 0,3

TyEL-palkkasumma, 1 000 € 219 731 219 070

YEL-työtulosumma, 1 000 €  74 812 74 831

TyEL-vakuutuksenottajia 618 619

TyEL-vakuutettuja  7 582 7 479

YEL-vakuutuksenottajia 676 680

Eläkkeensaajia 4 859 4 815

1) Vastaa tuloslaskelman erää maksetut korvaukset  

2) Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta  

3) Vastuuvelka/Eläkevastuu + arvostuserot

Apteekkien Eläkekassa on perustettu vuonna 1864. Vuosi 2016 on eläkekassan 153. 

toimintavuosi. Apteekkien Eläkekassa vastaa Suomen yksityisapteekkien eläke-

vakuuttamisesta. Eläkekassa hoitaa sekä työntekijän eläkelain (TyEL), että yrittäjän 

eläkelain (yEL) mukaista vakuutustoimintaa. 

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

 TIIVISTELmÄ TUNNUSLUVUISTA
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 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Apteekkien Eläkekassan 153. toimintavuotta 

leimasi epävarmuus markkinoilla, valmistautu-

minen vuoden 2017 alusta voimaan astuneeseen 

eläkeuudistukseen sekä tuleviin säädösmuutok-

siin. Panostus työhyvinvoinnin edistämiseen jat-

kui aktiivisella koulutuksella sekä vuoden 2017 

alusta aloitetun neuvontapalvelun suunnittelulla.

Vuosi alkoi selvästi mollivoittoisesti osakemarkki-

noiden laskiessa viisi viikkoa. Kesästä alkaen kurs-

sit kehittyivät nousuvoittoisesti ja vuosi huipentui 

joulukuun hyvään tuottokehitykseen. Poliittisen 

riskin rooli kasvoi merkittävästi sijoitusmarkki-

noilla. Brexit yllätti, mutta hetken notkah duksen 

jälkeen osakemarkkina toipui yllättä vän hyvin. 

Trumpin yllättävän voiton jälkeen mar ras kuussa 

alkanut osakemarkkinaralli on jat kunut vielä 2017 

puolella. USAssa myös markkinakorot alkoivat 

nousta Trumpin valinnan myötä. 

Poliittinen riski vaikutti keskeisesti eläkekas-

san sijoitustoiminnan valintoihin. Osakepainoa 

ja riskitasoa laskettiin selvästi vuoden aikana. 

Loppuvuoden markkinanousun jälkeen eläke-

kassan sijoitustuotoksi tuli 5,8 % joka oli 0,1 % 

korkeampi kuin eläkeyhtiöiden keskimääräinen 

tuotto. Kaikkien omaisuuslajien; (osake, korko, 

kiinteistö, muut) tuotto oli positiivinen.

Eläkekassan sijoitusomaisuus oli vuoden 

lopussa käyvin arvoin 596 (vuonna 2015: 571) mil-

joonaa euroa ja sijoitusriskejä tasaava vakavarai-

suuspääoma oli ennätystasolla 156,3 miljoonaa 

euroa (147,6). Vakavaraisuus suhteessa vastuu-

velkaan säilyi erinomaisella 35,1 (34,5) prosentin 

tasolla. Eläkevakuutusyhtiöiden keskimääräinen 

vakavaraisuus oli 25,8 prosenttia. 

Kassan pitkäjänteisenä tavoitteena on ollut 

vakavaraisuuspääoman kartuttaminen siirtä-

mällä osa tuloksesta lisävakuutusvastuuseen ja 

käyttämällä osa tuloksesta kannattajaosakkai-

den maksujen kilpailukykyiseen hyvitykseen. 

Vuosina 2012 – 2016 hyvitykset ovat olleet yhteensä 

11,8 miljoonaa euroa. Tilikautena annettiin hyvi-

tyksiä 2,9 miljoonaa euroa ja lisävakuutusvas-

tuuta lisättiin 2,1 miljoonalla euroa. Lopullinen 

B-osaston vakuutusmaksuprosentti oli 23,8 pro-

senttia, mistä työnantajan osuus keskimäärin 

oli 17,8 prosenttiyksikköä.  Kannatusmaksut ovat 

pysyneet edelleen alemmalla tasolla kuin pien-

työantajilla keskimäärin.
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 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

”Eläkekassa tuki alan työhyvinvointia mm. Työhyvinvointia 
johtamalla – ja syksyllä Työ hyvin vointikortti-koulutuskierroksilla 
alueellisesti. Tavoitteena on edistää suunnitelmallista yhteistoiminnalla 
toteutettavaa työhyvinvointi toimintaa apteekeissa. Koulutuksista 
saatu palaute on ollut kautta linjan positiivista.”

Kiinteistösijoitusten osuus eläkekassan sijoi-

tussalkusta nousi 24,8 (23,4) prosenttiin. Kirkko-

nummen liikekeskusrakennus valmistui syys-

kuus sa ja Pasilan asuinkerrostalohanke käynnis-

tyi yhdessä yleisradion eläkesäätiön kanssa. Kiin-

teistösalkusta suoria sijoituksia oli 51,9 % ja loput 

listaamattomia kiinteistörahasto-omistuksia.

Työeläkeuudistus astui voimaan 1. 1. 2017 ja 

vuoden aikana siihen valmistautuminen ja kou-

luttautuminen näkyi eläkekassan toiminnassa 

vuoden aikana.

Eläkepäätöksiä annettiin vuoden aikana 616 

(640) kappaletta ja eläkkeensaajien määrä oli vuo-

den lopussa 4 859  (+ 0,9  %). Uusien alkaneiden 

työkyvyttömyyseläkkeiden määrä pysyi edelleen 

alle 50:ssä. Työkyvyttömyyseläkepäätösten aiem-

pien vuosien trendi jatkui, määräaikaisia päätök-

siä on yhä enemmän verrattuna toistaiseksi voi-

massa oleviin päätöksiin.

Eläkkeitä ja muita korvauksia maksettiin 74,9 

miljoonaa euroa (73,4), joista vakuutusmaksu-

tuloilla katettiin 69,3 miljoonaa euroa (69,9). 

Vanhuuseläkkeelle siirryttiin toimintapiirissä 

olevien yrittäjien osalta keskimäärin 65,5 ja työn-

tekijöiden osalta 63,6 vuoden iässä. Kaikkien eläk-

keiden osalta yhteinen keskiarvo eläköitymisiälle 

oli 61,7 eli hieman yli valtakunnallisen luvun. 

Eläkekassa tuki alan työhyvinvointia mm. 

Työhyvinvointia johtamalla – ja syksyllä Työ-

hyvin vointikortti-koulutuskierroksilla alueelli-

sesti. Tavoitteena on edistää suunnitelmallista 

yhteistoiminnalla toteutettavaa työhyvinvointi-

toimintaa apteekeissa. Koulutuksista saatu 

palaute on ollut kautta linjan positiivista.

Eläkekassan pitkäaikainen hallituksen 

puheen johtaja apteekkineuvos Klaus Holttinen 

jätti tehtävänsä yhdeksän ansiokkaan vuoden jäl-

keen keväällä 2016. Hänen muotokuvansa paljas-

tustilaisuus kokosi hienosti sidosryhmät koolle 

31. 10. Vaikka ajat ovat haastavat ja epävarmat 

on kuitenkin ollut helppoa jatkaa Klaus Holttisen 

työtä. Samalla kun kiitän edeltäjääni hänen jät-

tämistä erittäin hyvistä lähtökohdista, haluan 

esittää kiitokset eläkekassan hallituksen jäse-

nille, toimitusjohtajalle ja koko eläkekassan hen-

kilökunnalle tuloksellisesta yhteistyöstä vuonna 

2016.

Kauniaisissa 27. 3. 2017

Anders Karlsson
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 ETUUDET JA 
TOImINTAPIIRI

Apteekkien Eläkekassa hoitaa Suomen yksityisap-

teekkien työntekijän eläkelain (TyEL) ja yrittäjän 

eläkelain (yEL) mukaista eläketurvaa.

Eläkekassan toiminta on jaettu kahteen osastoon: 

 — Työntekijän eläkelain mukaista perus-
eläke turvaa hoitavaan B-osastoon, johon 
kuuluvat kaikki kannattajaosakkaiden 
palveluksessa olevat työntekijät, joiden 
työsuhde on TyEL:n alainen. 

 — yrittäjän peruseläketurvaa hoitavaan 
C-osastoon, johon kuuluvat apteekkarit  
ja heidän apteekkityössä avustavat  
perheen  jäsenensä.

