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• Placeringsintäkterna var 3,8 % under början av året
• Kundanskaffningen var framgågsrik
• Wauhdittamo tar fram nya idéer till kundtjänster
• Partiell förtida ålderspension intresserar:

1 766 pensionsbeslut under början av året
• Nya etapper inom ansvarighetsarbetet:

– Internationellt erkännande för klimatarbetet inom
placeringsverksamheten

– Miljöcertifieringen av fastigheter utvidgas
• Avtalet om Eteras fusion med Ilmarinen 

undertecknades i juni, förutsätter godkännande av 
bolagsstämmorna och myndigheterna
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AKTUELLT I ILMARINEN



Januari–juni 2017
• Aktiekurserna fortsatte att stiga och åtföljdes av

positiva resultatöverraskningar
• Den amerikanska centralbanken höjde sin styrränta
• Europeiska centralbanken fortsatte sina

stimuleringsåtgårder
• De globala, Europas och Finlands tillväxtprognoser

justerades uppåt
• Euron stärktes mot dollarn och yenen
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VIKTIGA OBSERVATIONER I 
OMVÄRLDEN



FÖRSÄKRINGSBESTÅNDET ÖKADE

Antalet försäkringar
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H1/20172016201520142013
FöPL-försäkringar 62 14961 48661 85161 94160 612
ArPL-försäkringar 38 51938 13138 35438 48738 237
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ANTALET FÖRSÄKRADE PÅ NIVÅN FÖR 
ETT ÅR SEDAN
Antalet försäkrade
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H1/20172016H1/2016201520142013
FöPL-försäkrade 62 14961 48661 85161 85161 94160 612
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PREMIEINKOMSTEN FÖR HELA ÅRET
VÄNTAS ÖKA
Uppskattad premieinkomst
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2017 E2016201520142013
Sammanlagt 4 3914 3024 2694 1674 087
FöPL 343334340327302
ArPL 4 0483 9673 9293 8413 785
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ANTALET PENSIONSTAGARE VAR ÖVER 330 000

Löpande pensioner
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PARTIELL FÖRTIDA ÅLDERSPENSION
INTRESSERAR
Antalet pensionsbeslut
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H1/2017 H1/2016 Förändring, %
Nya pensionsbeslut

Ålderspensioner 6 191 5 978 3,6

Förtida ålderspensioner 1 766 - -

Deltidspensioner 93 303 -69,3

Invalidpensioner 2 424 2 317 4,6

Familjepensioner 1 814 1 750 3,7

Beslut om rätten till rehabilitering 1 771 1 574 12,5

Sammanlagt 14 059 11 922 17,9



PENSIONSUTGIFTEN FORTSÄTTER ATT VÄXA

Utbetalda pensioner, prognos
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2017 E2016201520142013
Sammanlagt 4 7284 5944 4424 3514 146
FöPL 327339342329304
ArPL 4 4014 2554 0994 0223 841
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TARIFFÄNDRING MINSKAR
OMKOSTNADSANDELEN ÅR 2017
Omkostnadsrörelsens resultat och omkostnadsprocent
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*) Den förväntade omkostnadsprocenten år 2017 är inte jämförbar med tidigare år på grund av tariffändringar i omkostnadsdelen. 

Omkostnadsprocenten uppskattas i år vara cirka 81 procent, vilket motsvarar 75 procent med den tidigare beräkningsgrunden



OMKOSTNADERNA VÄNTAS VARA PÅ SAMMA
NIVÅ SOM ÅRET INNAN

Totala rörelsekostnader per finansieringskälla
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Miljoner euro 2017 E 2016 2015 2014 2013
Som ska täckas med omkostnadsinkomster 108,0 107,6 109,1 108,1 105,6
Som ska täckas med intäkter av placeringsverksamheten 26,4 24,5 25,3 23,5 22,0
Som ska täckas med andelen för hanteringen av risken för arbetsoförmåga 5,0 4,7 5,1 5,7 4,3
Som ska täckas med andelen för lagstadgade avgifter 10,5 10,3 11,1 12,5 11,4
Totala rörelsekostnader 149,9 147,2 150,7 149,8 143,4

Faktiska totala rörelsekostnader, % av premieinkomsten 3,4 3,4 3,5 3,6 3,5



Januari–juni 2017
• Placeringsintäkter 3,8 %

– Aktieplaceringarnas avkastning 8,0 %
– Ränteplaceringarnas avkastning 1,0 %
– Räntan på fastighetsplaceringarna 1,6 %

• Den långsiktiga avkastningen var på god nivå
– Nominell avkastning 5,9 %
– Realavkastning 4,2 %

• Fortsatt stark solvens
– Solvensnivå 130,1 %
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BÄST AVKASTNING
PÅ AKTIEMARKNADEN



PLACERINGARNAS MARKNADSVÄRDE ÄR ÖVER
38 MILJARDER
Placeringsallokering enligt risk
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PLACERINGSAVKASTNING UNDER 12 
MÅNADER 9,1 PROCENT
Placeringsintäkter per kvartal
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PLACERINGARNAS REALAVKASTNING
PÅ LÅNG SIKT 4,2 %
Nettoavkastningen på placeringsverksamheten till verkligt värde
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REALAVKASTNINGEN ÖVERSTIGER
EN NIVÅ PÅ 4 PROCENT
Placeringarnas kumulativa nettoavkastning 1997-30.6.2017
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JÄMFÖRELSE MELLAN ILMARINENS OCH
MARKNADENS AVKASTNING
Medelavkastning på lång sikt
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%
Ilmarinen Finländska aktier 1) Europeiska aktier 2) Euro statslån 3) Euro företagslån 4)

Q2 1,6 6,7 0,8 0,5 0,3
2017 3,8 11,4 7,0 -1,1 0,6
2016 4,8 13,3 1,7 3,3 4,7
Medelavkasting under 5 år 7,1 19,7 11,7 5,1 4,5
Medelavkasting under 10 år 4,0 5,3 2,6 5,1 4,6
Medelavkastning från år 1997 5,9 10,4 6,7 5,1 4,9
Genomsnittlig realavkastning
under 5 år 6,4 18,9 10,9 4,4 3,8
Genomsnittlig realavkastning
under 10 år 2,5 3,7 1,1 3,6 3,1
Genomsnittlig realavkastning
sedan år 1997 4,2 8,6 5,0 3,4 3,2

1) Finland, OMX Helsinki Cap Index GI, Total Return, Close
2) Europe, STOXX, 600 Index, Total Return, Close
3) IBOXX Euro Sovereign Overall Total Return Index
4) IBOXX Euro Corporates Overall Total Return Index (investment grade)



UNDER BÖRJAN AV ÅRET VAR
PLACERINGSINTÄKTERNA 3,8 %
Placeringarnas fördelning och avkastning
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Basallokering 
mn euro  %

Riskfördelning 
mn euro  %

Avkastning
% Volatilitet

Ränteplaceringar 15 606,9 40,5 10 200,1 26,5 1,0
Lånefordringar 898,7 2,3 898,7 2,3 1,7

Masskuldebrevslån 13 407,1 34,8 6 069,0 15,8 1,0 1,6
Masskuldebrevslån i offentliga samfund 4 094,3 10,6 3 477,4 9,0 0,2
Masskuldebrevslån i övriga samfund 9 312,8 24,2 2 591,6 6,7 1,4

Övriga finansmarknadsinstrument och insättningar (inkl. fordringar och 
skulder som hänför sig till placeringarna)

1 301,1 3,4 3 232,3 8,4 0,4

Aktieplaceringar 16 696,7 43,4 16 587,0 43,1 8,0
Noterade aktier 13 336,8 34,6 13 227,1 34,3 8,3 13,0
Kapitalplaceringar 2 392,9 6,2 2 392,9 6,2 6,9
Onoterade aktieplaceringar 967,0 2,5 967,0 2,5 5,7

Fastighetsplaceringar 4 384,7 11,4 4 384,7 11,4 1,6
Direkta fastighetsplaceringar 3 954,3 10,3 3 954,3 10,3 1,3
Fastighetsfonder och kollektiva investeringsföretag 430,4 1,1 430,4 1,1 4,5

Övriga placeringar 1 818,9 4,7 6 661,6 17,3 -2,9
Placeringar i hedgefonder 774,7 2,0 774,7 2,0 -1,8 5,6
Tillgångsplaceringar 7,2 0,0 93,6 0,2 -
Övriga placeringar 1 037,0 2,7 5 793,4 15,0 -2,3

Placeringar sammanlagt 38 507,2 100,0 37 833,4 98,3 3,8 4,5
Derivatens inverkan 673,8 1,7
Placeringar till verkligt värde 38 507,2 38 507,2 100,0
Masskuldebrevslånens modifierade duration är 0,3 år
Den öppna valutapositionen är 22,7 procent av placeringarnas marknadsvärde.
Totalavkastningsprocenten innehåller intäkter, kostnader och driftskostnader som inte hänförts till placeringsslag.



ANDELEN RÄNTEPLACERINGAR SJUNKER

Placeringsallokeringens utveckling
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ANDELEN PLACERINGAR I EUROPA 
VÄNDE UPPÅT
De noterade aktiernas geografiska fördelning
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INNEHAVET I FINLÄNDSKA BOLAG
3,4 MILJARDER EURO
De största innehaven i inhemska noterade aktier
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Mn euro 30.6.2017 31.12.2016 I procent 30.6.2017 31.12.2016
 Stora Enso Oyj 205 177 Qt Group Oyj 14,62 14,62
 KONE Oyj 196 183  Digia Oyj 14,59 14,58
 UPM-Kymmene Abp 190 171 Technopolis Oyj 10,48 10,48
 Nokia Abp 167 136  Basware Abp 9,56 11,18
 Neste Abp 166 176 Martela Oyj 8,07 8,07
 Sampo Abp 164 161  Componenta Abp 7,87 7,92
 Citycon Oyj 146 148 Incap Abp 7,61 7,61
 Wärtsilä Oyj Abp 132 94  CapMan Abp 7,52 7,60
 Orion Oyj 114 83 Citycon Abp 7,13 7,13
 Nokian Renkaat Oyj 99 100 Tulikivi Oyj 6,21 6,21



ANDELEN UTLÄNDSKA
FASTIGHETSPLACERINGAR ÖKAR
Fastighetsplaceringarnas fördelning
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SOLVENSEN ÄR PÅ FORTSATT GOD NIVÅ
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Solvensställningen var 1,9 (2,2).

Skalan till vänster visar pensionstillgångarna och skalan till höger solvensgränsen.

I fråga om tidigare år tillämpas framställningssättet år 2017.
*) Solvensgränsen ändrades 1.1.2017 när den nya lagstiftningen trädde i kraft. Solvenskapitalet hölls nästan på oförändrad nivå, men principerna för beräkningen av solvensgränsen ändrades.

Som en följd av det minskade relationstalet solvenskapital/solvensgräns som beskriver solvensställningen.



BILAGOR



ILMARINENS FÖRSTA HALVÅR 2017

Sammanfattning av nyckeltalen

25

1.1.-30.6.2017 1.1.-30.6.2016 1.1.-31.12.2016
Premieinkomst, mn euro 2 124 2 125 4 302
Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde, mn euro 1 405 2 143 1 743
Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital, % 3,8 6,2 4,8

30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Ansvarsskuld, mn euro 32 074 30 614 31 459
Solvenskapital, mn euro 1) 7 400 9 087 8 460
    i förhållande till solvensgränsen 2,2 2,4 2,0
Pensionstillgångar, mn euro 2) 35 706 36 411 37 423

ArPL-lönesumma, mn euro  3) 16 675 16 818 16 788
FöPL-arbetsinkomstsumma, mn euro 3) 1 462 1 523 1 471

1) Relationstalet har räknats i procent av den ansvarsskuld som använts vid beräkningen av solvensgränsen vid rapporteringstidpunkten
2) Ansvarsskuld + värderingsdifferenser
3) En uppskattning av de försäkrades löne- och arbetsinkomstsumma för hela året 



NETTOINTÄKTER AV 
PLACERINGSVERKSAMHETEN
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Placeringsv. Sysselsatt Avkastnings-% Avkastnings-% Avkastnings-%
nettointäkt kapital 

⁹⁾

på sysselsatt på sysselsatt på sysselsatt
marknadsvärde 8) kapital kapital kapital

30.6.2017 30.6.2017 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
mn euro mn euro % % %

Ränteplaceringar 159,2 15 624,6 1,0 0,3 3,6
Lånefordringar 1) 16,2 967,2 1,7 1,9 3,3
Masskuldebrevslån 137,7 13 420,3 1,0 0,0 3,6
Övriga finansmarknadsinstrument och insättningar 1)2) 5,3 1 237,2 0,4 3,3 5,8

Aktieplaceringar 1 246,1 15 666,3 8,0 -3,6 6,5
Noterade aktier 3) 1 034,9 12 437,9 8,3 -5,8 3,5
Kapitalplaceringar 4) 156,8 2 279,2 6,9 5,5 16,9
Onoterade aktieplaceringar 5) 54,4 949,2 5,7 3,5 20,5

Fastighetsplaceringar 68,7 4 205,1 1,6 1,7 6,4
Direkta fastighetsplaceringar 49,1 3 767,4 1,3 1,8 6,7
Fastighetsfonder och kollektiva investeringsföretag 19,6 437,8 4,5 0,9 3,6

Övriga placeringar -56,5 1 946,1 -2,9 10,6 -0,9
Placeringar i hedgefonder 6) -14,6 791,1 -1,8 -1,3 5,6
Tillgångsplaceringar -16,1 13,3 -121,1 -14,3 -159,8
Övriga placeringar 7) -25,8 1 141,7 -2,3 18,4 -6,0

Placeringar sammanlagt 1 417,5 37 442,2 3,8 -0,6 4,9
Intäkter, kostnader och driftkostnader som inte hänförs till placerinsslag -12,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde 1 405,3 37 442,2 3,8 -0,6 4,8

1) Inkluderar upplupna räntor 6) Inkluderar alla slag av andelar i hedgefonder oberoende av fondens strategi
2) Inkluderar kassa och banktillgodohavanden samt fordringar och skulder som gäller köpesumma 7) Inkluderar poster som inte kan hänföras till övriga placeringsslag 
3) Inkluderar även blandfonder, om de inte kan hänföras annanstans 8) Förändringen av marknadsvärdet mellan början och slutet av rapporteringsperioden – kassaflöden under perioden
4) Inkluderar kapitalfonder och mezzaninefonder samt infrastrukturplaceringar    Med kassaflöde avses skillnaden mellan försäljning/intäkter och köp/kostnader
5) Inkluderar även onoterade fastighetsinvesteringsbolag 9) Sysselsatt kapital = Marknadsvärde vid början av rapportperioden + kassaflöden som tidsavvägts per dag eller månad.


Syöttöpohja

		Tulosraportointilukujen syöttö, %PERIOD CODE%/%YEAR CODE%, euroa												%YEAR CODE%		%PERIOD CODE%		%USERSCALINGFACTOR%		 euroa

						Syöttö		Raportti

Hiltunen Aleksi: Hiltunen Aleksi:
Käytetään aikaleiman tallennukseen		Raportti		Raportti		Syöttö		Raportti

Hiltunen Aleksi: Hiltunen Aleksi:
Käytetään aikaleiman tallennukseen						ACCCODE1		Vakuutus-controller		Matemaattinen osasto		Eläkkeet		Sijoitustoiminta		Lainat		Kiinteistösijoitukset		Vakavaraisuus		Myynti		Liikekulut		Henkilöstö		Sijoitustoiminta, vakavaraisuus ja lainat		Arvop.kirjanpito

		Tili		Tilin nimi		%YEAR CODE%		%YEAR CODE%		%YEAR CODE-1%		%YEAR CODE-2%		Aikaleima		Aikaleima		Vapaa tekstikommentti		Vastuuhenkilö				x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

		Vakuutukset:																						x

		CF3100																				7		x																				

		3101																				42		x																				

		CF31																				6		x																				

		31EJV																				ERROR:#N/A		x																				

		C31030																				ERROR:#N/A		x																				

		FC31030X				0.00								31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		49		x																				

		C31031																				ERROR:#N/A		x																				

		FTU32				0.00								31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		850		x																				

		FVAK31												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		52		x																				

		FVAK33												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		53		x																				

		FVAK3				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						51		x																				

		FVAK311												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		54		x																				

		FVAK31X				0.0								31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		55		x																				

		FVAK41												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		57		x												x								x

		FVAK43				0								31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		58		x																				

		FVAK4				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						56		x																				

		FVAK51												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		60		x												x				x				x

		FVAK53												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		61		x																x				

		FVAK5				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						59		x																x				

		FVAK53X				0								31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		63		x																				

		FVAK90				0																78		x																		x		

		Vakuutukset, matemaattinen osasto:																								x

		FVAK611												31/12/1899 0:00						Ilmo Rutila		66				x																		

		FVAK612												31/12/1899 0:00						Ilmo Rutila		67				x																		

		FVAK613												31/12/1899 0:00						Ilmo Rutila		68				x																		

		FVAK614												31/12/1899 0:00						Ilmo Rutila		69				x																		

		FVAK619												31/12/1899 0:00						Ilmo Rutila		70				x																		

		FVAK61				0.0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						65				x																		

		FVAK62												31/12/1899 0:00						Ilmo Rutila		71				x																		

		FVAK63												31/12/1899 0:00						Ilmo Rutila		72				x																		

		FVAK6				0.0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						64				x																		

		FVAK6A1												31/12/1899 0:00						Ilmo Rutila		73				x																		

		FVAK6A2												31/12/1899 0:00						Ilmo Rutila		74				x																		

		FVAK6B												31/12/1899 0:00						Ilmo Rutila		75				x																		

		FVAK7A1												31/12/1899 0:00						Ilmo Rutila		76				x																		

		FVAK7A2												31/12/1899 0:00						Ilmo Rutila		77				x																		

		FVAK8												31/12/1899 0:00						Ilmo Rutila		ERROR:#N/A				x																		

		Eläkkeet:																				ERROR:#N/A						x

		FEL100												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		109						x																

		FEL102												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		110						x																

		FEL104												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		111						x																

		FEL106												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		112						x																

		FEL108												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		113						x																

		FEL110												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		114						x																

		FEL10B				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						108						x																

		FEL10																				94						x																

				Tarkistus, Maksetut TyEL-eläkkeet yhteensä				0														ERROR:#N/A						x

		FEL130												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		116						x																

		FEL132												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		117						x																

		FEL134												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		118						x																

		FEL136												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		119						x																

		FEL138												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		120						x																

		FEL140												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		121						x																

		FEL13B				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						115						x																

		FEL13																				102						x																

				Tarkistus, Maksetut YEL-eläkkeet yhteensä				0														ERROR:#N/A						x

		FEL1B				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						107						x																

		FEL1																				93						x																

				Tarkistus, Maksetut eläkkeet yhteensä				0														ERROR:#N/A						x																

		FEL100X				0.00								31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		122						x																

		FEL106X				0.00								31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		122						x																

		FEL110X				0.00								31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		122						x																

		FEL200												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		81						x																

		FEL202												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		82						x																

		FEL204												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		83						x																

		FEL206												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		84						x																

		FEL210												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		85						x																

		FEL20				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						80						x																

		FEL230												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		87						x																

		FEL232												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		88						x																

		FEL234												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		89						x																

		FEL236												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		90						x																

		FEL240												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		91						x																

		FEL23				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						86						x																

		FEL2				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						79						x																

		FEL300												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		125						x																

		FEL302												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		126						x																

		FEL304												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		127						x																

		FEL306												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		128						x																

		FEL310												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		129						x																

		FEL309												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		130						x																

		FEL308												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		131						x																

		FEL30				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						124						x																

		FEL3												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		123						x																

		FEL30601												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		132						x																

		FEL30602												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		133						x																

		FEL30604												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		134						x																

		FEL30606												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		135						x																

		FEL3061												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		136						x																

		FEL3061M												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		137						x																

		FEL3062												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		138						x																

		FEL3063												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		139						x																

		FEL41												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		141						x																

		FEL42												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		142						x																

		FEL43												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		143						x																

		FEL44												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		144						x																

		FEL45												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		145						x																

		FEL46												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		146						x																

		FEL47												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		147						x																

		FEL49												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		148						x																

		FEL606												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		150						x																

		FEL609												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		151						x																

		FEL610												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		152						x																

		FEL604												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		153						x																

		FEL600												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		154						x																

		FEL606M												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		155						x																

		FEL609M												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		156						x																

		FEL610M												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		157						x																

		FEL604M												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		158						x																

		FEL600M												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		159						x																

		FEL620												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		160						x																

		Sijoitukset:																				ERROR:#N/A								x														x

		FSIJ10				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						163								x														x

		FSIJ100												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		164								x														x

		FSIJ102				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						165								x														x

		FSIJ1020												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		166								x														x

		FSIJ1022												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		167								x														x

		FSIJ104												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		168								x														x

		FSIJ12				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						169								x														x

		FSIJ120				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						170								x														x

		FSIJ1201												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		171								x														x

		FSIJ1202												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		172								x														x

		FSIJ1203												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		173								x														x

		FSIJ1204												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		174								x														x

		FSIJ1205												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		175								x														x

		FSIJ1206												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		176								x														x

		FSIJ122												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		177								x														x

		FSIJ124												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		178								x														x

		FSIJ14				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						179								x														x

		FSIJ140												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		180								x														x

		FSIJ144												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		181								x														x

		FSIJ16				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						182								x														x

		FSIJ160												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		183								x														x

		FSIJ162												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		184								x														x

		FSIJ164												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		185								x														x

		FSIJ1				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						162								x										x				x

		FSIJ10X				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						187								x														x

		FSIJ100X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		188								x														x

		FSIJ102X				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						189								x														x

		FSIJ1020X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		190								x														x

		FSIJ1022X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		191								x														x

		FSIJ104X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		192								x														x

		FSIJ12X				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						193								x														x

		FSIJ120X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		194								x														x

		FSIJ122X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		195								x														x

		FSIJ124X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		196								x														x

		FSIJ14X				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						197								x														x

		FSIJ140X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		198								x														x

		FSIJ144X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		199								x														x

		FSIJ16X				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						200								x														x

		FSIJ160X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		201								x														x

		FSIJ162X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		202								x														x

		FSIJ164X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		203								x														x

		FSIJ1X				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						186								x														x

		FSIJ12B1												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		185								x														x

		FSIJ12B1X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		188								x														x

		FSIJ1201X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		205								x														x

		FSIJ1202X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		206								x														x

		FSIJ1203X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		207								x														x

		FSIJ1204X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		208								x														x

		FSIJ1205X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		209								x														x

		FSIJ1206X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		210								x														x

		FSIJ120X2				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						204								x														x

		FSIJ102B1												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		212								x														x

		FSIJ102B2												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		213								x														x

		FSIJ102B3												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		214								x														x

		FSIJ102B4												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		215								x														x

		FSIJ102B5												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		216								x														x

		FSIJ102B6												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		217								x														x

		FSIJ102B				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						211								x														x

				Tarkistus, Joukkovelkakirjalainat yhteensä		0		0														ERROR:#N/A								x														x

		FSIJ102B1X				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		219								x														x

		FSIJ102B2X				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		220								x														x

		FSIJ102B3X				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		221								x														x

		FSIJ102B4X				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		222								x														x

		FSIJ102B5X				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		223								x														x

		FSIJ102B6X				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		224								x														x

		FSIJ102BX				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						218								x														x

		FSIJ20				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						227								x														x

		FSIJ200												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		228								x														x

		FSIJ202				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						229								x														x

		FSIJ2020												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		230								x														x

		FSIJ2022												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		231								x														x

		FSIJ204												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		232								x														x

		FSIJ22				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						233								x														x

		FSIJ220												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		234								x														x

		FSIJ222												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		235								x														x

		FSIJ224												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		236								x														x

		FSIJ24				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						237								x														x

		FSIJ240												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		238								x														x

		FSIJ244												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		239								x														x

		FSIJ26				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						240								x														x

		FSIJ260												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		241								x														x

		FSIJ262												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		242								x														x

		FSIJ264												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		243								x														x

		FSIJ2				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						226								x														x

		FSIJ28												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		244								x														x

		FSIJ1B				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						225								x														x

				Tarkistus, Sijoitukset yhteensä		0		0														ERROR:#N/A								x														x

		FSIJ20X				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						247								x														x

		FSIJ200X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		248								x														x

		FSIJ202X				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						249								x														x

		FSIJ2020X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		250								x														x

		FSIJ2022X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		251								x														x

		FSIJ204X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		252								x														x

		FSIJ22X				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						253								x														x

		FSIJ220X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		254								x														x

		FSIJ222X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		255								x														x

		FSIJ224X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		256								x														x

		FSIJ24X				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						257								x														x

		FSIJ240X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		258								x														x

		FSIJ244X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		259								x														x

		FSIJ26X				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						260								x														x

		FSIJ260X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		261								x														x

		FSIJ262X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		262								x														x

		FSIJ264X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		263								x														x

		FSIJ2X				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						246								x														x

		FSIJ28X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		264								x														x

		FSIJ1BX				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						245								x														x

		FSIJ30				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						267								x														x

		FSIJ300												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		268								x														x

		FSIJ302				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						269								x														x

		FSIJ3020												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		270								x														x

		FSIJ3022												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		271								x														x

		FSIJ304												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		272								x														x

		FSIJ32				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						273								x														x

		FSIJ320												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		274								x														x

		FSIJ322												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		275								x														x

		FSIJ324												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		276								x														x

		FSIJ34				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						277								x														x

		FSIJ340												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		278								x														x

		FSIJ344												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		279								x														x

		FSIJ36				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						280								x														x

		FSIJ360												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		281								x														x

		FSIJ362												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		282								x														x

		FSIJ364												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		283								x														x

		FSIJ3A				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						266								x														x

		FSIJ39												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		284								x														x

		FSIJ3				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						265								x														x

		FSIJ40				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						287								x														x

		FSIJ400												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		288								x														x

		FSIJ402				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						289								x														x

		FSIJ4020												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		290								x														x

		FSIJ4022												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		291								x														x

		FSIJ404												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		292								x														x

		FSIJ42				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						293								x														x

		FSIJ420												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		294								x														x

		FSIJ422												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		295								x														x

		FSIJ424												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		296								x														x

		FSIJ44				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						297								x														x

		FSIJ440												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		298								x														x

		FSIJ444												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		299								x														x

		FSIJ46				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						300								x														x

		FSIJ460												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		301								x														x

		FSIJ462												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		302								x														x

		FSIJ464												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		303								x														x

		FSIJ4A				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						286								x														x

		FSIJ49												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		304								x														x

		FSIJ4				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						285								x														x

		FSIJ50				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		315								x														x

		FSIJ500				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		316								x														x

		FSIJ502				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		317								x														x

		FSIJ5020				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		318								x														x

		FSIJ5022				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		319								x														x

		FSIJ504				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		320								x														x

		FSIJ52				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		321								x														x

		FSIJ520				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		322								x														x

		FSIJ522				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		323								x														x

		FSIJ524				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		324								x														x

		FSIJ54				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		325								x														x

		FSIJ540				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		326								x														x

		FSIJ544				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		327								x														x

		FSIJ56				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		328								x														x

		FSIJ560				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		329								x														x

		FSIJ562				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		330								x														x

		FSIJ564				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		331								x														x

		FSIJ5A				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		314								x														x

		FSIJ59				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		313								x														x

		FSIJ5				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		312								x														x

		FSIJ5R				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		306								x														x

		FSIJ502B												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		307								x														x

		FSIJ5M												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		307								x														x

		FSIJ5A5												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		308								x														x

		FSIJ5RA5												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		309								x														x

		FSIJ5AL												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		310								x														x

		FSIJ5RAL												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		311								x														x

		FSIJ60												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		333								x														x

		FSIJ62												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		334								x														x

		FSIJ64												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		335								x														x

		FSIJ6												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		332								x														x

		FSIJ7												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		336								x														x

		FSIJ9												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		360								x														x

		Lainat:																				ERROR:#N/A										x												x

		FLAI10												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		363										x												x

		FLAI12												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		364										x												x

		FLAI1				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						362										x												x

		FLAI20												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		366										x												x

		FLAI22												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		367										x												x

		FLAI2				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						365										x												x

		FLAI30												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		368										x												x

		FLAI32												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		369										x												x

		FLAI3												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		370										x												x

		FLAI40												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		372										x												x

		FLAI42												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		373										x												x

		FLAI4				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						371										x												x

		FLAI40X				0.0000								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		375										x												x

		FLAI42X				0.0000								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		376										x												x

		FLAI4X				0.0000								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						374										x												x

		FLAI80												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		378										x												x

		FLAI82												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		379										x												x

		FLAI84												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		380										x												x

		FLAI86												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		381										x												x

		FLAI88												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		382										x												x

		FLAI8				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						377										x												x

				Tarkistus, Lainat yhteensä		0		0														ERROR:#N/A										x												x

		FLAI89												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		383										x												x

		FLAI89X				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		384										x												x

		Vakavaraisuus:																				ERROR:#N/A														x								x

		10																				476														x								x

		R10				0								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		ERROR:#N/A														x								x

		FSOL12												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		475														x								x

		FSOL1																				386														x								x

		25																				608														x								x

		250001																				446														x								x

		FSOL252												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		584														x								x

		251001																				474														x								x

		FSOL254				0								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		585														x								x

		FSOL3				0								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		589														x								x

		FSOL3X1												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		590														x								x

		FSOL3X2				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		591														x								x

		FSOL3X4				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		592														x								x

		FSOL1X1				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		576														x								x

		FSOL1X1B				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		578														x								x

		FSOL1X2				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		580														x								x

		FSOL1X3												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		581														x								x

		FSOL1X4												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		582														x								x

		FSOL1X1A				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		577														x								x

		FSOL1X1C												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		579														x								x

		FSOL1X5												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		579														x								x

		FSOL25B1												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		587														x								x

		FSOL25B2												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		588														x								x

		FSOL25B				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						586														x								x

				Tarkistus, vastuuvelka yhteensä		0		0														ERROR:#N/A														x								x

		FSOL41												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		471														x								x

		FSOL42												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		472														x								x

		FSOL43												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		473														x								x

		FSOL4				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						470														x								x

		FDFSOL4				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		732														x								x

		FSOL5																				607														x								x

		360002																				ERROR:#N/A														x								x

		R360002				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		734														x								x

		FSOL6X1				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		594														x								x

		FSOL6X2				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		595														x								x

		FSOL801												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		598														x								x

		FSOL802												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		599														x								x

		FSOL80A				0.0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						597														x								x

		FSOL830												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		602														x								x

		FSOL831												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		603														x								x

		FSOL84												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		604														x								x

		FSOL85												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		605														x								x

		FSOL851												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		606														x								x

		FTU11												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		707														x								x

		FTU122				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		709														x								x

		FTU1221												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		709														x								x

		FTU1222												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		709														x								x

		FD250001				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		731														x								x

		FD251001				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		729														x								x

		22																				447														x								x

		FD22				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		733														x								x

		FSOL91												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		ERROR:#N/A														x								x

		Kiinteistösijoitukset:																				ERROR:#N/A												x

		F110M				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						338								x				x										x

		F11000M												31/12/1899 0:00						Aleksi Hiltunen		339												x										

		F11300M												31/12/1899 0:00						Aleksi Hiltunen		340												x										

		F11345M												31/12/1899 0:00						Aleksi Hiltunen		341												x										

		F11350M												31/12/1899 0:00						Aleksi Hiltunen		342												x										

		F11399M												31/12/1899 0:00						Aleksi Hiltunen		343												x										

		F1140M												31/12/1899 0:00						Aleksi Hiltunen		344												x										

		F1142M												31/12/1899 0:00						Aleksi Hiltunen		345												x										

		FKI50A												31/12/1899 0:00						Aleksi Hiltunen		345												x										

		FKI81X1												31/12/1899 0:00						Aleksi Hiltunen		345												x										

		Myynti:																				ERROR:#N/A																x

		FMY1				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						619																x						

		FMY10				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						620																x						

		FMY101												31/12/1899 0:00						Stefan Söderlund		621																x						

		FMY102				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						622																x						

		FMY1021												31/12/1899 0:00						Stefan Söderlund		623																x						

		FMY1022												31/12/1899 0:00						Stefan Söderlund		624																x						

		FMY13				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						625																x						

		FMY131												31/12/1899 0:00						Stefan Söderlund		626																x						

		FMY132				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						627																x						

		FMY1321												31/12/1899 0:00						Stefan Söderlund		628																x						

		FMY1322												31/12/1899 0:00						Stefan Söderlund		629																x						

		FMY2				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						630																x						

		FMY20				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						631																x						

		FMY201												31/12/1899 0:00						Stefan Söderlund		632																x						

		FMY202				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						633																x						

		FMY2021												31/12/1899 0:00						Stefan Söderlund		634																x						

		FMY2022												31/12/1899 0:00						Stefan Söderlund		635																x						

		FMY23				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						636																x						

		FMY231												31/12/1899 0:00						Stefan Söderlund		637																x						

		FMY232				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						638																x						

		FMY2321												31/12/1899 0:00						Stefan Söderlund		639																x						

		FMY2322												31/12/1899 0:00						Stefan Söderlund		640																x

		Liikekulut:																				ERROR:#N/A																		x

		Z3																				ERROR:#N/A																		x				

		FZ5																				716																		x				

		FLI25																				715																		x				

		Z																				ERROR:#N/A																		x				

		Z221																				ERROR:#N/A																		x				

		FTU3																				849

		31																				ERROR:#N/A																		x				

		FZ20001												31/12/1899 0:00						Seija Rönnholm		642																		x				

		FZ20002												31/12/1899 0:00						Seija Rönnholm		643																		x				

		Z20000																				719																		x				

				Tarkistus, Vakuutusten hankintamenot		0.00		0.00														ERROR:#N/A																		x				

		FZX1				0.00								31/12/1899 0:00						Seija Rönnholm		644																		x				

		FZX2				0.00								31/12/1899 0:00						Seija Rönnholm		645																		x				

		FZX3				0.00								31/12/1899 0:00						Seija Rönnholm		646																		x				

		FZ3X				0.00								31/12/1899 0:00						Seija Rönnholm		652																		x				

		FLI202												31/12/1899 0:00						Seija Rönnholm		712																		x				

		FLI204												31/12/1899 0:00						Seija Rönnholm		713																		x				

		FLI206												31/12/1899 0:00						Seija Rönnholm		714																		x				

		FLI20				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						711																		x				

		FLI2				0																710																		x				

		FLI2X				0.0								31/12/1899 0:00						Seija Rönnholm		647																		x				

		FLI30												31/12/1899 0:00						Seija Rönnholm		649																		x				

		Z10050																				650																		x				

		FLI3				0																648																		x				

		FLI3X				0.00								31/12/1899 0:00						Seija Rönnholm		651																		x				

		Henkilöstö:																				ERROR:#N/A																				x

		FHE10												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		655																				x		

		FHE12												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		656																				x		

		FHE1				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						654																				x		

		FHE20												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		658																				x		

		FHE22												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		659																				x		

		FHE2				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						657																				x		

		FHE2X				0.00								31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		660																				x		

		FHE30												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		661																				x		

		FHE30X				0.00								31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		662																				x		

		FHE401												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		665																				x		

		FHE403												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		666																				x		

		FHE404												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		667																				x		

		FHE405												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		668																				x		

		FHE40				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						664																				x		

		FHE4011001												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		672																				x		

		FHE4011002												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		673																				x		

		FHE401102												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		674																				x		

		FHE40112												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		675																				x		

		FHE4011				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						669																				x		

		FHE4031												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		675																				x		

		FHE5												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		677																				x		

		FHE6												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		678																				x		

		FHE7												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		679																				x		

		FHE811												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		682																				x		

		FHE812												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		683																				x		

		FHE813												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		684																				x		

		FHE81				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						681																				x		

		FHE821												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		686																				x		

		FHE822												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		687																				x		

		FHE823												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		688																				x		

		FHE82				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						685																				x		