KANNATTAJAOSAKKAAT 
Eläkekassan kannattajaosakkaita ovat Suomen 

Apteekkariliiton jäseninä olevat yksityisapteek-

kien apteekkarit, Suomen Apteekkariliitto ja Suo-

men Farmasialiitto. Lisäksi kannattajaosakkaina 

on eräitä apteekkitoimintaan läheisesti liittyviä 

yrityksiä. Kannattajaosakkaita oli toimintavuo-

den päättyessä 618 (619 vuonna 2015).

TOImINTAPIIRIIN KUULUVIEN LUKUmÄÄRÄ 

 31. 12. 31. 12. muutos 
 2016 2015 lkm

B-osasto 7 582 7 479 103 

C-osasto	 676		 680	 – 4	

 

 KASSANKOKOUS

Varsinainen kassankokous pidettiin 20.4.2016. 

Kokouksessa käsiteltiin kassan sääntöjen 20 §:n 

mukaiset asiat. 

Kokoukseen osallistui 14 kannattajaosakas ta 

ja neljä kassan jäsentä. Valtakirjoilla oli lisäksi 

edustettuina 44 kannattajaosakasta ja 402 jäsentä. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi apteekkari 

Tapio Rytilä.

 HALLINTO 

Kassan hallituksen puheenjohtajana on toimi-

nut apteekkineuvos Klaus Holttinen 20.  4.  2016 

asti ja sen jälkeen apteekkari Anders Karlsson. 

Varapuheenjohtajana on toiminut toiminnan-

johtaja Mika Leppinen 31.  10.  2016 asti ja 16.  11.   2016 

alkaen farmaseutti Katja Tanskanen. Halli-

tuk sella oli toimintavuoden aikana kahdeksan 

kokousta. Hallituksen kokoonpano on varsinai-

sesta kassankokouksesta lähtien ollut viereisen 

sivun taulukon mukaisesti (suluissa toimikauden 

päättymisvuosi).

TYÖVALIOKUNTA
Hallituksen työvaliokunnan jäseninä toimi-

vat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjoh-

taja, kassan toimitusjohtaja, sijoituspäällikkö ja 

talouspäällikkö. Työvaliokunnan tehtävänä on 

valmistella kassan hallitukselle esiteltäviä asioita 

ja hoitaa kassan sijoitustoimintaa hallituksen 

määrittelemän strategian mukaisesti. 

HENKILÖSTÖ 
Eläkekassan toimitusjohtajana on toiminut KTM 

Hannu Hokka ja varalla talouspäällikkö Varpu 

Hyvönen. Vuonna 2016 kassan palveluksessa oli 

keskimäärin 13,7 (14,2) henkilöä.

ASIANTUNTIJAT 
Eläkekassan vakuutusmatemaatikkona on toi-

minut Lauri Ojala, SHV, Porasto Oy:stä. Asian-

tuntijalääkäripalvelut ostetaan Porasto Oy:stä, 

jossa lausuntoja antavat LL, työterveyshuollon 

erikoislääkäri Otso Ervasti ja LL, työterveyshuol-

lon erikoislääkäri Mikko Nykänen.

TILINTARKASTAJAT
Kannattajaosakkaat ja C-osaston jäsenet valit-

sivat eläkekassan vuoden 2016 tilejä ja hallintoa 

tarkastamaan Tilintarkastusyhteisö Price water-

houseCoopers Oy:n, jossa vastuullisena tilin-

tarkastajana toimii KHT Juha Wahlroos. Tilin-

tar kastus yhteisön toimiessa tilintarkastajana ei 

varatilintarkastajaa nimetä.

B-osaston jäsenet valitsivat eläkekassan vuo-

den 2016 tilejä ja hallintoa tarkastamaan KHT 

Jukka Paunosen ja varalle KHT Jaana Salmen, 

jotka myös työskentelevät mainitussa tilintar-

kastusyhteisössä.  



T O I M I N T A K E R T OMU S   2 0 16 7

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN HALLITUS

VARSINAISET JÄSENET

Apteekkari 
Tuula Kiiskinen (2017) 
Uusikaupunki

Apteekkari 
Anders Karlsson (2018) 
Kauniainen

Apteekkari 
Tommi Saarelainen (2019) 
Ruokolahti

VARAJÄSENET

Apteekkari 
Irene Soinio-Laaksonen (2017) 
Helsinki 

Apteekkari 
Olli Sillantaka (2018) 
Jyväskylä

Toimitusjohtaja 
merja Hirvonen (2019) 
Rajamäki

B-osaston jäsenten edustajat

VARSINAISET JÄSENET

Farmaseutti 
Katja Tanskanen (2017) 
Ylämylly

Farmaseutti 
Soili Rikkonen (2018) 
Lempäälä

Toiminnanjohtaja 
mika Leppinen 
(31.10.2016 asti) Espoo

VARAJÄSENET

Puheenjohtaja 
Kirsi Kvarnström (2017) 
Luoma

Farmaseutti 
mirja Aaltonen (2018) 
Helsinki

Työmarkkinalakimies 
Hanna Lehtimäki (2019) 
Espoo

C-osaston jäsenten ja kassan kannattajaosakkaiden edustajat

 RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta on keskeinen osa sisäistä valvon-

taa. Sen tavoitteena on varmistaa, etteivät eläke-

kassan toimintaan tai toimintaympäristöön liitty-

vät riskit toteutuessaan aiheuta olennaisia talou-

dellisia tappioita, vaaranna kassan toiminnan jat-

kuvuutta tai kassaan kohdistuvaa luottamusta.

VASTUUT, VALVONTA JA ORGANISOINTI
Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla ole-

van sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa 

kassan strategisten ja operatiivisten tavoitteiden 

toteutuminen, toimintojen tehokkuus ja laatu 

sekä riskienhallinnan kattavuus. Keskeistä on 

turvata vakuutettujen, eläkkeensaajien ja kan-

nattajaosakkaiden oikeudet kaikissa tilanteissa.

Kassan hallitus ja toimitusjohtaja vastaa-

vat riskienhallinnasta, riskienhallintamenet-

telystä ja riskienhallintasuunnitelmien ajanta-

saisuudesta ja suunnitelmien toteutumisesta. 

Eläkekassalla on hallituksen vuosittain päivit-

tämä riskienhallintasuunnitelma. 

RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET
Riskienhallinnan ja riskien valinnan periaatteina 

kassassa ovat:

 — riskinotto on yhteneväinen strategisten 
ja operatiivisten linjausten kanssa

 — riskinotto ei vaaranna kassan 
toimintaa tai talouden vakautta

 — määritettyjä riskirajoja noudatetaan

 — riskien vaikutukset kyetään tunnistamaan

Kassan riskienhallinta on mahdollisimman 

ennakoivaa ja aktiivista.

JÄSENPIIRI  
Lukumäärä 31.12.

ELÄKEKANNAN IKÄJAKAUmA  
(TyEL + YEL) Lukumäärä 31.12.2016

Ei sisällä perhe-eläkkeitä.

JATKUVAT TYÖSUHTEET IKÄRYHmITTÄIN  
Lukumäärä 31.12.2016

2012  2013  2014  2015	 2016 –25 26– 31– 36– 41– 46– 51– 56– 61– 66– 71– 76– 81– 86– 91– 96– –20 21– 26– 31– 36– 41– 46– 51– 56– 61– 66– 

■	C-osasto ■ B-osaston perusturva ■	Miehet	yht.	207  
■	Naiset	yht.	4 324

■	Miehet	yht.	677,	keski-ikä	34,4  
■ Naiset	yht.	6 905,	keski-ikä	41,6
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 TOImINTAYmPÄRISTÖ

ELÄKEJÄRJESTELmÄ
Keskeisin lähivuosina eläkekassan toiminta-

ympäristöön vaikuttava muutos on työeläke-

uudistus, joka astui voimaan 1.1. 2017 lukien. 

Uudistuksen avulla pidennetään työuria, hilli-

tään eläkemenojen ja -maksujen korotuspainetta 

sekä vähennetään julkisen talouden kestävyys-

vajetta. Uudistusta on valmisteltu kattavasti ja 

henkilöstöä on koulutettu uudistuvan työeläke-

järjestelmän tarpeisiin.

Eläkeuudistuksen yhteydessä sovittiin, että 

osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu nos-

te taan portaittain kahteenkymmeneen prosent-

tiin 1.  1.  2018 mennessä. Osaketuotto sidonnai -

suu den aste vaikuttaa kunkin eläkelaitoksen  

osake painoihin, jonka ylärajaksi kiinnitettiin 65 

prosenttia työeläkelaitoksen sijoitussalkusta. Täy-

den nys kertoimen kaavaa muutetaan ja täy den-

nys kerroin lasketaan jatkossa vakavarai suus   pää-

omasta vähentämättä tasoitusmäärää. Vuon na 

2018 tehtäväksi lisärahastoinnin määräksi vah-

vistettiin 1,5 prosenttia palkkasummasta.

Toimintavuoden keskeisiä hankkeita on ollut 

eläkesäätiö- ja eläkekassalain kokonaisuudis-

tuksen viimeisteleminen. Sosiaali- ja terveys-

ministeriön asettaman työryhmän työeläkesää-

tiö- ja vakuutuskassalainsäädännön uudista-

miseksi päättyi 29.  1.  2016 julkaistuun raporttiin. 

Lausuntoaika raportista päättyi 4.  4.   2016.

Eläkesäätiöiden ja -kassojen tavoitteet eläke-

säätiö- ja eläkekassalakien uudistamisessa oli-

vat toisaalta uuden eläkelaitoksen perustami-

seen liittyviä, kuten laeissa olevien muodollisten 

ja konkreettisten esteiden poistamista sekä elä-

kesäätiöiden ja kassojen saaminen lainsäädän-

nöllisesti tasavertaiseen asemaan aineellisista 

lähtökohdista katsoen. Toisaalta toiminnan har-

joittamiseen liittyvää eli tarpeettomien säännös-

ten karsimista ja toiminnan ehtojen sujuvoitta-

mista. Lakiehdotukset tulevat voimaan tulles-

saan uudistamaan rakenteellisesti eläkesäätiöi-

den ja eläkekassojen lainsäädännön. Sosiaali- ja 

terveysministeriö jättänee hallituksen esityksen 

eduskunnalle alkuvuodesta 2017. Lakien on tar-

koitus tulla voimaan 1.  1.  2018.

Sosiaali- ja terveysministeriö aloitti toimin-

tavuoden aikana hankkeen lakisääteistä eläke-

turvaa hoitavien eläkelaitosten konkurssi- ja 

selvi tystilalainsäädännön kehittämiseksi. Asian 

ongelmallisuus tiedostetaan, koska työeläkejär-

jestelmän eli työeläkemaksun maksajien ja eläk-

keensaajien etu edellyttää selvitystilaan ajautu-

neen tai ajautuvien työeläkelaitosten toiminnan 

mahdollisimman pikaista päättämistä ja vakuu-

tuskantojen siirtämistä toiminnassa olevien työ-

eläkelaitosten vastuulle. Selvitystilan pitkittymi-

nen voi aiheuttaa merkittäviä menetyksiä työelä-

kejärjestelmälle ja lisätä työeläkejärjestelmän 

maksujen korotuspaineita sekä työeläketurvan 

sopeutustarpeita. Nykyinen lainsäädäntö kehikko 

ei mahdollista pitkäänkään jatkuneen selvitys-

tilan päättämistä ja vakuutuskannan jakamista 

viranomaistoimin ennen konkurssiin asetta-

mista.

mAKSETUT PERUSELÄKKEET  
(TyEL + YEL) milj. €

ELÄKEVASTUU  
milj. €

mYÖNNETYT TYÖKYVYTTÖmYYS-
ELÄKKEET DIAGNOOSIN mUKAAN (%)

2012  2013  2014  2015	 2016 2012  2013  2014  2015	 2016 2012  2013  2014  2015	 2016

■	Vanhuuseläkkeet  
■ Työkyvyttömyyseläkkeet
■ Työttömyyseläkkeet
■ Perhe-eläkkeet
■ Osa-aikaeläkkeet

■	TyEL-perusvakuutus  
■ TEL-lisävakuutus

■ Muut  
■ Tuki- ja liikuntaelin
■ Mielenterveys  
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TYÖHYVINVOINTITOImINNAN 
TUKEmINEN
Työntekijöiden työhyvinvoinnilla on merkittävä 

vaikutus työssä jaksamiseen, työkykyyn ja työu-

rien pidentämiseen. Apteekkiala on perinteisesti 

edistänyt kattavalla yhteistyöllä työkykyä yllä-

pitävää ja työhyvinvointia lisäävää toimintaa. 

Apteekkialan Työhyvinvointiryhmässä ovat elä-

kekassan lisäksi mukana Suomen Apteekkariliitto, 

Suomen Farmasialiitto, Palvelualojen ammatti-

liitto PAM, Apteekkien Työnantajaliitto ja Työ-

turvalli suuskeskus. Ryhmän vetovastuu on 

eläke  kassalla. 

Syksyllä 2015 aloitettu apteekkareille ja esi-

miehille suunnattu Työhyvinvointia johtamalla 

-koulutuskierros jatkui vuonna 2016 neljällä tilai-

suudella. Työturvallisuuskeskuksen (TTK) asian-

tuntijoiden kanssa toteutettu koulutus tavoitti 

merkittävän osan työnantajista. Samojen TTK:n 

asiantuntijoiden kanssa käynnistettiin syk-

syllä 2016 Työhyvinvointikortti-koulutuskierros 

apteekkien työntekijöille. Koulutuskierrosten 

yhteisenä tavoitteena on edistää suunnitelmal-

lista yhteistoiminnalla toteutettavaa työhyvin-

vointitoimintaa apteekeissa.

Koulutustilaisuuksien keskusteluissa on tul-

lut selvästi esille hyvien neuvojen tarve käytän-

nön ongelmatilanteissa. Tämän tarpeen pohjalta 

päätettiin toteuttaa pilottihanke työkykykoordi-

naattorin palvelujen tarjoamisesta eläkekassan 

asiakkaille. Tämän uuden palvelun kautta anne-

taan varhaisen vaiheen ohjausta ja tukea tavoit-

teena ennaltaehkäistä työssä selviytymisongel-

mien pahentumista. Samalla pyritään löytämään 

ammatillisen kuntoutuksen asiakkaat riittävän 

ajoissa. Vakuutuskuntoutus VKK:n kanssa yhteis-

työssä toteutettava pilotti kestää vuoden 2017. 

 TULEVAISUUDEN 
NÄKYmÄT

Eläkelaitoksen vastuuvelalle on asetettu tuot-

tovaatimus, mikä koostuu kolmesta osasta; 

rahasto korosta, eläkevastuun täydennyskertoi-

mesta ja osaketuottokertoimen perusteella laske-

tusta osasta. Rahastokorko on kolme prosenttia. 

Täydennyskerroin perustuu eläkelaitosten keski-

määräiseen vakavaraisuuteen. Mitä korkeampi 

on vakavaraisuus, sitä korkeampi on tuottovaati-

mus. Osaketuottokertoimen perusteella määräy-

tyvä tuottovaatimus puolestaan perustuu siihen 

tuottoon, jonka eläkelaitokset keskimäärin saa-

vat noteerattuihin osakkeisiin tekemistään sijoi-

tuksista. Jos osaketuotto on negatiivinen, tuotto-

vaatimus laskee ja jos positiivinen, tuottovaati-

mus nousee.

ETK:n pitkän aikavälin reaalituotto-oletus 

työeläkevaroille on 3,5 prosenttia, mikä viime 

vuosina on pystytty saavuttamaan. Lähivuosina 

sen saavuttaminen on haastavaa alhaisen korko-

tason vuoksi, mutta toisaalta elpyvä talouskasvu 

parantaa hajautetun sijoitussalkun tuottopoten-

tiaalia. Tuottovaatimuksen muodostuminen 2016:

Rahastokorko   3,0 %

Täydennyskerroin  1,1 %

Osaketuottokerroin  0,1 %

yhteensä   4,2 %

Eläkekassan hallitus vahvistaa vuosittain 

eläkekassan sijoitusallokaation siten, että tuotto- 

odotus on mahdollisimman korkea hallituksen 

asettaman riskitason puitteissa. Riskitaso riippuu 

eläkekassan vakavaraisuudesta. Hyvä sijoitus-

tuotto edellyttää aina riskinottoa. Tuottotavoite 

asetetaan taloussuhdanteista riippuen riittävästi 

vähimmäistavoitteen yläpuolelle eläkekassan kil-

pailukyvyn säilyttämiseksi. Tavoitteena on keski-

määräistä vakuutusyhtiötä parempi tuotto, jotta 

vakuutusmaksutaso voidaan pitää keskipitkällä 

tähtäimellä kilpailijoita alempana. Maksutasoon 

vaikuttaa merkittävästi myös alan työkyvyttö-

myysriski, jonka kehitys apteekkialalla on viime 

vuosina ollut maltillista. 