		FHE8				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						680																				x		

		FHE8B1				0																690																				x		

		FHE8B2				0																691																				x		

		FHE8B3				0																692																				x		

		FHE81X				0.00								31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		693																				x		

		FHE812X				0.00								31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		694																				x		

		FHE811X				0.00								31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		695																				x		

		FHE82X				0.00								31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		696																				x		

		FHE822X				0.00								31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		697																				x		

		FHE821X				0.00								31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		698																				x		

		FHE905												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		700																				x		

		FHE907												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		702																				x		

		FHE990												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		704																				x		

		FHE915												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		703																				x		

		FHE906												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		701																				x		

		Arvopaperikirjanpito:																				ERROR:#N/A																								x

		FAP11				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP110				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP1100												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP1102												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP112				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP1120												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP1122												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP114				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP1140												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP13				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP130				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP1300												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP1302												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP11M				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP110M				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP1100M												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP1102M												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP112M				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP1120M												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP1122M												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP114M				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP1140M												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP13M				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP130M				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP1300M												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP1302M												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP20												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP22												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP30				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP300				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP3001												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP3004												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP3009												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP309												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP40				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP401												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP403												31/12/1899 0:00								655																								x

		Sijoitusten käyvät arvot sijoitusten liitetiedon sivulle 1:																				ERROR:#N/A																								x

		F11M				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						337																								x

		F115M				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						346																								x

		F1150M												31/12/1899 0:00								347																								x

		F11160M												31/12/1899 0:00								348																								x

		F11163M												31/12/1899 0:00								349																								x

		F1162M												31/12/1899 0:00								350																								x

		F1163M												31/12/1899 0:00								351																								x

		F117M				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						352																								x

		F1170M												31/12/1899 0:00								353																								x

		F1172M												31/12/1899 0:00								354																								x

		1175																				650																								x

		F1175M				0.00								31/12/1899 0:00								355																								x

		1176																				650																								x

		F1176M				0.00								31/12/1899 0:00								356																								x

		1177																				650																								x

		F1177M				0.00								31/12/1899 0:00								357																								x

		F1178M												31/12/1899 0:00								665																								x











Toimintakertomus

		Tili		Tilin nimi				Y		Y-1		Päiväys		Tekstikommentti		Controller		Määräaika		2014 kommentti		ACCCODE2



						1. TALOUDEN KEHITYS





						2. TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄN KEHITYS





						3. ILMARISEN TULOS JA VAKAVARAISUUS



		FSIJ5		Tuotto -%, sijoitustoiminnan tuotto -% käyvin arvoin		Sjoitusten vuosituotto (%)				-						Mika Tapanainen		2/2/15

		FSIJ5R		Sijoitukset yhteensä, reaalituotto, %		Sijoitusten reaalituotto (%)				-						Mika Tapanainen		2/2/15

						eli xx prosenttiyksikön verran pitkän ajan keskiarvoa parempi		0.0		-						Mika Tapanainen		2/2/15

																		

		FLI2X		Hoitokulusuhde		Hoitokulusuhde (%)				75						Seija Rönhholm		2/3/15

																		

		FSIJ5		Tuotto -%, sijoitustoiminnan tuotto -% käyvin arvoin		Sijoitusten käyvin arvoin laskettu nettotuotto-%				9.8						Mika Tapanainen		2/2/15

																		

		FSOL1		Vakavaraisuuspääoma		Vakavaraisuuspääoma, milj. euroa				7,122.6						Mika Tapanainen		2/2/15

																		

		FSOL1X1		Vakavaraisuusaste		Vakavaraisuuspääoma prosentteina vakavaraisuuslaskennasa käytettävästä  vastuuvelasta				28.0						Mika Tapanainen		2/2/15

																		

		FSOL1X2		Vakavaraisuusasema		Vakavaraisuuspääoma x,x -kertainen verrattuna vakavaraisuusrajaan				1.9						Mika Tapanainen		2/2/15

																		

				Nettotuotto, sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		Käyvin arvoin laskettu sijoitustoiminnan tulos				1,468.6						Mika Tapanainen		2/2/15

		FTU122		-Vastuuvelan tuottovaatimus		Vastuuvelalle hyvitettävä korko, milj. e				979.9						Mika Tapanainen		2/2/15

						Osaketuottosidonnaisen vastuuvelan muutos		-634.0		466.7						Mika Tapanainen		2/2/15

																		

																		

		FTU11		Vakuutusliikkeen tulos		Omalla vastuulla oleva vakuutusliikkeen tulos				-14.8						Mika Tapanainen		2/2/15

		FLI2		Hoitokustannustulos		Hoitokustannustulos				35.1						Mika Tapanainen		2/2/15

		FTU1		Kokonaistulos		Kokonaistulos, milj. e				1,489.0						Mika Tapanainen		2/2/15

																		

		360002		Siirto ositettuun (VA1)		Asiakashyvityksiin siirretään tuloksesta milj. e				86								2/2/15

		FSOL6X1		Siirto asiakashyvityksiin/TyEL- palkkasumma, %		   % vakuutetusta palkkasummasta				0.01						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSOL6X2		Siirto asiakashyvityksiin/TyEL- vakuutettu, euroa		   vakuutettua työsuhdetta kohti euroa				163						Mika Tapanainen		2/6/15

																		

		9		Tilikauden voitto (Tappio)		Tuloslaskelman mukainen voitto				3.8								1/19/15

																		

						Siltalaskelma tuloslaskelman ja käyvän arvon välillä												

		9		Tilikauden voitto (Tappio)		      Tilikauden voitto tuloslaskelmalla				3.8								1/19/15

						      Vastuuvelan muutos

		FD251001		Tasoitusmäärän muutos		      Tasoitusmäärän muutos				-14.8								2/2/15

		FD250001		Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen		      Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutos				285.3								2/2/15

		360002		Siirto ositettuun (VA1)		      Siirto asiakashyvityksiin				86.0								2/2/15

		950		Poistoeron muutos 		      Poistoeron muutos				0.3								2/2/15

		FDFSOL4		Arvostuserojen muutos		      Käypien arvojen ja tasearvojen eron eli arvostuserojen muutos				1,128.4						Paula Takkala		2/2/15

		FTU1		Kokonaistulos		      Tulos käyvin arvoin				1,489.0						Paula Takkala		2/2/15



																		

						4. VAKUUTUSKANTA JA VAKUUTUSMAKSUTULO												

																		

		FVAK31		TyEL -vakuutusten lukumäärä		TyEL-vakuutukset 31.12.				38,237						Antti Lehonmaa		1/20/15

						TyEl vakuutusten muutos, kpl		-38,237		-						Antti Lehonmaa		1/20/15

		FVAK311		Tilapäisten TyEL -työnantajien lukumäärä		Tilapäiset TyEL-työnantajat				3,999						Antti Lehonmaa		2/2/15

																		

		FVAK41		TyEL -vakuutettujen lukumäärä		TyEL-vakuutettuja				529,000						Antti Lehonmaa		2/2/15

		FVAK31X		TyEL-vakuutusten keskikoko, hlö 		TyEL-vakuutusten keskikoko, hlö 				14.0						Antti Lehonmaa		1/20/15

																		

		FVAK51		TyEL-palkkasumma		TyEL-palkkasumma, milj. e				16,843.0						Antti Lehonmaa		2/2/15

						TyEL-palkkasumma, muutos-%		-100.0		-						Antti Lehonmaa		2/2/15

		FVAK5X		TyEL-palkkasummasta laskettu markkinaosuus -% (arvio)		TyEL-palkkasummasta laskettu markkinaosuus -% (arvio)				0.0						Antti Lehonmaa				huom! Prosentit eivät suoraan näy tekstissä, mutta lause perustuu tietoon nousiko / laskiko 

																		

		FVAK43		YEL -vakuutettujen lukumäärä		YEL-vakuutuksia 31.12.				60,612						Antti Lehonmaa		1/20/15

						YEL- vakuutusten muutos, kpl		-60,612		-						Antti Lehonmaa		1/20/15

		FVAK53X		YEL-vakuutusten työtulo keskimäärin vuodessa, e		YEL-vakuutusten työtulo keskimäärin vuodessa, e				23,722						Antti Lehonmaa		29.01.2015 Ulla Peura

						työtulon kasvu , %		-100.0		-						Antti Lehonmaa		29.1.2015 Ulla Peura

																		

		31		Vakuutusmaksutulo		Vakuutusmaksutulo, milj. e,				4,086.9								1/31/15

						Maksutulon muutos-%		-100.0		-								1/31/15

																		

																		

		CF3100		Vakuutusmaksutulo, TyEL		TyEL-vakuutusmaksutulo				3,784.9								1/31/15

						TyEL-vakuutusmaksutulon muutos		-100.0		-								1/31/15

						Maksuun annetut alennukset eli asiakashyvitykset				62.4						Ilmo Rutila		2/2/15

																		

		3101		YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus		YEL-vakuutusmaksutulo, milj. e				302.0								1/31/15

						YEL-vakuutusmaksutulon muutos, %		-100.0		-						Paula Takkala		1/31/15

																		

						Luottotappiot												

		C31030		Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista TyEL		   TyEL-vakuutusmaksuista, milj. e				16.1								1/21/15

		FC31030X		TyEL -luottotappiot % TyEL -maksutulosta		       edellisten osuus maksutulosta, %				-						Pauli Aakko		1/21/15

		C31031		Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista YEL		   YEL-vakuutusmaksuista, milj. e				2.6								1/31/15

																		

		FMY101		TyEL-vakuutusten uusmyynti, kpl		Uusia TyEL-vakuutuksia myytiin, kpl				71						Stefan Söderlund		1/28/15

		FMY201		TyEL -vakuutusten uusmyynti, me		    näiden vaikutus maksutuloon 2015 , milj. eur				70.7						Stefan Söderlund		1/28/15

		FMY102		TyEL -vakuutukset,nettosiirto kpl		Siirtoliikkeessä TyEL-vakuutuskanta kasvoi xxxx  vakuutuksella				962						Stefan Söderlund		1/16/15

		FMY202		TyEL, maksutulo,netto me		mutta maksutulo xx,x pieneni miljoonalla eurolla				57.1						Stefan Söderlund		1/16/15

																		

		FMY231		YEL -vakuutusten uusmyynti, me		YEL-vakuutusten myynti, uusia				6,731						Stefan Söderlund		1/28/15

		FMY231		YEL -vakuutusten uusmyynti, me		Uusien YEL-vak. myynnin vaikutus YEL-maksutuloon, milj. euroa				25.7						Stefan Söderlund		1/28/15

		FMY13		YEL -vakuutusten nettomyynti (uusmyynti ja nettosiirrot), kpl		YEL-vakuutusten siirtotulos, kpl				1,195						Stefan Söderlund		1/16/15

		FMY23		YEL -vakuutusten nettomyynti (uusmyynti ja nettosiirrot), me		YEL-vakuutusten siirtotulos oli x,x  milj. euroa voitollinen				6.7						Stefan Söderlund		1/16/15



						5. VAKUUTUSMAKSUTASO												

																		

						Vuosi 2014 TyEL												

		FVAK6		Keskimääräinen TyEL-maksu		TyEL-maksu keskimäärin, %				0.2						Ilmo Rutila		2/2/15

						Työntekijän osuus												

		FVAK6A1		Työntekijän maksu, alle 53 vuotiaat, %		    tt alle 53 v, %				-						Ilmo Rutila		2/2/15

		FVAK6A2		Työntekijän maksu, 53-vuotiaat, %		    tt väh. 53 v, %				-						Ilmo Rutila		2/2/15

		FVAK6B		Työnantajan osuus keskimäärin, %		Työnantajan maksu keskimäärin palkoista				-						Ilmo Rutila		2/2/15

						Ilmarisen asiakashyv. työnantajan maksusta, %				0.0						Ilmo Rutila		2/2/15

																		

						Vuosi 2015 / TyEL												

		FVAK6		Keskimääräinen TyEL-maksu		TyEL-maksu , %				0.2						Ilmo Rutila		2/2/15

		FVAK6B		Työnantajan osuus keskimäärin, %		Työnantajan keskimääräinen maksu, %				-						Ilmo Rutila		2/2/15

		FVAK6A1		Työntekijän maksu, alle 53 vuotiaat, %		    tt alle 53 v, %				-						Ilmo Rutila		2/2/15

		FVAK6A2		Työntekijän maksu, 53-vuotiaat, %		    tt väh. 53 v, %				-						Ilmo Rutila		2/2/15

																		

						Vuosi 2014 YEL												

		FVAK7A1		YEL-maksu, alle 53 vuotiaat, %		YEL-maksu vahvistetusta työtulosta				-						Ilmo Rutila		2/2/15

		FVAK7A2		YEL-maksu, 53-vuotiaat, %		yli 53 vuotta täyttäneillä 				-						Ilmo Rutila		2/2/15

																		

						Vuosi 2015 YEL												

		FVAK7A1		YEL-maksu, alle 53 vuotiaat, %		    tt alle 53 v, %				-						Ilmo Rutila		2/2/15

		FVAK7A2		YEL-maksu, 53-vuotiaat, %		    tt väh. 53 v, %				-						Ilmo Rutila		2/2/15



						6. ELÄKKEET JA TYÖKYKYÄ EDISTÄVÄ TOIMINTA												

																		

		FEL30		Uudet eläkepäätökset yhteensä		Uudet eläkepäätökset yhteensä, ml kuntoutuspäätökset				23,365						Antti Lehonmaa		1/20/15

						Uusien eläkepäätösten muutos, %		-100.0		-						Antti Lehonmaa		1/20/15

																		

		FEL1		Maksetut eläkkeet		Eläkemeno, milj. e				4,145.1						Antti Lehonmaa		1/22/15		31.1.2015 vertailuvuosi korjattu / PT

						Eläkemenon muutos-%		-100.0		-						Antti Lehonmaa		1/22/15

																		

		FEL106X		Työkyvyttömyyseläkeet, % eläkemenosta		Työkyvyttömyyseläkkeiden osuus eläkemenosta, %				-						Antti Lehonmaa		1/22/15

																		

		31		Vakuutusmaksutulo		Ilmarisen saama eläkevakuutusmaksutulo oli runsaat 0 miljardia				-								1/31/15

		FEL1		Maksetut eläkkeet		Eläkemeno ilman eläkkeiden hoitokuluja 				-						Paula Takkala		1/31/15

						eli xx  miljoonaa euroa maksutuloa suurempi		0		-						Paula Takkala		1/31/15

																		

		FEL2		Eläkeensaajat yhteensä		Vuoden päättyessä eläkkeensaajia				313,962						Antti Lehonmaa		1/20/15

						kasvu-%		-100.0		-						Antti Lehonmaa		1/20/15

		FEL20		Eläkeensaajien lukumäärä, TyEL -eläkkeet		TyEL-eläkkeen saajia				274,602						Antti Lehonmaa		1/20/15

		FEL23		Eläkeensaajien lukumäärä, YEL -eläkkeet		YEL-eläkkeen saajia 				39,360						Antti Lehonmaa		1/20/15

																		

		FEL3		Kaikki eläkepäätökset		Eläkepäätökset yhteensä				42,733						Antti Lehonmaa		1/20/15

						Eläkepäätökset yhteensä, muutos-%		-100.0		-						Antti Lehonmaa		1/20/15

		FEL30		Uudet eläkepäätökset yhteensä		Uudet eläkepäätökset yhteensä, ml kuntoutuspäätökset				23,365						Antti Lehonmaa		1/20/15

						Uusien eläkepäätösten muutos, %		-100.0		-						Antti Lehonmaa		1/20/15

																		

		FEL300		Uudet eläkepäätökset, vanhuuseläkkeet		Vanhuuseläkepäätökset				10,097						Antti Lehonmaa		1/29/15		korjattu

						Vanhuuseläkepäätösten muutos %		-100.0		-						Antti Lehonmaa		1/29/15		korjattu

																		

		FEL620		Eläkepäätös annettu alkamiskuukaden aikana, %		Kaikista eläkepäätöksistä xx % annettiin eläkkeen alkamiskk:n aikana				-						Antti Lehonmaa		1/27/15

																		

						Ratkaisut tk-eläkevalituksissa muuttuivat												

		FEL3062		Muuttuneet tk-eläkeratkaisut,  Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta, %		    Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta, %				-						Antti Lehonmaa		1/27/15

		FEL3063		Muuttuneet tk-eläkeratkaisut,  Vakuutusoikeus, %		    Vakuutusoikeus, %				-						Antti Lehonmaa		2/3/15

																		

		FEL41		Postitettujen työeläkeotteiden määrä, kpl		Eläkeotteita postitettiin heinä marraskuussa, kpl

Hiltunen Aleksi: Hiltunen Aleksi:
Vai vuoden aikana?				-						Antti Lehonmaa		1/20/15

		FEL42		Eläkeotteiden haut verkkopalvelusta, kpl		Verkkopalvelusta otteen haki, kpl				35,000						Antti Lehonmaa		1/20/15

																		

		FEL43		Asikakkaan tiedustelun perusteella tehdyt eläketurvaselvitykset, kpl		Asiakkaan tiedustelun perusteella tehtyjä eläkekturvaselvityksiä				0						Antti Lehonmaa		1/20/15

		FEL44		Verkkopalvelussa tehdyt ennakkolaskelmat, kpl		Verkkopalvelussa asiakkaat tekivät vastaavia ennakkolaskelmia, kpl				0						Antti Lehonmaa		1/20/15

																		

		FEL45		Työhyvinvointiseminaarit, kpl		Työhyvinvointiseminaarien määrä				0						Antti Lehonmaa		1/16/15

		FEL46		Työhyvinvointiseminaarissa kävijät, kpl		seminaareissa kävijöitä oli				0						Antti Lehonmaa		1/16/15

		FEL47		Muut valmennukset ja TYHY-hankkeet, kpl		Lisäksi muita valmennuksia ja työhyvinvointihankkeita yhteistyössä asiakkaan kanssa				-						Antti Lehonmaa		1/16/15

																		

		FEL49		Annetut kuntoutuksen etuuspäätökset, kpl		Erilaisia kuntoutuksen etuuspäätöksiä annettiin, kpl				4,868						Antti Lehonmaa		1/20/15

						missä oli kasvua edelliseen vuoteen xxx %		-100.0		-						Pauli Aakko		1/20/15

																		

						7. VAKUUTUSLIIKE, VASTUUVELKA, VASTUUNSIIRROT JA RAHASTONSIIRROT												

																		

		25		Vakuutustekninen vastuuvelka		Vastuuvelka, milj. e				27,188.9								1/31/15

		FD250001		Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen		Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutos, milj. e		-762.9		-								1/31/15

		250001		Osittamaton lisävakuutusvastuu		Osittamaton lisävakuutusvastuu, milj. e				762.9								1/31/15

						Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu, muutos		-634.0		-								1/31/15

		250003		Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu		Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu 31.12.2014				634.0								1/31/15

		??				Muu vastuuvelan kasvu, muutos %				-						Ilmo Rutila		2/2/15

																		

		FTU11		Vakuutusliikkeen tulos		Omalla vastuulla olevan vakuutusliikkeen tulos				-14.8						Ilmo Rutila		2/2/15

		FD251001		Tasoitusmäärän muutos		Tasoitusmäärän muutos, milj. e		-971.2		-								2/2/15

		251001		Tasoitusvastuu		Tasoitusmäärä, milj. e				971.2								2/2/15

																		

		FSOL80		Vastuuvelan korko		Kaikkiaan vastuuvelalle hyvitettäväksi koroksi muodostui, %				-						Mika Tapanainen		2/2/15

		FSOL81		Vastuuvelan korko, osaketuottosidonnnaisen lisavakuutusvastuun osuus		   josta osaketuottosidonnaiseen lisävakuutusvastuuseen sitoutunut tuotto				-						Mika Tapanainen		2/2/15

		FSOL82		Vastuuvelan korko, muun vastuuvelan osuus		   Muulle vastuuvelalle hyvitettiin x,x prosentin mukainen tuotto				-						Mika Tapanainen		2/2/15

																		

		FSOL830		Perustekorko alkuvuonna		Perustekorko alkuvuonna				-						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSOL831		Perustekorko loppuvuonna		Perustekorko loppuvuonna				-						Mika Tapanainen		2/6/15

																		

		FSOL84		Vastuuvelan katteena oleva omaisuus, milj. e		Vastuuvelan katteena oleva omaisuus, milj. e				32,643.3						Mika Tapanainen		2/6/15

																		

		FSOL85		Vastuunsiirroissa Ilmariseen siirtynyt vastuu yhteensä, milj. e		Vastuunsiirroissa Ilmariseen siirt.vastuu  yhteensä  milj. e				-						Mika Tapanainen				ei vuonna 2014, mutta jätetään taulukkoon muistuttamaan seuraavina vuosina että tulee tekstiin

		FSOL851		Vastuunsiirroissa Ilmariseen siirtynyt osittamaton lisävakuutusvastuu, milj. e		josta osittamatonta lisävakuutusvastuuta yhteensä				-						Mika Tapanainen				ei vuonna 2014, mutta jätetään taulukkoon muistuttamaan seuraavina vuosina että tulee tekstiin



																		

						8. SIJOITUSTOIMINTA												

																		

																		

		FSIJ1		Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä, perusjakauma €		Sijoitukset käyvin arvoin, milj. e				32,270.2						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ5		Tuotto -%, sijoitustoiminnan tuotto -% käyvin arvoin		Sijoitusten tuotto käyvin arvoin, %				9.8						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ9		Inflaatio, %		Infaatio oli x prosenttia				-						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ5R		Sijoitukset yhteensä, reaalituotto, %		sijoitusten arvon reaalituotto, prosenttia				8.1						Mika Tapanainen		2/6/15		Mika: kts vertailuvuosi. Taulukossa oli 8,6 mutta tekstiin 2013 jossain vaiheessa muutettu 8,1. Kumpi oikein??

		FSIJ5A5		Ilmarisen keskimääräinen nimellistuotto (5 v), %		Viiden viimeisen vuoden keskituotto käyville arvoille				-						Mika Tapanainen		2/6/15																						8,1 on oikein

		FSIJ5RA5		Ilmarisen keskimääräinen reaalituotto (5 v), %		   vastaa keskimäärin xx prosentin  vuotuista reaalituottoa				-						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ5AL		Ilmarisen keskimääräinen nimellistuotto (1997-), %		 vuodesta 1997 kokonaistuotto  käyville arvoille keskimäärin x,x % vuotta kohden				-						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ5RAL		Ilmarisen keskimääräinen reaalituotto (1997-), %		Tämä vastaa x,x prosentin vuotuista reaalituottoa				-						Mika Tapanainen		2/6/15

																		

						Jvk-lainojen, korkorahastojen ja muiden rah.markk.välineiden osuus sij.varallisuudesta, %				38.8						Mika Tapanainen		2/6/15

						    niiden markkina-arvo johdannaiset huomioiden, milj. e				12,524.8						Mika Tapanainen		2/6/15

						    niiden tuotto käyville arvoille				4.6						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ1020		Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat, perusjakauma		Valtion tai niiden kaltaisten liikkellelaskijoiden lainat, milj. e				4,444.2						Mika Tapanainen		2/6/15

						   Valtion lainat, osuus %				35.5						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ104		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset, perusjakauma		Rahamarkkinasijoitukset, milj. e				688.1						Mika Tapanainen		2/6/15		Muutettu vertailuvuotta!

						    Rahamarkkinasijoitukset, %				5.5						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ304		Nettotuotto, muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset, e		Rahamarkkinasijoitusten tuotto-%				0.0						Mika Tapanainen		2/6/15

						Loput x,x prosenttia korkosijoituksista olivat yrityslainoja				-						Mika Tapanainen		2/6/15

						Luottoriskillisten jvk-lainojen tuotto-%				-						Mika Tapanainen		

		FSIJ7		Joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio		Jvk-salkun keskimääräinen juoksuaika, v				0.2						Mika Tapanainen		2/6/15

																		

						Lainakannan supistuminen , %				-						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ100X		Lainasaamiset, perusjakauma, %		Lainasaamisten osuus sijoitusvarallisuudesta %				5.5						Mika Tapanainen		2/6/15

						Uudet lainat, milj. e				99.4						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ100		Lainasaamiset, perusjakauma                                                                                                                                            		Lainakanta, milj. e  kertyneet korot mukaan lukien				1,789.1						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ500		Tuotto -%, lainasaamiset                                                                                                                                            		Lainasaamisten tuotto, %				4.0						Mika Tapanainen		2/6/15

																		

		FSIJ10X		Korkosijoitukset, perusjakauma, %		Korkosijoitusten osuus sijoituskannasta, %				44.4						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ50		Tuotto -%, korkosijoitukset		Korkosijoitusten tuotto-%				4.5						Mika Tapanainen		2/6/15

																		

		FSIJ12X		Osakesijoitukset, perusjakauma, %		Osakesijoitukset ja pääomasijoitukset sijoituskannasta, %				39.8						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ12		Osakesijoitukset, perusjakauma		Osakesijoitukset ja pääomasijoitukset , meur				12,843.0						Mika Tapanainen		2/6/15

						Kotimaisten osakesijoitusten osuus, %				33.6						Mika Tapanainen		2/6/15

						Kotimaisten osakesijoitukset, milj. e				4,317.0						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ1201X		Noteerattujen osakkeiden osuus Suomi, %		Kotimaisten osakesijoitusten osuus noteeratuista, %				32.2						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ52		Tuotto -%, osakesijoitukset		Osakesijoitusten tuotto käyvin arvoin, %				20.9						Mika Tapanainen		2/6/15

																		

		FSIJ22		Osakesijoitukset, riskijakauma		Johdannaisten käytön seurauksena osakesijoitusten riskin mukainen määrä, milj. e				-						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ22X		Osakesijoitukset, riskijakauma, %		   eli prosentteina sijoituksista				-						Mika Tapanainen		2/6/15

																		

																		

		FSIJ14		Kiinteistösijoitukset, perusjakauma		Kiinteistösijoitukset,  milj. e				3,644.1						Martti Rouvala		2/2/15

						Kiinteistösijoitusten muutos edelliseen vuoteen -%		-100.0		-						Martti Rouvala		2/2/15

		FSIJ14X		Kiinteistösijoitukset, perusjakauma, %		Kiinteistösijoitusten osuus, %				11.3						Martti Rouvala		2/2/15

		FSIJ144X		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset, perusjakauma, % 		  epäsuorien kiint.sij. osuus %-yks.				-						Martti Rouvala		2/2/15

		FSIJ140		Suorat kiinteistösijoitukset, perusjakauma		Suoraan omistettuja kiinteistöjä, milj.e				3,101.3						Martti Rouvala		2/2/15

						Kiinteistöjen vuokrausaste, %				0.9						Martti Rouvala		2/2/15

																		

		FSIJ54		Tuotto -%, kiinteistösijoitukset		Kiinteistösijoitusten kokonaistuotto, %				0.0						Martti Rouvala		2/2/15

		FSIJ540		Tuotto -%, suorat kiinteistösijoitukset		Suoraan omistettujen tuotto  %				0.1						Martti Rouvala		2/2/15

						Ennen arvonmuutosta suorien kiinteistöjen nettotuotto, %				-						Martti Rouvala		2/2/15

		FSIJ544		Tuotto -%, kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 		Epäsuorien kiinteistösijoitusten  tuotto, %				0.0						Martti Rouvala		2/2/15

																		

		FSIJ16X		Muut sijoitukset, perusjakauma, %		Hyödykesijoitukset, sijoitukset absoluuttisen tuoton rahastoihin ja muut sij., osuus, %				4.6						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ160		Hedge-rahastosijoitukset, perusjakauma		josta absoluuttisen tuoton rahastojen osuus, miljoonaa euroa				-						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ560		Tuotto -%, hedge- rahastosijoitukset		Absoluuttisen tuoton rahastot tuottivat keskimäärin % 				-						Mika Tapanainen		2/6/15



																		

						9. RISKIENHALLINTA												

																		

						10. HENKILÖSTÖ 												

																		

		FHE915		Keskimääräinen henkilömäärä, konserni		Ilmarinen konserni/keskimääräinen henkilömäärä				604						Kirsi Haapa		1/16/15

		FHE905		Keskimääräinen henkilömäärä, emoyhtiö		Ilmarinen emoyhtiö/keskimääräinen henkilömäärä				535						Kirsi Haapa		1/16/15

		FHE907		Osa-aikaisten työntekijöiden lukumäärä, emoyhtiö		   osa-aikaisia työntekijöitä				68						Kirsi Haapa		1/16/15

		FHE990		Perhevapailla ja muilla palkattomilla vapailla olevien henkilöiden lukumäärä		   perhevapailla ja muilla palkattomilla				55						Kirsi Haapa		2/4/15

																		

		FHE1		Työsuhteiden lukumäärä raportointikauden lopussa yhteensä		31.12. työsuhteita emoyhtiö Ilmariseen				581						Kirsi Haapa		1/16/15

		FHE10		Vakinaisten työsuhteiden lukumäärä raportointikauden lopussa		   vakituinen työsuhde				562						Kirsi Haapa		1/16/15

																		

						Kahden prosentin henkilömäärän vähentymisen tavoite v 2014 oli				-						Kirsi Haapa				Lausetta muotoiltiin niin, että puhuttiin prosentuaalisesta tavoitteesta, lukua ei illmoitettu

																		

		FHE30X		Palkalliset henkilötyövuodet/vakuutetut ja eläkkeensaajat yhteensä		Hoitokustannusosalla rahoitetut henkilötyövuodet tuhatta vakuutettua kohden				0.494						Kirsi Haapa		2/4/15

																		

		FHE906		Sijoitustoiminnon henkilömäärä		Sijoitustoiminnan henkilöstön määrä ( keskim henkilötyövuotta)				87						Kirsi Haapa		1/16/15

																		

																		

																		

						11. TIETOTEKNIIKKA												

																		

						12. LIIKEKULUT												

																		

						Vakuutusmaksun hoitokustannustulolla rahoitettavat kulut nousivat, %				-								2/3/15

		FLI2X		Hoitokulusuhde		Hoitokulusuhde				75.0						Seija Rönnholm		2/3/15

																		

		Z		Kokonaisliikekulut toiminnoittain		Kokonaisliikekulut, milj. e				143.4								2/3/15

						Kokonaisliikekulut, muutos %		-100.0		-								2/3/15

		FLI2		Hoitokustannustulos		Hoitokustannustulos milj				35.1								

																		

		Z221		Lakisääteiset maksut		Lakisääteiset maksut, milj. e				-								2/3/15

																		

		Z3		Sijoitustoiminnan hoitokulut		Sijoitustoiminnan liikekulut, milj. e				22.0								2/3/15

		FZ3X		Sijoitustoiminnan liikekulut, % sijoitusten yhteismäärästä		Sij.toim. liikekulujen osuus sijoitusten yhteismäärästä , %				-						Seija Rönnholm		2/3/15

		Z10050		Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut		Työkyvyn ylläpitotoiminnon kulut, milj				4.3								2/3/15



						13. HALLINTO JA ORGANISAATIO												

																		

						14. KONSERNI												

						Kiinteistöyhtiöiden lukumäärä 31.12.2014				-						Paula Takkala		1/19/14

						Tytäryhtiöiden lukumäärä kokonaisuudessaan 31.12.2014				-						Paula Takkala		1/19/14

																		

						15. TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT												

																		

						16. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT												

																		

						HALLITUKSEN EHDOTUS VOITON KÄYTÖSTÄ												

																		

		FTU4		Jakokelpoinen vapaa oma pääoma		Emoyhtiön jakokelp. vapaa oma po												1/31/14

		9		Tilikauden voitto (Tappio)		Tilikauden  voitto				-								1/31/14

																		

		218030		Edell. tilik. ylijäämä, lahjoitukset		Lahjoitukset				-								1/31/14

		218010		Edell. tilik. ylijäämä, siirto varmuusrahastoon		Siirto varmuusrahastoon												1/31/14



																		























Tunnusluvut12

		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																														ACCCODE3

																										MARTTI ROUVALA

						TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA		2017		2016		2015		2014		2013

		31				Vakuutusmaksutulo, milj. e		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		4,086.9		4,019.3						Vakuutusmaksutulo, milj. e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		4,086.9		4,019.3

		FEL1				Maksetut eläkkeet, milj. e		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		4,145.5		3,847.8						Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e  1)		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		4,145.5		3,847.8

		FSIJ3				Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		2,915.3		2,048.4						Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		2,915.3		2,048.4

		FSIJ5				Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, %		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		9.8		7.5						Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, %		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		9.8		7.5

		31EJV				Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?										Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0.0		0.0

		C3103				Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?										Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0.0		0.0

		FTU32				Vakuutusmaksutulo ennen luottotappioita ja jälleenvakuuttajien osuutta		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		4,106.2		4,035.2						Vakuutusmaksutulo ennen luottotappioita ja jälleenvakuuttajien osuutta		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		4,106.2		4,035.2

		32				Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		7,196.6		9,488.6						Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		7,196.6		9,488.6

		50				Sijoitustoiminnan kulut yhteensä		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		-5,402.6		-8,255.2						Sijoitustoiminnan kulut yhteensä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		-5,402.6		-8,255.2

		FTU34				Sijoitustoiminnan nettotuotot		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,794.0		1,233.4						Sijoitustoiminnan nettotuotot		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,794.0		1,233.4

		91				Muut tuotot		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0.5		0.6						Muut tuotot		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0.5		0.6

		FTU3				Liikevaihto		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		5,900.7		5,269.2						Liikevaihto, milj. e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		5,900.7		5,269.2

		Z				Kokonaisliikekulut 		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		143.4		144.0						Kokonaisliikekulut, milj. e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		143.4		144.0

		FZX3				Kokonaisliikekulut, % liikevaihdosta		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		2.4		2.7						Kokonaisliikekulut, % liikevaihdosta		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		2.4		2.7

		FZ5				Hoitokustannustuotoilla katettavat liikekulut		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		105.6		108.7						Hoitokustannustulolla  katetut  liikekulut, milj. e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		105.6		108.7

		FZX2				Hoitokustannustulolla  katetut  liikekulut,
%  TyEL-palkka- ja YEL-työtulosummasta		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		0.6		0.6						Hoitokustannustulolla  katetut  liikekulut,
%  TyEL-palkka- ja YEL-työtulosummasta		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0.6		0.6

		FTU1				Yhteensä		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1,489.0		931.2						Kokonaistulos, milj. e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,489.0		931.2

		25				Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		27,188.9		25,585.9						Vastuuvelka, milj. e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		27,188.9		25,585.9

		FSOL1				Vakavaraisuuspääoma*, milj. euroa		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		7,122.6		5,752.4						Vakavaraisuuspääoma, milj. e ²⁾		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		7,122.6		5,752.4

		FSOL1X1				Vakavaraisuuspääoma*/ vastuuvelka, %		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		28.0		23.9						      % vastuuvelasta 3) 		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		28.0		23.9

		FSOL1X2				Vakavaraisuuspääoma*/vakavaraisuusraja		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1.94		2.16						     suhteessa vakavaraisuusrajaan		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1.94		2.16

		251001				Tasoitusmäärä, milj. euroa		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		971.0		986.0						Tasoitusmäärä, milj. e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		971.0		986.0

		FSOL5				Eläkevarat		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		32,513.3		29,781.9						Eläkevarat, milj. e  ⁴) 		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		32,513.3		29,781.9

		FSOL6X1				Siirto asiakashyvityksiin/TyEL- palkkasumma, %		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		0.51		0.37						Siirto asiakashyvityksiin, % TyEL-palkkasummasta 		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0.51		0.37

		FVAK51				TyEL-palkkasumma		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		16,843.0		16,694.2						TyEL-palkkasumma, milj. e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		16,843.0		16,694.2

		FVAK53				YEL-työtulosumma		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1,433.1		1,366.9						YEL-työtulosumma, milj. e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,433.1		1,366.9

		FVAK31				TyEL-vakuutukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		38,237		37,462						TyEL-vakuutuksia 5)		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		38,237		37,462

		FVAK41				TyEL-vakuutetut		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		529,000		529,000						TyEL-vakuutettuja 		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		529,000		529,000

		FVAK43				YEL-vakuutetut		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		60,612		58,776						YEL-vakuutuksia		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		60,612		58,776

		FEL2				Eläkeensaajat yhteensä		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		313,962		307,934						Eläkkeensaajia		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		313,962		307,934



																										1) Tuloslaskelman maksetut korvaukset ilman korvaustoiminnan ja työkyvyttömyysriskin hallinnasta aiheutuneita kuluja

																										2) Vuoteen 2012 saakka toimintapääoma laskettuna kunakin ajankohtana voimassa olleiden säädösten mukaisesti (vastaava periaate koskee myös muita vakavaraisuustunnuslukuja)

																										3) Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta

																										4) Vastuuvelka + arvostuserot

																										5) Vakuutussopimuksen tehneiden työnantajien vakuutukset



																										MIKA TAPANAINEN



						TULOSANALYYSI		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						TULOSANALYYSI, milj.e		2017		2016		2015		2014		2013

						Tuloksen synty																				Tuloksen synty

		FTU11				Vakuutusliikkeen tulos		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		-14.8		-7.0						Vakuutusliikkeen tulos		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		-14.8		-7.0

		FTU12				Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1,468.6		911.2						Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,468.6		911.2

		FSIJ3				   + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		2,915.3		2,048.4						  + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		2,915.3		2,048.4

		FTU122				   -  Vastuuvelan tuottovaatimus		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		-1,446.7		-1,137.1						  -  Vastuuvelan tuottovaatimus		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		-1,446.7		-1,137.1

		FLI2				Hoitokustannustulos		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		35.1		27.0						Hoitokustannustulos		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		35.1		27.0

		FTU19				Muu tulos		ERROR:#NAME?				0.0				0.0		0.0		0.0						Muu tulos *		ERROR:#NAME?		0.0		0.0		0.0		0.0

		FTU1				Kokonaistulos		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1,489.0		931.2						Kokonaistulos     		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,489.0		931.2



						Tuloksen käyttö																				Tuloksen käyttö 

		FTU14				Vakavaraisuuden muutokseen		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1,403.0		869.2						Vakavaraisuuden muutokseen		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,403.0		869.2

		FDSOL251001A				TyEL-tasoitusmäärän muutokseen		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		-14.8		-10.9						Vakavaraisuuspääomaan luettavan tasoitusmäärän muutokseen 		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		-14.8		-10.9

		FD250001				    Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		285.3		59.8						Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		285.3		59.8

		FDFSOL4				    Arvostuserojen muutokseen		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1,128.4		817.1						Arvostuserojen muutokseen		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,128.4		817.1

		FD22				    Tilinpäätössiirtojen kertymän muutokseen		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		0.3		0.2						Tilinpäätössiirtojen kertymän muutokseen		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0.3		0.2

		9				    Tilikauden voittoon		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		3.8		3.0						Tilikauden voittoon		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		3.8		3.0

		FDSOL251001B				TEL-L-tasoitusmäärän muutokseen		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		0.0		0.0						TEL-lisävakuutuksen tasoitusmäärän muutokseen		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0.0		0.0

		R360002				   Siirtoon asiakashyvityksiin		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		86.0		62.0						Siirtoon asiakashyvityksiin		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		86.0		62.0

		FTU1				Yhteensä		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1,489.0		931.2						Yhteensä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,489.0		931.2

						Täsmäytysrivi (erotus)		ERROR:#NAME?		0.0		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		-0.1		0.0

						Täsmäytysrivi (erotus)		ERROR:#NAME?		0.0		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		0.0		0.0						* Vuosina 2012-2015 muu tulos sisältyy sijoitustoiminnan tulokseen.