ELÄKKEENSAAJAT ELÄKELAJEITTAIN 
(TyEL + YEL)  2016

Vanhuus-
eläkkeet 
85 %

Työ kyvyttömyys-
eläkkeet 7 %

Perhe-eläkkeet 
7 %

Osa-aika-
eläkkeet 1 %
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 ELÄKKEET
Vuonna 2016 Apteekkien Eläkekassa maksoi laki-

sääteisiä eläkkeitä ja muita korvauksia yhteensä 

86,7 (83,7) miljoonaa euroa, joka oli 3,6 (2,8) pro-

senttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Eläke-

päätöksiä annettiin vuoden 2016 aikana yhteensä 

616 (640) eli 24 vähemmän kuin edellisenä 

vuonna. Eläkehakemuksia hylättiin 44 (37) kap-

paletta. Ennakkolaskelmia valmisteltiin 169 (94). 

Laskelmista 58 (56) prosenttia koski vanhuus-

eläkkeitä.

Eläkkeensaajia oli toimintavuoden päät-

tyessä 4 859 (4 815) eli 44 enemmän (42) kuin edel-

lisenä vuonna. Eläkkeensaajista 91,5 (91,8) pro-

senttia oli naisia.

 ELÄKEVASTUUT 

B-osaston eli TyEL-perusturvan vastuu oli 495,9 

(476,5) miljoonaa euroa. TEL-lisäturvan vastuu  

oli 23,4 (23,8) miljoonaa euroa. yhteensä B-osaston  

vastuu oli 519,3 (500,3) miljoonaa euroa, josta 

lisä vakuutusvastuun muodossa olevaa puskuria  

oli 65,9 (63,6) miljoonaa euroa. Osake tuottosidon-

naista lisävakuutusvastuuta (OLV), joka oli 

vuonna 2015 18,2 miljoonaa euroa positiivinen, 

jouduttiin purkamaan 13,9 miljoonalla eurolla 

ja vuoden OLV:n lopun arvoksi jäi 4,2 miljoonaa 

euroa. B-osaston vastuuvelan kate oli vakavarai-

suuslain mukaisesti laskettuna 597,7 miljoonaa 

euroa.

yEL:n mukaisen C-osaston vastuuvelka oli 

52,6 (22,8) tuhatta euroa. C-osastoon vastuuta 

muodostuu vain, jos kassalla on vakuutusmaksu-

saatavia.

Katteet on laskettu eläkelaitoksen vakavarai-

suusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattami-

sesta annetun lain ja asetusten mukaisesti. 

 VAKUUTUSmAKSUT 

B-osaston eli TyEL:n vakuutusmaksutulo oli 52,3 

(52,4) miljoonaa euroa ja C-osaston eli yEL:n 

maksu tulo oli 17,0 (17,5) miljoonaa euroa. 

B-osaston palkkasumma oli 219,7 (219,1) mil-

joonaa euroa, jossa oli nousua edelliseen vuoteen 

0,3 prosenttia. 

Eläkekassan eläkejärjestelmältä saama vas-

tuunjakokorvaus vuonna 2016 oli TyEL:n osalta 

8,7 (7,6) miljoonaa euroa ja yEL:n osalta 3,8 (2,1) 

miljoonaa euroa. 

  

 mAKSUTASO 

Vuosien 2015 ja 2016 maksuprosentit olivat 

Apteekkien Eläkekassassa seuraavat:

  2016 2015

B-osaston perusturva 
yhteensä 23,8 % 23,9 %

Työnantajan osuus 17,8 % 17,9 %

Työntekijän osuus  6,0 % 6,0 %

Vuodelle 2016 vahvistettu valtakunnalli-

nen TyEL-maksutaso oli yrityksissä, joiden vuo-

den 2014 palkkasumma oli alle 2 025 000 euroa, 

ilman hyvityksiä ja tilapäistä alennusta 25,1 

prosenttia palkoista. Keskimääräinen yhtiöiden 

antama hyvitys oli 0,5 prosenttia ja lisäksi tilapäi-

nen alennus 0,5 prosenttia. Työnantajan maksu 

yhtiössä oli 18,1 prosenttia. Vakuutusyhtiöiden 

tapaan laskettaessa eläkekassan antama hyvi-

tys oli 1,3 (0,8) prosenttia palkoista. yhteensä 

ELÄKKEET JA KORVAUKSET  

myönnetyt (kpl) 2016 2015

LAKISÄÄTEISET ELÄKKEET  

TyEL:n mukaiset (B-osasto)  

Peruseläkkeet  

 Vanhuuseläkkeet 143 160

 Työkyvyttömyyseläkkeet 34 33

 Kuntoutusrahat ja -avustukset 6 10

 Perhe-eläkkeet 11 18

 Osa-aikaeläkkeet 19 14

  
Lisäeläkkeet (TEL)  

 Vanhuuseläkkeet 84 75

 Työkyvyttömyyseläkkeet 13 10

 
YEL:n mukaiset (C-osasto)  

Peruseläkkeet  

 Vanhuuseläkkeet 40 24

 Työkyvyttömyyseläkkeet 1 1

 Perhe-eläkkeet 9 9

 
muut lakisääteiset korvaukset  

 Hautausavustukset 48 46
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eläkekassan antama hyvitys oli 2,9 (1,8) miljoo-

naa euroa. Keskimääräisen työnantajan palkka-

summa vuonna 2016 oli noin 355 600 euroa. 

Tällöin työnantajan saama hyvitys eläkekassasta 

oli 4 622 euroa ja 0,3 prosenttiyksikön ero yhtiöi-

den keskimääräiseen hyvitykseen 1 067 euroa. 

Vakuutettua kohden hyvitys oli 377 euroa. 

Työntekijän TyEL-maksu oli alle 53-vuotiai-

den osalta 5,7 (5,7) prosenttia ja sitä vanhempien 

osalta 7,2 (7,2) prosenttia, mikä oli keskimäärin 

6,0 (6,0) prosenttia.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuo-

sittain yEL:n mukaisen vakuutusmaksuprosen-

tin. Vuonna 2016 se oli 23,6 (23,7) prosenttia alle 

53-vuotiailta yrittäjiltä ja sitä vanhemmilta 25,1 

(25,2) prosenttia. 

 HOITOKULUT 

Eläkekassan tuloslaskelman mukaiset hoito-

kulut, siltä osin kun ne eivät liity sijoitustoimin-

taan, ovat ostettuihin atk- ja aktuaaripalvelui-

hin, henkilöstön palkkaukseen ja toimiston mui-

hin menoihin liittyviä kuluja. Sijoitustoimintaan 

liittyvät hallintokulut otetaan huomioon sijoitus-

toiminnan kuluina. Eläkekassan B-osaston hoito-

kulut olivat 1,9 (1,9) miljoonaa euroa. Ne olivat 

0,65 (0,66) prosenttia lopullisen palkkasumman ja 

yEL-työtulosumman yhteismäärästä laskettuna. 

 SIJOITUSTOImINTA 

mARKKINAKATSAUS 

Maailmantalouden kasvu jäi vuonna 2016 hie-

man pitkän aikavälin keskiarvoa heikommaksi 

ja erityisesti alkuvuonna eri alueiden talouske-

hitys poikkesi toisistaan. yhdysvaltojen taloutta 

painoivat raakaöljyn hinnan voimakas lasku ja 

sen laajat heijastusvaikutukset talouden eri sek-

toreille sekä yritysten voittoihin. Raaka-aineiden 

hintojen alhaisuus rasitti myös useita kehittyviä 

maita. Kiinan kasvukuvan heikkenemistä pelät-

tiin erityisesti alkuvuonna, mutta Kiinan kes-

kushallinto onnistui elvytystoimillaan ylläpi-

tämään kasvun tavoitetasolla ja palauttamaan 

luottamuksen maan kasvumallin toimivuuteen. 

Euroopassa kasvu pysytteli läpi vuoden kohtuul-

lisena, mutta talouden ja sijoitusmarkkinoiden 

ilmapiiriä leimasivat lukuisat poliittiset epävar-

muustekijät niin kansallisesti kuin EU-tasollakin. 

Talouskehityksen ohella politiikka leimasi 

vahvasti sekä talouden että sijoitusmarkkinoi-

den kehitystä vuonna 2016. Juhannuksen alla 

Iso-Britannia äänesti vastoin odotuksia maansa 

EU-eron puolesta. Toinen poliittinen yllätys koet-

tiin marraskuun alussa, kun yhdysvalloissa repub-

likaanipuolueen Donald Trump valittiin vastoin 

ennakko-odotuksia maansa uudeksi presidentiksi. 

Joulukuun alussa Italian pääministeri Renzi kärsi 

odotetusti tappion perustuslain uudistamista 

koskeneessa kansanäänestyksessä ja hän ilmoitti 

eroavansa. Äänestystuloksen myötä Italiassa on 

nyt menneillään korostunut poliittisen ja talou-

dellisen epävarmuuden aika. Erityisesti Italian 

pankkisektorin tila aiheuttaa huolia. 