																										MIKA TAPANAINEN



																										VAKAVARAISUUS		2017		2016		2015		2014		2013



						VAKAVARAISUUS		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						Vakavaraisuuspääoma ja sen rajat 

		FSOL1X1A				Vakavaraisuuspääoma (Toimintapääoma v. 2012 saakka)		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		28.0		18.9						% :na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta

		FSOL1X1C				Tasausvastuusta toimintapääomaan  rinnastettava osa		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				5.0								        %		        %		        %		        %		        %

		FSOL3X1				Vakavaraisuusraja,%		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		14.4		11.1						Vakavaraisuusraja		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		14.4		11.1

		FSOL3X4				Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		57.8		44.4						Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä 1)		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		57.8		44.4

		FSOL1X1				Vakavaraisuuspääoma yhteensä		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		28.0		23.9						Vakavaraisuuspääoma ennen tasoitusmäärää ²⁾		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FSOL1X1B				Vakavaraisuuspääoma ennen tasoitusmäärää		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		24.2								Vakavaraisuuspääoma (vakavaraisuusaste) ᶾ⁾		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		28.0		23.9

		FSOL1X2				Vakavaraisuusasema		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1.9		2.2

																										1) Vuoteen 2012 saakka toimintapääoman enimmäismäärä.

																										2) Ilmoitetaan vuodesta 2013 lähtien.

																										3) Vuoteen 2012 saakka toimintapääoma laskettuna kunakin ajankohtana voimassa olleiden säädösten mukaisesti (vastaava periaate koskee myös muita vakavaraisuustunnuslukuja).



























































																										JANNE RYHÄNEN

																										SIJOITUSJAKAUMA (KÄYVIN ARVOIN)		Perusjakauma 								Riskijakauma

																												31.12.2017				31.12.2016				31.12.2017				31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014		31.12.2013

						PERUSJAKAUMA, ME		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013								milj. e		%		         milj. e		       %		milj. e		       % ⁹⁾		       % ⁹⁾ ¹⁰⁾		       % ⁹⁾ ¹⁰⁾		       % ⁹⁾ ¹⁰⁾		       % ⁹⁾ ¹⁰⁾

		FSIJ10				Korkosijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		14,313.9		13,054.2						Korkosijoitukset yhteensä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		41.5		45.9

		FSIJ100				Lainasaamiset                                                                                                                                            		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1,789.1		2,352.0						Lainasaamiset ¹⁾		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		5.5		8.0

		FSIJ102				Joukkovelkakirjalainat		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		11,836.7		8,725.6						Joukkovelkakirjalainat 		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		20.4		9.4

		FSIJ1020				Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				4,013.1						Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		8.2		9.5

		FSIJ1022				Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				4,712.5						Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		12.2		-0.1

		FSIJ104				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		688.1		1,976.6						Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ¹⁾ ²⁾		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		15.6		28.5

		FSIJ12				Osakesijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		12,843.0		11,328.7						Osakesijoitukset yhteensä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		42.9		36.7

		FSIJ120				Noteeratut osakkeet 		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		10,323.3		9,168.3						Noteeratut osakkeet ³⁾		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		35.1		29.4

		FSIJ122				Pääomasijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1,458.3		1,353.8						Pääomasijoitukset ⁴⁾		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		4.5		4.6

		FSIJ124				Noteeraamattomat osakesijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1,061.4		806.6						Noteeraamattomat osakkeet ⁵⁾		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		3.3		2.7

		FSIJ14				Kiinteistösijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		3,644.1		3,465.8						Kiinteistösijoitukset yhteensä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		11.3		11.7

		FSIJ140				Suorat kiinteistösijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		3,101.3		2,942.9						Suorat kiinteistösijoitukset		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		9.6		10.0

		FSIJ144				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		542.8		522.8						Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1.7		1.8

		FSIJ16				Muut sijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1,469.2		1,671.5						Muut sijoitukset  		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		5.0		5.7

		FSIJ160				Hedge-rahastosijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		409.4		349.9						Hedge-rahastosijoitukset ⁶⁾		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1.3		1.2

		FSIJ162				Hyödykesijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		7.8		-1.1						Hyödykesijoitukset		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		-0.1		0.1

		FSIJ164				Muut sijoitukset  		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1,052.0		1,322.8						Muut sijoitukset ⁷⁾		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		3.8		4.4

		FSIJ1				Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		32,270.2		29,520.1						Sijoitukset yhteensä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		100.7		100.0

																										Johdannaisten vaikutus ⁸⁾										ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		-0.7		0.0

																										Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä 		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		100.0		100.0

						RISKIJAKAUMA, ME		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013

		FSIJ20				Korkosijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		13,398.6		13,547.4						Jvk-salkun modifioitu duraatio		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?										ERROR:#NAME?		0.2		0.7

		FSIJ200				Lainasaamiset                                                                                                                                            		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1,789.1		2,352.0

		FSIJ202				Joukkovelkakirjalainat		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		6,575.0		2,779.5						1) Sisältää kertyneet korot

		FSIJ2020				Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		2,647.8		2,797.9						2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat

		FSIJ2022				Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		3,927.2		-18.4						3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle

		FSIJ204				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		5,034.5		8,415.9						4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset

		FSIJ22				Osakesijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		13,847.8		10,829.0						5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt

		FSIJ220				Noteeratut osakkeet 		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		11,328.1		8,668.7						6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta

		FSIJ222				Pääomasijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1,458.3		1,353.8						7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin

		FSIJ224				Noteeraamattomat osakesijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1,061.4		806.6						8) Sisältää johdannaisten vaikutuksen riski- ja perusjakauman erotukseen

		FSIJ24				Kiinteistösijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		3,644.1		3,465.6						9) Suhteellinen osuus lasketaan käyttäen jakajana "Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä" -rivin loppusummaa

		FSIJ240				Suorat kiinteistösijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		3,101.3		2,942.9						10) Laskettu kulloinkin voimassaolleen Työeläkevakuuttajat TELA ry:n tuotonlaskentaryhmän ohjeistuksen mukaisesti

		FSIJ244				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		542.8		522.8

		FSIJ26				Muut sijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1,612.7		1,678.0

		FSIJ260				Hedge- rahastosijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		409.4		349.9

		FSIJ262				Hyödykesijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		-29.8		15.1

		FSIJ264				Muut sijoitukset  		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1,233.1		1,313.0

		FSIJ2				Sijoitukset yhteensä		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		32,503.1		29,520.1

		FSIJ28				Johdannaisten vaikutus		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		-232.9

		FSIJ1B				Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		32,270.2		29,520.1





		FSIJ7				Joukkovelkairjalainojen modifioitu duraatio		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		0.2		0.7





																										JANNE RYHÄNEN

																										SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO SITOUTUNEELLE PÄÄOMALLE 

																												Sijoitustoim.		Sitoutunut		Tuotto- %		Tuotto- %		Tuotto- %		Tuotto- %		Tuotto- %

																												nettotuotot		pääoma ⁹⁾		sitoutuneelle		sitoutuneelle		sitoutuneelle		sitoutuneelle		sitoutuneelle

																												markkina-arvo ⁸⁾				pääomalle		pääomalle ¹⁰⁾		pääomalle ¹⁰⁾		pääomalle ¹⁰⁾		pääomalle ¹⁰⁾

																												31.12.2017						31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014		31.12.2013

						SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						Tuotto e / %  sit. pääomalle		milj. e		milj. e		%		%		%		%		%

		FSIJ30				Korkosijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		625.3								Korkosijoitukset yhteensä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		4.5		6.9

		FSIJ300				Lainasaamiset                                                                                                                                            		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		83.1								Lainasaamiset ¹⁾		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		4.0		3.4

		FSIJ302				Joukkovelkakirjalainat		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		542.7								Joukkovelkakirjalainat 		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		5.3		8.3

		FSIJ3020				Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?										Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0.5		2.6

		FSIJ3022				Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?										Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		8.9		13.5

		FSIJ304				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		-0.5								Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ¹⁾ ²⁾		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0.0		1.9

		FSIJ32				Osakesijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		2,249.5								Osakesijoitukset yhteensä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		20.9		9.5

		FSIJ320				Noteeratut osakkeet 		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1,882.8								Noteeratut osakkeet ³⁾		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		21.9		9.1

		FSIJ322				Pääomasijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		133.9								Pääomasijoitukset ⁴⁾		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		9.8		15.4

		FSIJ324				Noteeraamattomat osakesijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		232.8								Noteeraamattomat osakkeet ⁵⁾		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		28.6		5.4

		FSIJ34				Kiinteistösijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		165.0								Kiinteistösijoitukset yhteensä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		4.8		5.1

		FSIJ340				Suorat kiinteistösijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		148.0								Suorat kiinteistösijoitukset		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		5.0		5.6

		FSIJ344				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		17.0								Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		3.2		2.2

		FSIJ36				Muut sijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		-95.7								Muut sijoitukset  		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		-5.8		5.1

		FSIJ360				Hedge- rahastosijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		20.7								Hedge-rahastosijoitukset ⁶⁾		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		5.6		7.7

		FSIJ362				Hyödykesijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		8.9								Hyödykesijoitukset		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0.0		0.0

		FSIJ364				Muut sijoitukset  		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		-125.3								Muut sijoitukset ⁷⁾		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0.0		0.0

		FSIJ3A				Sijoitukset yhteensä		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		2,944.1								Sijoitukset yhteensä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		9.8		7.5

		FSIJ39				Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?										Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		FSIJ3				Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?										Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		9.8		7.5



																										1) Sisältää kertyneet korot

						SITOUTUNUT PÄÄOMA		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat

		FSIJ40				Korkosijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		13,870.0								3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle

		FSIJ400				Lainasaamiset                                                                                                                                            		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		2,079.5								4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset

		FSIJ402				Joukkovelkakirjalainat		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		10,334.5								5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt

		FSIJ4020				Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?										6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta

		FSIJ4022				Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?										7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin

		FSIJ404				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1,456.1								8) Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos -  kauden aikana tapahtuneet kassavirrat

		FSIJ42				Osakesijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		10,759.6								       Kassavirralla tarkoitetaan myyntien/tuottojen ja ostojen/kulujen erotusta

		FSIJ420				Noteeratut osakkeet 		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		8,583.5								9) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin / kuukaisittain aikapainotetut kassavirrat

		FSIJ422				Pääomasijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1,362.1								10) Laskettu kulloinkin voimassaolleen Työeläkevakuuttajat TELA ry:n tuotonlaskentaryhmän ohjeistuksen mukaisesti

		FSIJ424				Noteeraamattomat osakesijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		814.0

		FSIJ44				Kiinteistösijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		3,459.0

		FSIJ440				Suorat kiinteistösijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		2,931.0

		FSIJ444				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		528.0

		FSIJ46				Muut sijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1,650.0

		FSIJ460				Hedge- rahastosijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		369.5

		FSIJ462				Hyödykesijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		-1.9

		FSIJ464				Muut sijoitukset  		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1,282.5

		FSIJ4A				Sijoitukset yhteensä		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		29,738.5

		FSIJ49				Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		FSIJ4				Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		29,738.5





						TUOTTO -%		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013

		FSIJ50				Korkosijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		4.5		6.9

		FSIJ500				Lainasaamiset                                                                                                                                            		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		4.0		3.4

		FSIJ502				Joukkovelkakirjalainat		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		5.3		8.3

		FSIJ5020				Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		0.5		2.6

		FSIJ5022				Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		8.9		13.5

		FSIJ504				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		0.0		1.9

		FSIJ52				Osakesijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		20.9		9.5

		FSIJ520				Noteeratut osakkeet 		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		21.9		9.1

		FSIJ522				Pääomasijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		9.8		15.4

		FSIJ524				Noteeraamattomat osakesijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		28.6		5.4

		FSIJ54				Kiinteistösijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		4.8		5.1

		FSIJ540				Suorat kiinteistösijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		5.0		5.6

		FSIJ544				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		3.2		2.2

		FSIJ56				Muut sijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		-5.8		5.1

		FSIJ560				Hedge- rahastosijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		5.6		7.7

		FSIJ562				Hyödykesijoitukset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		FSIJ564				Muut sijoitukset  		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		FSIJ5A				Sijoitukset yhteensä		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		9.8		7.5

		FSIJ59				Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		FSIJ5				Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		9.8		7.5





																										MARTTI ROUVALA



						HOITOKUSTANNUSTULOS		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						HOITOKUSTANNUSTULOS, milj. e		2017		2016		2015		2014		2013

		FLI202				Vakuutusmaksun hoitokustannusosat		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		131.5		126.6						Vakuutusmaksun hoitokustannusosat		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		131.5		126.6

		FLI204				Korvausratkaisuista aiheutuvien liikekulujen kattamiseen käytettävissä olevat maksuosat		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		7.1		6.8						Korvausratkaisuista aiheutuvien liikekulujen kattamiseen käytettävissä olevat maksuosat		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		7.1		6.8

		FLI206				Muut tuotot		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		2.2		2.2						Muut tuotot		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		2.2		2.2

		FLI20				Maksun hoitokustannusosat ja muut vastaavat tuotot		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		140.7		135.6						Hoitokustannustulo yhteensä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		140.7		135.6

		FZ5				Hoitokustannustuotoilla katettavat liikekulut		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		105.6		108.7						Toimintokohtaiset liikekulut 1)		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		-105.6		-108.7

		920100				Muut kulut		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		0.0		0.0						Muut kulut		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0.0		0.0

		FLI25				Liikekulut  yhteensä		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		105.6		108.7						Liikekulut  yhteensä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		-105.6		-108.7



		FLI2				Hoitokustannustulos		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		35.1		26.9						Hoitokustannustulos        		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		35.1		26.9



		FLI2X				Hoitokulusuhde, %		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		75.0		80.1						Liikekulut % hoitokustannustulosta		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		75.0 %		80.1 %



																										1) Ilman sijoitustoiminnan liikekuluja, työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katettuja kuluja ja lakisääteisiä maksuja





																										MARTTI ROUVALA



						TYÖKYVYTTÖMYYSRISKIN HALLINTA		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						TYÖKYVYTTÖMYYSRISKIN HALLINTA, milj. e		2017		2016		2015		2014		2013

		FLI30				Työkyvyttömyysriskin hallintaosa		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		5.0		5.0						Vakuutusmaksutulo; työkyvyttömyysriskin hallintaosa 		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		5.0		5.0

		Z10050				Työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokulut		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		-4.3		-5.1						Korvauskuluihin kirjatut työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katetut kulut		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		-4.3		-5.1

		FLI36				Liikekuluihin kirjatut HOKU-osalla katetut TYKY-riskin hall.kulut		ERROR:#NAME?																		Liikekuluihin kirjatut hoitokusannusosalla katetut työkyvyttömyysriskin hallitsemisesta aiheutuneet kulut 2)		ERROR:#NAME?		0.0		0.0



		FLI3X				Työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokulut, % työkyvyttömyysriskin
hallintaosasta 		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#NAME?		86.9		102.6						Työkyvyn ylläpitotoiminan hoitokulut / 
Työkyvyttömyysriskin hallintaosa, %		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		86.9 %		102.6 %



																										2) Vuodesta 2016 alkaen ei sisällä yhtiöön työsuhteessa olevan oman henkilöstön työkyvyttömyysriskin hallintaan liittyviä henkilöstökuluja











Vakavaraisuuspääoma (Toimintapääoma v. 2012 saakka)	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	28	18.899999999999999	Tasausvastuusta toimintapääomaan  rinnastettava osa	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	5	Vakavaraisuuspääoma yhteensä	

2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	28	23.9	Vakavaraisuusraja,%	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	14.4	11.1	Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	57.8	44.4	

Prosenttia vastuuvelasta







Määritykset

		DR-määritykset

		Tietotyyppi		Tositesarja		Kumulatiivinen / Jaksottainen		Yritys		Vuosi		Kuukausi		Skaalaus (=luku, jolla kannan arvot jaetaan)		Kieli

		ACT		10000		Kumulatiivinen		100		2017		6		1000000		fi

		ERROR:#NAME?				TRUE		ERROR:#NAME?

												Muuntotaulukko

												1		1

		Esimerkkejä kuvaotsikoissa käytetyistä värikoodeista:										2		2

												3		Q1

												4		4

		ELÄKEHAKEMUSTEN KÄSITTELYAJAT		vihreä tausta		kuva laaditaan kaikilta vuosineljänneksiltä (Q1,Q2,Q3 ja Q4)						5		5

		ELÄKEPÄÄTÖKSET		keltainen tausta		kuva laaditaan puolivuosittain (Q2 ja Q4)						6		H1

		ELÄKKEELLE SIIRTYNEET		sininen tausta		kuva laaditaan tilinpäätöstilanteesta (Q4)						7		7

												8		8

												9		Q3

												10		10

												11		11

												12		12

		Toimintakertomusvälilehti piilotettu



Huom ! Jos kuvien piirtämisen yhteydessä arvotaulukoiden lukuarvoissa esiintyy ylimääräisiä desimaaleja, saadaan ne pois valitsemalla alue, jolta arvotaulukon luvut tulevat ja valitsemalla ko. alueella solujen muotoilu -> ok.



Tunnusluvut6

		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																																																																										ACCCODE4

								H1				12		H1		12		12		12

								H1/2017						H1/2016



																										TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA																						TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA, SE																						TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA, EN



						TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015		2014		2013						TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA		1.1.-30.6.2017		1.1.-30.6.2016		1.1.-31.12.2016																TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA		1.1.-30.6.2017		1.1.-30.6.2016		1.1.-31.12.2016																KEY FIGURES IN BRIEF		1 Jan-
30 June 2017		1 Jan-
30 June 2016		1 Jan-
31 Dec 2016																				

		31				Vakuutusmaksutulo, milj. e		2,123.6				4,301.8		2,125.0		4,019.3		3,725.5		3,383.2						Vakuutusmaksutulo, milj.e		2,124		2,125		4,302																Premieinkomst, mn euro		2,124		2,125		4,302																Premiums written, EUR mill.		2,123.6		2,125.0		4,301.8																				416

		FEL1				Maksetut eläkkeet, milj. e		2,305.4				4,594.1		2,198.0												Maksetut eläkkeet, milj. euroa		2,305		2,198		4,594																Betalda pensioner, mn euro		2,305		2,198		4,594																Pensions and other payments made, EUR mill.		2,305.4		2,198.0		4,594.1																				243

		FSIJ3				Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj.e		1,405.3				1,743.3		2,143.0		2,048.4		-1,153.0		2,738.8						Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj.e		1,405		2,143		1,743																Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde, mn euro		1,405		2,143		1,743																Net return on investments at fair value, EUR mill.		1,405.3		2,143.0		1,743.3																				283

		FSIJ5				Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, %		3.8				4.8		6.2		7.5		-4.0		10.8						Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, %		3.8		6.2		4.8																Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital, %		3.8		6.2		4.8																ROCE, %		3.8		6.2		4.8																				ERROR:#REF!

																												30.6.2017		30.6.2016		31.12.2016																		30.6.2017		30.6.2016		31.12.2016																		30 June 2017		30 June 2016		31 Dec 2016																				327

		25				Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä		32,074.2				31,458.7		30,614.0		25,585.9		24,205.5		24,657.4						Vastuuvelka, milj.e		32,074		30,614		31,459																Ansvarsskuld, mn euro		32,074		30,614		31,459																Technical provisions, EUR mill.		32,074.2		30,614.0		31,458.7																				326

		FSOL1				Vakavaraisuuspääoma*, milj. euroa		7,399.5				8,460.0		9,087.0		5,752.4		4,808.7		6,578.2						Vakavaraisuuspääoma, milj.e 1)		7,400		9,087		8,460																Solvenskapital, mn euro 1)		7,400		9,087		8,460																Solvency capital, EUR mill.		7,399.5		9,087.0		8,460.0																				ERROR:#REF!

		FSOL1X2				Vakavaraisuuspääoma*/vakavaraisuusraja		2.17				2.00		2.40		2.16		2.54		2.60						     suhteessa vakavaraisuusrajaan		2.2		2.4		2.0																    i förhållande till solvensgränsen		2.2		2.4		2.0																in relation to solvency limit		2.2		2.4		2.0																				ERROR:#REF!

		FSOL5				Eläkevarat		35,705.5				37,422.9		36,411.0		29,781.9		27,584.3		28,664.1						Eläkevarat , milj.e  2) 		35,706		36,411		37,423																Pensionstillgångar, mn euro 2)		35,706		36,411		37,423																Pension assets, EUR mill. 2)		35,705.5		36,411.0		37,422.9																				21

						Eläkevarat,  % vastuuvelasta																				% vastuuvelasta

		FVAK51				TyEL-palkkasumma		16,675.3				16,788.0		16,818.0		16,694.2		15,923.8		14,702.0						TYEL-palkkasumma, milj.e 3)		16,675		16,818		16,788																ArPL-lönesumma, mn euro  3)		16,675		16,818		16,788																TyEL payroll, EUR mill. 3)		16,675.3		16,818.0		16,788.0																				22

		FVAK53				YEL-työtulosumma		1,462.3				1,470.6		1,523.0		1,366.9		1,268.7		1,142.8						YEL-työtulosumma, milj.e  3)		1,462		1,523		1,471																FöPL-arbetsinkomstsumma, mn euro 3)		1,462		1,523		1,471																YEL payroll, EUR mill. 3)		1,462.3		1,523.0		1,470.6																				ERROR:#REF!

																																																																																																

																										1) Laskettuna kunakin ajankohtana voimassa olleiden säädösten mukaisesti (vastaava periaate koskee myös muita vakavaraisuustunnuslukuja)																						1) Relationstalet har räknats i procent av den ansvarsskuld som använts vid beräkningen av solvensgränsen vid rapporteringstidpunkten																						1) The ratio was computed as a percentage of the technical provisions used in calculating the solvency limit 

																										2) STM asetuksen (614/2008)  11 §:n 10 kohdan mukainen vastuuvelka + vakavaraisuuspääoma. 2016 asti vastuuvelka + arvostuserot.																						2) Ansvarsskuld + värderingsdifferenser																						2) Technical provisions + differences between current and book value																										

																										3) Arvio vakuutettujen koko vuoden palkka- ja työtulosummasta																						3) En uppskattning av de försäkrades löne- och arbetsinkomstsumma för hela året 																						3) Estimated TyEL and YEL payroll for the whole year																										

																																																																																																

																																																																																																

																																																																																																

																										VAKAVARAISUUSPÄÄOMA JA SEN RAJAT																						VAKAVARAISUUS, SE																						VAKAVARAISUUS, EN

																																																																																																

						VAKAVARAISUUS		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015		2014		2013								30.6.2017		30.6.2016		31.12.2016																		30.6.2017		30.6.2016		31.12.2016																SOLVENCY		30 June 2017		30 June 2016		31 Dec 2016																				

		FSOL1X1A				Vakavaraisuuspääoma (Toimintapääoma v. 2012 saakka)		10.0				29.2				18.9		16.3		24.5						Vakavaraisuusraja, milj.e				14.1		14.6																Solvensgräns, mn euro		12.0		14.1		14.6																Solvency limit		12.0		14.1		14.6																				341

						Vakavaraisuusvastuuvelka		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!				5.0		4.8		5.2						Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä, milj.e				56.2		58.3																Solvenskapitalets maximibelopp, mn euro		48.0		56.2		58.3																Maximum solvency capital		48.0		56.2		58.3																				

		FSOL3X1				Vakavaraisuusraja,%		12.0				14.6		14.1		11.1		8.3		11.4						Vakavaraisuuspääoma, milj.e																						Solvenskapital , mn euro		22.9		29.4		26.0																Solvency capital before equalisation provision		22.9		29.4		26.0																				333

		FSOL3X4				Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä, %		48.0				58.3		56.2		44.4		33.1		45.6						Vakavaraisuusaste % 1)				33.2		29.2																Solvensnivå % 1)		26.1		33.2		29.2																Solvency capital (solvency ratio)		26.1		33.2		29.2																				335

						Vakavaraisuusraja, milj.e																				Vakavaraisuusasema 2)																						Solvensställning 2)		22.9		29.4		26.0																Solvency capital (solvency ratio)		22.9		29.4		26.0

						Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä, milj.e

		FSOL1X1				Vakavaraisuusaste		26.1				29.2		33.2		23.9		21.1		29.7						1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.		1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.		1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.		1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.																1) Pensionstillgångar i förhållande till ansvarsskulden enligt 11 § 10 punkten i SHM:s förordning (614/2008). Alla år presenteras i en ny redovisningsform.																																																336

		FSOL1X1B				Vakavaraisuuspääoma ennen tasoitusmäärää		22.9				26.0		29.4												2) Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan		2) Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan		2) Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan		2) Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan																2) Solvenskapital i förhållande till solvensgränsen																																																337

		FSOL1X2				Vakavaraisuusasema		2.2				2.0		2.4		2.2		2.5		2.6																																																																												338

																																																																																																

																																																																																																



																										SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO SITOUTUNEELLE PÄÄOMALLE																						SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTOT, SE																						SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTOT, EN

																																																																																																

																												Sijoitustoim.		Sitoutunut		Tuotto- %		Tuotto- %		Tuotto- %														Placeringsv.		Sysselsatt		Avkastnings-%		Avkastnings-%		Avkastnings-%														Net investment		Capital		ROCE, %		ROCE, %		ROCE, %																

																												nettotuotot		pääoma ⁹⁾		sitoutuneelle		sitoutuneelle		sitoutuneelle														nettointäkt		kapital ⁹⁾		på sysselsatt		på sysselsatt		på sysselsatt														return		employed ⁹⁾																						

																												markkina-arvo ⁸⁾				pääomalle		pääomalle 		pääomalle 														marknadsvärde 8)				kapital		kapital		kapital														market value ⁸⁾																								

																												30.6.2017		30.6.2017		30.6.2017		30.6.2016		31.12.2016														30.6.2017		30.6.2017		30.6.2017		30.6.2016		31.12.2016														30 June 2017		30 June 2017		30 June 2017		30 June 2016		31 Dec 2016																

						SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015		2014		2013								milj. e		milj. e		%		%		%														mn euro		mn euro		%		%		%														EUR mill.		EUR mill.		%		%		%																

		FSIJ30				Korkosijoitukset		159.2				589.4		51.8												Korkosijoitukset yhteensä		159.2		15,624.6		1.0		0.3		3.6												Ränteplaceringar		159.2		15,624.6		1.0		0.3		3.6												Fixed-income investments total		159.2		15,624.6		1.0		0.3		3.6																224

		FSIJ300				Lainasaamiset                                                                                                                                            		16.2				36.7		21.3												Lainasaamiset ¹⁾		16.2		967.2		1.7		1.9		3.3												Lånefordringar 1)		16.2		967.2		1.7		1.9		3.3												Loan receivables 1)		16.2		967.2		1.7		1.9		3.3																225

		FSIJ302				Joukkovelkakirjalainat		137.7				506.6		4.7												Joukkovelkakirjalainat 		137.7		13,420.3		1.0		0.0		3.6												Masskuldebrevslån		137.7		13,420.3		1.0		0.0		3.6												Bonds		137.7		13,420.3		1.0		0.0		3.6																226

		FSIJ304				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		5.3				46.1		25.9												Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ¹⁾ ²⁾		5.3		1,237.2		0.4		3.3		5.8												Övriga finansmarknadsinstrument och insättningar 1)2)		5.3		1,237.2		0.4		3.3		5.8												Other money market instruments and deposits 1) 2)		5.3		1,237.2		0.4		3.3		5.8																229

		FSIJ32				Osakesijoitukset		1,246.1				924.8		-510.8												Osakesijoitukset yhteensä		1,246.1		15,666.3		8.0		-3.6		6.5												Aktieplaceringar		1,246.1		15,666.3		8.0		-3.6		6.5												Equities and shares total		1,246.1		15,666.3		8.0		-3.6		6.5																230

		FSIJ320				Noteeratut osakkeet 		1,034.9				397.0		-655.0												Noteeratut osakkeet ³⁾		1,034.9		12,437.9		8.3		-5.8		3.5												Noterade aktier 3)		1,034.9		12,437.9		8.3		-5.8		3.5												Listed equities and shares 3)		1,034.9		12,437.9		8.3		-5.8		3.5																231

		FSIJ322				Pääomasijoitukset		156.8				337.8		109.7												Pääomasijoitukset ⁴⁾		156.8		2,279.2		6.9		5.5		16.9												Kapitalplaceringar 4)		156.8		2,279.2		6.9		5.5		16.9												Private equity investments 4)		156.8		2,279.2		6.9		5.5		16.9																232

		FSIJ324				Noteeraamattomat osakesijoitukset		54.4				190.0		34.4												Noteeraamattomat osakkeet ⁵⁾		54.4		949.2		5.7		3.5		20.5												Onoterade aktieplaceringar 5)		54.4		949.2		5.7		3.5		20.5												Non-listed equities and shares 5)		54.4		949.2		5.7		3.5		20.5																233

		FSIJ34				Kiinteistösijoitukset		68.7				253.1		65.9												Kiinteistösijoitukset yhteensä		68.7		4,205.1		1.6		1.7		6.4												Fastighetsplaceringar		68.7		4,205.1		1.6		1.7		6.4												Real estate investments total		68.7		4,205.1		1.6		1.7		6.4																234

		FSIJ340				Suorat kiinteistösijoitukset		49.1				235.9		61.6												Suorat kiinteistösijoitukset		49.1		3,767.4		1.3		1.8		6.7												Direkta fastighetsplaceringar		49.1		3,767.4		1.3		1.8		6.7												Direct real estate investments		49.1		3,767.4		1.3		1.8		6.7																235

		FSIJ344				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 		19.6				17.2		4.3												Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		19.6		437.8		4.5		0.9		3.6												Fastighetsfonder och kollektiva investeringsföretag		19.6		437.8		4.5		0.9		3.6												Real estate funds and joint investments		19.6		437.8		4.5		0.9		3.6																236

		FSIJ36				Muut sijoitukset		-56.5				-15.1		182.3												Muut sijoitukset  		-56.5		1,946.1		-2.9		10.6		-0.9												Övriga placeringar		-56.5		1,946.1		-2.9		10.6		-0.9												Other investments total		-56.5		1,946.1		-2.9		10.6		-0.9																237

		FSIJ360				Hedge- rahastosijoitukset		-14.6				42.8		-8.8												Hedge-rahastosijoitukset ⁶⁾		-14.6		791.1		-1.8		-1.3		5.6												Placeringar i hedgefonder 6)		-14.6		791.1		-1.8		-1.3		5.6												Hedge fund investments 6)		-14.6		791.1		-1.8		-1.3		5.6																238

		FSIJ362				Hyödykesijoitukset		-16.1				-0.6		0.1												Hyödykesijoitukset		-16.1		13.3		-		-14.3		-												Tillgångsplaceringar		-16.1		13.3		-121.1		-14.3		-159.8												Commodity investments		-16.1		13.3		-121.1		-14.3		-159.8																239

		FSIJ364				Muut sijoitukset  		-25.8				-57.3		191.1												Muut sijoitukset ⁷⁾		-25.8		1,141.7		-2.3		18.4		-6.0												Övriga placeringar 7)		-25.8		1,141.7		-2.3		18.4		-6.0												Other investments 7)		-25.8		1,141.7		-2.3		18.4		-6.0																240

		FSIJ3A				Sijoitukset yhteensä		1,417.5				1,752.2		-210.7												Sijoitukset yhteensä		1,417.5		37,442.2		3.8		-0.6		4.9												Placeringar sammanlagt		1,417.5		37,442.2		3.8		-0.6		4.9												Investments total		1,417.5		37,442.2		3.8		-0.6		4.9																241

		FSIJ39				Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut		-12.2				-8.9		-2.8												Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut		-12.2		0.0		0.0		0.0		0.0												Intäkter, kostnader och driftkostnader som inte hänförs till placerinsslag		-12.2		0.0		0.0		0.0		0.0												Unallocated income, costs and operating expenses		-12.2		0.0		0.0		0.0		0.0																242

		FSIJ3				Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		1,405.3				1,743.3		-213.5												Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		1,405.3		37,442.2		3.8		-0.6		4.8												Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde		1,405.3		37,442.2		3.8		-0.6		4.8												Investment return at current value total		1,405.3		37,442.2		3.8		-0.6		4.8																243

																																																																																																

																										1) Sisältää kertyneet korot						6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta																1) Inkluderar upplupna räntor						6) Inkluderar alla slag av andelar i hedgefonder oberoende av fondens strategi																1) Includes accrued interest						6) Includes all types of hedge fund units regardless of the fund’s strategy																				