PALKKASUmmAT 2012 – 2016
milj. €

mAKSETUT ELÄKKEET 2012 – 2016
milj. €

2012  2013  2014  2015	 2016 2012  2013  2014  2015	 2016
0

50

100

150

200

250

0

20

40

60

80

100

VAKUUTUSmAKSUTULO 2016  
yhteensä 69,3 milj. €

Työntekijän 
TyEL 19,0 %

Työnantajan 
TyEL 56,5 %

YEL-maksu 
24,5 %
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Odotuksia vaatimattomammaksi jääneestä 

talouskasvusta ja poliittisista shokeista huoli-

matta sijoitusmarkkinoiden kehitys vuonna 2016 

oli vahvaa. Osakemarkkinoilla yllettiin keski-

määrin yli 11 prosentin euromääräiseen tuottoon, 

joskin Euroopassa kurssikehitys jäi selvästi vaati-

mattomammaksi. Osakemarkkinoilla kehitys oli 

kuitenkin hyvin vaihtelevaa ja ajoittaiset kurssi-

laskut olivat jyrkkiä. Riskillisten korko-omaisuus-

luokkien tuottokehitys oli myös odotettua vah-

vempaa korkotason laskiessa ja luottomarginaa-

lien kaventuessa edelleen. Valtionlainojen vah-

vana jatkunut tuottokehitys yllätti, sillä korko-

taso laski vuoden aikana osin jopa negatiiviselle 

alueelle Euroopassa. Hyödykemarkkinoilla raaka-

öljyn hinnassa nähtiin voimakas palautuminen 

tammikuun alle 30 dollarin per tynnyri pohja-

tasoilta yli 50 dollarin tasolle per tynnyri vuoden 

lopussa. 

Kiinteistömarkkinoilla vuosi 2016 oli vilk-

kaampaa aikaa kuin 2015 ja kaupankäynti-

volyymi nousi 37 prosenttia. Tuottovaatimukset 

pysyivät lähes ennallaan teollisuus-, toimisto- 

ja liiketilamarkkinoilla. Kiinteistömarkkinoiden 

aktiviteetin odotetaan edelleen pysyvän korke-

alla myös vuonna 2017 ja tuottovaatimuksien 

osalta on nähtävissä selkeää laskua. Ulkomaisten 

sijoittajien osuus pysyi lähes vuoden 2015 tasolla 

ja oli lähes kolmasosa koko markkinavolyymistä. 

Toimistotilojen vajaakäyttöaste pääkaupunkiseu-

dulla oli vuoden lopussa noussut jo 13,9 prosent-

tiin ja liiketilojen osalta hieman noussut 5,3 pro-

senttiin.

ELÄKEKASSAN SIJOITUKSET 
Eläkekassan sijoitusten käyvin arvoin laskettu 

nettotuotto oli 5,8 (4,6) prosenttia. Kokonaistulos 

on hyvällä tasolla verrattuna muihin TyEL-

laitoksiin. Parhaiten tuottivat osake- ja pääoma-

sijoitukset. Eri omaisuuslajien tuottoja on selos-

tettu oheisessa taulukossa ja jäljempänä olevassa 

tekstissä. 

KIINTEISTÖT 
Eläkekassan suorat kiinteistösijoitukset ja sijoi-

tukset HyPO konseptin mukaisiin asuntotont-

teihin tuottivat kohtalaisesti vuonna 2016. 

Asuntojen vuokrauksessa vuosi oli haastava. 

Monilla alueilla oli nähtävissä uudistuotannon 

vuokramarkkinaa heiluttava alueellinen vaiku-

tus. Siitä huolimatta asuntojen vuokraustoimin-

nassa onnistuttiin hyvin. Toimisto- ja liiketilo-

SIJOITUSTOImINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN 

 Tuotto-% sitoutuneelle pääomalle

Korkosijoitukset yhteensä 4,8

Lainasaamiset  8,0

Joukkovelkakirjalainat  6,9

Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset  1,2

Osakesijoitukset yhteensä 8,2

Noteeratut osakkeet 7,6

Pääomasijoitukset 10,9

Noteeraamattomat osakkeet  2,5

Kiinteistösijoitukset yhteensä 5,1

Suorat kiinteistösijoitukset 6,7

Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 3,6

muut sijoitukset   1,7

Hedge-rahastosijoitukset 1,4

Hyödykesijoitukset 5,2

Muut sijoitukset 0,0

Sijoitukset yhteensä 5,9

Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut  − 0,1

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 5,8

SIJOITUSTOImINNAN TUOTTO- JA VOLATILITEETTIPROSENTIT 2012 – 2016

 2016 2015 2014 2013 2012

Tuotto 5,8 4,6 6,4 9,2 10,2

Volatiliteetti 4,9 6,8 1,7 3,2 3,0

SIJOITUSTOImINNAN NETTOTUOTTOERITTELY JA TULOS, 1000 €  

 2016 2015

Suorat nettotuotot 13 291 13 842

Lainasaamiset 147 167

Joukkovelkakirjalainat 1 556 1 245

Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 330  − 22

Osakkeet ja osuudet 3 175 3 660

Kiinteistösijoitukset 8 590 9 240

Muut sijoitukset — —

Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut 1)  − 508  − 449

Arvonmuutokset kirjanpidossa 2) 13 326 10 710

Osakkeet ja osuudet 10 216 9 369

Joukkovelkakirjalainat 567 2 349

Kiinteistösijoitukset 2 544  − 1 008

Muut sijoitukset — —

Sijoitustoiminnan nettotuotot kirjanpidossa 26 618 24 551

Arvostuserojen muutos 3) 6 418 253

Osakkeet ja osuudet 7 013 7 782

Joukkovelkakirjalainat 3 477  − 2 730

Kiinteistösijoitukset  − 4 071  − 4 800

Muut sijoitukset — —

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 33 036 24 804

Vastuuvelan tuottovaatimus       − 20 220 − 25 318

Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos 6 397 − 766

Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 12 816 − 514

1) Sisältää sellaiset tuloslaskelman korkoerät, joita ei kirjata sijoitustoiminnan tuottoihin

2) Myyntivoitot ja tappiot sekä muut kirjanpidon arvonmuutokset

3) Taseen ulkopuoliset arvonmuutokset
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Apteekkineuvos Klaus Holttisen muotokuvan 
julkistamistilaisuus 31.10.2016.

Airueina Amanda Vilenius ja Ilkka Toropainen.
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KIINTEISTÖKANTA KÄYTTÖTARKOITUKSITTAIN 
31.12.2016  

Suorat omistukset yhteensä 76,3 milj. €

KIINTEISTÖKANTA ALUEITTAIN  
31.12.2016 

Suorat omistukset yhteensä 76,3 milj. €

SIJOITUKSET KÄYVIN ARVOIN  
2012 – 2016 (milj. €)

Liikekiinteistöt 
30,7 %

Toimisto- 
kiinteistöt  
13,5 %

Muu Suomi  
28,3 %

HYPO-tontit  
25,7 %

Helsinki  
40,4 %

Asuin -
kiinteistöt 

30,1 %

Muu  
pää -
kaupunki-
seutu 31,3 % 2012  2013  2014  2015	 2016

■	Korot ■	Osakkeet ■ Kiinteistöt
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jen  käyttöaste vuoden lopussa säilyi markkinati-

lanteeseen nähden yhä hyvänä, sillä ainoastaan 

yksittäisiä liike- ja toimistotiloja oli tyhjänä. 

Kiinteistökauppoja tehtiin aktiivisesti. Hel-

sin  gin Annalan (Kalevankatu 13) 326 m2 toimisto-

huoneisto myytiin Eläkekassa Versolle. Uutena 

kohteena hankittiin 46 % osuus Helsingin Länsi-

Pasilaan rakennettavasta 170 asunnon vuokra-

kohteesta, joka valmistuu vuoden 2018 lopulla. 

Muina sijoittajina hankkeessa ovat yleisradion 

Eläke säätiö ja Suomen Ässä-Asunnot Oy. Samassa 

yhteydessä Eläkekassa hankki 80/100 osuuden 

naa  puritontista suoraan salkkuun vuokratontiksi. 

Syksyllä 2015 aloitettu Koy Kirkkonummen Jatkeen 

rakentaminen valmistui elokuun lopussa 2016. 