						SITOUTUNUT PÄÄOMA		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015		2014		2013						2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat						7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin																2) Inkluderar kassa och banktillgodohavanden samt fordringar och skulder som gäller köpesumma						7) Inkluderar poster som inte kan hänföras till övriga placeringsslag 																2) Includes cash at bank and in hand and consideration receivables and debt						7) Includes items that cannot be allocated to other investment classes																				

		FSIJ40				Korkosijoitukset		15,624.6				16,167.6		16,254.9												3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle						8) Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos -  kauden aikana tapahtuneet kassavirrat																3) Inkluderar även blandfonder, om de inte kan hänföras annanstans						8) Förändringen av marknadsvärdet mellan början och slutet av rapporteringsperioden – kassaflöden under perioden																3) Also includes mixed funds unless they can be allocated elsewhere						8) Change in market value between the beginnig and end of the reporting period less cash flows during the period.																				244

		FSIJ400				Lainasaamiset                                                                                                                                            		967.2				1,127.9		1,136.0												4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset						       Kassavirralla tarkoitetaan myyntien/tuottojen ja ostojen/kulujen erotusta																4) Inkluderar kapitalfonder och mezzaninefonder samt infrastrukturplaceringar						   Med kassaflöde avses skillnaden mellan försäljning/intäkter och köp/kostnader																4) Includes private equity funds, mezzanine funds and infrastructure investments						Cash flow means the difference between purchases/costs and sales/revenues																				245

		FSIJ402				Joukkovelkakirjalainat		13,420.3				14,245.7		14,337.3												5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt						9) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin / kuukausittain aikapainotetut kassavirrat																5) Inkluderar även onoterade fastighetsinvesteringsbolag						9) Sysselsatt kapital = Marknadsvärde vid början av rapportperioden + kassaflöden som tidsavvägts per dag eller månad.																5) Also includes unlisted real estate investment companies						9) Capital employed = market value at the beginning of the reporting period + daily/monthly time-weighted cash flows																				246

		FSIJ404				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		1,237.2				794.0		781.6																																																																																		249

		FSIJ42				Osakesijoitukset		15,666.3				14,125.9		14,251.4																																																																																		250

		FSIJ420				Noteeratut osakkeet 		12,437.9				11,202.1		11,272.8																																																																																		251

		FSIJ422				Pääomasijoitukset		2,279.2				1,999.1		2,002.1																																																																																		252

		FSIJ424				Noteeraamattomat osakesijoitukset		949.2				924.7		976.5																																																																																		253

		FSIJ44				Kiinteistösijoitukset		4,205.1				3,982.2		3,984.9																																																																																		254

		FSIJ440				Suorat kiinteistösijoitukset		3,767.4				3,503.3		3,491.1																																																																																		255

		FSIJ444				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 		437.8				479.0		493.9																																																																																		256

		FSIJ46				Muut sijoitukset		1,946.1				1,722.7		1,724.6																																																																																		257

		FSIJ460				Hedge- rahastosijoitukset		791.1				760.2		687.1																																																																																		258

		FSIJ462				Hyödykesijoitukset		13.3				0.3		-0.5																																																																																		259

		FSIJ464				Muut sijoitukset  		1,141.7				962.1		1,038.0																																																																																		260

		FSIJ4A				Sijoitukset yhteensä		37,442.2				35,998.4		36,215.9																																																																																		261

		FSIJ49				Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut		0.0				0.0		0.0																																																																																		262

		FSIJ4				Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		37,442.2				35,998.4		36,215.9																																																																																		263

																																																																																																

																																																																																																

																																																																																																

																																																																																																

						TUOTTO -%		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015		2014		2013																																																																												

		FSIJ50				Korkosijoitukset		1.0				3.6		0.3																																																																																		264

		FSIJ500				Lainasaamiset                                                                                                                                            		1.7				3.3		1.9																																																																																		265

		FSIJ502				Joukkovelkakirjalainat		1.0				3.6		0.0																																																																																		266

		FSIJ504				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		0.4				5.8		3.3																																																																																		269

		FSIJ52				Osakesijoitukset		8.0				6.5		-3.6																																																																																		270

		FSIJ520				Noteeratut osakkeet 		8.3				3.5		-5.8																																																																																		271

		FSIJ522				Pääomasijoitukset		6.9				16.9		5.5																																																																																		272

		FSIJ524				Noteeraamattomat osakesijoitukset		5.7				20.5		3.5																																																																																		273

		FSIJ54				Kiinteistösijoitukset		1.6				6.4		1.7																																																																																		274

		FSIJ540				Suorat kiinteistösijoitukset		1.3				6.7		1.8																																																																																		275

		FSIJ544				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 		4.5				3.6		0.9																																																																																		276

		FSIJ56				Muut sijoitukset		-2.9				-0.9		10.6																																																																																		277

		FSIJ560				Hedge- rahastosijoitukset		-1.8				5.6		-1.3																																																																																		278

		FSIJ562				Hyödykesijoitukset		-121.1				-159.8		-14.3																																																																																		279

		FSIJ564				Muut sijoitukset  		-2.3				-6.0		18.4																																																																																		280

		FSIJ5A				Sijoitukset yhteensä		3.8				4.9		-0.6																																																																																		281

		FSIJ59						0.0				0.0		0.0																																																																																		282

		FSIJ5				Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		3.8				4.8		-0.6																																																																																		283

																																																																																																

																																																																																																

																																																																																																

																																																																																																



																										SIJOITUSJAKAUMA KÄYVIN ARVOIN																						SIJOITUSJAKAUMA KÄYVIN ARVOIN,SE																						SIJOITUSJAKAUMA KÄYVIN ARVOIN, EN

																																																																																																

																										SIJOITUSJAKAUMA (KÄYVIN ARVOIN)						Perusjakauma								Riskijakauma								PLACERINGSFÖRDELNING TILL VERKLIGT VÄRDE						Basallokering								Riskfördelning								BREAKDOWN OF INVESTMENTS (CURRENT VALUE)						Basic breakdown								Risk breakdown												

																												30.6.2017		30.6.2017		30.6.2016		30.6.2016		31.12.2016		30.6.2017		30.6.2017		30.6.2016		31.12.2016						30.6.2017		30.6.2017		30.6.2016		30.6.2016		31.12.2016		30.6.2017		30.6.2017		30.6.2016		31.12.2016						30 June 2017		30 June 2017		30 June 2016		30 June 2016		31 Dec 2016		30 June 2017		30 June 2017		30 June 2016		31 Dec 2016								

						PERUSJAKAUMA, ME		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015		2014		2013								 milj.eur		%		 milj.eur		%		 milj.eur		 milj.eur		       %		       %		       %						mn euro		%		mn euro		%		mn euro		mn euro		       %		       %		       %						EUR mill.		%		EUR mill.		%		EUR mill.		EUR mill.		       %		       %		       %								

		FSIJ10				Korkosijoitukset		15,606.9				15,720.7		15,995.3												Korkosijoitukset yhteensä		15,606.9		40.5		15,995.3		44.7		15,720.7		10,200.1		26.5		47.6		35.4				Ränteplaceringar sammanlagt		15,606.9		40.5		15,995.3		44.7		15,720.7		10,200.1		26.5		47.6		35.4				Fixed-income investments total		15,606.9		40.5		15,995.3		44.7		15,720.7		10,200.1		26.5		47.6		35.4								117

		FSIJ100				Lainasaamiset                                                                                                                                            		898.7				1,007.4		1,193.1												Lainasaamiset ¹⁾		898.7		2.3		1,193.1		3.3		1,007.4		898.7		2.3		3.3		2.7				Lånefordringar ¹⁾		898.7		2.3		1,193.1		3.3		1,007.4		898.7		2.3		3.3		2.7				Loan receivables 1)		898.7		2.3		1,193.1		3.3		1,007.4		898.7		2.3		3.3		2.7								118

		FSIJ102				Joukkovelkakirjalainat		13,407.1				13,722.0		14,522.2												Joukkovelkakirjalainat 		13,407.1		34.8		14,522.2		40.6		13,722.0		6,069.0		15.8		20.8		19.2				Masskuldebrevslån 		13,407.1		34.8		14,522.2		40.6		13,722.0		6,069.0		15.8		20.8		19.2				Bonds		13,407.1		34.8		14,522.2		40.6		13,722.0		6,069.0		15.8		20.8		19.2								119

		FSIJ104				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		1,301.1				991.3		280.0												Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ¹⁾ ²⁾		1,301.1		3.4		280.0		0.8		991.3		3,232.3		8.4		23.4		13.5				Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner ¹⁾ ²⁾		1,301.1		3.4		280.0		0.8		991.3		3,232.3		8.4		23.4		13.5				Other money market instruments and deposits 1) 2)		1,301.1		3.4		280.0		0.8		991.3		3,232.3		8.4		23.4		13.5								122

		FSIJ12				Osakesijoitukset		16,696.7				15,321.8		13,806.7												Osakesijoitukset yhteensä		16,696.7		43.4		13,806.7		38.6		15,321.8		16,587.0		43.1		34.2		41.2				Aktieplaceringar sammanlagt		16,696.7		43.4		13,806.7		38.6		15,321.8		16,587.0		43.1		34.2		41.2				Equities and shares total		16,696.7		43.4		13,806.7		38.6		15,321.8		16,587.0		43.1		34.2		41.2								123

		FSIJ120				Noteeratut osakkeet 		13,336.8				12,053.5		10,740.9												Noteeratut osakkeet ³⁾		13,336.8		34.6		10,740.9		30.0		12,053.5		13,227.1		34.3		25.6		32.4				Noterade aktier ³⁾		13,336.8		34.6		10,740.9		30.0		12,053.5		13,227.1		34.3		25.6		32.4				Listed equities and shares 3)		13,336.8		34.6		10,740.9		30.0		12,053.5		13,227.1		34.3		25.6		32.4								124

		FSIJ122				Pääomasijoitukset		2,392.9				2,303.5		2,079.9												Pääomasijoitukset ⁴⁾		2,392.9		6.2		2,079.9		5.8		2,303.5		2,392.9		6.2		5.8		6.2				Kapitalplaceringar ⁴⁾		2,392.9		6.2		2,079.9		5.8		2,303.5		2,392.9		6.2		5.8		6.2				Private equity investments 4)		2,392.9		6.2		2,079.9		5.8		2,303.5		2,392.9		6.2		5.8		6.2								131

		FSIJ124				Noteeraamattomat osakesijoitukset		967.0				964.8		985.9												Noteeraamattomat osakkeet ⁵⁾		967.0		2.5		985.9		2.8		964.8		967.0		2.5		2.8		2.6				Onoterade aktier ⁵⁾		967.0		2.5		985.9		2.8		964.8		967.0		2.5		2.8		2.6				Non-listed equities and shares 5)		967.0		2.5		985.9		2.8		964.8		967.0		2.5		2.8		2.6								132

		FSIJ14				Kiinteistösijoitukset		4,384.7				4,199.6		4,042.8												Kiinteistösijoitukset yhteensä		4,384.7		11.4		4,042.8		11.3		4,199.6		4,384.7		11.4		11.3		11.3				Fastighetsplaceringar sammanlagt		4,384.7		11.4		4,042.8		11.3		4,199.6		4,384.7		11.4		11.3		11.3				Real estate investments total		4,384.7		11.4		4,042.8		11.3		4,199.6		4,384.7		11.4		11.3		11.3								133

		FSIJ140				Suorat kiinteistösijoitukset		3,954.3				3,744.0		3,558.2												Suorat kiinteistösijoitukset		3,954.3		10.3		3,558.2		10.0		3,744.0		3,954.3		10.3		10.0		10.1				Direkta fastighetsplaceringar		3,954.3		10.3		3,558.2		10.0		3,744.0		3,954.3		10.3		10.0		10.1				Direct real estate investments		3,954.3		10.3		3,558.2		10.0		3,744.0		3,954.3		10.3		10.0		10.1								134

		FSIJ144				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 		430.4				455.6		484.6												Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		430.4		1.1		484.6		1.4		455.6		430.4		1.1		1.4		1.2				Fastighetsplaceringsfonder och kollektiva investeringar		430.4		1.1		484.6		1.4		455.6		430.4		1.1		1.4		1.2				Real estate funds and joint investments		430.4		1.1		484.6		1.4		455.6		430.4		1.1		1.4		1.2								135

		FSIJ16				Muut sijoitukset		1,818.9				1,972.2		1,899.6												Muut sijoitukset  		1,818.9		4.7		1,899.6		5.3		1,972.2		6,661.6		17.3		9.7		14.5				Övriga placeringar  		1,818.9		4.7		1,899.6		5.3		1,972.2		6,661.6		17.3		9.7		14.5				Other investments total		1,818.9		4.7		1,899.6		5.3		1,972.2		6,661.6		17.3		9.7		14.5								136

		FSIJ160				Hedge-rahastosijoitukset		774.7				1,063.0		811.0												Hedge-rahastosijoitukset ⁶⁾		774.7		2.0		811.0		2.3		1,063.0		774.7		2.0		2.3		2.9				Placeringar i hedgefonder ⁶⁾		774.7		2.0		811.0		2.3		1,063.0		774.7		2.0		2.3		2.9				Hedge fund investments 6)		774.7		2.0		811.0		2.3		1,063.0		774.7		2.0		2.3		2.9								137

		FSIJ162				Hyödykesijoitukset		7.2				-9.9		-1.4												Hyödykesijoitukset		7.2		0.0		-1.4		-0.0		-9.9		93.6		0.2		-0.2		0.4				Råvaruplaceringar		7.2		0.0		-1.4		-0.0		-9.9		93.6		0.2		-0.2		0.4				Commodity investments		7.2		0.0		-1.4		0.0		-9.9		93.6		0.2		-0.2		0.4								138

		FSIJ164				Muut sijoitukset  		1,037.0				919.1		1,090.0												Muut sijoitukset ⁷⁾		1,037.0		2.7		1,090.0		3.0		919.1		5,793.4		15.0		7.7		11.3				Övriga placeringar ⁷⁾		1,037.0		2.7		1,090.0		3.0		919.1		5,793.4		15.0		7.7		11.3				Other investments 7)		1,037.0		2.7		1,090.0		3.0		919.1		5,793.4		15.0		7.7		11.3								139

		FSIJ1				Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		38,507.2				37,214.4		35,744.5												Sijoitukset yhteensä		38,507.2		100.0		35,744.49		100.0		37,214.4		37,833.4		98.3		102.8		102.3				Placeringar sammanlagt		38,507.2		100.0		35,744.5		100.0		37,214.4		37,833.4		98.3		102.8		102.3				Investments total		38,507.2		100.0		35,744.5		100.0		37,214.4		37,833.4		98.3		102.8		102.3								140

																										Johdannaisten vaikutus 												673.8		1.7		-2.8		-2.3				Derivatens inverkan												673.8		1.7		-2.8		-2.3				Effect of derivatives												673.8		1.7		-2.8		-2.3								

																										Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä 		38,507.2		100.0		35,744.5		100.0		37,214.4		38,507.2		100.0		100.0		100.0				Placeringar till verkligt värde		38,507.2		100.0		35,744.5		100.0		37,214.4		38,507.2		100.0		100.0		100.0				Investment return at current value total		38,507.2		100.0		35,744.5		100.0		37,214.4		38,507.2		100.0		100.0		100.0								

						RISKIJAKAUMA,ME		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015		2014		2013																																																																												

		FSIJ20				Korkosijoitukset		10,200.1				13,161.1		17,000.4												Joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio oli 0,3 vuotta																						Masskuldebrevsportföljens modifierade duration var 0,3 år.																						The modified duration of bond investments was 0,3 year.																										183

		FSIJ200				Lainasaamiset                                                                                                                                            		898.7				1,007.4		1,193.1																																																																																		184

		FSIJ202				Joukkovelkakirjalainat		6,069.0				7,146.1		7,439.8												1) Sisältää kertyneet korot																						1) Inklusive upplupna räntor.																						1) Includes accrued interest																										185

		FSIJ204				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		3,232.3				5,007.6		8,367.5												2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat																						2) Inklusive kassa och bank samt köpeskillingsfordringar och -skulder.																						2) Includes cash at bank and in hand and consideration receivables and debt																										188

		FSIJ22				Osakesijoitukset		16,587.0				15,326.8		12,221.7												3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle																						3) Inklusive blandfonder om dessa inte kan hänföras till någon annan post.																						3) Also includes mixed funds unless they can be allocated elsewhere																										189

		FSIJ220				Noteeratut osakkeet 		13,227.1				12,058.4		9,155.9												4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset																						4) Inklusive kapitalfonder och mezzaninefonder samt placeringar i infrastrukturen.																						4) Includes private equity funds, mezzanine funds and infrastructure investments																										190

		FSIJ222				Pääomasijoitukset		2,392.9				2,303.5		2,079.9												5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt																						5) Inklusive onoterade fastighetsplaceringsbolag.																						5) Also includes unlisted real estate investment companies																										191

		FSIJ224				Noteeraamattomat osakesijoitukset		967.0				964.8		985.9												6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta																						6) Inklusive alla typer av andelar i hedgefonder oberoende av fondens strategi.																						6) Includes all types of hedge fund units regardless of the fund’s strategy																										192

		FSIJ24				Kiinteistösijoitukset		4,384.7				4,199.6		4,042.8												7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin																						7) Inklusive de poster som inte kan hänföras till andra placeringsslag.																						7) Includes items that cannot be allocated to other investment classes																										193

		FSIJ240				Suorat kiinteistösijoitukset		3,954.3				3,744.0		3,558.2																																																																																		194

		FSIJ244				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 		430.4				455.6		484.6																																																																																		195

		FSIJ26				Muut sijoitukset		6,661.6				5,392.4		3,483.1																																																																																		196

		FSIJ260				Hedge- rahastosijoitukset		774.7				1,063.0		811.0																																																																																		197

		FSIJ262				Hyödykesijoitukset		93.6				136.5		-81.8																																																																																		198

		FSIJ264				Muut sijoitukset  		5,793.4				4,193.0		2,753.9																																																																																		199

		FSIJ2				Sijoitukset yhteensä		37,833.4				38,079.9		36,748.1																																																																																		200

		FSIJ28				Johdannaisten vaikutus		673.8				-865.5		-1,003.6																																																																																		201

		FSIJ1				Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		38,507.2				37,214.4		35,744.5																																																																																		140

																																																																																																

																																																																																																

		FSIJ7				Joukkovelkairjalainojen modifioitu duraatio		0.3				0.6		0.9		0.7		0.2		3.1																																																																												295

																																																																																																

																																																																																																

																																																																																																

																																																																																																

































































































































Avainluvut

		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																														ACCCODE5



																										TUNNUSLUKUYHTEENVETO





						TUNNUSLUKUYHTEENVETO		2017		KK-3		2016																2017		2016

		31				Vakuutusmaksutulo		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?														Vakuutusmaksutulo, milj.e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FEL1				Maksetut eläkkeet		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?														Maksetut eläkkeet, milj.e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FSIJ5				Sijoitustuotto		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?														Sijoitustuotto, %		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FSIJ1				Sijoitusomaisuuden arvo		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?														Sijoitusomaisuuden arvo, milj.e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FSOL1				Vakavaraisuuspääoma		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?														Vakavaraisuuspääoma, milj.e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FSOL1X1				Vakavaraisuusaste		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?														Vakavaraisuusaste, %		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FSOL1X2				Vakavaraisuusasema		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?														Vakavaraisuusasema		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FLI2X				Hoitokulusuhde		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?														Hoitokulusuhde, %		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		R360002				Asiakashyvitykset		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?														Asiakashyvitykset, milj.e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?







																										AVAINLUKUJA 



						AVAINLUKUJA 		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013								2017		Muutos-%		2016		2015		2014		2013

		31				Vakuutusmaksut, milj. e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		4,086.9		4,019.3						Vakuutusmaksut, milj.e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		4,086.9		4,019.3

		FEL1				Maksetut eläkkeet, milj. e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		4,145.5		3,847.8						Maksetut eläkkeet, milj.e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		4,145.5		3,847.8

		FZ5				Hoitokustannustulolla katetut liikekulut, milj. e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		105.6		108.7						Hoitokustannustulolla katetut liikekulut, milj. e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		105.6		108.7

		FLI2X				Hoitokulusuhde, %		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		75.0		80.1						Hoitokulusuhde, %		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		75.0		80.1

		25				Vastuuvelka, milj.  €		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		27,188.9		25,585.9						Vastuuvelka, milj.e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		27,188.9		25,585.9

		FTU2				Taseen loppusumma käyvin arvoin, milj. e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		35,997.9		32,962.0						Taseen loppusumma käyvin arvoin, milj.e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		35,997.9		32,962.0

		FSOL1				Vakavaraisuuspääoma, milj. e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		7,122.6		5,752.4						Vakavaraisuuspääoma, milj.e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		7,122.6		5,752.4

		FSOL1X1				% vastuuvelasta		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		28.0		23.9						% vastuuvelasta		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		28.0		23.9

		FSOL1X2				suhteessa vakavaraisuusrajaan		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1.9		2.2						suhteessa vakavaraisuusrajaan		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1.9		2.2

		FSIJ1				Sijoitukset käyvin arvoin, milj. e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		32,270.2		29,520.4						Sijoitukset käyvin arvoin, milj.e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		32,270.2		29,520.4

		FSIJ3				Sijoitustoiminnan nettotuotto, milj.e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		2,915.3		2,048.4						Sijoitustoiminnan nettotuotto, milj.e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		2,915.3		2,048.4

		FSIJ5				Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, %		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		9.8		7.5						Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, %		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		9.8		7.5

		FEL2				Eläkkeensaajia		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		313,962		307,934						Eläkkeensaajia		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		313,962		307,934

		FVAK51				TyEL-palkkasumma		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		16,843.0		16,694.2						TyEL -palkkasumma, milj.e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		16,843.0		16,694.2

		FVAK53				YEL-työtulosumma		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1,433.1		1,366.9						YEL -työtulosumma, milj.e		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,433.1		1,366.9		Tunnusluvuissa esiintynyt 1482,4 on virheellinen ?

		FVAK31				TyEL-vakuutuksia		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		38,237		37,462						TyEL-vakuutuksia		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		38,237		37,462

		FVAK41				TyEL-vakuutettuja		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		528,900		529,400						TyEL-vakuutettuja		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		528,900		529,400

		FVAK43				YEL-vakuutuksia		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		60,612		58,776						YEL-vakuutuksia		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		60,612		58,776

		FHE10				Vakituinen henkilöstö 31.12.		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		562		561						Vakituinen henkilöstö 31.12.		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		562		561











																										TULOSANALYYSI



						TULOSANALYYSI		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						Milj. e		2017		2016		2015		2014		2013

						Tuloksen synty																				Tuloksen synty

		FTU11				Vakuutusliikkeen tulos		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		-14.8		-7.0						   Vakuutusliikkeen tulos		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		-14.8		-7.0

		FTU12				Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1,468.6		911.3						   Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,468.6		911.3

		FSIJ3				   + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		2,915.3		2,048.4						   + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		2,915.3		2,048.4

		FTU122				   -  Vastuuvelan tuottovaatimus		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		-1,446.7		-1,137.1						   -  Vastuuvelan tuottovaatimus		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		-1,446.7		-1,137.1

		FLI2				Hoitokustannustulos		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		35.1		27.0						   Hoitokustannustulos		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		35.1		27.0

		FTU19				Muu tulos		ERROR:#NAME?				0.0				0.0		0.0		0.0						Muu tulos *		ERROR:#NAME?		0.0		0.0		0.0		0.0

		FTU1				Kokonaistulos		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1,488.9		931.3						   Kokonaistulos		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,488.9		931.3



						Tuloksen käyttö																				 Tuloksen käyttö

		FTU14				Vakavaraisuuden muutokseen		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1,403.0		869.2						   Vakavaraisuuden muutokseen		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,403.0		869.2

		FDSOL251001A				Vakavaraisuuspääomaan luettavan tasoitusmäärän muutokseen 		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		-14.8		-10.9						Vakavaraisuuspääomaan luettavan tasoitusmäärän muutokseen 		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		-14.8		-10.9

		FD250001				    Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		285.3		59.8						    Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		285.3		59.8

		FDFSOL4				    Arvostuserojen muutokseen		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1,128.4		817.1						    Arvostuserojen muutokseen		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,128.4		817.1

		FD22				    Tilinpäätössiirtojen kertymän muutokseen		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		0.3		0.2						    Tilinpäätössiirtojen kertymän muutokseen		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0.3		0.2

		9				    Tilikauden voittoon		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		3.8		3.0						    Tilikauden voittoon		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		3.8		3.0

		FDSOL251001B				TEL-L-tasoitusmäärän muutokseen		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		0.0		0.0						TEL-L-tasoitusmäärän muutokseen		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0.0		0.0

		R360002				Siirtoon asiakashyvityksiin		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		86.0		62.0						Siirtoon asiakashyvityksiin		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		86.0		62.0

		FTU1				Yhteensä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1,489.0		931.2						Yhteensä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1,489.0		931.2

						Täsmäytysrivi (erotus)		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		0.0		0.0

						Täsmäytysrivi (erotus)		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		-0.1		0.1









																										SILTALASKELMA



						SILTALASKELMA		2017		KK-3		2016														Milj. e		2017		2016

		9				Tilikauden voitto tuloslaskelmalla		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?														Tilikauden voitto tuloslaskelmalla		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

						Vastuuvelan muutos																				Vastuuvelan muutos

		FD251001				Tasoitusmäärän muutos		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?														Tasoitusmäärän muutos		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FD250001				Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutos		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?														Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutos		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		R360002				Siirto asiakashyvityksiin		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?														Siirto asiakashyvityksiin		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		950				Poistoeron muutos		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?														Poistoeron muutos		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FDFSOL4				Arvostuseron muutos		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?														Arvostuseron muutos		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FTU1				Tulos käyvin arvoin		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?														Tulos käyvin arvoin		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

																																																				

																										SILTALASKELMA (TOIMINTAKERTOMUS)



																										Milj. e		2017		2016

																										Tilikauden voitto tuloslaskelmalla		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

																										Vastuuvelan muutos

																										Tasoitusmäärän muutos		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

																										Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutos		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

																										Siirto asiakashyvityksiin		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

																										Poistoeron muutos		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

																										Arvostuseron muutos		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

																										Tulos käyvin arvoin		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?



																																																				

																																																				





1	#REF!	1	#REF!	milj.e











Vakuutukset

		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																																																																																ACCCODE6

								H1				12		H1		12		12		12

								H1/2017						H1/2016



																												VAKUUTUSMAKSUTULO 																								VAKUUTUSMAKSUTULO, SE																				VAKUUTUSMAKSUTULO, EN

						VAKUUTUSMAKSUTULO		H1/2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013

		CF3100				TyEL		1,944		0		1,954				1,946		3,785		3,733

		3101				YEL		179		0		177				179		302		286

		CF31				Yhteensä		2,124		0		2,131				2,125		4,087		4,019











								1,944.5		0.0		1,954.5		0.0		1,946.0		3,784.9		3,732.8

								179.1		0.0		176.6		0.0		178.8		302.0		286.5

								2,123.6		0.0		2,131.1		0.0		2,124.7		4,086.9		4,019.3



















						Tilinpäätöskuvat





																												LUOTTOTAPPIOT VAKUUTUSMAKSUSAAMISISTA

						LUOTTOTAPPIOT VAKUUTUSMAKSUSAAMISISTA		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013

		C31030				Luottotappiot, milj. e		4		0		4				4		16		13

		FC31030X				Luottotapppiot, % TyEL -maksutulosta		0.21		0.00		0.20		ERROR:#DIV/0!		0.00		0.42		0.34











































						Tilinpäätöskuvat





																												VAKUUTUSTEN LUKUMÄÄRÄ 																						VAKUUTUSTEN LUKUMÄÄRÄ, SE																						VAKUUTUSTEN LUKUMÄÄRÄ, EN

																																																																																																								TyEL policies		ArPL-försäkringar

																																																																																																								YEL policies		FöPL-försäkringar



						VAKUUTUSTEN LUKUMÄÄRÄ		H1/2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013

		FVAK31				TyEL-vakuutukset		38,519				38,131		38,280		38,354		38,487		38,237

		FVAK33				YEL-vakuutukset		62,149				61,486		62,221		61,851		61,941		60,612

		FVAK3				Yhteensä		100,668				99,617		100,501		100,205		100,428		98,849































																																																																																																								Number of insured		Antalet försäkrade

																												VAKUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ																																																																												Insured under TyEL		ArPL-försäkrade

																																																																																																								Insured under YEL		FöPL-försäkrade

						VAKUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015		2014		2013

		FVAK41				TyEL-vakuutetut		475,000				502,000		473,200		500,500		510,800		528,900

		FVAK43				YEL-vakuutetut		62,149				61,486		61,851		61,851		61,941		60,612

		FVAK4				Yhteensä		537,149				563,486		535,051		562,351		572,741		589,512











						PALKKASUMMA (KOKO VUODEN ARVIO)		H1/2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013

		FVAK51				TyEL-palkkasumma		16,675				16,788		16,818		16,651		16,713		16,843

		FVAK53				YEL-työtulosumma		1,462				1,471		1,523		1,485		1,489		1,433





















		FVAK31X				TyEL-vakuutusten keskikoko, hlö 		12		0		12

		FVAK53X				YEL-vakuutusten työtulo keskimäärin vuodessa, e		0		0		24,244



								2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013

		FVAK51				TyEL-palkkasumma		16,675		0		16,604				0		16,843		16,694

		FVAK53				YEL-työtulosumma		1,462		0		1,492				0		1,433		1,367

		FVAK5				Vakuutetut ja eläkkeesaajat yhteensä		18,138		0		18,097				0		18,276		18,061



		C31031				Luottotappiot, YEL-vakuutusmaksuista, milj. e		0.01		0.00		-0.01



		FVAK311				Tilapäiset TyEL -työnantajat		0		0		0



						Tilinpäätöskuvat





																																																																																																						



TyEL-vakuutukset	H1/2017	2016	2015	2014	2013	38519	38131	38354	38487	38237	YEL-vakuutukset	H1/2017	2016	2015	2014	2013	62149	61486	61851	61941	60612	





ArPL-försäkrade	H1/2017	2016	H1/2016	2015	2014	2013	475000	502000	473200	500500	510800	528900	FöPL-försäkrade	H1/2017	2016	H1/2016	2015	2014	2013	62149	61486	61851	61851	61941	60612	





Insured under TyEL	H1/2017	2016	H1/2016	2015	2014	2013	475000	502000	473200	500500	510800	528900	Insured under YEL	H1/2017	2016	H1/2016	2015	2014	2013	62149	61486	61851	61851	61941	60612	





TyEL-vakuutetut	H1/2017	2016	H1/2016	2015	2014	2013	475000	502000	473200	500500	510800	528900	YEL-vakuutetut	H1/2017	2016	H1/2016	2015	2014	2013	62149	61486	61851	61851	61941	60612	





TyEL	YEL	Yhteensä	milj. e







Luottotappiot, milj. e	Luottotapppiot, % TyEL -maksutulosta	milj. e









TyEL	YEL	Total	EUR million







ArPL	FöPL	Totalt	miljoner euro







ArPL-försäkringar	H1/2017	2016	2015	2014	2013	38519	38131	38354	38487	38237	FöPL-försäkringar	H1/2017	2016	2015	2014	2013	62149	61486	61851	61941	60612	

TyEL policies	H1/2017	2016	2015	2014	2013	38519	38131	38354	38487	38237	YEL policies	H1/2017	2016	2015	2014	2013	62149	61486	61851	61941	60612	





TyEL-vakuutetut	H1/2017	2016	H1/2016	2015	2014	2013	475000	502000	500500	510800	528900	YEL-vakuutetut	H1/2017	2016	H1/2016	2015	2014	2013	62149	61486	61851	61941	60612	







Elakkeet

		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		2016		2015		2014		2013																																																												ACCCODE7

								H1				12		H1		12		12		12

								H1/2017						H1/2016



																										MAKSETUT ELÄKKEET																		MAKSETUT ELÄKKEET, SE																		MAKSETUT ELÄKKEET, EN

																																																																																		

																																																																																		

						MAKSETUT ELÄKKEET		H1/2017		KK-3		2016		2016		2015		2014		2013																																																														

		340004				TyEL-eläkkeet		-2,097		0		-2,013		0		-1,956		3,572		3,349																																																														ERROR:#N/A

		340005				TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus (tilinpäätöstili)		0		0		0		0		0		61		61																																																														ERROR:#N/A

		340008				VILMA-eläkkeet		-111		0		-100		0		-90		145		123																																																														ERROR:#N/A

		340100				TyEL-vastuunjako		-15		0		-58		0		-85		221		153																																																														ERROR:#N/A

		340250				Osuus TVR-maksusta ja palkattomien aikojen eläkeosat		86		0		89		0		116		-158		-127																																																														ERROR:#N/A

		340350				VEKL:n valtion osuus		-0		0		-1		0		-0		-0		-0																																																														ERROR:#N/A

		340460				Jälleenvakuuttajien osuus maksetuista korvauksista		0		0		0		0		0		-1		-1																																																														ERROR:#N/A

		FEL10				TyEL		2,138		0		2,082		0		2,016		3,841		3,558																																																														50

		340006				YEL-eläkkeet		-198		0		-188		0		-181		333		312																																																														ERROR:#N/A

		340007				YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus (tilinpäätöstili)		0		0		0		0		0		2		2																																																														ERROR:#N/A

		340200				YEL-vastuunjako		30		0		7		0		-1		-9		-16																																																														ERROR:#N/A

		340300				YEL:n valtion osuus		0		0		0		0		0		-21		-9																																																														ERROR:#N/A

		FEL13				YEL		167		0		181		0		182		304		289																																																														59

		FEL1				Yhteensä		2,305		0		2,263		0		2,198		4,146		3,848																																																														62

																																																																																		

																																																																																		

																																																																																		

																																																																																		

						Tilinpäätöskuvat

																																																																																		

																																																																																		

																										ELÄKEMENO ELÄKELAJEITTAIN (TOIMINTAKERTOMUS)																																																								

																																																																																		

						ELÄKEMENO ELÄKELAJEITTAIN (TOIMINTAKERTOMUS)		2017																		Milj. e		TyEL		YEL		Yhteensä		%

		FEL100				Eläkemeno, TyEL, Vanhuuseläkkeet		0.0																		Vanhuuseläkkeet		0.0		0.0		0.0		ERROR:#DIV/0!

		FEL102				Eläkemeno, TyEL, Varhennetut vanhuuseläkkeet		0.0																		Varhennetut vanhuuseläkkeet		0.0		0.0		0.0		ERROR:#DIV/0!

		FEL104				Eläkemeno, TyEL, Osa-aikaeläkkeet		0.0																		Osa-aikaeläkkeet		0.0		0.0		0.0		ERROR:#DIV/0!

		FEL106				Eläkemeno, TyEL, Työkyvyttömyyseläkkeet		0.0																		Työkyvyttömyyseläkkeet		0.0		0.0		0.0		ERROR:#DIV/0!

		FEL108				Eläkemeno, TyEL, Työttömyyseläkkeet		0.0																		Työttömyyseläkkeet		0.0		0.0		0.0		ERROR:#DIV/0!

		FEL110				Eläkemeno, TyEL, Perhe-eläkkeet		0.0																		Perhe-eläkkeet		0.0		0.0		0.0		ERROR:#DIV/0!

		FEL130				Eläkemeno, YEL, Vanhuuseläkkeet		0.0																		Yhteensä		0.0		0.0		0.0		ERROR:#DIV/0!

		FEL132				Eläkemeno, YEL, Varhennetut vanhuuseläkkeet		0.0

		FEL134				Eläkemeno, YEL, Osa-aikaeläkkeet		0.0

		FEL136				Eläkemeno, YEL, Työkyvyttömyyseläkkeet		0.0

		FEL138				Eläkemeno, YEL, Työttömyyseläkkeet		0.0

		FEL140				Eläkemeno, YEL, Perhe-eläkkeet		0.0

		FEL1				Eläkemeno yhteensä		2,305.4



						Tilinpäätöskuvat





																										MAKSUSSA OLEVAT ELÄKKEET																		MAKSUSSA OLEVAT ELÄKKEET, SE																		MAKSUSSA OLEVAT ELÄKKEET, EN



						ELÄKKEENSAAJIEN LUKUMÄÄRÄ 		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015		2014		2013

		FEL200				Eläkeensaajien lukumäärä, TyEL, Vanhuuseläkkeet		215,354				211,402		207,501		203,874		196,597		214,506

		FEL202				Eläkeensaajien lukumäärä, TyEL, Varhennetut vanhuuseläkkeet		14,033				14,312		14,518		14,767		15,402		19,203

		FEL204				Eläkeensaajien lukumäärä, TyEL, Osa-aikaeläkkeet		998				1,268		1,190		1,392		1,854		3,096

		FEL206				Eläkeensaajien lukumäärä, TyEL, Työkyvyttömyyseläkkeet		24,221				25,071		24,680		26,522		28,640		33,767

						Eläkeensaajien lukumäärä, Työttömyyseläkkeet														38

		FEL210				Eläkeensaajien lukumäärä, TyEL, Perhe-eläkkeet		36,251				35,923		36,013		35,877		36,267		43,352

		FEL20				Eläkeensaajien lukumäärä, TyEL -eläkkeet		290,857				287,976		283,902		282,432		278,760

		FEL230				Eläkeensaajien lukumäärä, YEL, Vanhuuseläkkeet		29,474				28,587		27,971		27,455		26,299

		FEL232				Eläkeensaajien lukumäärä, YEL, Varhennetut vanhuuseläkkeet		3,041				3,119		3,181		3,239		3,356

		FEL234				Eläkeensaajien lukumäärä, YEL, Osa-aikaeläkkeet		202				265		290		330		475

		FEL236				Eläkeensaajien lukumäärä, YEL, Työkyvyttömyyseläkkeet		2,432				2,490		2,555		2,743		2,995

		FEL240				Eläkeensaajien lukumäärä, YEL, Perhe-eläkkeet		6,759				6,886		6,958		6,973		6,982

		FEL23				Eläkeensaajien lukumäärä, YEL -eläkkeet		41,908				41,347		40,955		40,740		40,107

		FEL2				Eläkeensaajat yhteensä		332,765				329,323		324,857		323,172		318,867		313,962		2.4343018621























																										ELÄKKEENSAAJIEN LUKUMÄÄRÄ



																												H1/2017 TyEL		H1/2017 YEL		H1/2017		%		2016		2015		2014		2013

																										Vanhuuseläkkeet		215,354		29,474		244,828		73.6		239,989		231,329		222,896		214,506

																										Varhennetut vanhuuseläkkeet		14,033		3,041		17,074		5.1		17,431		18,006		18,758		19,203

																										Osa-aikaeläkkeet		998		202		1,200		0.4		1,533		1,722		2,329		3,096

																										Työkyvyttömyyseläkkeet		24,221		2,432		26,653		8.0		27,561		29,265		31,635		33,767

																										Työttömyyseläkkeet		0		0		0		0.0		0		0		0		38

																										Perhe-eläkkeet		36,251		6,759		43,010		12.9		42,809		42,850		43,249		43,352

																										Yhteensä		290,857		41,908		332,765		100.0		329,323		323,172		318,867		313,962











																										ELÄKKEENSAAJIEN LUKUMÄÄRÄ (TOIMINTAKERTOMUS)



																												TyEL		YEL		Yhteensä		%

																										Vanhuuseläkkeet		215,354		29,474		244,828		74

																										Varhennetut vanhuuseläkkeet		14,033		3,041		17,074		5

																										Osa-aikaeläkkeet		998		202		1,200		0

																										Työkyvyttömyyseläkkeet		24,221		2,432		26,653		8

																										Perhe-eläkkeet		36,251		6,759		43,010		13

																										Yhteensä		290,857		41,908		332,765		100







						Tilinpäätöskuvat





																										ELÄKEPÄÄTÖKSET																		ELÄKEPÄÄTÖKSET, SE																		ELÄKEPÄÄTÖKSET, EN



																												H1/2017		H1/2016		Muutos-%														H1/2017		H1/2016		Förändring, %														H1/2017		H1/2016		Change, %

						ELÄKEPÄÄTÖKSET		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015		2014		2013						Uudet eläkepäätökset																		Nya pensionsbeslut																		New pension decisions

		FEL300				Vanhuuseläkkeet		7,957				12,482		5,977		10,195		10,088		9,415						Vanhuuseläkkeet																		Ålderspensioner																		Old-age pensions

		FEL302				Varhennetut vanhuuseläkkeet		0				1		1		170		626		655						Osittain varhennetut vanhuuseläkkeet																		Förtida ålderspensioner																		Early old-age pensions

		FEL304				Osa-aikaeläkkeet		93				821		303		512		880		606						Osa-aikaeläkkeet																		Deltidspensioner																		Part-time pensions

		FEL306				Työkyvyttömyyseläkkeet		0				6,692		2,466		5,911		6,333		6,520						Työkyvyttömyyseläkkeet																		Invalidpensioner																		Disability pensions

		FEL310				Perhe-eläkkeet		1,814				3,126		1,750		3,158		3,054		3,096						Perhe-eläkkeet																		Familjepensioner																		Survivors’ pensions

		FEL309				Kuntoutusoikeuspäätökset 		1,771				3,399		1,380		2,480		2,375		2,067						Kuntoutuksen päätökset																		Beslut om rätten till rehabilitering																		Right to rehabilitation

		FEL308				Työttömyyseläkkeet		0				0		0		0		9		21

		FEL30				Uudet eläkepäätökset yhteensä		11,635				26,521		11,877		22,426		23,365		22,380		0.980				Uudet eläkepäätökset yhteensä																		Nya pensionsbeslut sammanlagt																		New pension decisions, total

		FEL3				Kaikki eläkepäätökset		0				42,999		20,888		41,335		42,733		41,051						Kaikki eläkepäätökset yhteensä																		Alla pensionsbeslut sammanlagt																		Pension decisions, total



																										ELÄKEPÄÄTÖKSET (TOIMINTAKERTOMUS)



																												H1/2017		H1/2016		Muutos-%

																										Uudet eläkepäätökset

																										Vanhuuseläkkeet		7,957		12,482		-36

																										Varhennetut vanhuuseläkkeet		0		1		-100

																										Osa-aikaeläkkeet		93		821		-89

																										Työkyvyttömyyseläkkeet		0		6,692		-100

																										Perhe-eläkkeet		1,814		3,126		-42

																										Kuntoutusoikeuspäätökset 		1,771		3,399		-48



																										Uudet eläkepäätökset yhteensä		11,635		26,521		-56

																										Kaikki eläkepäätökset yhteensä		0		42,999		-100









																										UUDET ELÄKEPÄÄTÖKSET (VIIVADIAGRAMMI)











































						Tilinpäätöskuvat





																										ELÄKEHAKEMUSTEN KÄSITTELYAJAT																		ELÄKEHAKEMUSTEN KÄSITTELYAJAT, SE																		ELÄKEHAKEMUSTEN KÄSITTELYAJAT, EN						ok







						ELÄKEHAKEMUSTEN KÄSITTELYAJAT		H1/2017		KK-3		2016

		FEL600				Vanhuus-
eläkkeet		35		0		47		76																																																																				Old-age pensions				Ålders-
pensioner

		FEL606				Työkyvyttömyys-
eläkkeet		78		0		107		30																																																																				Disability pensions				Invalid-
pensioner

		FEL609				Kuntoutus-
lupaukset		22		0		43		12																																																																				Rehabilitation				Rehabiliterings-
löften

		FEL610				Perhe-
eläkkeet		44		0		35		47																																																																				Survivors’ pensions				Familje-
pensioner

		FEL604				Osa-
aikaeläkkeet				0		46		43																																																																				Part-time pensions				Deltids-
pensioner

		FEL600M				Vanhuuseläkkeet		38		0		42		81

		FEL606M				Työkyvyttömyyseläkkeet		61		0		71		32

		FEL609M				Kuntoutuslupaukset		19		0		23		22

		FEL610M				Perhe-eläkkeet		25		0		20		55

		FEL604M				Osa-aikaeläkkeet				0		53		49









																										MYÖNNETYT TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEET







														2016		2015		2014		2013

						ILMARISEN MYÖNTÄMÄT TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEET, KPL 		2017		KK-3		2016				0		1081		1146

		FEL30601				Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet		0		0		0				0		1005		1135

		FEL30602				Muut sairaudet		0		0		0				0		1052		1037

		FEL30604				Mielenterveyden häiriöt		0		0		0				0		257		254

		FEL30606				Verenkiertoelinten sairaudet		0		0		0































						Tilinpäätöskuvat



																										HYLÄTYT TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKEHAKEMUKSET 5V



														2016		2015		2014		2013

						HYLÄTYT TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKEHAKEMUKSET		2017		KK-3		2016				0		28		28.9

		FEL3061				Ilmarinen		0		0		0				0		29.5		28.2

		FEL3061M				Muut eläkevakuutusyhtiöt		0		0		0









































						Tilinpäätöskuvat





						ELÄKERATKAISUT		2017				2016

		FEL3062				Muuttuneet tk-eläkeratkaisut,  Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta, %		0		0		0

		FEL3063				Muuttuneet tk-eläkeratkaisut,  Vakuutusoikeus, %		0		0		0

		FEL41				Postitettujen työeläkeotteiden määrä, kpl		0		0		0

		FEL42				Eläkeotteiden haut verkkopalvelusta, kpl		0		0		0

		FEL45				Työhyvinvointiseminaarit, kpl		0		0		0

		FEL46				Työhyvinvointiseminaarissa kävijät, kpl		0		0		0

		FEL47				Muut valmennukset ja TYHY-hankkeet, kpl		0		0		0

		FEL49				Annetut kuntoutuksen etuuspäätökset, kpl		0		0		0







		FEL100X				Vanhuuseläkeet, % eläkemenosta		0.0

		FEL106X				Työkyvyttömyyseläkeet, % eläkemenosta		0.0

		FEL110X				Perhe-eläkeet, % eläkemenosta		0.0

		FEL620				Eläkepäätös annettu eläkkeen alkamiskuukauden aikana, %		0.0



						Tilinpäätöskuvat









Vanhuuseläkkeet	H1/2017	2016	2015	2014	2013	7957	12482	10195	10088	9415	Varhennetut vanhuuseläkkeet	H1/2017	2016	2015	2014	2013	0	1	170	626	655	Osa-aikaeläkkeet	H1/2017	2016	2015	2014	2013	93	821	512	880	606	Työkyvyttömyyseläkkeet	H1/2017	2016	2015	2014	2013	0	6692	5911	6333	6520	Perhe-eläkkeet	H1/2017	2016	2015	2014	2013	1814	3126	3158	3054	3096	Kuntoutusoikeuspäätökset 	H1/2017	2016	2015	2014	2013	1771	3399	2480	2375	2067	Työttömyyseläkkeet	H1/2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	9	21	







Ålderpension	H1/2017	2016	2015	2014	2013	244828	239989	231329	222896	214506	Förtida ålderpension	H1/2017	2016	2015	2014	2013	17074	17431	18006	18758	19203	Deltidspension	H1/2017	2016	2015	2014	2013	1200	1533	1722	2329	3096	Invalidpension	H1/2017	2016	2015	2014	2013	26653	27561	29265	31635	33767	Arbetslöshetspension	H1/2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	0	38	Familjepension	H1/2017	2016	2015	2014	2013	43010	42809	42850	43249	43352	







Ilmarinen	

Ålders-	
pensioner	Invalid-	
pensioner	Rehabiliterings-	
löften	Familje-	
pensioner	Deltids-	
pensioner	35	78	22	44	Övriga ArPL/FöPL-anstalter	

Ålders-	
pensioner	Invalid-	
pensioner	Rehabiliterings-	
löften	Familje-	
pensioner	Deltids-	
pensioner	38	61	19	25	

Dygn







Ilmarinen	

Old-age pensions	Disability pensions	Rehabilitation	Survivors’ pensions	Part-time pensions	35	78	22	44	Other TyEL/YEL institutions	

Old-age pensions	Disability pensions	Rehabilitation	Survivors’ pensions	Part-time pensions	38	61	19	25	

Days







Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet	Muut sairaudet	Mielenterveyden häiriöt	Verenkiertoelinten sairaudet	







Ilmarinen	Muut eläkevakuutusyhtiöt	%







TyEL	H1/2017	2016	2015	2014	2013	2137.9897147500001	2082.20262146	2016.1177353299997	3841.4999577100002	3558.4614416899994	YEL	H1/2017	2016	2015	2014	2013	167.43530477000002	180.68372485	181.99560588000003	304.02372596999999	289.28971186000001	Yhteensä	H1/2017	2016	2015	2014	2013	2305.4250195200002	2262.8863463100001	2198.1133412099994	4145.5236836800004	3847.7511535499993	milj.e







Vanhuuseläkkeet	H1/2017	2016	2015	2014	2013	244828	239989	231329	222896	214506	Varhennetut vanhuuseläkkeet	H1/2017	2016	2015	2014	2013	17074	17431	18006	18758	19203	Osa-aikaeläkkeet	H1/2017	2016	2015	2014	2013	1200	1533	1722	2329	3096	Työkyvyttömyyseläkkeet	H1/2017	2016	2015	2014	2013	26653	27561	29265	31635	33767	Työttömyyseläkkeet	H1/2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	0	38	Perhe-eläkkeet	H1/2017	2016	2015	2014	2013	43010	42809	42850	43249	43352	

kpl







TyEL	H1/2017	2016	2015	2014	2013	2137.9897147500001	2082.20262146	2016.1177353299997	3841.4999577100002	3558.4614416899994	YEL	H1/2017	2016	2015	2014	2013	167.43530477000002	180.68372485	181.99560588000003	304.02372596999999	289.28971186000001	Total	H1/2017	2016	2015	2014	2013	2305.4250195200002	2262.8863463100001	2198.1133412099994	4145.5236836800004	3847.7511535499993	EUR million







ArPL	H1/2017	2016	2015	2014	2013	2137.9897147500001	2082.20262146	2016.1177353299997	3841.4999577100002	3558.4614416899994	FöPL	H1/2017	2016	2015	2014	2013	167.43530477000002	180.68372485	181.99560588000003	304.02372596999999	289.28971186000001	Totalt	H1/2017	2016	2015	2014	2013	2305.4250195200002	2262.8863463100001	2198.1133412099994	4145.5236836800004	3847.7511535499993	miljoner euro







Ilmarinen	

Vanhuus-	
eläkkeet	Työkyvyttömyys-	
eläkkeet	Kuntoutus-	
lupaukset	Perhe-	
eläkkeet	35	78	22	44	Muut TyEL/YEL-laitokset	

Vanhuus-	
eläkkeet	Työkyvyttömyys-	
eläkkeet	Kuntoutus-	
lupaukset	Perhe-	
eläkkeet	38	61	19	25	

vrk







Old-age pension	H1/2017	2016	2015	2014	2013	244828	239989	231329	222896	214506	Early old-age pension	H1/2017	2016	2015	2014	2013	17074	17431	18006	18758	19203	Part-time pension	H1/2017	2016	2015	2014	2013	1200	1533	1722	2329	3096	Disability pension	H1/2017	2016	2015	2014	2013	26653	27561	29265	31635	33767	Unemployment pension	H1/2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	0	38	Survivors’ pension	H1/2017	2016	2015	2014	2013	43010	42809	42850	43249	43352	







Huom ! Yläpuolella olevat pylväsgraafit käyttävät vasemmalla puolella olevan  taulukon tietoja, mistä syystä kuva on merkitty "aktiiviseksi" puolivuosittain. Taulukko ei kuitenkaan kuulu Q2- esityskuviin.



Vakavaraisuus

		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																																												ACCCODE12

								H1				12				12		12		12

								H1/2017						H1/2016

																										VAKAVARAISUUSPÄÄOMA 



						VAKAVARAISUUSPÄÄOMA		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015										Milj.e		H1/2017		2016		2015

		C20B				Oma pääoma ehdotetun voitonjaon jälkeen		586.9		0.0		103.9		97.0		99.5										Oma pääoma ehdotetun voitonjaon jälkeen		587		104		99

		C250001B		Osittamaton lisävakuutusvastuu oikaistuna		Osittamaton lisävakuutusvastuu (oikaistuna)		2,424.1		0.0		1,522.6		2,195.0		1,683.9										Osittamaton lisävakuutusvastuu		2,424		1,523		1,684

		22				Tilinpäätössiirtojen kertymä		5.1		0.0		5.1		3.0		4.8										Tilinpäätössiirtojen kertymä		5		5		5

		FSOL4				Arvostuserot		0.0		0.0		5,964.2		5,797.0		5,468.4										Arvostuserot		0		5,964		5,468

		R10				Aineettomat hyödykkeet		-39.8		0.0		-41.4		-41.0		-41.8										Aineettomat hyödykkeet		-40		-41		-42

		251001				Tasoitusmäärä 		0.0		0.0		927.6		1,036.0		1,048.6										Tasoitusmäärä		0		928		1,049

		FSOL251001B				Taseen ulkopuoliset sitoumukset 2)		0.0		0.0		-22.1				-19.3										Taseen ulkopuoliset sitoumukset 1)		0		-22		-19

																										Yhteensä		2,976		8,460		8,244

		FSOL1				Vakavaraisuuspääoma yhteensä		2,976.4		0.0		8,460.0		9,087.0		8,244.2

																										% vastuuvelasta		10.0		29.2		29.6

		25				Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä		32,074.2		0.0		31,458.7		0.0		30,630.2										Suhteessa vakavaraisuusrajaan		0.0		2.0		2.0

		250001				 - Osittamaton lisävakuutusvastuu (kirjanpidosta)		2,424.1		0.0		1,522.6		0.0		1,683.9

		FSOL252				 - YEL-P vastuuvelka		0.0		0.0		18.6		0		19.5										1) Huomioitu TEL -lisäeläkevakuutuksen tasoitusmäärän tuleva siirto tasausvastuuseen 

		FSOL251001A				 - TyEL -tasoitusmäärä		0.0		0.0		905.6		0		1029.3

		FSOL254

Rouvala Martti: Rouvala Martti:
Muutettu kaavaa				Vakavaraisuuslaskennassa käytetty vastuuvelka 		29,650.1		0.0		29,012.0		0		27,897.5



		FSOL3				Vakavaraisuusraja, milj.e		0.0		0.0		4,228.8		0		4,044.2



		FSOL3X1				Vakavaraisuusraja,%		0.0		0.0		14.6		0		14.5

		FSOL3X2				Kaksinkertainen vakavaraisuusraja,%		0.0		0.0		29.2		0		29.0

		FSOL3X4				Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä,%		0.0		0.0		58.3		0		58.0



		FSOL1X1				Vakavaraisuusaste		10.0		0.0		29.2		0		29.6

		FSOL1X1B				Vakavaraisuuspääoma ennen tasoitusmäärää		10.0		0.0		26.0		0		25.9

		FSOL1X2				Vakavaisuusasema		0.0		0.0		2.00		0.0		2.04











																										VAKAVARAISUUS











						VAKAVARAISUUS		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013

		FSOL1X1A				Vakavaraisuuspääoma (Toimintapääoma v. 2012 saakka)		10.0		0.0		26.1		0.0		17.2		28.0		18.9

		FSOL1X1C				Tasausvastuusta toimintapääomaan  rinnastettava osa				0.0										5.0

		FSOL3X1				Vakavaraisuusraja,%		0.0		0.0		12.0				0.0		14.4		11.1

		FSOL3X4				Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä		0.0		0.0		48.0				0.0		55.5		44.4

		FSOL1X1				Vakavaraisuuspääoma yhteensä		10.0		0.0		26.1				17.2		28.0		23.9

		FSOL1X2				Vakavaraisuusasema		0.0		0.0		2.2				0.0		1.9		2.2





















																										Vakavaraisuusaste oli 0-kertainen verrattuna vakavaraisuusrajaan.

































						Tilinpäätöskuvat



																										Vakuutusmaksuvastuu

																										VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN ERITTELY (TOIMINTAKERTOMUS)



																										Milj. e				2017		2016

						VASTUUVELAN ERITTELY		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						Vakuutusmaksuvastuu

		250000				Vastaiset eläkkeet		14,508.6		0.0		13,652.6				13,541.1		13,136.8		13,088.5						Vastaiset eläkkeet				14,508.6		13,652.6

		250001				Osittamaton lisävakuutusvastuu		2,424.1		0.0		1,683.9				842.9		762.9		477.6						Osittamaton lisävakuutusvastuu				2,424.1		1,683.9

		250002				Ositettu lisävakuutusvastuu		51.0		0.0		49.3				47.4		86.0		62.4						Ositettu lisävakuutusvastuu				51.0		49.3

		250003				Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu		559.0		0.0		1,158.8				1,179.6		634.0		167.3						Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu				559.0		1,158.8

		250				Vakuutusmaksuvastuu yhteensä		17,542.7		0.0		16,544.6				15,611.0		14,619.7		13,795.8						Vakuutusmaksuvastuu yhteensä				17,542.7		16,544.6

		251000				Alkaneet eläkkeet		14,531.5		0.0		13,359.3				12,561.9		11,598.0		10,804.0

		251001				Tasoitusmäärä		0.0		0.0		1,024.8				1,036.2		971.2		986.0						Korvausvastuu 

		251				Korvausvastuu yhteensä		14,531.5		0.0		14,384.2				13,598.1		12,569.2		11,790.0						Alkaneet eläkkeet				14,531.5		13,359.3

		25				Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä		32,074.2		0.0		30,928.8				29,209.1		27,188.9		25,585.8						Tasoitusmäärä				0.0		1,024.8

																										Korvausvastuu yhteensä				14,531.5		14,384.2



																										Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä				32,074.2		30,928.8





																										VAKUUTUSTEKNINEN VASTUUVELKA





























																										VASTUUVELKA ELÄKELAJEITTAIN







						VASTUUVELKA		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013

		FSOL25B1				TyEL-perusvakuutus		0		0		0				0		26,871		25,262

		FSOL25B2				TEL-lisävakuutus, YEL, muut		0		0		0				0		318		324



		FSOL25B				Yhteensä		0				0				0		27,189		25,586





























						Tilinpäätöskuvat





																										ARVOSTUSEROT





						ARVOSTUSEROT		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013

		FSOL41				Korkosijoitukset		0.0		0		1,971				0		969		687

		FSOL42				Kiinteistöt		0.0		0		845				0		773		726

		FSOL43				Osakkeet		0.0		0		2,674				0		3,583		2,784

		FSOL4				Arvostuserot yhteensä		0.0		0		5,489				0		5,324		4,196







































						Tilinpäätöskuvat





																										ELÄKEVARAT





						ELÄKEVARAT		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013

		25				Vastuuvelka		32,074		0		30,929				29,209		27,189		25,586

		FSOL4				Arvostuserot		0		0		5,489				0		5,324		4,196

		FSOL5				Eläkevarat		32,074		0		36,418				29,209		32,513		29,782











































						Tilinpäätöskuvat





																										ASIAKASHYVITYKSET



						ASIAKASHYVITYKSET		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013								2017		2016		2015		2014		2013

		FSOL1				Vakavaraisuuspääoma, milj. euroa		2,976		0		7,433				1,938		7,123		5,752						Vakavaraisuuspääoma, milj.e		2,976		7,433		1,938		7,123		5,752

		FLI2				Hoitokustannustulos, milj. euroa		-53		0		-53				-52		35		27						Hoitokustannustulos, milj.e		-53		-53		-52		35		27

		R360002				Siirto asiakashyvityksiin, milj. euroa		-51		0		-49				-47.384131		86		62						Siirto asiakashyvityksiin, milj.e		-51		-49		-47		86		62

		FSOL6X1				Siirto asiakashyvityksiin/TyEL- palkkasumma, %		-0.3		0.0		-0.3				0.0		0.5		0.4						Siirto asiakashyvityksiin/TyEL- palkkasumma, %		-0.3		-0.3		0.0		0.5		0.4

		FSOL6X2				Siirto asiakashyvityksiin TyEL- vakuutettua kohden, euroa		-107		0		-104				0		163		117						Siirto asiakashyvityksiin
TyEL- vakuutettua kohden, euroa		-107		-104		0		163		117













																										ASIAKASHYVITYKSET, SE



																												2017		2016		2015		2014		2013

																										Solvenskapital, mn euro		2,976		7,433		1,938		7,123		5,752

																										Omkostnadsrörelsens resultat,  mn euro		-53		-53		-52		35		27

																										Överföring till kundåterbäringar,  mn euro		-51		-49		-47		86		62

																										Överföring till kundåterbäringar/ArPL-lönesumma, %		-0.3		-0.3		0.0		0.5		0.4

																										Överföring till kundåterbäringar per
ArPL-försäkrad, euro		-107		-104		0		163		117























																										ASIAKASHYVITYKSET, EN



																												2017		2016		2015		2014		2013

																										Solvency capital, EUR mill.		2,976		7,433		1,938		7,123		5,752

																										Loading profit, EUR mill.		-53		-53		-52		35		27

																										Transfer to client bonuses, EUR mill.		-51		-49		-47		86		62

																										Transfer to client bonuses of TyEL payroll, %		-0.3		-0.3		0.0		0.5		0.4

																										Transfer to client bonuses per 
continuous TyEL employment contract, EUR		-107		-104		0		163		117









						Tilinpäätöskuvat







																										ASIAKASHYVITYKSET



						HYVITYSSIIRTO, % TyEL-PALKKASUMMASTA		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013

		360002				Hyvityssiirto		51		0		49				47		86		62

		FVAK51				TyEL-palkkasumma		16,675		0		16,604				0		16,843		16,694

		FSOL6X1				Hyvityssiirto/TyEL-palkkasumma		-0.31		0		-0.30				0.00		0.51		0.37







































						SEKALAISIA		2017				2016

		FSOL80A				Vastuuvelan korko-%		0.00		0.0 %		0.00

		FSOL801				Vastuuvelan korko-%, osaketuottosidonnnaisen lisavakuutusvastuun osuus		0.00		0.0 %		0.00

		FSOL802				Vastuuvelan korko-%, muun vastuuvelan osuus		0.00		0.0 %		0.00



		FSOL830				Perustekorko alkuvuonna		0.00		0.00		0.00

		FSOL831				Perustekorko loppuvuonna		0.00		0.00		0.00



		FSOL84				Vastuuvelan katteena oleva omaisuus, milj. e		0.0		0.0		0.0



		FSOL85				Vastuunsiirroissa Ilmariseen siirtynyt vastuu yhteensä, milj. e		0.0		0.0		0.0

		FSOL851				Vastuunsiirroissa Ilmariseen siirtynyt osittamaton lisävakuutusvastuu, milj. e		0.0		0.0		0.0















Vakavaraisuuspääoma (Toimintapääoma v. 2012 saakka)	Tasausvastuusta toimintapääomaan  rinnastettava osa	Vakavaraisuuspääoma yhteensä	

Vakavaraisuusraja,%	Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä	





Vastaiset eläkkeet	Alkaneet eläkkeet	Tasoitusmäärä	Osittamaton lisävakuutusvastuu	Ositettu lisävakuutusvastuu	Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu	

milj.e





TyEL-perusvakuutus	TEL-lisävakuutus, YEL, muut	

milj.e





Osakkeet	Korkosijoitukset	Kiinteistöt	

milj.e





Vastuuvelka	Arvostuserot	

milj.e





Hyvityssiirto/TyEL-palkkasumma	









Kiintsijoitusten rakenne

				Kiinteistöraportit



				Tietotyyppi		Tositesarja		Vuosi		Kuukausi				30 pv kuukaudet (käytetään pvm-laskennassa)

				ACT		10000		2017		6				4		6		9		11





		Reaalisijoitukset 6/2017				XMAARVAL				CBINVESA		CIMYMYH		CIARVMUTUL		CBMAARV										INETTORAH		XSIPO

						2016																				1.7

						31.12.2016

Meur		%		1-6/2017
Investoinnit
Meur		1-6/2017  
Myynnit
Meur		1-6/2017
Arvonmuutos
Meur		30.6.2017

Meur		%		6 kk
Tuotto
%		6 kk
Tuotto-
kontribuutio %				1-6/2017
Nettotuotto 
Meur		6/2017
Sit. pääoma 
Meur

		SUORAT		Suorat kiinteistösijoitukset		3,744.0		76.0		225.4		3.6		-1.0		3,954.3		77.1		1.6		1.2				60.6		3,767.4

		SUORKOT		Suorat kotimaiset *		3,184.7		64.6		67.8		-0.0		4.8		3,257.3		63.5		1.8		1.2				53.1		3,175.6

		KIINTJAOS		Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet		2,833.1		57.5		54.8		-0.0		-0.5		2,887.5		56.3		1.8		1.0				50.3		2,821.6

		ASUNNOT		Asunnot		704.8		14.3		40.7		0.0		0.0		745.5		14.5		1.6		0.2				11.8		715.9

		TOIMISTOT		Toimistot		883.0		17.9		6.2		0.0		0.0		889.2		17.3		1.3		0.2				11.5		876.7

		LIIKETILAT		Liiketilat		350.8		7.1		1.4		0.0		0.0		352.2		6.9		2.7		0.2				9.4		344.9

		HOTELLIT		Hotellit		368.4		7.5		4.1		0.0		-0.1		372.4		7.3		1.5		0.1				5.7		366.7

		VARASTO		Varastot		249.4		5.1		0.1		0.0		-0.4		249.0		4.9		3.5		0.2				8.8		242.0

		MUUT		Muut		276.7		5.6		2.4		-0.0		-0.0		279.1		5.4		1.1		0.1				3.1		275.5

		ARVOP		Kiinteistöjen hallintayhteisöt		351.5		7.1		13.0		0.0		5.3		369.8		7.2		2.3		0.2				2.8		353.9

		ARVOPTOIM		Toimistot		210.8		4.3		13.0		0.0		5.3		229.1		4.5		2.5		0.1				0.0		213.9

		ARVOPLIIKE		Liiketilat		111.7		2.3		0.0		0.0		-0.0		111.7		2.2		2.5		0.1				2.8		111.0

		ARVOPMUUT		Muut		29.0		0.6		0.0		0.0		0.0		29.0		0.6		0.0		0.0				0.0		29.0

		SUORULYHT		Suorat ulkomaiset		559.4		11.3		157.5		3.6		-5.7		697.0		13.6		0.3		0.0				7.5		591.8

		SUORUL		Kiinteistöjen hallintayhteisöt		559.4		11.3		157.5		3.6		-16.2		697.0		13.6		-1.5		-0.2				7.5		591.8

		SUORULAS		Asunnot		148.8		3.0		47.7		0.0		-16.2		180.3		3.5		-7.2		-0.3				3.0		183.6

		SUORULTOIM		Toimistot		387.9		7.9		109.8		3.7		-0.0		494.0		9.6		1.1		0.1				4.3		385.6

		SUORULLIIKE		Liiketilat		22.7		0.5		0.0		-0.0		-0.0		22.6		0.4		0.9		0.0				0.3		22.7

		FXSULK		Valuuttasuojat										10.5								0.2				0.0		0.0

		EPASUORAT		Epäsuorat kiinteistösijoitukset		1,184.2		24.0		8.8		36.4		17.5		1,171.7		22.9		4.2		1.0				31.4		1,163.2

		LISTYYHT		Listatut kiinteistösijoitusyhtiöt		415.3		8.4		6.5		1.6		10.2		427.9		8.3		4.8		0.4				9.7		416.3

		LISTY		Listatut kiinteistösijoitusyhtiöt		415.3		8.4		6.5		1.6		7.7		427.9		8.3		4.2		0.4				9.7		416.3

		FXLISTKS		Valuuttasuojat										2.5								0.1				0.0		0.0

		KPORAHYHT		Kiinteistöpääomarahastot		455.6		9.2		2.3		34.8		7.3		430.4		8.4		4.5		0.4				12.3		437.8

		KPORAH		Kiinteistöpääomarahastot		455.6		9.2		2.3		34.8		7.3		430.4		8.4		4.5		0.4				12.3		437.8

		FXKRAH		Valuuttasuojat										0.0								0.0				0.0		0.0

		ASYYHT		Listaamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt		313.4		6.4		0.0		0.0		0.0		313.4		6.1		3.0		0.2				9.4		309.1

		ASY		Listaamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt		313.4		6.4		0.0		0.0		0.0		313.4		6.1		3.0		0.2				9.4		309.1

		FXNLISTKS		Valuuttasuojat										0.0								0.0				0.0		0.0

		SIJOITUKSET		Kiinteistösijoitukset yhteensä		4,928.3		100.0		234.2		40.0		16.5		5,126.0		100.0		2.2		2.2				92.0		4,930.6



				* Suorien kotimaisten kiinteistösijoitusten nettotuotto 1.1. -30.6.2017 ennen arvonmuutoksia oli 1,7 %



		Hierarkiatason tunnus		Hierarkiatason nimi		XKIIRASIT		XKIIRASITSK		XKIIRASITJO

		SIJOITUKSET		Sijoitukset		0		0		0

				Pyöristetty luku →						







		Kiinteistösijoitukset, ulkoinen jakauma				XMAARVAL				CBINVESA		CIMYMYH		CIARVMUTUL		CBMAARV										INETTORAH		XSIPO

						2016																				1.7

						31.12.2016

milj. e		%		1-6/2017
Investoinnit
milj. e		1-6/2017  
Myynnit
milj. e		1-6/2017
Arvonmuutos
milj. e		30.6.2017

milj. e		%		6 kk
Tuotto
%		6 kk
Tuotto-
kontribuutio %				1-6/2017
Nettotuotto 
Meur		6/2017
Sit. pääoma 
Meur

		SUORAT		Suorat kiinteistösijoitukset		3,744.0		89.2		225.4		3.6		-11.5		3,954.3		90.2		1.3		1.2				60.6		3,767.4

		SUORKOT		Suorat kotimaiset *		3,184.7		75.8		67.8		-0.0		4.8		3,257.3		74.3		1.8		1.4				53.1		3,175.6

		KIINTJAOS		Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet		2,833.1		67.5		54.8		-0.0		-0.5		2,887.5		65.9		1.8		1.2				50.3		2,821.6

		ASUNNOT		Asunnot		704.8		16.8		40.7		0.0		0.0		745.5		17.0		1.6		0.3				11.8		715.9

		TOIMISTOT		Toimistot		883.0		21.0		6.2		0.0		0.0		889.2		20.3		1.3		0.3				11.5		876.7

		LIIKETILAT		Liiketilat		350.8		8.4		1.4		0.0		0.0		352.2		8.0		2.7		0.2				9.4		344.9

		HOTELLIT		Hotellit		368.4		8.8		4.1		0.0		-0.1		372.4		8.5		1.5		0.1				5.7		366.7

		VARASTO		Varastot		249.4		5.9		0.1		0.0		-0.4		249.0		5.7		3.5		0.2				8.8		242.0

		MUUT		Muut		276.7		6.6		2.4		-0.0		-0.0		279.1		6.4		1.1		0.1				3.1		275.5

		ARVOP		Kiinteistöjen hallintayhteisöt		351.5		8.4		13.0		0.0		5.3		369.8		8.4		2.3		0.2				2.8		353.9

		ARVOPTOIM		Toimistot		210.8		5.0		13.0		0.0		5.3		229.1		5.2		2.5		0.1				0.0		213.9

		ARVOPLIIKE		Liiketilat		111.7		2.7		0.0		0.0		-0.0		111.7		2.5		2.5		0.1				2.8		111.0

		ARVOPMUUT		Muut		29.0		0.7		0.0		0.0		0.0		29.0		0.7		0.0		0.0				0.0		29.0

		SUORULYHT		Suorat ulkomaiset		559.4		13.3		157.5		3.6		-16.2		697.0		15.9		-1.5		-0.2				7.5		591.8