Kiinteistösijoitusten osuus sijoitussalkusta 

oli vuoden lopussa 24,8 (23,4) prosenttia ja tuotto 

oli 5,1 (2,4) prosenttia. Tuottoa alensi alaskirjaus 

kahdessa kiinteistörahastossa. Ilman näitä alas-

kirjauksia olisi kiinteistösijoitusten tuotto ollut 

noin 6,2 prosenttia. 

Suorien kiinteistösijoitusten osuus kiinteistö-

allokaatiosta oli 51,9 (58,4) prosenttia ja listaamat-

tomien kiinteistörahastojen 48,1 (51,6) prosenttia. 

HyPO konseptin mukaisiin vuokrattaviin asuin-

kerrostalotontteihin ja samalla periaatteella toi-

mivaan Suomen Osatontti Ky rahastoihin sekä 

Suomen Asunnot ja Tontit Ky rahastoon tehtyjen 

sijoitusten osuus oli merkittävä eli 30,8 (26,0) pro-

senttia eläkekassan koko kiinteistöomaisuudesta.

LAINAT 
Lainoja oli toimintavuoden päättyessä 5,8 (8,2) 

miljoonaa euroa. Lainoista 3,9 (6,3) miljoonaa oli 

eläkekassan omistamille asunto- ja kiinteistöyh-

tiöille myönnettyjä lainoja. Asuntoyhtiöille ja 

kiinteistöyhtiöille myönnettyjen lainojen osuus 

on otettu huomioon kiinteistösijoituksissa, joten 

näiden lainojen osuutta eikä tuottoa kassan sijoi-

tusomaisuudesta ei ole laskettu erikseen.

Muita lainoja on kuusi kappaletta yhteensä 

1,8 (1,8) miljoonaa euroa, jotka on annettu eläke-

kassan osaomistamille kiinteistörahastoille.

KORKOSIJOITUKSET 
Korkosijoitusten osuus koko sijoitusomaisuudesta 

oli vuoden lopussa 23,4 (21,2) prosenttia jakaan-

tuen siten, että lainasaamisten osuus oli 0,3 (0,3), 

joukkovelkakirjalainojen 15,4 (13,6) ja muiden 

rahoitusmarkkinavälineiden ja talletusten osuus 

oli 7,7 (7,2) prosenttia. Joukkovelkakirjasijoitusten 

tuotto oli 6,9 (1,2), ja lainasaamisten 8,0 (8,0) pro-

senttia. 

OSAKESIJOITUKSET
Osakesijoitusten osuus sijoitussalkussa oli vuo-

den lopussa 40,4 (44,8) prosenttia. Noteerattujen 

osakesijoitusten osuus osakesalkusta oli 32,5 

(37,0), pääomasijoitusten 7,8 (7,6) ja noteeraamat-

to mien osakkeiden 0,2 (0,2) prosenttia. Noteerat-

tujen osakkeiden tuotto oli 7,6 (8,2) prosenttia. 

Pääomasijoitusten tuotto oli 10,9 (7,5) prosenttia. 

Noteeraamattomien osakesijoitusten tuotto oli 

2,5 (− 3,0) prosenttia. 

 

mUUT SIJOITUKSET 
Muihin sijoituksiin on luettu absoluuttisen tuo-

ton rahastosijoitukset ja hyödykesijoitukset.

Absoluuttisten sijoitusten osuus sijoitussal-

kusta oli 10,7 (9,9) ja hyödykesijoitusten 0,7 (0,8) 

prosenttia. Absoluuttisten sijoitusten tuotto oli 

1,4 (4,9) ja hyödykesijoitusten 5,2 (9,6) prosenttia.
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VAKAVARAISUUDEN KEHITYS  
(% vastuuvelasta)

2012  2013  2014  2015	 2016

■ VPO:n lakimääräinen enimmäismäärä 
■ Vakavaraisuusraja 

■	Tasoitusvastuu  
■	Tasausvastuusta	TPO:aan	rinn.määrä 
■	Oma	pääoma 	
■	Arvostuserot 
■ Lisävakuutusvastuu

VAKAVARAISUUSPÄÄOmA JA SEN RAJAT  
PROSENTTEINA VAKAVARAISUUSRAJOJEN   
LASKENNASSA KÄYTETYSTÄ VASTUUVELASTA 

 2016 2015

Vakavaraisuuspääoma 35,14 34,47

 Lisävakuutusvastuu	 14,81	 14,86

 Oma	pääoma	 0,92	 0,96

 Arvostuserot	 17,48	 16,66

 Tasoitusvastuu	 1,93	 1,99

 Palkkasummaerä	 0,00	 0,00

Vakavaraisuusraja 15,34 16,72

VPO:n lakimääräinen  
enimmäismäärä 61,38 66,89

 VAKAVARAISUUS 
Vakavaraisuus oli suhteessa vakavaraisuuslas-

kennassa käytettyyn vastuuvelkaan 35,1 (34,5) 

prosenttia. Vakavaraisuus oli 2,3 (2,1) kertaa 

vakavaraisuusrajan edellyttämä määrä. Vaka-

varaisuuspääoma oli yhteensä 156,3 (147,6) mil-

joonaa euroa, josta lisävakuutusvastuuta oli 65,9 

(63,6), positiiviset arvostuserot 77,7 (71,3) miljoo-

naa euroa, tasoitusvastuuta 8,6 (8,5) miljoonaa 

euroa ja omaa pääomaa 4,1 (4,1) miljoonaa euroa. 

Lisämaksuvelvollisuuteen perustuvaa erää ei ole 

otettu käyttöön. Lisävakuutusvastuu toimii sijoi-

tustoiminnan riskipuskurina siten, että hyvinä 

vuosina sitä pyritään kasvattamaan ja huonoina 

vuosina sitä voidaan purkaa sijoitustoiminnan 

tappioiden peittämiseen.

Toisena sijoitustoiminnan puskurina toi-

mii osaketuottosidonnainen lisävakuutusvas-

tuu, jonka suuruus määräytyy keskimääräi-

sen eläkevakuuttajien listatuista yhtiöistä saa-

man osaketuoton perusteella. Tähän vastuuseen 

siirretään tai siitä puretaan 10 prosenttia edellä 

todetusta keskimääräisestä tuotosta vähennet-

tynä yhdellä prosenttiyksiköllä. Kertomusvuonna 

osaketuotto sidonnaista lisävakuutusvastuuta 

purettiin − 13,9 (5,2) miljoonalla eurolla ja se oli 

4,2 (18,2) miljoonaa euroa positiivinen. 
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Arvostusero on omaisuuden käyvän arvon ja 

kirjanpitoarvon välinen ero.

Kokonaishoitokulut sisältävät tuloslaskelmalla 

olevat hoitokulut ja sijoitustoiminnan hoitokulut.

Korvausvastuu on jo sattuneista eläketapauk-

sista tulevaisuudessa maksettavaksi tulevien 

menojen tilinpäätökseen kirjattu arvio.

Liikevaihto on vakuutusmaksutulo lisättynä 

sijoitustoiminnan nettotuotolla ja muilla tuo-

toilla.

Lisävakuutusvastuu on vakavaraisuuspää-

omaan luettava vastuuvelan osa, jolla tasoite-

taan sijoitusten arvojen vaihtelujen vaikutuksia.

Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu 

on järjestelmän kollektiivinen puskurirahasto, 

jolla varaudutaan lisääntyneeseen sijoitusriskiin 

ja josta sovitun ylärajan ylittävä osa siirretään 

vanhuuseläkevastuisiin. Osaketuottosidonnaisen 

lisävakuutusvastuun määrä riippuu osakesijoi-

tusten keskimääräisestä tuotosta.

Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin saadaan, 

kun sijoitustoiminnan nettotuotoista ja arvostus-

erojen muutoksesta vähennetään vastuuvelan 

tuottovaatimus.

Tasoitusvastuu on vakuutusliikkeen tuloksista 

kerätty puskuri, jolla varaudutaan niihin vuosiin, 

joina sattuu keskimääräistä enemmän eläke-

tapahtumia.

Vakavaraisuuspääoma koostuu omasta pää-

omasta, positiivisista arvostuseroista, tasoi-

tusvastuusta ja lisävakuutusvastuusta. Vaka-

varai suus pääomalla tasataan sijoitustoiminnan 

 riskejä. 

Vakavaraisuusraja lasketaan sijoitusten ris-

kejä kuvaavien arvojen avulla. Sijoitukset jae-

taan ryhmiin niiden todellisten riskien mukaan. 

Vakavaraisuusraja lasketaan prosenttina vaka-

varaisuusrajan laskennassa käytetystä vastuu-

velasta.