		SUORUL		Kiinteistöjen hallintayhteisöt		559.4		13.3		157.5		3.6		-16.2		697.0		15.9		-1.5		-0.2				7.5		591.8

		SUORULAS		Asunnot		148.8		3.5		47.7		0.0		-16.2		180.3		4.1		-7.2		-0.3				3.0		183.6

		SUORULTOIM		Toimistot		387.9		9.2		109.8		3.7		-0.0		494.0		11.3		1.1		0.1				4.3		385.6

		SUORULLIIKE		Liiketilat		22.7		0.5		0.0		-0.0		-0.0		22.6		0.5		0.9		0.0				0.3		22.7

		EPASUORAT		Epäsuorat kiinteistösijoitukset		455.6		10.8		2.3		34.8		7.3		430.4		9.8		4.5		0.5				12.3		437.8

		KPORAH		Kiinteistörahastot		455.6		10.8		2.3		34.8		7.3		430.4		9.8		4.5		0.5				12.3		437.8

		SIJOITUKSET		Kaikki yhteensä		4,199.6		100.0		227.7		38.4		-4.2		4,384.7		100.0		1.6		1.6				72.9		4,205.1



				* Suorien kotimaisten kiinteistösijoitusten nettotuotto 1.1. -30.6.2017 ennen arvonmuutoksia oli 1,7 %



		798011		Antiloopin tavallinen laina		0				0		0		0		0												0



		Sec no		1/1/16						Ostot		Myynnit		SCD tuotto		12/31/16

		798011		25,739,920		0				46,218,500		-73,989,479		2,028,206		0												47777981.1095833

												71,958,420













						2013		2014		2015		2016		6/2017

														6				2015

						2013		2014		2015		2016		2017

		SUORAT		Suorat kiinteistösijoitukset		3,101.3		3,243.6		3,427.8		3,744.0		3,954.3

		SUORKOT		Suorat kotimaiset *		3,101.3		3,189.5		3,030.6		3,184.7		3,257.3

		KIINTJAOS		Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet		3,101.3		3,189.5		2,695.1		2,833.1		2,887.5				2016

		ASUNNOT		Asunnot		682.2		710.9		600.0		704.8		745.5

		TOIMISTOT		Toimistot		1,169.9		1,208.0		882.7		883.0		889.2

		LIIKETILAT		Liiketilat		405.0		435.6		367.8		350.8		352.2

		HOTELLIT		Hotellit		301.0		315.8		321.1		368.4		372.4

		VARASTO		Varastot		261.3		251.7		258.3		249.4		249.0

		MUUT		Muut		281.9		267.4		265.2		276.7		279.1

		ARVOP		Hallintayhteisöt, kotimaiset		0.0		0.0		335.5		351.5		369.8

		SUORULYHT		Suorat ulkomaiset		0.0		54.1		397.2		559.4		697.0

		SUORUL		Hallintayhteisöt, ulkomaiset		0.0		54.1		397.2		559.4		697.0

				Epäsuorat kiinteistösijoitukset		542.8		491.8		507.7		455.6		430.4

		KPORAH		Kiinteistörahastot		542.8		491.8		507.7		455.6		430.4

				Kaikki yhteensä		3,644.1		3,735.3		3,935.5		4,199.6		4,384.7				4.4 %



		MUUT

Hiltunen Aleksi: Hiltunen Aleksi:
Tähän lisättävä "tavalliset lainat" Antiloopille yms.		Muut		0		0

		798011		Antiloopin tavallinen laina						25.742773





				Syöttötieto		12/31/12		12/31/13		12/31/14





						milj.e		milj.e		milj.e

				Asunnot		642.8		682.2

				Toimistot		1,113.9		1,169.9

				Liiketilat		336.1		405.0

				Hotellit		299.0		301.0

				Varastot		270.1		261.3

				Muut 		281.0		281.9

				Kiinteistöjen hallintayhteisöt

				Suorat ulkomaiset						54.1

				Suorat yhteensä		2,942.9		3,101.3

				Kiinteistöpääomarahastot 		522.8		542.8		491.8

				Epäsuorat yhteensä		522.8		542.8

				Kaikki yhteensä		3,465.7		3,644.1

















































































































														SUORKOT				SUORUL		KPORAH

														Kotimaiset		Ulkomaiset		Kiinteistöjen hallintayhteisöt (ilman valuuttasuojia)		Kiinteistöpääomarahastot (ilman valuuttasuojia)

						12						12/2014		3,189.5		568.6		0.0		0.0				85%		15%

						12						12/2015		3,004.9		710.0		397.2		507.7				81%		19%

		2014				12		CBMAARV		Markkina-arvo		12/2016		3,184.7		736.6		559.4		455.6				81%		19%

		2015				-5						-5/2017		0.0		0.0		0.0		0.0

		2016				-4						-4/2017		0.0		0.0		0.0		0.0

		2017				-3						-3/2017		0.0		0.0		0.0		0.0

		2017				-2		CIARVMUTUL		Arvonmuutostulos		-2/2017		0.0		0.0		0.0		0.0

		2017				-1						-1/2017		0.0		0.0		0.0		0.0

		2017				0						0/2017		0.0		0.0		0.0		0.0

		2017				1						1/2017		1.3		-1.1		-3.5		2.4

		2017				2						2/2017		2.5		12.4		2.2		10.2

		2017				3						3/2017		3.7		12.2		0.2		12.0

		2017				4						4/2017		5.0		1.2		-5.3		6.5

		2017				5						5/2017		3.5		-3.0		-11.3		8.3

		2017				6						6/2017		4.8		-8.9		-16.2		7.3

		2017				-5						-5/2017		0.0		0.0		0.0		0.0

		2017				-4						-4/2017		0.0		0.0		0.0		0.0

		2017				-3						-3/2017		0.0		0.0		0.0		0.0

		2017				-2		CBINVESA		Investoinnit		-2/2017		0.0		0.0		0.0		0.0

		2017				-1						-1/2017		0.0		0.0		0.0		0.0

		2017				0						0/2017		0.0		0.0		0.0		0.0

		2017				1						1/2017		6.3		0.1		0.0		0.1

		2017				2						2/2017		12.3		47.5		47.4		0.2

		2017				3						3/2017		23.7		47.6		47.4		0.3

		2017				4						4/2017		35.6		48.4		47.7		0.7

		2017				5						5/2017		58.1		48.6		47.7		0.9

		2017				6						6/2017		67.8		159.8		157.5		2.3

		2017				-5						-5/2017		0.0		0.0		0.0		0.0

		2017				-4						-4/2017		0.0		0.0		0.0		0.0

		2017				-3						-3/2017		0.0		0.0		0.0		0.0

		2017				-2		CIMYMYH		Myynnit		-2/2017		0.0		0.0		0.0		0.0

		2017				-1						-1/2017		0.0		0.0		0.0		0.0

		2017				0						0/2017		0.0		0.0		0.0		0.0

		2017				1						1/2017		0.0		3.0		0.0		3.0

		2017				2						2/2017		0.0		6.0		0.0		6.0

		2017				3						3/2017		0.0		10.4		3.9		6.6

		2017				4						4/2017		0.0		23.2		3.8		19.4

		2017				5						5/2017		-0.0		31.7		4.1		27.7

		2017				6						6/2017		0.0		38.4		3.6		34.8

		2017				6		CBMAARV		Markkina-arvo		6/2017		3,257.3		1,127.4		697.0		430.4				74%		26%

		2017

		2017





































































































































































































































































































































































Kotimaiset	85 %	85 %	74 %	74 %	74 %	74 %	

12/2014	12/2015	12/2016	-5/2017	-4/2017	-3/2017	-2/2017	-1/2017	0/2017	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	-5/2017	-4/2017	-3/2017	-2/2017	-1/2017	0/2017	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	-5/2017	-4/2017	-3/2017	-2/2017	-1/2017	0/2017	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	6/2017	Markkina-arvo	Arvonmuutostulos	Investoinnit	Myynnit	Markkina-arvo	3189.5022422654683	3004.883886229999	3184.6845882935131	0	0	0	0	0	0	1.2925836482800002	2.4528462447399999	3.7457484320500001	4.9937029003399998	3.5088795871799996	4.7561021375699992	0	0	0	0	0	0	6.2739203700000017	12.310361199999999	23.718438369999998	35.637836880000002	58.09860831000001	67.838866789999997	0	0	0	0	0	0	1.4092899999999999E-3	1.4092899999999999E-3	1.4092899999999999E-3	1.4092899999999999E-3	-1.4092899999999999E-3	1.0269999999999999E-3	3257.2805842210842	Ulkomaiset	15 %	15 %	26 %	26 %	26 %	26 %	

12/2014	12/2015	12/2016	-5/2017	-4/2017	-3/2017	-2/2017	-1/2017	0/2017	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	-5/2017	-4/2017	-3/2017	-2/2017	-1/2017	0/2017	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	-5/2017	-4/2017	-3/2017	-2/2017	-1/2017	0/2017	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	6/2017	Markkina-arvo	Arvonmuutostulos	Investoinnit	Myynnit	Markkina-arvo	568.57353499999999	710.00239643999998	736.60723278	0	0	0	0	0	0	-1.1472718900000003	12.35094537	12.18303843	1.1913797800000001	-2.9661605399999971	-8.9458107700000014	0	0	0	0	0	0	5.9201999999999998E-2	47.549821979999997	47.636193379999995	48.419030709999994	48.598441709999996	159.83727362999997	0	0	0	0	0	0	2.9866256299999998	6.0132106299999997	10.425442650000001	23.2404701	31.749379739999998	38.4216444700000	11	1127.39036698	

milj.

euroa





Bostadsfastigheter	

2013	2014	2015	2016	6/2017	682.24528918383317	710.92575793499998	599.99414562000004	704.83099345000028	745.53844570999991	Kontorsfastigheter	

2013	2014	2015	2016	6/2017	1169.8524790744254	1208	.0347034000001	882.67641617999971	882.99497480114007	889.22887529113984	Affärsfastigheter	

2013	2014	2015	2016	6/2017	405.03173090674738	435.63081851649997	367.83820541999995	350.79618579999999	352.17832600000003	Hotell fastigheter	

2013	2014	2015	2016	6/2017	300.97392760954875	315.82315979999998	321.07832567000003	368.42314727237397	372.40962111994406	Lagerfastigheter	

2013	2014	2015	2016	6/2017	261.31913868850023	251.65950441500001	258.31192912000006	249.35870488000003	249.01082087999998	Övriga fastigheter	

2013	2014	2015	2016	6/2017	281.87631865484104	267.42829819896701	265.19589082000005	276.74220911000009	279.12247144999992	Utländska direktinvesteringar i fastigheter	

2013	2014	2015	2016	6/2017	0	54.070140000000002	397.16671831000008	559.35293035999996	696.99870288	Fastighetsfonder	

2013	2014	2015	2016	6/2017	542.8219800600001	491.77022687999994	507.70030102999999	455.56761822999994	430.39166410000001	Mn euro



Residential	

2013	2014	2015	2016	6/2017	682.24528918383317	710.92575793499998	599.99414562000004	704.83099345000028	745.53844570999991	Office	

2013	2014	2015	2016	6/2017	1169.8524790744254	1208.0347034000001	882.67641617999971	882.99497480114007	889.22887529113984	Commercial	

2013	2014	2015	2016	6/2017	405.03173090674738	435.63081851649997	367.83820541999995	350.79618579999999	352.17832600000003	Hotel	

2013	2014	2015	2016	6/2017	300.97392760954875	315.82315979999998	321.07832567000003	368.42314727237397	372.40962111994406	Warehouse	

2013	2014	2015	2016	6/2017	261.31913868850023	251.65950441500001	258.31192912000006	249.35870488000003	249.01082087999998	Other	

2013	2014	2015	2016	6/2017	281.87631865484104	267.42829819896701	265.19589082000005	276.74220911000009	279.12247144999992	Foreign direct investments	2013	2014	2015	2016	6/2017	0	54.070140000000002	397.16671831000008	559.35293035999996	696.99870288	Real estate funds	

2013	2014	2015	2016	6/2017	542.8219800600001	491.77022687999994	507.70030102999999	455.56761822999994	430.39166410000001	EUR mill.



Asunnot	

2013	2014	2015	2016	6/2017	682.24528918383317	710.92575793499998	599.99414562000004	704.83099345000028	745.53844570999991	Toimistot	

2013	2014	2015	2016	6/2017	1169.8524790744254	1208.0347034000001	882.67641617999971	882.99497480114007	889.22887529113984	Liiketilat	

2013	2014	2015	2016	6/2017	405.	03173090674738	435.63081851649997	367.83820541999995	350.79618579999999	352.17832600000003	Hotellit	

2013	2014	2015	2016	6/2017	300.97392760954875	315.82315979999998	321.07832567000003	368.42314727237397	372.40962111994406	Varastot	

2013	2014	2015	2016	6/2017	261.31913868850023	251.65950441500001	258.31192912000006	249.35870488000003	249.01082087999998	Muut	

2013	2014	2015	2016	6/2017	281.87631865484104	267.42829819896701	265.19589082000005	276.74220911000009	279.12247144999992	Hallintayhteisöt, kotimaiset	

2013	2014	2015	2016	6/2017	0	0	335.53174673000001	351.53837298000002	369.79738083000007	Hallintayhteisöt, ulkomaiset	

2013	2014	2015	2016	6/2017	0	54.070140000000002	397.16671831000008	559.35293035999996	696.99870288	Kiinteistörahastot	

2013	2014	2015	2016	6/2017	542.8219800600001	491.77022687999994	507.70030102999999	455.56761822999994	430.39166410000001	milj. e













Asunnot	Toimistot	Liiketilat	Hotellit	Varastot	Muut	Hallintayhteisöt, kotimaiset	Hallintayhteisöt, ulkomaiset	Kiinteistörahastot	745.53844570999991	889.22887529113984	352.17832600000003	372.40962111994406	249.01082087999998	279.12247144999992	369.79738083000007	696.99870288	430.39166410000001	





Sijoitukset

		Tili		Tilin nimi				2017		2017		2016		2016		2015		2014		2013																																																																								ACCCODE8

								H1		12		12		H1		12		12		12																																																																												x

								H1/2017						H1/2016												SIJOITUSTEN JAKAUMA JA TUOTTO																SIJOITUSTEN JAKAUMA JA TUOTTO, SE																SIJOITUSTEN JAKAUMA JA TUOTTO, EN																																						x

																																																																																																x

						PERUSJAKAUMA, ME		H1/2017		2017		2016		H1/2016		2015		2014		2013								Perusjakauma
milj. e		 %		Riskijakauma
milj. e		 %		Tuotto
%		Volatiliteetti						Basallokering 
Mn euro		 %		Riskfördelning 
Mn euro		 %		Avkastning
%		Volatilitet						Basic breakdown
EUR mill.		 %		Risk breakdown
EUR mill.		 %		Return
 %		Volatility																										x

		FSIJ10				Korkosijoitukset		15,606.9		ERROR:#REF!		15,720.7		15,995.3		15,564.3		15,084.6		14,313.9						Korkosijoitukset		15,606.9		40.5		10,200.1		26.5		1.0						Ränteplaceringar		15,606.9		40.5		10,200.1		26.5		1.0						Fixed-income investments		15,606.9		40.5		10,200.1		26.5		1.0																												x

		FSIJ100				Lainasaamiset                                                                                                                                            		898.7		ERROR:#REF!		1,007.4		1,193.1		1,088.5		1,448.5		1,789.1						Lainasaamiset                                                                                                                                            		898.7		2.3		898.7		2.3		1.7						Lånefordringar		898.7		2.3		898.7		2.3		1.7						Loan receivables                                                                                                                   		898.7		2.3		898.7		2.3		1.7																												x

		FSIJ102				Joukkovelkakirjalainat		13,407.1		ERROR:#REF!		13,722.0		14,522.2		14,006.6		12,714.1		11,836.7						Joukkovelkakirjalainat		13,407.1		34.8		6,069.0		15.8		1.0		1.6				Masskuldebrevslån		13,407.1		34.8		6,069.0		15.8		1.0		1.6				Bonds		13,407.1		34.8		6,069.0		15.8		1.0		1.6																										x

		FSIJ1020				Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		4,094.3		ERROR:#REF!		4,139.8		4,512.3		4,245.8		5,026.0		4,444.2						Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		4,094.3		10.6		3,477.4		9.0		0.2						Masskuldebrevslån i offentliga samfund		4,094.3		10.6		3,477.4		9.0		0.2						Public corporation bonds		4,094.3		10.6		3,477.4		9.0		0.2																												x

		FSIJ1022				Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		9,312.8		ERROR:#REF!		9,582.3		10,009.9		9,760.7		7,688.1		7,392.4						Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		9,312.8		24.2		2,591.6		6.7		1.4						Masskuldebrevslån i övriga samfund		9,312.8		24.2		2,591.6		6.7		1.4						Other bonds		9,312.8		24.2		2,591.6		6.7		1.4																												x

		FSIJ104				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		1,301.1		ERROR:#REF!		991.3		280.0		469.3		922.0		688.1						Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		1,301.1		3.4		3,232.3		8.4		0.4						Övriga finansmarknadsinstrument och insättningar (inkl. fordringar och skulder som hänför sig till placeringarna)		1,301.1		3.4		3,232.3		8.4		0.4						Other money market instruments and deposits
(incl. investment receivables and payables)		1,301.1		3.4		3,232.3		8.4		0.4																												x

		FSIJ12				Osakesijoitukset		16,696.7		ERROR:#REF!		15,321.8		13,806.7		14,398.6		13,539.4		12,843.0						Osakesijoitukset		16,696.7		43.4		16,587.0		43.1		8.0						Aktieplaceringar		16,696.7		43.4		16,587.0		43.1		8.0						Equities and shares		16,696.7		43.4		16,587.0		43.1		8.0																												x

		FSIJ120				Noteeratut osakkeet 		13,336.8		ERROR:#REF!		12,053.5		10,740.9		11,393.6		10,708.1		10,323.3						Noteeratut osakkeet 		13,336.8		34.6		13,227.1		34.3		8.3		13.0				Noterade aktier		13,336.8		34.6		13,227.1		34.3		8.3		13.0				Listed equities and shares		13,336.8		34.6		13,227.1		34.3		8.3		13.0																										x

		FSIJ122				Pääomasijoitukset		2,392.9		ERROR:#REF!		2,303.5		2,079.9		2,003.1		1,677.6		1,458.3						Pääomasijoitukset		2,392.9		6.2		2,392.9		6.2		6.9						Kapitalplaceringar		2,392.9		6.2		2,392.9		6.2		6.9						Private equity investments		2,392.9		6.2		2,392.9		6.2		6.9																												x

		FSIJ124				Noteeraamattomat osakesijoitukset		967.0		ERROR:#REF!		964.8		985.9		1,001.9		1,153.7		1,061.4						Noteeraamattomat osakesijoitukset		967.0		2.5		967.0		2.5		5.7						Onoterade aktieplaceringar		967.0		2.5		967.0		2.5		5.7						Non-listed equities and shares		967.0		2.5		967.0		2.5		5.7																												x

		FSIJ14				Kiinteistösijoitukset		4,384.7		ERROR:#REF!		4,199.6		4,042.8		3,935.5		3,735.4		3,644.1						Kiinteistösijoitukset		4,384.7		11.4		4,384.7		11.4		1.6						Fastighetsplaceringar		4,384.7		11.4		4,384.7		11.4		1.6						Real estate investments		4,384.7		11.4		4,384.7		11.4		1.6																												x

		FSIJ140				Suorat kiinteistösijoitukset		3,954.3		ERROR:#REF!		3,744.0		3,558.2		3,427.8		3,243.6		3,101.3						Suorat kiinteistösijoitukset		3,954.3		10.3		3,954.3		10.3		1.3						Direkta fastighetsplaceringar		3,954.3		10.3		3,954.3		10.3		1.3						Real estate investments		3,954.3		10.3		3,954.3		10.3		1.3																												x

		FSIJ144				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 		430.4		ERROR:#REF!		455.6		484.6		507.7		491.8		542.8						Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 		430.4		1.1		430.4		1.1		4.5						Fastighetsfonder och kollektiva investeringsföretag		430.4		1.1		430.4		1.1		4.5						Real estate funds and joint investments		430.4		1.1		430.4		1.1		4.5																												x

		FSIJ16				Muut sijoitukset		1,818.9		ERROR:#REF!		1,972.2		1,899.6		1,942.5		1,836.0		1,469.2						Muut sijoitukset		1,818.9		4.7		6,661.6		17.3		-2.9						Övriga placeringar		1,818.9		4.7		6,661.6		17.3		-2.9						Other		1,818.9		4.7		6,661.6		17.3		-2.9																												x

		FSIJ160				Hedge-rahastosijoitukset		774.7		ERROR:#REF!		1,063.0		811.0		670.8		522.3		409.4						Hedge-rahastosijoitukset		774.7		2.0		774.7		2.0		-1.8		5.6				Placeringar i hedgefonder		774.7		2.0		774.7		2.0		-1.8		5.6				Hedge fund investments		774.7		2.0		774.7		2.0		-1.8		5.6																										x

		FSIJ162				Hyödykesijoitukset		7.2		ERROR:#REF!		-9.9		-1.4		-7.8		-0.2		7.8						Hyödykesijoitukset		7.2		0.0		93.6		0.2		-						Tillgångsplaceringar		7.2		0.0		93.6		0.2		-						Commodity investments		7.2		0.0		93.6		0.2		-																												x

		FSIJ164				Muut sijoitukset  		1,037.0		ERROR:#REF!		919.1		1090.01881451		1,279.6		1313.9		1052						Muut sijoitukset  		1,037.0		2.7		5,793.4		15.0		-2.3						Övriga placeringar		1,037.0		2.7		5,793.4		15.0		-2.3						Other investments		1,037.0		2.7		5,793.4		15.0		-2.3																												x

		FSIJ1				Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		38,507.2		ERROR:#REF!		37,214.4		35,744.5		35,841.0		34,195.5		32,270.2						Sijoitukset yhteensä		38,507.2		100.0		37,833.4		98.3		3.8		4.5				Placeringar sammanlagt		38,507.2		100.0		37,833.4		98.3		3.8		4.5				Investments total		38,507.2		100.0		37,833.4		98.3		3.8		4.5																										x

																										Johdannaisten vaikutus						673.8		1.7								Derivatens inverkan						673.8		1.7								Effect of derivatives						673.8		1.7																														x

																										Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		38,507.2				38,507.2		100.0								Placeringar till verkligt värde		38,507.2				38,507.2		100.0								Investments at current value		38,507.2				38,507.2		100.0																														x

																										Joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio on 0,3 vuotta																Masskuldebrevslånens modifierade duration är 0,3 år																The modified duration of bond investments is 0.3 years																																						x

																										Avoin valuuttapositio on 22,7 % sijoitusten markkina-arvosta.

																										Kokonaistuottoprosentti sisältää sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut																Totalavkastningsprocenten innehåller intäkter, kostnader och driftskostnader som inte hänförts till placeringsslag.																The total return percentage includes income, expenses and operating expenses not allocated to any investment types																																						x

																																																																																																x

																																																																																																x



																										SIJOITUSTEN PERUSJAKAUMA																SIJOITUSTEN PERUSJAKAUMAN KEHITYS																SIJOITUSTEN PERUSJAKAUMAN KEHITYS, SE																		SIJOITUSTEN PERUSJAKAUMAN KEHITYS, EN



						PERUSJAKAUMA, %		H1/2017		2017		2016		H1/2016		2015		2014		2013								H1/2017		2016		2015		2014		2013

		FSIJ10X				Korkosijoitukset		40.5		ERROR:#REF!		42.2		44.7		43.4		44.1		44.4						Korkosijoitukset		40.5		42.2		43.4		44.1		44.4

		FSIJ100X				Lainasaamiset                                                                                                                                            		2.3		ERROR:#REF!		2.7		3.3		3.0		4.2		5.5						Lainasaamiset		2.3		2.7		3.0		4.2		5.5

		FSIJ102X				Joukkovelkakirjalainat		34.8		ERROR:#REF!		36.9		40.6		39.1		37.2		36.7						Joukkovelkakirjalainat		34.8		36.9		39.1		37.2		36.7

		FSIJ1020X				Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		10.6		ERROR:#REF!		11.1		12.6		11.8		14.7		13.8						Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset*		3.4		2.7		1.3		2.7		2.1

		FSIJ1022X				Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		24.2		ERROR:#REF!		25.7		28.0		27.2		22.5		22.9						Osakesijoitukset		43.4		41.2		40.2		39.6		39.8

		FSIJ104X				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		3.4		ERROR:#REF!		2.7		0.8		1.3		2.7		2.1						Noteeratut osakkeet		34.6		32.4		31.8		31.3		32.0

		FSIJ12X				Osakesijoitukset		43.4		ERROR:#REF!		41.2		38.6		40.2		39.6		39.8						Pääomasijoitukset		6.2		6.2		5.6		4.9		4.5

		FSIJ120X				Noteeratut osakkeet 		34.6		ERROR:#REF!		32.4		30.0		31.8		31.3		32.0						Noteeraamattomat osakesijoitukset		2.5		2.6		2.8		3.4		3.3

		FSIJ122X				Pääomasijoitukset		6.2		ERROR:#REF!		6.2		5.8		5.6		4.9		4.5						Kiinteistösijoitukset		11.4		11.3		11.0		10.9		11.3

		FSIJ124X				Noteeraamattomat osakesijoitukset		2.5		ERROR:#REF!		2.6		2.8		2.8		3.4		3.3						Suorat kiinteistösijoitukset		10.3		10.1		9.6		9.5		9.6

		FSIJ14X				Kiinteistösijoitukset		11.4		ERROR:#REF!		11.3		11.3		11.0		10.9		11.3						Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		1.1		1.2		1.4		1.4		1.7

		FSIJ140X				Suorat kiinteistösijoitukset		10.3		ERROR:#REF!		10.1		10.0		9.6		9.5		9.6						Muut sijoitukset		4.7		5.3		5.4		5.4		4.6

		FSIJ144X				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 		1.1		ERROR:#REF!		1.2		1.4		1.4		1.4		1.7						Hedge-rahastosijoitukset		2.0		2.9		1.9		1.5		1.3

		FSIJ16X				Muut sijoitukset		4.7		ERROR:#REF!		5.3		5.3		5.4		5.4		4.6						Hyödykesijoitukset		0.0		-0.0		-0.0		-0.0		0.0

		FSIJ160X				Hedge-rahastosijoitukset		2.0		ERROR:#REF!		2.9		2.3		1.9		1.5		1.3						Muut sijoitukset		2.7		2.5		3.6		3.8		3.3

		FSIJ162X				Hyödykesijoitukset		0.0		ERROR:#REF!		-0.0		-0.0		-0.0		-0.0		0.0						Sijoitukset yhteensä		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0

		FSIJ164X				Muut sijoitukset  		2.7		ERROR:#REF!		2.5		3.0		3.6		3.8		3.3

		FSIJ1X				Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		100.0		ERROR:#REF!		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0



						Tilinpäätöskuvat





						RISKIJAKAUMA,ME		H1/2017		2017		2016		H1/2016		2015		2014		2013

		FSIJ20				Korkosijoitukset		10,200.1		ERROR:#REF!		13,161.1		17,000.4		12,814.2		13,774.3		13,398.6

		FSIJ200				Lainasaamiset                                                                                                                                            		898.7		ERROR:#REF!		1,007.4		1,193.1		1,088.5		1,448.5		1,789.1

																																																																

Hiltunen Aleksi: Hiltunen Aleksi:
Kuva lisätty 28.1.		FSIJ202				Joukkovelkakirjalainat		6,069.0		ERROR:#REF!		7,146.1		7,439.8		9,765.0		4,677.7		6,575.0

		FSIJ2020				Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		3,477.4		ERROR:#REF!		3,081.8		4,519.5		3,668.5		2,829.9		2,647.8

		FSIJ2022				Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		2,591.6		ERROR:#REF!		4,064.3		2,920.3		6,096.6		1,847.8		3,927.2

		FSIJ204				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		3,232.3		ERROR:#REF!		5,007.6		8,367.5		1,960.7		7,648.1		5,034.5

		FSIJ22				Osakesijoitukset		16,587.0		ERROR:#REF!		15,326.8		12,221.7		14,731.0		14,290.9		13,847.8

		FSIJ220				Noteeratut osakkeet 		13,227.1		ERROR:#REF!		12,058.4		9,155.9		11,726.0		11,459.6		11,328.1

		FSIJ222				Pääomasijoitukset		2,392.9		ERROR:#REF!		2,303.5		2,079.9		2,003.1		1,677.6		1,458.3

		FSIJ224				Noteeraamattomat osakesijoitukset		967.0		ERROR:#REF!		964.8		985.9		1,001.9		1,153.7		1,061.4

		FSIJ24				Kiinteistösijoitukset		4,384.7		ERROR:#REF!		4,199.6		4,042.8		3,935.5		3,735.4		3,644.1

		FSIJ240				Suorat kiinteistösijoitukset		3,954.3		ERROR:#REF!		3,744.0		3,558.2		3,427.8		3,243.6		3,101.3

		FSIJ244				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 		430.4		ERROR:#REF!		455.6		484.6		507.7		491.8		542.8

		FSIJ26				Muut sijoitukset		6,661.6		ERROR:#REF!		5,392.4		3,483.1		3,288.7		2,130.1		1,612.7

		FSIJ260				Hedge- rahastosijoitukset		774.7		ERROR:#REF!		1,063.0		811.0		670.8		522.3		409.4

		FSIJ262				Hyödykesijoitukset		93.6		ERROR:#REF!		136.5		-81.8		63.9		59.9		-29.8

		FSIJ264				Muut sijoitukset  		5,793.4		ERROR:#REF!		4,193.0		2,753.9		2,554.0		1,547.9		1,233.1

		FSIJ2				Sijoitukset yhteensä		37,833.4		ERROR:#REF!		38,079.9		36,748.1		34,769.4		33,930.8		32,503.1

		FSIJ28				Johdannaisten vaikutus		673.8		ERROR:#REF!		-865.5		-1,003.6		1,071.5		264.7		-232.9

		FSIJ1B				Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		38,507.2		ERROR:#REF!		37,214.4		35,744.5		35,841.0		34,195.5		32,270.2





						Korkosijoitukset ml. johdannaisten vaikutus		10,873.9				12,295.6		15,996.8		13,885.8		14,039.0		13,165.7						SIJOITUSTEN RISKIJAKAUMA																SIJOITUSTEN RISKIJAKAUMAN KEHITYS, FI																SIJOITUSTEN RISKIJAKAUMAN KEHITYS, SE																		SIJOITUSTEN RISKIJAKAUMAN KEHITYS, EN



						RISKIJAKAUMA, %		H1/2017		2017		2016		H1/2016		2015		2014		2013								H1/2017		2016		2015		2014		2013

		FSIJ20X				Korkosijoitukset		26.5		ERROR:#REF!		35.4		47.6		35.8		40.3		41.5						Korkosijoitukset		28.2		33.0		38.7		41.1		40.8

		FSIJ200X				Lainasaamiset                                                                                                                                            		2.3		ERROR:#REF!		2.7		3.3		3.0		4.2		5.5						Lainasaamiset		2.3		2.7		3.0		4.2		5.5

		FSIJ202X				Joukkovelkakirjalainat		15.8		ERROR:#REF!		19.2		20.8		27.2		13.7		20.4						Joukkovelkakirjalainat		15.8		19.2		27.2		13.7		20.4

		FSIJ2020X				Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		9.0		ERROR:#REF!		8.3		12.6		10.2		8.3		8.2						Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset*		10.1		11.1		8.5		23.1		14.9

		FSIJ2022X				Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		6.7		ERROR:#REF!		10.9		8.2		17.0		5.4		12.2						Osakesijoitukset		43.1		41.2		41.1		41.8		42.9

		FSIJ204X				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		8.4		ERROR:#REF!		13.5		23.4		5.5		22.4		15.6						Noteeratut osakkeet		34.3		32.4		32.7		33.5		35.1

		FSIJ22X				Osakesijoitukset		43.1		ERROR:#REF!		41.2		34.2		41.1		41.8		42.9						Pääomasijoitukset		6.2		6.2		5.6		4.9		4.5

		FSIJ220X				Noteeratut osakkeet 		34.3		ERROR:#REF!		32.4		25.6		32.7		33.5		35.1						Noteeraamattomat osakesijoitukset		2.5		2.6		2.8		3.4		3.3

		FSIJ222X				Pääomasijoitukset		6.2		ERROR:#REF!		6.2		5.8		5.6		4.9		4.5						Kiinteistösijoitukset		11.4		11.3		11.0		10.9		11.3

		FSIJ224X				Noteeraamattomat osakesijoitukset		2.5		ERROR:#REF!		2.6		2.8		2.8		3.4		3.3						Suorat kiinteistösijoitukset		10.3		10.1		9.6		9.5		9.6

		FSIJ24X				Kiinteistösijoitukset		11.4		ERROR:#REF!		11.3		11.3		11.0		10.9		11.3						Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		1.1		1.2		1.4		1.4		1.7

		FSIJ240X				Suorat kiinteistösijoitukset		10.3		ERROR:#REF!		10.1		10.0		9.6		9.5		9.6						Muut sijoitukset		17.3		14.5		9.2		6.2		5.0

		FSIJ244X				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 		1.1		ERROR:#REF!		1.2		1.4		1.4		1.4		1.7						Hedge-rahastosijoitukset		2.0		2.9		1.9		1.5		1.3																																																										Korkosijoitukset ml. johdannaisten vaikutus		Fixed-income incl. effect on derivatives		Ränteplaceringar inkl. derivatens inverkan

		FSIJ26X				Muut sijoitukset		17.3		ERROR:#REF!		14.5		9.7		9.2		6.2		5.0						Hyödykesijoitukset		0.2		0.4		0.2		0.2		-0.1																																																										Muut sijoitukset  		Other investments		Övriga placeringar

		FSIJ260X				Hedge- rahastosijoitukset		2.0		ERROR:#REF!		2.9		2.3		1.9		1.5		1.3						Muut sijoitukset		15.0		11.3		7.1		4.5		3.8																																																										Kiinteistösijoitukset		Real estate investments		Fastighetsplaceringar

		FSIJ262X				Hyödykesijoitukset		0.2		ERROR:#REF!		0.4		-0.2		0.2		0.2		-0.1						Sijoitukset yhteensä		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0																																																										Osakesijoitukset		Equities and shares		Aktieplaceringar

		FSIJ264X				Muut sijoitukset  		15.0		ERROR:#REF!		11.3		7.7		7.1		4.5		3.8						Joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio		0.3		0.6		0.8		-0.9		0.2

		FSIJ2X				Sijoitukset yhteensä		98.3		ERROR:#REF!		102.3		102.8		97.0		99.2		100.7

		FSIJ28X				Johdannaisten vaikutus		1.7		ERROR:#REF!		-2.3		-2.8		3.0		0.8		-0.7

		FSIJ1BX				Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		100.0		ERROR:#REF!		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0





						Tilinpäätöskuvat





						SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO		H1/2017		2017		2016		H1/2016		2015		2014		2013

		FSIJ30				Korkosijoitukset		159.2		ERROR:#REF!		589.4		51.8		209.1		339.0		625.3

		FSIJ300				Lainasaamiset                                                                                                                                            		16.2		ERROR:#REF!		36.7		21.3		48.0		68.2		83.1

		FSIJ302				Joukkovelkakirjalainat		137.7		ERROR:#REF!		506.6		4.7		122.8		212.9		542.7

		FSIJ3020				Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		7.7		ERROR:#REF!		75.6		116.3		-0.4		210.1

		FSIJ3022				Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		130.0		ERROR:#REF!		431.0		-111.6		123.2		2.8

		FSIJ304				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		5.3		ERROR:#REF!		46.1		25.9		38.4		57.9		-0.5

		FSIJ32				Osakesijoitukset		1,246.1		ERROR:#REF!		924.8		-510.8		1,418.9		1,406.9		2,249.5

		FSIJ320				Noteeratut osakkeet 		1,034.9		ERROR:#REF!		397.0		-655.0		1,009.8		1,017.8		1,882.8

		FSIJ322				Pääomasijoitukset		156.8		ERROR:#REF!		337.8		109.7		360.2		242.4		133.9

		FSIJ324				Noteeraamattomat osakesijoitukset		54.4		ERROR:#REF!		190.0		34.4		48.9		146.6		232.8

		FSIJ34				Kiinteistösijoitukset		68.7		ERROR:#REF!		253.1		65.9		283.8		191.8		165.0

		FSIJ340				Suorat kiinteistösijoitukset		49.1		ERROR:#REF!		235.9		61.6		222.7		148.6		148.0

		FSIJ344				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 		19.6		ERROR:#REF!		17.2		4.3		61.0		43.2		17.0

		FSIJ36				Muut sijoitukset		-56.5		ERROR:#REF!		-15.1		182.3		179.6		273.0		-95.7

		FSIJ360				Hedge- rahastosijoitukset		-14.6		ERROR:#REF!		42.8		-8.8		72.6		29.0		20.7

		FSIJ362				Hyödykesijoitukset		-16.1		ERROR:#REF!		-0.6		0.1		-44.4		2.9		8.9

		FSIJ364				Muut sijoitukset  		-25.8		ERROR:#REF!		-57.3		191.1		151.3		241.1		-125.3

		FSIJ3A				Sijoitukset yhteensä		1,417.5		ERROR:#REF!		1,752.2		-210.7		2,091.3		2,210.6		2,944.1

		FSIJ39				Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut		-12.2		ERROR:#REF!		-8.9		-2.8		-20.7		-22.2

		FSIJ3				Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		1,405.3		ERROR:#REF!		1,743.3		-213.5		2,070.6		2,188.4







						SITOUTUNUT PÄÄOMA		H1/2017		2017		2016		H1/2016		2015		2014		2013

		FSIJ40				Korkosijoitukset		15,624.6		ERROR:#REF!		16,167.6		16,254.9		16,744.2		14,395.8		13,870.0

		FSIJ400				Lainasaamiset                                                                                                                                            		967.2		ERROR:#REF!		1,127.9		1,136.0		1,293.7		1,584.4		2,079.5

		FSIJ402				Joukkovelkakirjalainat		13,420.3		ERROR:#REF!		14,245.7		14,337.3		14,342.0		12,166.8		10,334.5

		FSIJ4020				Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		4,029.9		ERROR:#REF!		4,331.2		4,302.8		5,081.0		4,832.7

		FSIJ4022				Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		9,390.4		ERROR:#REF!		9,914.5		10,034.6		9,261.0		7,334.2

		FSIJ404				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		1,237.2		ERROR:#REF!		794.0		781.6		1,108.6		644.6		1,456.1

		FSIJ42				Osakesijoitukset		15,666.3		ERROR:#REF!		14,125.9		14,251.4		12,213.2		12,867.3		10,759.6

		FSIJ420				Noteeratut osakkeet 		12,437.9		ERROR:#REF!		11,202.1		11,272.8		9,507.0		10,335.8		8,583.5

		FSIJ422				Pääomasijoitukset		2,279.2		ERROR:#REF!		1,999.1		2,002.1		1,690.9		1,487.6		1,362.1

		FSIJ424				Noteeraamattomat osakesijoitukset		949.2		ERROR:#REF!		924.7		976.5		1,015.3		1,043.9		814.0

		FSIJ44				Kiinteistösijoitukset		4,205.1		ERROR:#REF!		3,982.2		3,984.9		3,655.0		3,553.6		3,459.0

		FSIJ440				Suorat kiinteistösijoitukset		3,767.4		ERROR:#REF!		3,503.3		3,491.1		3,184.3		3,048.3		2,931.0

		FSIJ444				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 		437.8		ERROR:#REF!		479.0		493.9		470.7		505.3		528.0

		FSIJ46				Muut sijoitukset		1,946.1		ERROR:#REF!		1,722.7		1,724.6		1,744.5		1,539.9		1,650.0

		FSIJ460				Hedge- rahastosijoitukset		791.1		ERROR:#REF!		760.2		687.1		569.4		428.7		369.5

		FSIJ462				Hyödykesijoitukset		13.3		ERROR:#REF!		0.3		-0.5		12.9		3.9		-1.9

		FSIJ464				Muut sijoitukset  		1,141.7		ERROR:#REF!		962.1		1,038.0		1,162.2		1,107.3		1,282.5

		FSIJ4A				Sijoitukset yhteensä		37,442.2		ERROR:#REF!		35,998.4		36,215.9		34,357.0		32,356.5		29,738.5

		FSIJ49				Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut		0.0		ERROR:#REF!		0.0		0.0		0.0		0.0

		FSIJ4				Sitoutunut pääoma yhteensä		37,442.2		ERROR:#REF!		35,998.4		36,215.9		34,357.0		32,356.5		29,738.5







						TUOTTO -%		H1/2017		2017		2016		H1/2016		2015		2014		2013

		FSIJ50				Korkosijoitukset		1.0		ERROR:#REF!		3.6		0.3		1.2		2.4		4.5

		FSIJ500				Lainasaamiset                                                                                                                                            		1.7		ERROR:#REF!		3.3		1.9		3.7		4.3		4.0

		FSIJ502				Joukkovelkakirjalainat		1.0		ERROR:#REF!		3.6		0.0		0.9		1.7

		FSIJ5020				Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		0.2		ERROR:#REF!		1.7		2.7		-0.0		4.3		0.5

		FSIJ5022				Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		1.4		ERROR:#REF!		4.3		-1.1		1.3		0.0		8.9

		FSIJ504				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		0.4		ERROR:#REF!		5.8		3.3		3.5		9.0		0.0

		FSIJ52				Osakesijoitukset		8.0		ERROR:#REF!		6.5		-3.6		11.6		10.9		20.9

		FSIJ520				Noteeratut osakkeet 		8.3		ERROR:#REF!		3.5		-5.8		10.6		9.8		21.9

		FSIJ522				Pääomasijoitukset		6.9		ERROR:#REF!		16.9		5.5		21.3		16.3		9.8

		FSIJ524				Noteeraamattomat osakesijoitukset		5.7		ERROR:#REF!		20.5		3.5		4.8		14.0		28.6

		FSIJ54				Kiinteistösijoitukset		1.6		ERROR:#REF!		6.4		1.7		7.8		5.4		4.8

		FSIJ540				Suorat kiinteistösijoitukset		1.3		ERROR:#REF!		6.7		1.8		7.0		4.9		5.0

		FSIJ544				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 		4.5		ERROR:#REF!		3.6		0.9		13.0		8.5		3.2

		FSIJ56				Muut sijoitukset		-2.9		ERROR:#REF!		-0.9		10.6		10.3		17.7		-5.8

		FSIJ560				Hedge- rahastosijoitukset		-1.8		ERROR:#REF!		5.6		-1.3		12.8		6.8		5.6

		FSIJ562				Hyödykesijoitukset		-121.1		ERROR:#REF!		-159.8		-14.3		-344.0		76.1

		FSIJ564				Muut sijoitukset  		-2.3		ERROR:#REF!		-6.0		18.4		13.0		21.8

		FSIJ5A				Sijoitukset yhteensä		3.8		ERROR:#REF!		4.9		-0.6		6.1		6.8		9.8

		FSIJ59				Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut		0.0		ERROR:#REF!		0.0		0.0		0.0		0.0

		FSIJ5				Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		3.8		ERROR:#REF!		4.8		-0.6		6.0		6.8		9.8



						VOLATILITEETTI

		FSIJ60				Joukkovelkakirjalainat		1.6		ERROR:#REF!		1.8		1.6		1.8		1.7		2.2

		FSIJ62				Noteeraatut osakkeet		13.0		ERROR:#REF!		14.7		14.4		13.7		8.1		11.4

		FSIJ64				Hedge-rahastosijoitukset		5.6		ERROR:#REF!		7.9		7.7		7.1		3.8		6.9

		FSIJ6				Sijoitukset yhteensä		4.5		ERROR:#REF!		5.1		4.9		4.7		3		3.6



		FSIJ7				Joukkovelkairjalainojen modifioitu duraatio		0.3		ERROR:#REF!		0.6		0.9		0.8		-0.9		0.2







																										SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO 5 VUOTTA (TOIMINTAKERTOMUS)





						SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT, VUOSIKERTOMUS		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		2016		ERROR:#REF!		2015		2014		2013

		FSIJ5				Ilmarinen nimellistuotto		3.8		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		-0.6		ERROR:#REF!		9.8		7.5

		FSIJ5R				Ilmarinen reaalituotto		3.8		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		-0.6		ERROR:#REF!		9.8		7.5

		FSIJ5M				Muut		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0.0		ERROR:#REF!		7.6		8.6

		FSIJ5A5				Ilmarisen keskimääräinen nimellistuotto (5 v)		0.0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		5.0		ERROR:#REF!

		FSIJ5RA5				Ilmarisen keskimääräinen reaalituotto (5 v)		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		3.8		ERROR:#REF!

		FSIJ5AL				Ilmarisen keskimääräinen nimellistuotto (1997-)		0.0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		5.7		ERROR:#REF!

		FSIJ5RAL				Ilmarisen keskimääräinen reaalituotto (1997-)		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		4.0		ERROR:#REF!





		FSIJ9				Inflaatio, %		0.0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!

















						Tilinpäätöskuvat



																																																																																																x

																										NOTEERATTUJEN OSAKKEIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA 1														NOTEERATTUJEN OSAKKEIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA, SE														NOTEERATTUJEN OSAKKEIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA, EN																																										x

																																																																																																x

																																																																																																x

						NOTEERATTUJEN OSAKKEIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA, ME		H1/2017		2017		2016		H1/2016		2015		2014		2013																																																																												x

		FSIJ1201				Noteerattujen osakkeiden osuus Suomi		3,398.7		ERROR:#REF!		3,198.2		2,812.2		3,021.3																																																																																x

		FSIJ1202				Noteerattujen osakkeiden osuus Eurooppa		4,930.6		ERROR:#REF!		4,019.3		4,625.5		5,352.6																																																																																x

		FSIJ1203				Noteerattujen osakkeiden osuus USA		2652.3		ERROR:#REF!		2,511.6		2,070.5		1,833.2																																																																																x

		FSIJ1204				Noteerattujen osakkeiden osuus Japani		884.1		ERROR:#REF!		670.1		549.2		400.8																																																																																x

		FSIJ1205				Noteerattujen osakkeiden osuus Kiina		327.3		ERROR:#REF!		448.0		182.3		332.8																																																																																x		Finland		Finland

		FSIJ1206				Noteerattujen osakkeiden osuus Kehittyvät markkinat pl. Kiina		1,143.8		ERROR:#REF!		1,206.3		501.1		452.9																																																																																x		Europe		Europa

																																																																																																x		USA		USA

								13,336.8		ERROR:#REF!		12,053.5		10,740.9		11,393.6		0.0		0.0																																																																												x		Japan		Japan

																																																																																																x		China		Kina

																																																																																																x		Emerging markets
 excl. China		Tillväxt marknaden exl. Kina

						JAKAUMA, %		H1/2017		2017		2016		H1/2016		2015		2014		2013																																																																												x

		FSIJ1201X				Suomi		25.5		ERROR:#REF!		26.5		26.2		26.5		28.0		32.2																																																																												x

		FSIJ1202X				Eurooppa		37.0		ERROR:#REF!		33.3		43.1		47.0		38.5		35.0																																																																												x

		FSIJ1203X				USA		19.9		ERROR:#REF!		20.8		19.3		16.1		13.4		12.2																																																																												x

		FSIJ1204X				Japani		6.6		ERROR:#REF!		5.6		5.1		3.5		2.4		3.8																																																																												x

		FSIJ1205X				Kiina		2.5		ERROR:#REF!		3.7		1.7		2.9		6.1		3.4																																																																												x

		FSIJ1206X				Kehittyvät markkinat pl. Kiina		8.6		ERROR:#REF!		10.0		4.7		4.0		11.6		13.4																																																																												x

																																																																																																x

																																																																																																x

																																																																																																x

																										NOTEERATTUJEN OSAKKEIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA 2																																																																						x

























																																																																																																x

















						Tilinpäätöskuvat																																																																																										x

																																																																																																		x



																										JOUKKOVELKAKIRJASIJOITUSTEN LUOTTORISKIJAKAUMA







						JOUKKOVELKAKIRJASIJOITUSTEN LUOTTORISKIJAKAUMA		2017		2017		2016		ERROR:#REF!		2015

		FSIJ102B1				Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka AAA, milj. €		0.0		ERROR:#REF!		0.0		0.0		0.0										ERROR:#VALUE!

		FSIJ102B2				Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka AA, milj. €		0.0		ERROR:#REF!		0.0		0.0		0.0										ERROR:#VALUE!

		FSIJ102B3				Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka A, milj. €		0.0		ERROR:#REF!		0.0		0.0		0.0										ERROR:#VALUE!

		FSIJ102B4				Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka BBB, milj. €		0.0		ERROR:#REF!		0.0		0.0		0.0										ERROR:#VALUE!

		FSIJ102B5				Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka <BBB, milj. €		0.0		ERROR:#REF!		0.0		0.0		0.0										ERROR:#VALUE!

		FSIJ102B6				Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka NR, milj. €		0.0		ERROR:#REF!		0.0		0.0		0.0										ERROR:#VALUE!

								0.0		ERROR:#REF!		0.0		0.0		0.0







						JAKAUMA, %		2017		2017		2016		ERROR:#REF!		2015

		FSIJ102B1X				AAA		0.0		ERROR:#REF!		0.0		0.0		0.0										ERROR:#VALUE!

		FSIJ102B2X				AA		0.0		ERROR:#REF!		0.0		0.0		0.0										ERROR:#VALUE!

		FSIJ102B3X				A		0.0		ERROR:#REF!		0.0		0.0		0.0										ERROR:#VALUE!

		FSIJ102B4X				BBB		0.0		ERROR:#REF!		0.0		0.0		0.0										ERROR:#VALUE!

		FSIJ102B5X				<BBB		0.0		ERROR:#REF!		0.0		0.0		0.0										ERROR:#VALUE!

		FSIJ102B6X				NR		0.0		ERROR:#REF!		0.0		0.0		0.0

								0.0		ERROR:#REF!		0.0		0.0		0.0

















						Tilinpäätöskuvat

																																																																																																





























































Ilmarisen keskimääräinen reaalituotto (5 v)	Muut	Ilmarinen nimellistuotto	%



Equities and shares	H1/2017	2016	2015	2014	2013	43.074946644269673	41.184995457495063	41.101007455012613	41.791796308014469	42.912036491871753	Real estate investments	H1/2017	2016	2015	2014	2013	11.386619805158009	11.284890197292459	10.980428959785829	10.92374721754712	11.292461775879916	Other investments	H1/2017	2016	2015	2014	2013	17.299732935300614	14.490196894407612	9.1758092409598149	6.2291865343768889	4.9974899442829601	Fixed-income incl. effect on derivatives	H1/2017	2016	2015	2014	2013	28.238700615271689	33.039917450804758	38.742754344241774	41.055269940061521	40.798321671387228	





Aktieplaceringar	H1/2017	2016	H1/2016	2015	2014	2013	43.359977799697177	41.171790453151992	40.173626064247415	39.594127486297218	39.798340201901503	Fastighetsplaceringar	H1/2017	2016	H1/2016	2015	2014	2013	11.38661980514615	11.28489019783828	10.98042896070492	10.92374897292553	11.292465275227697	Övriga placeringar	H1/2017	2016	H1/2016	2015	2014	2013	4.7236021023969803	5.2996052778858465	5.4199006876530671	5.3691321134860424	4.5528086447585219	Ränteplaceringar inkl. derivatens inverkan	H1/2017	2016	H1/2016	2015	2014	2013	40.529800292759781	42.24371407112384	43.426044287394618	44.112991427291163	44.356385878112278	





Equities and shares	H1/2017	2016	H1/2016	2015	2014	2013	43.359977799697177	41.171790453151992	40.173626064247415	39.594127486297218	39.798340201901503	Real estate investments	H1/2017	2016	H1/2016	2015	2014	2013	11.38661980514615	11.28489019783828	10.98042896070492	10.92374897292553	11.292465275227697	Other investments	H1/2017	2016	H1/2016	2015	2014	2013	4.7236021023969803	5.2996052778858465	5.4199006876530671	5.3691321134860424	4.5528086447585219	Fixed-income incl. effect on derivatives	H1/2017	2016	H1/2016	2015	2014	2013	40.529800292759781	42.24371407112384	43.426044287394618	44.112991427291163	44.356385878112278	





Osakesijoitukset	H1/2017	2016	2015	2014	2013	43.074946644269673	41.184995457495063	41.101007455012613	41.791796308014469	42.912036491871753	Kiinteistösijoitukset	H1/2017	2016	2015	2014	2013	11.386619805158009	11.284890197292459	10.980428959785829	10.92374721754712	11.292461775879916	Muut sijoitukset	H1/2017	2016	2015	2014	2013	17.299732935300614	14.490196894407612	9.1758092409598149	6.2291865343768889	4.9974899442829601	Korkosijoitukset ml. johdannaisten vaikutus	H1/2017	2016	2015	2014	2013	28.238700615271689	33.039917450804758	38.742754344241774	41.055269940061521	40.798321671387228	





2013	Suomi	Eurooppa	USA	Japani	Kiina	Kehittyvät markkinat pl. Kiina	32.200000000000003	35	12.2	3.8	3.4	13.4	2014	Suomi	Eurooppa	USA	Japani	Kiina	Kehittyvät markkinat pl. Kiina	27.968317207151902	38.4836847123063	13.4162167632083	2.4361834766978498	6.0876381852589896	11.6079596553766	2015	Suomi	Eurooppa	USA	Japani	Kiina	Kehittyvät markkinat pl. Kiina	26.517435812415101	46.978765251594403	16.089389030274699	3.5181134960029401	2.9209402367947801	3.9753561729181	2016	Suomi	Eurooppa	USA	Japani	Kiina	Kehittyvät markkinat pl. Kiina	26.533690340992202	33.345184145222703	20.837056132219001	5.5590295555791798	3.7167591520788799	10.008280673908001	H1/2017	Suomi	Eurooppa	USA	Japani	Kiina	Kehittyvät markkinat pl. Kiina	25.483366297099799	36.969482143971298	19.887210581160101	6.6293210966583898	2.4539919271652999	8.5766279539451507	

%







Suomi	H1/2017	2016	2015	2014	2013	25.483366297099799	26.533690340992202	26.517435812415101	27.968317207151902	32.200000000000003	Eurooppa	H1/2017	2016	2015	2014	2013	36.969482143971298	33.345184145222703	46.978765251594403	38.4836847123063	35	USA	H1/2017	2016	2015	2014	2013	19.887210581160101	20.837056132219001	16.089389030274699	13.4162167632083	12.2	Japani	H1/2017	2016	2015	2014	2013	6.6293210966583898	5.5590295555791798	3.5181134960029401	2.4361834766978498	3.8	Kiina	H1/2017	2016	2015	2014	2013	2.4539919271652999	3.7167591520788799	2.9209402367947801	6.0876381852589896	3.4	Kehittyvät markkinat pl. Kiina	H1/2017	2016	2015	2014	2013	8.5766279539451507	10.008280673908001	3.9753561729181	11.6079596553766	13.4	

2015	2016	2017	

%







Osakesijoitukset	H1/2017	2016	H1/2016	2015	2014	2013	43.359977799697177	41.171790453151992	40.173626064247415	39.594127486297218	39.798340201901503	Kiinteistösijoitukset	H1/2017	2016	H1/2016	2015	2014	2013	11.38661980514615	11.28489019783828	10.98042896070492	10.92374897292553	11.292465275227697	Muut sijoitukset	H1/2017	2016	H1/2016	2015	2014	2013	4.7236021023969803	5.2996052778858465	5.4199006876530671	5.3691321134860424	4.5528086447585219	Korkosijoitukset	H1/2017	2016	H1/2016	2015	2014	2013	40.529800292759781	42.24371407112384	43.426044287394618	44.112991427291163	44.356385878112278	





2013	Finland	Europe	USA	Japan	China	Emerging markets	
 excl. China	32.200000000000003	35	12.2	3.8	3.4	13.4	2014	Finland	Europe	USA	Japan	China	Emerging markets	
 excl. China	27.968317207151902	38.4836847123063	13.4162167632083	2.4361834766978498	6.0876381852589896	11.6079596553766	2015	Finland	Europe	USA	Japan	China	Emerging markets	
 excl. China	26.517435812415101	46.978765251594403	16.089389030274699	3.5181134960029401	2.9209402367947801	3.9753561729181	2016	Finland	Europe	USA	Japan	China	Emerging markets	
 excl. China	26.533690340992202	33.345184145222703	20.837056132219001	5.5590295555791798	3.7167591520788799	10.008280673908001	H1/2017	Finland	Europe	USA	Japan	China	Emerging markets	
 excl. China	25.483366297099799	36.969482143971298	19.887210581160101	6.6293210966583898	2.4539919271652999	8.5766279539451507	

%







2013	Finland	Europa	USA	Japan	Kina	Tillväxt marknaden exl. Kina	32.200000000000003	35	12.2	3.8	3.4	13.4	2014	Finland	Europa	USA	Japan	Kina	Tillväxt marknaden exl. Kina	27.968317207151902	38.4836847123063	13.4162167632083	2.4361834766978498	6.0876381852589896	11.6079596553766	2015	Finland	Europa	USA	Japan	Kina	Tillväxt marknaden exl. Kina	26.517435812415101	46.978765251594403	16.089389030274699	3.5181134960029401	2.9209402367947801	3.9753561729181	2016	Finland	Europa	USA	Japan	Kina	Tillväxt marknaden exl. Kina	26.533690340992202	33.345184145222703	20.837056132219001	5.5590295555791798	3.7167591520788799	10.008280673908001	H1/201	7	Finland	Europa	USA	Japan	Kina	Tillväxt marknaden exl. Kina	25.483366297099799	36.969482143971298	19.887210581160101	6.6293210966583898	2.4539919271652999	8.5766279539451507	

%







Aktieplaceringar	H1/2017	2016	2015	2014	2013	43.074946644269673	41.184995457495063	41.101007455012613	41.791796308014469	42.912036491871753	Fastighetsplaceringar	H1/2017	2016	2015	2014	2013	11.386619805158009	11.284890197292459	10.980428959785829	10.92374721754712	11.292461775879916	Övriga placeringar	H1/2017	2016	2015	2014	2013	17.299732935300614	14.490196894407612	9.1758092409598149	6.2291865343768889	4.9974899442829601	Ränteplaceringar inkl. derivatens inverkan	H1/2017	2016	2015	2014	2013	28.238700615271689	33.039917450804758	38.742754344241774	41.055269940061521	40.798321671387228	





* Sisältää johdannaisten vaikutuksen 



Sijoitustoiminta_pitka 

		Tili		Tilin nimi				2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998														ACCCODE9

								H1		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12

								H1/2017





						SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN VUODESTA 1997		H1/2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998																		

		FSIJ5				Ilmarinen 		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		9.8		7.5		-4.0		10.8		15.8		-17.7		5.7		8.5		12.1		7.9		8.7		-0.5		-1.2		2.8		16.1		13.8		9.0

		FSIJ5R				Ilmarinen reaalituotto		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FSIJ5M				Muut				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		7.6		8.6		-2.3		10.6		12.9		-14.0		5.2		8.8		11.1		7.8		7.7		2.4		1.8		4.5		10.5		9.6		8.1

		FSIJ5A5				Ilmarisen keskimääräinen nimellistuotto (5 v)

		FSIJ5RA5				Ilmarisen keskimääräinen reaalituotto (5 v)

		FSIJ5AL				Ilmarisen keskimääräinen nimellistuotto (1997-)		ERROR:#NAME?

		FSIJ5RAL				Ilmarisen keskimääräinen reaalituotto (1997-)		ERROR:#NAME?





		FSIJ9				Inflaatio, %		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?





						SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN VUODESTA 1997										SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN VUODESTA 1997, SE																						SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN VUODESTA 1997, EN																								

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														



Ilmarisen keskimääräinen reaalituotto (1997-)	

H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	0	Ilmarisen keskimääräinen nimellistuotto (1997-)	

H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	0	Muut	

H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	0	0	7.6	8.6	-2.2999999999999998	10.6	12.9	-14	5.2	8.8000000000000007	11.1	7.8	7.7	2.4	1.8	4.5	10.5	9.6	8.1	Ilmarinen 	

H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	0	0	0	9.8000000000000007	7.5	-4	10.8	15.8	-17.7	5.7	8.5	12.1	7.9	8.6999999999999993	-0.5	-1.2	2.8	16.100000000000001	13.8	9	

%





Ilmarinen's annual average real return (1997-)	

H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	0	Ilmarinen's annual average nominal return	

H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	0	Other	

H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	0	0	7.6	8.6	-2.2999999999999998	10.6	12.9	-14	5.2	8.8000000000000007	11.1	7.8	7.7	2.4	1.8	4.5	10.5	9.6	8.1	Ilmarinen 	

H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	0	0	0	9.8000000000000007	7.5	-4	10.8	15.8	-17.7	5.7	8.5	12.1	7.9	8.6999999999999993	-0.5	-1.2	2.8	16.100000000000001	13.8	9	

%





Ilmarinens genomsnittliga realavkastning (1997-)	

H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	0	Ilmarinens genomsnittliga nominell avkastning (1997-)	

H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	0	Övriga bolag	

H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	0	0	7.6	8.6	-2.2999999999999998	10.6	12.9	-14	5.2	8.8000000000000007	11.1	7.8	7.7	2.4	1.8	4.5	10.5	9.6	8.1	Ilmarinen 	

H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	0	0	0	9.8000000000000007	7.5	-4	10.8	15.8	-17.7	5.7	8.5	12.1	7.9	8.6999999999999993	-0.5	-1.2	2.8	16.100000000000001	13.8	9	

%







Lainat

		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																																								ACCCODE10

								H1				12		12		12		12		12

								H1/2017





																										LAINAKANTA



						Korko  		12/31/14				Korko  				Uudet		12/31/13		Korko  								2017		Korko  		Uudet		2016		Korko  

						LAINAKANTA		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013								milj.e		    %    		lainat 2017		milj.e		    %    

		FLAI10				Sijoituslainat*		0.0		0.0		0.0				0.0		1,006.4								Sijoituslainat*		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		FLAI12				Takaisinlainat		0.0		0.0		0.0				0.0		782.7								Takaisinlainat		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		FLAI1				Yhteensä		0.0		0.0		0.0				0.0		1,789.1		0.0						Yhteensä		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		FLAI20				Sijoituslainat, uudet lainat*		0.0		0.0		0.0				0.0		89.5		124.0

		FLAI22				Takaisinlainat, uudet lainat		0.0		0.0		0.0				0.0		9.9		94.3						* Ei sisällä omistusyhteysyrityksinä käsitellyille kiinteistösijoituksille myönnettyjä lainoja.

		FLAI2				Yhteensä, uudet lainat		0.0		0.0		0.0				0.0		99.4		218.3

		FLAI30				Sijoituslainat,korko -%		0.0		0.0		0.0				0.0		3.4								LAINAKANTA (TOIMINTAKERTOMUS)

		FLAI32				Takaisinlainat, korko -%		0.0		0.0		0.0				0.0		4.0

		FLAI3				Lainakanta, korko -%		0.0		0.0		0.0				0.0		3.7										2017		Korko  		Uudet		2016		Korko  

																												milj.e		    %    		lainat 2017		milj.e		    %    

																										Sijoituslainat *		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																										Takaisinlainat		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																										Yhteensä		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0



																										* Ei sisällä omistusyhteysyrityksinä käsitellyille kiinteistösijoituksille myönnettyjä lainoja.











																										UUDET LAINAT 5V









































						Tilinpäätöskuvat																				* Ei sisällä omistusyhteysyrityksinä käsitellyille kiinteistösijoituksille myönnettyjä lainoja.





																										JÄRJESTÄMÄTTÖMÄTTÖMÄT LUOTOT (GRAAFI)





						JÄRJESTÄMÄTTÖMÄT LUOTOT		H1/2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013

		FLAI40				Järjestämättömät luotot, reaalivakuudelliset, milj.e		0.2				0.1				0.0		1.1		3.0

		FLAI42				Järjestämättömät luotot, vakuudettomat, milj.e		1.7				0.0				0.0		0.2		0.2

		FLAI4				Yhteensä, milj, e		1.9				0.1				0.0		1.3		3.2

		FLAI40X

		FLAI42X

		FLAI4X























																										JÄRJESTÄMÄTTÖMÄT LUOTOT (TAULUKKO)



																												H1/2017		Osuus		2016		Osuus

																												milj. e		kannasta		milj. e		kannasta

						JÄRJESTÄMÄTTÖMÄT LUOTOT		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013										 %				 %

						Reaalivakuudet, osuus kannasta		0.000		0.000		0.000				0.062										Reaalivakuudet		0.2		0.000		0.1		0.000

						Vakuudettomat, osuus kannasta		0.000		0.000		0.000				0.009										Vakuudettomat		1.7		0.000		0.0		0.000

						Yhteensä, osuus kannasta		0.000		0.000		0.000				0.072										Yhteensä		1.9		0.000		0.1		0.000



						Tilinpäätöskuvat





																										LAINAKANNAN VAKUUDET



																										Lainakannan		2017		Osuus		2016		Osuus

																										jakauma*		milj. e		%		milj. e		%

						LAINAKANNAN VAKUUDET		2017				2016														Reaalivakuudelliset lainat		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		ERROR:#DIV/0!

		FLAI80				Reaalivakuudelliset lainat, milj. e		0		0		0														Lainat, joissa on takaus		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		ERROR:#DIV/0!

		FLAI82				Lainat, joissa on takaus, milj. e		0		0		0														Lainat takaaja-yhteisöille		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		ERROR:#DIV/0!

		FLAI84				Lainat takaaja-yhteisöille, milj. e		0		0		0														Vakuudettomat lainat		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		ERROR:#DIV/0!

		FLAI86				Vakuudettomat lainat, milj. e		0		0		0														Kertyneet korot		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		ERROR:#DIV/0!

		FLAI88				Kertyneet korot, milj. e		0		0		0														Yhteensä		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		ERROR:#DIV/0!

		FLAI8				Yhteensä, milj. e		0		0		0

		FLAI89				Avoin positio, milj.e		0		0		0														Avoin positio 31.12.2017 0 milj.e, osuus kannasta 0 %

		FLAI89X				Avoin positio, %		0		0		0														Avoin positio tarkoittaa luottoriskille altistumista, joka määräytyy lainamäärän ja

																										saatujen vakuuksien vakuusarvojen erotuksena eli ”omalla riskillä” oleva määrä.																																				

																										* Ei sisällä omistusyhteysyrityksinä käsitellyille kiinteistösijoituksille myönnettyjä lainoja.																																				

						Tilinpäätöskuvat																																																								

																																																														





Sijoituslainat, uudet lainat*	Takaisinlainat, uudet lainat	

milj. e





Reaalivakuudelliset	H1/2017	2016	2015	2014	2013	0.19814404999999999	7.295198E-2	2.946497E-2	1.1000000000000001	3	Vakuudettomat	H1/2017	2016	2015	2014	2013	1.7302832699999999	0	0	0.2	0.2	milj. e





Kiinteistösijoitukset

		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																																																						ACCCODE7

								H1				12		H1		12		12		12

								H1/2017						H1/2016



																										Kiinteistösijoitukset, sijoitussuunnitelman mukainen ryhmittely





																												31.12.2015

Meur		%		1-6/2016
Investoinnit
Meur		1-6/2016  
Myynnit
Meur		1-6/2016
Arvonmuutos
Meur		30.6.2016

Meur		%		6 kk
Tuotto
%		6 kk
Tuotto-
kontribuutio %

																										Suorat kiinteistösijoitukset		3,402.1		73.4		325.7		213.0		4.2		3,515.4		75.0		1.9		1.4

																										Suorat kotimaiset *		3,004.9		64.8		220.6		178.3		-2.4		3,044.8		65.0		1.8		1.2

																										Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet		2,695.1		58.2		18.4		-0.5		-6.0		2,708.0		57.8		1.8		1.0

																										Asunnot		612.2		13.2		4.0		0.0		0.0		616.2		13.2		1.8		0.2

																										Toimistot		860.1		18.6		3.6		0.0		-4.0		859.7		18.4		1.5		0.3

																										Liiketilat		367.8		7.9		2.0		1.0		-0.0		368.8		7.9		2.3		0.2

																										Hotellit		321.1		6.9		3.6		0.0		-0.1		324.6		6.9		2.1		0.1

																										Varastot		258.3		5.6		0.0		0.0		-0.4		257.9		5.5		3.6		0.2

																										Muut		275.6		5.9		5.2		-1.5		-1.5		280.8		6.0		-0.1		-0.0

																										Kiinteistöjen hallintayhteisöt		309.8		6.7		202.2		178.8		3.6		336.8		7.2		2.0		0.1

																										Suorat ulkomaiset		397.2		8.6		105.1		34.7		6.5		470.6		10.0		2.3		0.2

																										Suorat ulkomaiset		397.2		8.6		105.1		34.7		3.0		470.6		10.0		1.5		0.2

																										Valuuttasuojat										3.5								0.1

																										Epäsuorat kiinteistösijoitukset**		1,232.1		26.6		3.2		17.4		-42.5		1,169.5		25.0		-0.6		-0.2

																										Listatut kiinteistösijoitusyhtiöt		418.2		9.0		-2.6		0.7		-32.8		378.6		8.1		-4.8		-0.4

																										Listatut kiinteistösijoitusyhtiöt		418.2		9.0		-2.6		0.7		-36.4		378.6		8.1		-5.6		-0.5

																										Valuuttasuojat										3.6								0.1

																										Kiinteistöpääomarahastot		507.7		11.0		4.2		16.7		-9.7		484.6		10.3		1.0		0.1

																										Kiinteistöpääomarahastot		507.7		11.0		4.2		16.7		-10.5		484.6		10.3		0.9		0.1

																										Valuuttasuojat										0.9								0.0

																										Listaamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt		306.2		6.6		0.0		0.0		0.0		306.2		6.5		2.3		0.1

																										Listaamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt		306.2		6.6		0.0		0.0		0.0		306.2		6.5		2.3		0.1

																										Valuuttasuojat										0.0								0.0

																										Kiinteistösijoitukset yhteensä		4,634.2		100.0		328.9		230.4		-38.3		4,684.9		100.0		1.2		1.2



																										* Suorien kotimaisten kiinteistösijoitusten nettotuotto 1.1. -30.6.2016 ennen arvonmuutoksia oli 1,9 %

																										** Tehdyt sitoumukset kiinteistörahastoihin olivat 895 Meur, josta sisäänkutsuttu oli 828 Meur eli maksamattomat sitoumukset olivat 68 Meur.