Vakuutusmaksuvastuu on tulevaisuudessa odo-

tettavissa olevista eläketapauksista aiheutuvien 

menojen laskennallinen pääoma-arvo vähen-

nettynä odotettavissa olevien tulojen pääoma- 

arvolla. Vakuutusmaksuvastuuseen sisältyy 

myös lisävakuutusvastuu. Vuodesta 2007 alkaen 

vakuutusmaksuvastuuseen on sisältynyt osake-

tuottosidonnainen lisävakuutusvastuu.

Vakuutustekninen vastuuvelka jakautuu 

vakuutusmaksuvastuuseen ja korvausvastuu-

seen. Vastuuvelka on laskettu sosiaali- ja terveys-

ministeriön vahvistamien laskuperusteiden 

mukaisesti. 

Vastuunjakokorvaukset määrittelevät eläke-

kassan osuuden yhteisesti kustannettavista eläk-

keistä.

Vastuuvelan tuottovaatimus on taseen vas-

tattavissa olevalle vastuuvelalle asetettu tuotto-

vaatimus, joka muodostuu eläkevastuun laske-

misessa käytettävästä rahastokorosta, eläkevas-

tuun täydennyskertoimesta ja osaketuottokertoi-

mesta. 

 TILINPÄÄTÖSKÄSITTEITÄ

TALOUSKATSAUS I 2016
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 TASE
 

(1 000 €)  31.12.2016 31.12.2015

V A S T A A V A A
Aineettomat hyödykkeet
Sijoitukset
 Kiinteistösijoitukset
  Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet 67 895 53 163
  Lainasaamiset omilta kiinteistöyrityksiltä 3 907 6 332
 Kiinteistösijoitukset yhteensä 71 802 59 495
    
 Muut sijoitukset
  Osakkeet ja osuudet 398 744 389 566
  Rahoitusmarkkinavälineet 12 890 17 386
  Muut lainasaamiset 1 844 1 844
  Talletukset 5 004 10 922
 Muut sijoitukset yhteensä 418 482 419 717
Sijoitukset yhteensä 490 283 479 212
    
Saamiset
 Muut saamiset 398 125
    
muu omaisuus
 Aineelliset hyödykkeet
  Koneet ja kalusto 58 72
 Rahat ja pankkisaamiset 10 816 15 283
 Muu omaisuus 17 076 4 549
muu omaisuus yhteensä 27 949 19 905

Siirtosaamiset 9 915 8 709
VASTAAVAA YHTEENSÄ 528 546 507 950

V A S T A T T A V A A 
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 222 741 230 119
  Korvausvastuu 230 710 206 555
  Lisävakuutusvastuu 65 875 63 635
 Lakisääteisten eläkkeiden vastuuvelka yhteensä 519 326 500 310
Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä 519 326 500 310
    
Velat 
 Muut velat 3 920 2 728
Siirtovelat 1 196 809
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 528 546 507 950
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 TULOSLASKELmA 
 

(1 000 €)  1.1. – 31.12.2016  1.1. – 31.12.2015

VAKUUTUSTEKNINEN LASKELmA   
Vakuutusmaksutulo
 Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut 69 270 69 948
Vakuutusmaksutulo yhteensä 69 270 69 948
   
Sijoitustoiminnan tuotot 35 378 39 045
   
Korvauskulut 
 Lakisääteisten eläkkeiden maksetut korvaukset − 74 946 − 73 375
 Lakisääteisten eläkkeiden korvausvastuun muutos − 24 154 − 12 963
Korvauskulut yhteensä − 99 100 − 86 338
   
Vakuutusmaksuvastuun muutos 
 Lakisääteiset eläkkeet 5 138 − 6 233
Vakuutusmaksuvastuun muutos yhteensä 5 138 − 6 233
   
Hoitokulut − 1 925 − 1 929
Sijoitustoiminnan kulut − 8 761 − 14 494
   
Vakuutustekninen tulos 0 0
   

mUU KUIN VAKUUTUSTEKNINEN LASKELmA   

Muut kulut 0 0
Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta 0 0
   
Tuloverot
 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot 0 0
  0 0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0 0
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 TULOSLASKELmAN LIITETIEDOT  

 

(1 000 €)  1.1. – 31.12.2016  1.1. – 31.12.2015

Lakisääteisten eläkkeiden vakuutusmaksutulo
TyEL:n mukainen  
Työntekijän osuus 13 184 13 152
Työnantajan osuus 39 121 39 280
TyEL:n mukainen yhteensä 52 305 52 432
YEL:n mukainen 16 965 17 516
Yhteensä 69 270 69 948
  
Vakuutusmaksuvastuun muutos  
Lakisääteiset eläkkeet  
TyEL − 5 108 −6 237
YEL −30 4
Yhteensä −5 138 −6 233
  
Korvauskulut  
Lakisääteiset eläkkeet  
Maksetut eläkkeet  
TyEL −60 857 −59 090
YEL  −25 893 −24 660
Maksetut eläkkeet yhteensä −86 750 −83 750
Vastuunjakokorvaukset  
TyEL 8 694 7 598
YEL  2 530 2 115
Vastuunjakokorvaukset yhteensä 11 225 9 713
Osuus työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksusta  
ja palkattomien aikojen perusteelle karttuneiden eläkeosien  
kustannustenjaosta 2 155 2 610
VEKL:n valtion korvaus 12 10
YEL:n valtion osuus −1 148 −1 580
  1 019 1 040
  
Muut korvaukset −388 −354
Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut −52 −25
Lakisääteiset eläkkeet yhteensä −74 946 −73 375
  
Korvauskulut yhteensä (maksetut korvaukset) −74 946 −73 375
  
Hoitokulut   
Palkat ja palkkiot  
 Hallituksen jäsenten palkat ja palkkiot −50 −48
 Muut palkat −476 −506
Yhteensä −525 −554
Eläkekulut −110 −99
Muut henkilösivukulut −83 −78
Lakisääteiset maksut −166 −180
ATK-palvelut −455 −462
Muut hoitokulut −586 −556
Yhteensä −1 925 −1 929
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KONSERNITILINPÄÄTÖS

Eläkekassa muodostaa omistamiensa asunto- ja 

kiinteistöyhtiöiden kanssa kirjanpitolain tar-

koittaman konsernin. Eläkekassan omistamilla 

asunto- ja kiinteistöyhtiöillä ei ole konsernin 

ulkopuolista velkaa. Konsernitilinpäätöstä ei ole 

laadittu, koska kiinteistöyhtiöt eivät ole yksittäin 

tai yhteisvaikutukseltaan olennaisia oikean ja 

riittävän kuvan saamiseksi Eläkekassasta. 

ARVOSTUSPERIAATTEET
Kiinteistösijoitukset on kirjattu hankintahin-

taan tai sitä alempaan käypään arvoon tai kau-

pan esisopimuksessa sovittuun kauppahintaan. 

Kiinteistöjen ja kiinteistöosakkeiden käyvät arvot 

on määritelty kohteittain Finanssivalvonnan 

edellyttämällä tavalla perustuen kassan omien 

asiantuntijoiden sekä ulkopuolisten asiantun-

tijoiden lausuntoihin. Aikaisemmin tehdyt 

arvonalennukset palautetaan tulosvaikuttei-

sesti hankintamenoon, jos niiden arvo on pysy-

västi alkuperäistä hankintamenoa suurempi. 

Kiinteistösijoitusten käypä arvo arvioidaan vuo-

sittain ja vuoden 2016 tilinpäätöksessä ei ole 

tehty arvonkorotuksia eikä arvonpalautuksia.

Osakkeet ja osuudet on kirjattu taseessa han-

kintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon. 

Osakkeista ja osuuksista aikaisemmin tehdyt 

arvonalennukset on palautettu tulosvaikuttei-

sesti hankintamenoon käyvän arvon nousua vas-

taavalta osalta, kuitenkin niin, ettei alkuperäinen 

hankintahinta ole ylittynyt. Noteerattujen arvo-

papereiden käypinä arvoina on käytetty tilinpää-

töspäivän viimeistä saatavilla olevaa ostokurs-

sia.  Sijoitusrahasto-osuuksien käypänä arvona 

on käytetty viimeisintä saatavissa ollutta hallin-

nointiyhtiön laskemaa rahasto-osuuden arvoa tai 

sen puuttuessa hankintamenoa.  Muiden osak-

keiden ja osuuksien käypänä arvona on käytetty 

hankintahintaa tai todennäköistä käypää arvoa. 

Sijoitusarvopapereiden myyntivoittojen ja –tap-

pioiden laskennassa on käytetty keskihintame-

netelmää.

Rahoitusmarkkinavälineet on kirjattu tasee-

seen hankintamenon tai tätä alemman toden-

näköisen arvon määräisenä, jota on oikaistu 

hankintamenon ja nimellisarvon erotuksen jak-

sotuksella. Jaksotus on kirjattu korkotuottojen 

vähennykseksi tai lisäykseksi rahoitusmarkkina-

välineen juoksuaikana. Hankintamenoon kirjattu 

jaksotusten määrä on ilmoitettu taseen liitetie-

doissa. Korkotason vaihtelusta johtuvat arvon-

muutokset on huomioitu. 

Vakuutusmaksusaamiset, lainasaamiset,  

muut saamiset ja talletukset on arvostettu nimel-

lis  arvoon tai sitä alempaan todennäköiseen 

arvoon.

 TILINPÄÄTÖKSEN LAATImISPERIAATTEET

(1 000 €)  1.1. – 31.12.2016  1.1. – 31.12.2015

Lakisääteiset maksut  
ETK :n kustannusosuus −140 −154
Oikeushallintomaksu −14 −15
Finanssivalvonnan valvontamaksu −10 −9
Muut erät −1 −1
Yhteensä −166 −180
  
Tilintarkastajan palkkiot  
Tilintarkastuspalkkiot −19 −15
Muut palkkiot 0 0
Yhteensä −19 −15
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 TOImINTAKERTOmUKSEN JA TILIN-  
PÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Helsinki 16. maaliskuuta 2017

Anders Karlsson Katja Tanskanen 

Hallituksen puheenjohtaja

Tuula Kiiskinen Soili Rikkonen

Tommi Saarelainen Kirsi Kvarnström 

 Varajäsen

 Hannu Hokka 

 Toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSmERKINTÄ
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsinki 4. huhtikuuta 2017

PricewaterhouseCoopers Oy

Tilintarkastusyhteisö    

Juha Wahlroos Jukka Paunonen 

KHT KHT

Hallituksen jäsenet vasemmalta alkaen: Tuula Kiiskinen, Anders Karlsson, Tommi Saarelainen, Katja Tanskanen, Kirsi Kvarnström ja Soili Rikkonen.
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 TILINTARKASTUSKERTOmUS

Apteekkien Eläkekassan kassan kokoukselle

TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUS

LAUSUNTO

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös 

antaa oikean ja riittävän kuvan eläkekassan toi-

minnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta 

Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laati-

mista koskevien säännösten mukaisesti ja täyt-

tää lakisääteiset vaatimukset.

TILINTARKASTUKSEN KOHDE

Olemme tilintarkastaneet Apteekkien Eläke kas-

san (y-tunnus 0116361-0) tilinpäätöksen tilikau-

delta 1.1. – 31.12.2016. Tilinpäätös sisältää taseen, 

tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liite tiedot.

LAUSUNNON PERUSTELUT

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa 

noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukai-

sesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia vel-

vollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen 

tilintarkastuksessa.

Käsityksemme mukaan olemme hankki-

neet lausuntomme perustaksi tarpeellisen mää-

rän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastus-

evidenssiä.

Riippumattomuus

Olemme riippumattomia eläkekassasta niiden 

Suomessa noudatettavien eettisten vaatimus-

ten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme 

tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näi-

den vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuu-

temme.

TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT HALLITUKSEN 

VELVOLLISUUDET

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, 

että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa 

voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista kos-

kevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisää-

teiset vaatimukset. Hallitus vastaa myös sellai-

sesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat 

tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, 

jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtu-

vaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvolli-

nen arvioimaan eläkekassan kykyä jatkaa toimin-

taansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään 

seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja 

siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jat-

kuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toi-

minnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos elä-

kekassa aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkaut-

taa tai ei ole muuta realistista vaihto ehtoa kuin 

tehdä niin.

Hallituksen on huolehdittava, että eläkekas-

salla on kassan toiminnan laatuun ja laajuuteen 

nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät ris-

kienhallintajärjestelmät.

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET TILIN-

PÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUKSESSA

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen var-

muus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuu-

tena väärinkäytöksestä tai virheestä johtu-

vaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilin-

tarkastus kertomus, joka sisältää lausuntomme. 

Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, 

mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheelli-

syys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan 

mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. 

Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä 

tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennai-

sia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella 

odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, 

joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilin-

tarkastukseen kuuluu, että käytämme amma-

tillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen 

skepti syyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

 — tunnistamme ja arvioimme väärinkäytök-

sestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen 

olennaisen virheellisyyden riskit, suunnit-

telemme ja suoritamme näihin riskeihin 

vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja han-

kimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen 

määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkas-

tusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytök-

sestä johtuva olennainen virheellisyys jää 

havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, 

että virheestä johtuva olennainen virheelli-

syys jää havaitsematta, sillä väärinkäytök-

seen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentä-

mistä, tietojen tahallista esittämättä jättä-

mistä tai virheellisten tietojen esittämistä 

taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
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 — muodostamme käsityksen tilintarkastuksen 

kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta 

pystyäksemme suunnittelemaan olosuhtei-

siin nähden asianmukaiset tilintarkastustoi-

menpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, 

että pystyisimme antamaan lausunnon elä-

kekassan sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

 — arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laati-

mis periaatteiden asianmukaisuutta sekä joh-

don tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja 

niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

 — teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituk-

sen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös 

perustuen oletukseen toiminnan jatku-

vuudesta, ja teemme hankkimamme tilin-

tarkastusevidenssin perusteella johtopää-

töksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtu-

miin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista 

epä varmuutta, joka voi antaa merkittävää 

aihetta epäillä eläkekassan kykyä jatkaa toi-

mintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että 

olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän 

täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuk-

sessamme lukijan huomiota epävarmuutta 

koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tie-

toihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot 

eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. 

Johto päätöksemme perustuvat tilintarkas-

tus kertomuksen antamispäivään mennessä 

hankittuun tilintarkastusevidens siin. Vas-

tai set tapahtumat tai olosuhteet voivat kui-

tenkin johtaa siihen, ettei eläkekassa pysty 

jatka maan toimintaansa.

 — arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilin pää-

tök  sessä esitettävät tiedot mukaan lukien, 

yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä 

ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana 

olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se 

antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa 

muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta 

laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä 

tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mah-

dolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteel-

lisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen 

aikana.

mUUT RAPORTOINTIVELVOITTEET

mUU INfORmAATIO

Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu 

infor maatio käsittää toimintaketomukseen 

sisälty vän informaation.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata 

muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea toimintakerto-

mukseen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen 

tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdes-

sämme arvioida, onko toimintakertomukseen 

sisältyvä informaatio olennaisesti ristiriidassa 

tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa 

hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikut-

taako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. 

Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toi-

mintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellet-

tavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toiminta-

kertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhden-

mukaisia ja että toimintakertomus on laadittu 

toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien 

säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella 

johtopäätöksen, että toimintakertomukseen sisäl- 

 tyvässä informaatiossa on olennainen virheelli-

syys, meidän on raportoitava tästä seikasta. 

Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

mUUT LAKIIN PERUSTUVAT LAUSUNNOT

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme 

tilintarkastuksen perusteella lausunto sosiaali- 

ja terveysministeriön asetuksen (1353/2006) 2 §:n 

edellyttämistä seikoista.

Hallitus vastaa siitä, että eläkekassan tilin-

päätöksessä tehdyt arvonmuutokset ovat asian-

mukaisesti perusteltuja.

Lausuntonamme esitämme, että eläkekas-

san tilinpäätöksessä tehdyt arvonmuutokset ovat 

asianmukaisesti perusteltuja.

Helsingissä 4. 4. 2017

PricewaterhouseCoopers Oy

Tilintarkastusyhteisö

Juha Wahlroos  Jukka Paunonen 

KHT  KHT



T O I M I N T A K E R T OMU S   2 0 16 27

VAKUUTUSmAKSUPROSENTTEJA 

1986  -87	 -88	 -89	 -90	 -91	 -92	 -93	 -94	 -95	 -96	 -97	 -98	 -99	 -00	 -01	 -02	 -03	 -04	 -05	 -06	 -07	 -08	 -09	 -10	 -11	 -12	 -13	 -14	 -15	 -16

 	  
■ Kannatusmaksu B-osasto (TyEL)  TyEL-perusvakuutus valtakunnallinen  Työntekijän TyEL (PTyEL)

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

2013 65 020,0 30 997,2 96 017,2 77 915,4 475 440,6

2014 68 210,6 23 103,5 91 314,0 81 743,5 488 497,8

2015 69 948,3 24 551,4 94 499,7 84 104,1 507 950,1

2016 69 269,6 26 617,7 95 887,3 87 137,3 528 546,1

 VERTAILULUKUJA VUOSILTA 2000– 2016   
JA 1986– 2016
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