																										Ulkomaisten kiinteistösijoitusten osuus kiinteistösijoituksista, sijoitussuunnitelman mukainen ryhmittely







																																																		Vuosi		31.12.2014		30.6.2015		12/31/15		3/31/16		6/30/16

																																																		Kotimaiset, milj.e		3,889		3,542		3,628		3,639		3,640

																																																		Ulkomaiset milj.e		639		774		1,005		1,076		1,045

																																																		Kiinteistösijoitukset yhteensä		4,626		4,447		4,799		4,715		4,685

																																																		Ulkomaisten osuus, %		13.8 %		17.4 %		20.9 %		22.8 %		22.3 %













































																										Kiinteistösijoitusten rakenne









																																																				2012		2013		2014		2015		6/2016

																																																		Suorat kiinteistösijoitukset		2,943		3,101		3,244		3,428		3,558

																																																		Suorat kotimaiset *		2,943		3,101		3,190		3,031		3,088

																																																		Asunnot		643		682		711		600		616

																																																		Toimistot		1,114		1,170		1,208		883		860

																																																		Liiketilat		336		405		436		368		369

																																																		Hotellit		299		301		316		321		325

																																																		Varastot		270		261		254		258		258

																																																		Muut *		281		282		265		601		660

																																																		Suorat ulkomaiset						54		397		471

																																																		Epäsuorat kiinteistösijoitukset		523		543		492		508		485

																																																		Kiinteistösijoitusrahastot		523		543		492		508		485

																																																		Kaikki yhteensä		3,466		3,644		3,735		3,935		4,043































																										Vapaat tilat ml. saneerauskohteet, suorat kotimaiset kiinteistösijoitukset







																																																		Vapaat tilat		31.12.2014				31.12.2015				30.4.2016				31.5.2016				30.6.2016

																																																				m2		%		m2		%		m2		%		m2		%		m2		%

																																																		Asunnot		7,157		2.6		14,919		7.2		27,266		12.7		24,819		11.5		25,903		12.0

																																																		Toimistot		123,233		28.6		68,874		29.5		73,421		32.8		73,578		32.9		71,708		32.1

																																																		Liiketilat		1,576		1.1		6,488		5.6		6,133		5.2		5,721		4.9		5,721		4.9

																																																		Hotellit		8,657		12.5		3,651		5.2		3,409		4.9		3,592		5.2		3,672		5.3

																																																		Varastot		6,164		2.0		2,021		0.7		3,521		1.1		15,841		5.2		15,841		5.2

																																																		Muut		8,362		9.7		3,945		4.9		4,754		5.9		4,754		5.9		5,206		6.5

																																																		Vapaat tilat yht.		155,148		11.8		99,897		9.9		118,503		11.7		128,304		12.7		128,050		12.7

																																																		Kaikki tilat yht.		1,320,007				1,012,417				1,012,245				1,012,245				1,012,245

























																										Vapaiden tilojen osuus, ml. saneerauskohteet, suorat kotimaiset kiinteistösijoitukset



















































































































































































































Kotimaiset, milj.e	31.12.2014	30.6.2015	31.12.2015	31.3.2016	30.6.2016	3889.499647531321	3542.3379999999997	3628.47902183	3639.2732487042699	3640.2180693077298	Ulkomaiset milj.e	31.12.2014	30.6.2015	31.12.2015	31.3.2016	30.6.2016	638.52066720000005	773.99802765000004	1004.82709476	1075.6189101500001	1044.6478937500001	Ulkomaisten osuus, %	0.13802548962228683	0.17405339172232345	0.20937073870748016	0.22813224012558925	0.22298351798909885	

milj. e







Asunnot	

2012	2013	2014	2015	6/2016	642.79422839383324	682.24528918383317	710.92575793999993	599.99414562000004	616.19966487999977	Toimistot	

2012	2013	2014	2015	6/2016	1113.904728401289	1169.8524790744254	1208.0347034099998	882.67641617999971	859.69432935999998	Liiketilat	

2012	2013	2014	2015	6/2016	336.0749175767474	405.03173090674738	435.63081851999999	367.83820541999995	368.77826279999999	Hotellit	

2012	2013	2014	2015	6/2016	298.98997099954869	300.97392760954875	315.82315979999993	321.07832567000003	324.57358222773399	Muut *	

2012	2013	2014	2015	6/2016	281.03452351660667	281.87631865484104	264.95372916999997	600.72763755000005	660.48416541000006	Suorat ulkomaiset	2012	2013	2014	2015	6/2016	54.070140330000001	397.16671831000008	470.59174316999997	Epäsuorat kiinteistösijoitukset	

2012	2013	2014	2015	6/2016	522.82012500000008	542.8219800600001	491.77022687999994	507.70030102999999	484.62543997999995	milj. e



Asunnot	31.12.2014	31.12.2015	30.4.2016	31.5.2016	30.6.2016	2.5509112994285852	7.2461093174809674	12.677100153382579	11.539400352700882	12.043159132446963	Toimistot	31.12.2014	31.12.2015	30.4.2016	31.5.2016	30.6.2016	28.601640579687249	29.492934031837098	32.818197665842696	32.888329660604086	32.052333039812972	Liiketilat	31.12.2014	31.12.2015	30.4.2016	31.5.2016	30.6.2016	1.1411375751405783	5.5593112294076965	5.2352485737919157	4.8839784099028325	4.8839784099028307	Hotellit	31.12.2014	31.12.2015	30.4.2016	31.5.2016	30.6.2016	12.472499845120268	5.2382578649202403	4.8910017621094815	5.1537397473353082	5.2692526245099636	Varastot	31.12.2014	31.12.2015	30.4.2016	31.5.2016	30.6.2016	1.9583093601405268	0.65886700310569168	1.1480036052628479	5.1654455643136403	5.1654455643136403	Muut	31.12.2014	31.12.2015	30.4.2016	31.5.2016	30.6.2016	9.6890961169458425	4.9348154041294796	5.9461711086259834	5.9461711086259816	6.5115796162727557	Vapaat yhteensä	31.12.2014	31.12.2	015	30.4.2016	31.5.2016	30.6.2016	11.753571362825067	9.8671871635527317	11.706943163737291	12.675236795533406	12.650114409106273	

%





Asunnot	31.12.2014	31.12.2015	30.4.2016	31.5.2016	30.6.2016	7157	14918.500000000015	27266.300000000017	24819.299999999988	25902.800000000017	Toimistot	31.12.2014	31.12.2015	30.4.2016	31.5.2016	30.6.2016	123233	68874.200000000419	73421.199999999983	73578.100000000035	71707.799999999988	Liiketilat	31.12.2014	31.12.2015	30.4.2016	31.5.2016	30.6.2016	1576	6488.4000000000015	6132.8999999999978	5721.4000000000015	5721.4000000000015	Hotellit	31.12.2014	31.12.2015	30.4.2016	31.5.2016	30.6.2016	8657	3650.5	3408.5	3591.5999999999985	3672.0999999999985	Varastot	31.12.2014	31.12.2015	30.4.2016	31.5.2016	30.6.2016	6164	2020.5	3520.5	15840.5	15840.5	Muut	31.12.2014	31.12.2015	30.4.2016	31.5.2016	30.6.2016	8362	3945	4753.5	4753.5	5205.5	

m2







Kiinteistösijoitukset0

		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																																												ACCCODE11



																										KIINTEISTÖSIJOITUSTEN RAKENNE																		KIINTEISTÖSIJOITUSTEN RAKENNE

																																																																		

						Käypä arvo, milj. euroa		2014		2013		2012

		FKI11		Käypä arvo, toimistokiinteistöt		Toimistokiinteistöt		1,187		1170		1114

		FKI12		Käypä arvo, liikekiinteistöt		Liikekiinteistöt		1,003		967		905

		FKI13		Käypä arvo, asuinkiinteistöt		Asuinkiinteistöt		711		682		643

		FKI14		Käypä arvo,muut suorat kiinteistöt		Muut suorat sijoitukset		289		282		281

		FKI15		Käypä arvo, epäsuorat kiinteistösjoitukset		Epäsuorat sijoitukset		492		543		523

		FSIJ14		Kiinteistösijoitukset, perusjakauma		Yhteensä		3,682		3,644		3,466

		FKI11X		Käypä arvo, toimistokiinteistöt, %		Toimistokiinteistöt, %		32%		32%		32%

		FKI12X		Käypä arvo, liikekiinteistöt, %		Liikekiinteistöt, %		27%		27%		26%

		FKI13X		Käypä arvo, asuinkiinteistöt, %		Asuinkiinteistöt, %		19%		19%		19%

		FKI14X		Käypä arvo,muut suorat kiinteistöt, %		Muut suorat sijoitukset, %		8%		8%		8%

		FKI15X		Käypä arvo, epäsuorat kiinteistösjoitukset, %		Epäsuorat sijoitukset, %		13%		15%		15%

						Yhteensä, %		100%		100%		100%







												OK













																										VEDENKULUTUS (VUOSIKERTOMUS)





















						VEDENKULUTUS		2014		2013		2012		2011		2010

		FKI70		Kiinteistön vedenkulutus l/m3/v		Vedenkulutus		142		164		163		164		185























																										SÄHKÖNKULUTUS (VUOSIKERTOMUS)

















						SÄHKÖNKULUTUS (VUOSIKERTOMUS)		2014		2013		2012		2011		2010

		FKI71		Kiinteistön sähkönkulutus Kwh/m3/v		Sähkönkulutus		16.3		19.4		20		22		22





















																										LÄMMÖNKULUTUS (VUOSIKERTOMUS)

















						LÄMMÖNKULUTUS (VUOSIKERTOMUS)		2014		2013		2012		2011		2010

		FKI72		Kiinteistön lämmönkulutus KWh/m3/v		Lämmönkulutus		28.4		31.6		33		34		34



























																										KAUKOJÄÄHDYTYKSEN KULUTUS (VUOSIKERTOMUS)

















						KAUKOJÄÄHDYTYKSEN KULUTUS (VUOSIKERTOMUS)		2014		2013		2012		2011		2010

		FKI73		Kiinteistön kaukojäähdytyksen kulutus KWh/m3/v		Kaukojäähdytys		9		9		7		8		8

















																																																																		

																																																																		

																																																																		

																																																																		

																																																																		

																																																																		

































































































































































































































Toimistokiinteistöt	2014	2012	1187	1114	Liikekiinteistöt	2014	2012	1003	905	Asuinkiinteistöt	2014	2012	711	643	Muut suorat sijoitukset	2014	2012	289	281	Epäsuorat sijoitukset	2014	2012	492	523	Yhteensä	2014	2012	3682	3466	milj.e



2014	Toimistokiinteistöt	Liikekiinteistöt	Asuinkiinteistöt	Muut suorat sijoitukset	Epäsuorat sijoitukset	0.32237914177077676	0.27240630092341117	0.19310157523085281	7.8489951113525261E-2	0.13362303096143399	

Vedenkulutus

l/m3/v

Vedenkulutus	2014	2013	2012	2011	2010	142	164	163	164	185	

Sähkönkulutus

KWh/m3/v

Sähkönkulutus	2014	2013	2012	2011	2010	16.3	19.399999999999999	19.643840261339829	22.197692568872124	22.256849755579733	

Lämmönkulutus

KWh/m3/v

Lämmönkulutus	2014	2013	2012	2011	2010	28.4	31.6	32.892653950485766	34.375927817111503	34.364121710468758	

Kaukojäähdytyksen kulutus

KWh/m3/v

Kaukojäähdytys	2014	2013	2012	2011	2010	9.3000000000000007	8.6	7.273041770940627	8.3735300129114592	8.1016929527842336	



Vakavaraisuus_pitka

		Tili		Tilin nimi				2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999																ACCCODE13

								H1		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12

								H1/2017

																																																														

						VAKAVARAISUUSSEURANTA		H1/2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999

		FSOL1X1				Vakavaraisuuspääoma (Toimintapääoma v. 2012 saakka)		26.1		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		18.9		16.2		24.5		19.0		9.4		32.5		33.7		32.0		25.6		22.3		18.1		25.5		35.4		41.3		27.2		16.2

		FSOL1X1C				Tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettava osa								5.0		4.8		5.2		5.0		4.6

		FSOL3X1				Vakavaraisuusraja		12.0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		11.2		8.3		11.4		8.8		7.0		16.3		14.1		12.7		11.3		10.3		9.5		11.0		10.3		10.8		7.9		7.0

		FSOL3X4				Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä		48.0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		44.8		33.1		45.6		35.2		28.2		65.0		56.5		50.8		45.1		41.3		38.1		44.0		41.4		43.2		31.8		28.1

		FSOL1X1				Vakavaraisuuspääoma yhteensä		26.1		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		23.9		21.1		29.7		24.0		14.0		32.5		33.7		32.0		25.6		22.3		18.1		25.5		35.4		41.3		27.2		16.2

		FSOL1X2				Vakavaraisuusaste veraattuna vakavaraisuusrajaan		2.2		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		2.7		2.0		2.1		2.2

								2.2																																																						

																																																														

																																																														

						VAKAVARAISUUSSEURANTA VUODESTA 1997										VAKAVARAISUUSSEURANTA VUODESTA 1997, SE																				VAKAVARAISUUSSEURANTA VUODESTA 1997, EN																										

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

						Vakavaraisuusaste oli 2,2-kertainen verrattuna vakavaraisuusrajaan.										Solvensnivån var 2,2-faldig i förhållande till solvensgränsen.																				The solvency ratio was 2,2 times the solvency limit.																										

																																																														

																																																														

																																																equal -> equally? Vuonna 2014 "equal"

																																																														

						VAKAVARAISUUSSEURANTA VUODESTA 1997																																																								

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

						Vakavaraisuusaste oli rapotointiperiodin lopussa 2,2-kertainen verrattuna vakavaraisuusrajaan.																																																								

																																																														

																																																														

						Tilinpäätöskuvat																																																								

																																																														

																																																														



Vakavaraisuuspääoma (Toimintapääoma v. 2012 saakka)	H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	200	2	2001	2000	1999	26.1	0	0	18.899999999999999	16.2	24.5	19	9.4	32.5	33.700000000000003	32	25.6	22.3	18.100000000000001	25.5	35.4	41.3	27.2	16.2	Tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettava osa	H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	5	4.8	5.2	5	4.5999999999999996	Vakavaraisuuspääoma yhteensä	

H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	26.1	0	0	23.9	21.1	29.7	24	14.04602172382439	32.5	33.700000000000003	32	25.6	22.3	18.100000000000001	25.5	35.4	41.3	27.2	16.2	Vakavaraisuusraja	H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	12	0	0	11.2	8.3000000000000007	11.4	8.8000000000000007	7.0438965076324243	16.25	14.1	12.7	11.3	10.3	9.5	11	10.3	10.8	7.9	7	Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä	H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	48	0	0	44.8	33.1	45.6	35.200000000000003	28.175586030529697	65	56.5	50.8	45.1	41.3	38.1	44	41.4	43.2	31.8	28.1	% vastuuvelasta



Vakavaraisuuspääoma (Toimintapääoma v. 2012 saakka)	H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	26.1	0	0	18.899999999999999	16.2	24.5	19	9.4	32.5	33.700000000000003	32	25.6	22.3	18.100000000000001	25.5	35.4	41.3	27.2	16.2	Tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettava osa	H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	5	4.8	5.2	5	4.5999999999999996	Vakavaraisuuspääoma yhteensä	H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	26.1	0	0	23.9	21.1	29.7	24	14.04602172382439	32.5	33.700000000000003	32	25.6	22.3	18.100000000000001	25.5	35.4	41.3	27.2	16.2	Vakavaraisuusraja	H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	12	0	0	11.2	8.3000000000000007	11.4	8.8000000000000007	7.0438965076324243	16.25	14.1	12.7	11.3	10.3	9.5	11	10.3	10.8	7.9	7	% vastuuvelasta





Solvency capital	H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	26.1	0	0	18.899999999999999	16.2	24.5	19	9.4	32.5	33.700000000000003	32	25.6	22.3	18.100000000000001	25.5	35.4	41.3	27.2	16.2	Provision for pooled claims treated equal to solvency capital	H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	20	00	1999	5	4.8	5.2	5	4.5999999999999996	Solvency limit	H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	12	0	0	11.2	8.3000000000000007	11.4	8.8000000000000007	7.0438965076324243	16.25	14.1	12.7	11.3	10.3	9.5	11	10.3	10.8	7.9	7	Solvency capital total	H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	26.1	0	0	23.9	21.1	29.7	24	14.04602172382439	32.5	33.700000000000003	32	25.6	22.3	18.100000000000001	25.5	35.4	41.3	27.2	16.2	 % of technical provisions







Solvenskapital (Verksamhetskapital fram till 2012)	H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	26.1	0	0	18.899999999999999	16.2	24.5	19	9.4	32.5	33.700000000000003	32	25.6	22.3	18.100000000000001	25.5	35.4	41.3	27.2	16.2	Den andel av utjämningsbeloppet som ska jämställas med verksamhetskapitalet	H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	5	4.8	5.2	5	4.5999999999999996	Solvensgräns	H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	12	0	0	11.2	8.3000000000000007	11.4	8.8000000000000007	7.0438965076324243	16.25	14.1	12.7	11.3	10.3	9.5	11	10.3	10.8	7.9	7	Solvenskapital sammanlagt	H1/2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	26.1	0	0	23.9	21.1	29.7	24	14.04602172382439	32.5	33.700000000000003	32	25.6	22.3	18.100000000000001	25.5	35.4	41.3	27.2	16.2	procent av ansvarsskulden





Myynti

		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009																																						ACCCODE14

								H1				12		H1		12		12		12

								H1/2017						H1/2016

																																		NETTOASIAKASHANKINTA, KPL										NETTOASIAKASHANKINTA, MILJ. EUROA



						SIIRTOLIIKE		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009								H1/2017		H1/2016		Muutos						H1/2017		H1/2016		Muutos

		FMY1				Kokonaisnettomyynti, kpl		6,150				11,128		5,510		11,478		12,929		13,085		11,186		9,374		10,708		12,062						Nettoasiakashankinta, kpl		6,150		5,510		12%				Nettoasiakashankinta, milj.e		83		64		30%

		FMY10				TyEL -vakuutusten nettomyynti (uusmyynti ja nettosiirrot), kpl		2,166				4,203		2,161		4,162		5,003		5,025		4,837		4,243		4,957		6,376						TyEL-vakuutusten nettomyynti (uusmyynti ja nettosiirrot)		2,166		2,161		0%				TyEL-vakuutusten nettomyynti (uusmyynti ja nettosiirrot)		42		46		-8%

		FMY101				TyEL-vakuutusten uusmyynti, kpl		2,212				3,837		2,109		3,761		4,041		3,733		4,151		3,886		4,585		4,035						TyEL-vakuutusten uusmyynti		2,212		2,109		5%				TyEL-vakuutusten uusmyynti		49		53		-7%

		FMY102				TyEL -vakuutukset,nettosiirto kpl		-46				366		52		401		962		1,292		686		357		372		2,341						TyEL-vakuutusten nettosiirrot		-46		52		-188%				TyEL-vakuutusten nettosiirrot		-7		-7		0%

		FMY1021				TyEL -vakuutukset,tulevat kpl		1,056				2,617		1,061		2,735		2,786		3,110		2,519		2,262		2,009		3,685						YEL-vakuutusten nettomyynti (uusmyynti ja nettosiirrot)		3,984		3,349		19%				YEL-vakuutusten nettomyynti (uusmyynti ja nettosiirrot)		41		18		126%

		FMY1022				TyEL -vakuutukset,lähtevät kpl		-1,102				-2,251		-1,009		-2,334		-1,824		-1,818		-1,833		-1,905		-1,637		-1,344						YEL-vakuutusten uusmyynti		3,660		3,429		7%				YEL-vakuutusten uusmyynti		18		18		1%

		FMY13				YEL -vakuutusten nettomyynti (uusmyynti ja nettosiirrot), kpl		3,984				6,925		3,349		7,316		7,926		8,060		6,349		5,131		5,751		5,686						YEL-vakuutusten nettosiirrot		324		-80		-505%				YEL-vakuutusten nettosiirrot		23		0

		FMY131				YEL -vakuutusten uusmyynti, kpl		3,660				6,382		3,429		6,547		6,731		6,659		5,699		4,797		5,442		4,914

		FMY132				YEL -vakuutukset,nettosiirto,kpl		324				543		-80		769		1,195		1,401		650		334		309		772

		FMY1321				YEL -vakuutukset,tulevat kpl		2,165				4,112		1,748		4,322		4,105		4,430		3,216		3,026		2,646		2,381

		FMY1322				YEL -vakuutukset,lähtevät kpl		-1,841				-3,569		-1,828		-3,553		-2,910		-3,029		-2,566		-2,692		-2,337		-1,609



		FMY2				Kokonaisnettomyynti, me		82.9				93.7		63.9		97.6		160.2		172.7		200.8		142.6		77.6		351.8

		FMY20				TyEL -vakuutusten nettomyynti (uusmyynti ja nettosiirrot), milj.e		42.0				58.0		45.9		65.4		127.8		139.7		178.8		125.5		59.5		333.5

		FMY201				TyEL -vakuutusten uusmyynti, milj.e		49.1				95.2		53.0		94.5		70.7		91.7		106.2		113.4		69.2		259.5

		FMY202				TyEL, maksutulo,netto milj.e		-7.1				-37.2		-7.1		-29.1		57.1		48.0		72.6		12.1		-9.7		74.0

		FMY2021				TyEL, maksutulo,tulevat milj.e		54.9				151.4		47.2		145.5		176.6		166.8		174.7		119.0		87.9		149.0

		FMY2022				TyEL, maksutulo,lähtevät milj.e		-62.0				-188.6		-54.3		-174.6		-119.5		-118.8		-102.1		-106.9		-97.6		-75.0

		FMY23				YEL -vakuutusten nettomyynti (uusmyynti ja nettosiirrot), milj.e		40.9				35.7		18.1		32.2		32.4		33.0		22.0		17.1		18.1		18.3

		FMY231				YEL -vakuutusten uusmyynti, milj.e		18.1				32.0		17.9		27.2		25.7		26.6		19.1		15.2		16.8		15.4

		FMY232				YEL, maksutulo,netto milj.e		22.8				3.7		0.2		5.0		6.7		6.4		2.9		1.9		1.3		2.9

		FMY2321				YEL, maksutulo,tulevat milj.e		12.9				23.4		10.0		24.4		21.6		21.5		13.9		13.1		10.5		9.0

		FMY2322				YEL, maksutulo,lähtevät milj.e		9.9				-19.7		-9.8		-19.4		-14.9		-15.1		-11.0		-11.2		-9.2		-6.1







																																		TYEL-SIIRTOLIIKE										YEL-SIIRTOLIIKE























																																																																				

																																																																				

																																																																				

																																																																				























																																		 

						Tilinpäätöskuvat

																																																																				





TyEL, maksutulo,lähtevät milj.e	H1/2017	2016	H1/2016	2015	2014	2013	-61.992458999999997	-188.59800000000001	-54.2789	-174.6	-119.5	-118.8	TyEL, maksutulo,tulevat milj.e	H1/2017	2016	H1/2016	2015	2014	2013	54.882035999999999	151.399	47.177199999999999	145.5	176.6	166.8	TyEL, maksutulo,netto milj.e	-7.1104229999999999	-37.198999999999998	-7.1017000000000001	-29.099999999999994	57.099999999999994	48.000000000000014	

YEL, maksutulo,lähtevät milj.e	H1/2017	2016	H1/2016	2015	2014	2013	9.9188390000000002	-19.736999999999998	-9.7684999999999995	-19.399999999999999	-14.9	-15.1	YEL, maksutulo,tulevat milj.e	H1/2017	2016	H1/2016	2015	2014	2013	12.902032999999999	23.448	9.9527999999999999	24.4	21.6	21.5	YEL, maksutulo,netto milj.e	22.820872000000001	3.7109999999999999	0.18429999999999999	5	6.7000000000000011	6.4	







Liikekulut

		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																																								ACCCODE15



																										KOKONAISLIIKEKULUT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN



						KOKONAISLIIKEKULUT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						Milj.e		2017		2016		2015		2014		2013

		FZ5				Hoitokustannustuotoilla katettavat		53.2				53.5				52.4		105.6		108.7						Hoitokustannustuotoilla katettavat		53.2		53.5		52.4		105.6		108.7

		Z3				Sijoitustoiminnan tuotoilla katettavat		13.8				14.0				13.0		22.0		20.9						Sijoitustoiminnan tuotoilla katettavat		13.8		14.0		13.0		22.0		20.9

		Z10050				Työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katettavat		0.9				1.1				1.1		4.3		5.1						Työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katettavat		0.9		1.1		1.1		4.3		5.1

		Z221				Lakisääteisten maksujen osalla katettavat 		5.3				5.5				5.9		11.4		9.3						Lakisääteisten maksujen osalla katettavat 		5.3		5.5		5.9		11.4		9.3

		Z				Kokonaisliikekulut 		73.1				74.1				72.4		143.4		144.0						Kokonaisliikekulut 		73.1		74.1		72.4		143.4		144.0

		31				Maksutulo		2,124				2,131				2124.7		4087.0		4019.0

		FZX1				Toteutuneet kokonaisliikekulut, % maksutulosta		0.0		0.0		0.0				0.0		3.5		3.6						Toteutuneet kokonaisliikekulut, % maksutulosta		0.0		0.0		0.0		3.5		3.6





		FZ3X				Sijoitustoiminnan liikekulut, % sijoitusten yhteismäärästä		0.00		0.00		0.00				1.02		1.68		1.99







																										HOITOKUSTANNUSTULOS JA HOITOKULUSUHDE



						HOITOKUSTANNUSTULOS JA HOITOKULUSUHDE		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						Milj.e		2017		2016		2015		2014		2013

		FLI20				Maksun hoitokustannusosat ja muut vastaavat tuotot		0				0				0		141		136						Maksun hoitokustannusosat ja muut vastaavat tuotot		0.0		0.0		0.0		140.7		135.6

		FLI25				Hoitokustannustuotoilla
katettavat liikekulut		53.2				53.5				52.4		105.6		108.7						Hoitokustannustuotoilla katettavat liikekulut		-53.2		-53.5		-52.4		-105.6		-108.7

		FLI2				Hoitokustannustulos		-53.2				-53.5				-52.4		35.1		27.0						Hoitokustannustulos		-53.2		-53.5		-52.4		35.1		27.0

		FLI2X				Hoitokulusuhde, %		0.0				0.0				0.0		75.0		80.1						Liikekulut % hoitokustannustulosta		0.0		0.0		0.0		75.0		80.1











																										HOITOKUSTANNUSTULOS JA HOITOKULUSUHDE																HOITOKUSTANNUSTULOS JA HOITOKULUSUHDE, EN





























































																										HOITOKUSTANNUSTULOS JA HOITOKULUSUHDE, SE































































































































































																										TYÖKYVYTTÖMYYSRISKIN HALLINTA



						TYÖKYVYTTÖMYYSRISKIN HALLINTAOSAN TULOS		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						Milj.e		2017		2016		2015		2014		2013

		FLI30				Työkyvyttömyysriskin hallintaosa		0.0				0.0				0.0		5.0		5.0						Vakuutusmaksutulo; työkyvyttömyysriskin hallintaosa 		0.0		0.0		0.0		5.0		5.0

		Z10050				Työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokulut		0.9				1.1				1.1		4.3		5.1						Korvauskuluihin kirjatut työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katetut kulut		0.9		1.1		1.1		4.3		5.1

		FLI36				Liikekuluihin kirjatut HOKU-osalla katetut TYKY-riskin hall.kulut		0.0				4.9				4.6		4.6		2.4						Liikekuluihin kirjatut hoitokusannusosalla katetut työkyvyttömyysriskin hallitsemisesta aiheutuneet kulut *		0.0		4.9		4.6		4.6		2.4

		FLI3X				Työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokulut, % työkyvyttömyysriskin
hallintaosasta 		0.0		0.0		0.0				0.0		86.9		103.5						Työkyvyn ylläpitotoiminan hoitokulut /
Työkyvyttömyysriskin hallintaosa, %		0.0		0.0		0.0		86.9		103.5



																										* Vuodesta 2016 alkaen ei sisällä yhtiöön työsuhteessa olevan oman henkilöstön työkyvyttömyysriskin hallintaan liittyviä henkilöstökuluja

		FLI38				Uusien työkyvyttömyysriskin hallitsemiseksi tehtyjen palvelusopimusten kokonaiseuromäärä		0.0







						Tilinpäätöskuvat

																																																														

																																																														



Hoitokustannustuotoilla	
katettavat liikekulut	2017	2016	2015	2014	2013	53.176320510000004	53.451982419999993	52.449177339999999	105.59825434999999	108.66039903999999	Hoitokustannustulos	2017	2016	2015	2014	2013	-53.176320510000004	-53.451982419999993	-52.449177339999999	35.141745650000018	27	Hoitokulusuhde, %	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	75.030733515702707	80.105272538279507	milj.e



Activity-based operating expenses	2017	2016	2015	2014	2013	53.176320510000004	53.451982419999993	52.449177339999999	105.59825434999999	108.66039903999999	Loading profit	2017	2016	2015	2014	2013	-53.176320510000004	-53.451982419999993	-52.449177339999999	35.141745650000018	27	Operational efficiency, %	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	75.030733515702707	80.105272538279507	EUR Mill.



Driftskostnader som täcks med omkostnadsintäkterna	2017	2016	2015	2014	2013	53.176320510000004	53.451982419999993	52.449177339999999	105.59825434999999	108.66039903999999	Omkostnadsrörelsens resultat	2017	2016	2015	2014	2013	-53.176320510000004	-53.451982419999993	-52.449177339999999	35.141745650000018	27	Omkostnadsprocent	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	75.030733515702707	80.105272538279507	Mn euro





Liikekulut (2)

		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																																								ACCCODE15



																										KOKONAISLIIKEKULUT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN



						KOKONAISLIIKEKULUT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						Milj.e		2017		2016		2015		2014		2013

		FZ5				Hoitokustannustuotoilla katettavat		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		105.6		108.7						Hoitokustannustuotoilla katettavat		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		105.6		108.7

		Z3				Sijoitustoiminnan tuotoilla katettavat		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		22.0		20.9						Sijoitustoiminnan tuotoilla katettavat		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		22.0		20.9

		Z10050				Työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katettavat		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		4.3		5.1						Työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katettavat		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		4.3		5.1

		Z221				Lakisääteisten maksujen osalla katettavat 		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		11.4		9.3						Lakisääteisten maksujen osalla katettavat 		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		11.4		9.3

		Z				Kokonaisliikekulut 		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		143.4		144.0						Kokonaisliikekulut 		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		143.4		144.0

		31				Maksutulo		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		4087.0		4019.0

		FZX1				Toteutuneet kokonaisliikekulut, % maksutulosta		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		3.5		3.6						Toteutuneet kokonaisliikekulut, % maksutulosta		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		3.5		3.6





		FZ3X				Sijoitustoiminnan liikekulut, % sijoitusten yhteismäärästä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		1.68		1.99







																										HOITOKUSTANNUSTULOS JA HOITOKULUSUHDE



						HOITOKUSTANNUSTULOS JA HOITOKULUSUHDE		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						Milj.e		2017		2016		2015		2014		2013

		FLI20				Maksun hoitokustannusosat ja muut vastaavat tuotot		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		141		136						Maksun hoitokustannusosat ja muut vastaavat tuotot		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		140.7		135.6

		FLI25				Hoitokustannustuotoilla
katettavat liikekulut		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		105.6		108.7						Hoitokustannustuotoilla katettavat liikekulut		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		-105.6		-108.7

		FLI2				Hoitokustannustulos		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		35.1		27.0						Hoitokustannustulos		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		35.1		27.0

		FLI2X				Hoitokulusuhde, %		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		75.0		80.1						Liikekulut % hoitokustannustulosta		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		75.0		80.1











																										HOITOKUSTANNUSTULOS JA HOITOKULUSUHDE																HOITOKUSTANNUSTULOS JA HOITOKULUSUHDE, EN





























































																										HOITOKUSTANNUSTULOS JA HOITOKULUSUHDE, SE																HOITOKUSTANNUSTULOS JA HOITOKULUSUHDE, JULKAISU FI



























































																										HOITOKUSTANNUSTULOS JA HOITOKULUSUHDE, JULKAISU EN																HOITOKUSTANNUSTULOS JA HOITOKULUSUHDE, JULKAISU SE



































































































																										TYÖKYVYTTÖMYYSRISKIN HALLINTA



						TYÖKYVYTTÖMYYSRISKIN HALLINTAOSAN TULOS		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						Milj.e		2017		2016		2015		2014		2013

		FLI30				Työkyvyttömyysriskin hallintaosa		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		5.0		5.0						Vakuutusmaksutulo; työkyvyttömyysriskin hallintaosa 		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		5.0		5.0

		Z10050				Työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokulut		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		4.3		5.1						Korvauskuluihin kirjatut työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katetut kulut		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		4.3		5.1

		FLI36				Liikekuluihin kirjatut HOKU-osalla katetut TYKY-riskin hall.kulut		ERROR:#NAME?				4.9				4.6		4.6		2.4						Liikekuluihin kirjatut hoitokusannusosalla katetut työkyvyttömyysriskin hallitsemisesta aiheutuneet kulut *		ERROR:#NAME?		4.9		4.6		4.6		2.4

		FLI3X				Työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokulut, % työkyvyttömyysriskin
hallintaosasta 		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		86.9		103.5						Työkyvyn ylläpitotoiminan hoitokulut /
Työkyvyttömyysriskin hallintaosa, %		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		86.9		103.5



																										* Vuodesta 2016 alkaen ei sisällä yhtiöön työsuhteessa olevan oman henkilöstön työkyvyttömyysriskin hallintaan liittyviä henkilöstökuluja

		FLI38				Uusien työkyvyttömyysriskin hallitsemiseksi tehtyjen palvelusopimusten kokonaiseuromäärä		ERROR:#NAME?









																																																														

																																																														



Hoitokustannustuotoilla	
katettavat liikekulut	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	105.	59825434999999	108.66039903999999	Hoitokustannustulos	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	35.141745650000018	27	Hoitokulusuhde, %	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	75.030733515702707	80.105272538279507	milj.e









Hoitokustannustuotoilla	
katettavat liikekulut	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	105.59	825434999999	108.66039903999999	Hoitokustannustulos	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	35.141745650000018	27	Hoitokulusuhde, %	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	75.030733515702707	80.105272538279507	milj.e



Activity-based operating expenses	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	105.59825434999999	108.66039903999999	Loading profit	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	35.141745650000018	27	Operational efficiency, %	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	75.030733515702707	80.105272538279507	EUR Mill.



Driftkostnader som täcks med omkostnadsintäkterna	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	105.59825434999999	108.66039903999999	Omkostnadsrörelsens resultat	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	35.141745650000018	27	Omkostnadsprocent	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	75.030733515702707	80.105272538279507	Mn euro



Activity-based operating expenses	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	105.59825434999999	108.66039903999999	Loading profit	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	35.141745650000018	27	Operational efficiency, %	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	75.030733515702707	80.105272538279507	EUR Mill.



Driftskostnader som täcks med omkostnadsintäkterna	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	105.59825434999999	108.66039903999999	Omkostnadsrörelsens resultat	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	35.141745650000018	27	Omkostnadsprocent	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	75.030733515702707	80.105272538279507	Mn euro





Henkilöstö

		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																																								ACCCODE16



																														TYÖSUHTEIDEN LUKUMÄÄRÄ 31.12.

																																																														

						TYÖSUHTEIDEN LUKUMÄÄRÄ 		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																																										

		FHE10				Vakinaiset		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		562		561																																										436

		FHE12				Määräaikaiset		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		19		23																																										437

		FHE1				Työsuhteet yhteensä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		581		584																																										438

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																														PALKALLISET HENKILÖTYÖVUODET																																

																																																														

						PALKALLISET HENKILÖTYÖVUODET		2017				2016		KK-12		2015		2014		2013																																										

		FHE20				Vakituiset		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		512		526																																										439

		FHE22				Määräaikaiset		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		16		20																																										440

		FHE2				Henkilötyövuodet yhteensä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		529		546																																										441

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														













																														HENKILÖSTÖ SUHTEESSA VAKUUTETTUJEN JA ELÄKKEENSAAJIEN MÄÄRÄÄN



						HLÖSTÖ SUHTEESSA VAKUUTETTUJEN JA ELÄK.SAAJIEN MÄÄRÄÄN		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013

		FVAK41				TyEL-vakuutettuja		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		529,000		529,000

		FVAK43				YEL-vakuutuksenottajia		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		60,612		58,776

		FEL2				Eläkkeensaajia		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		313,962		307,934

		FVAK90				Vakuutetut ja eläkkeesaajat yhteensä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		903,574		895,710



		FHE2				Palkalliset HTV yht.		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		529		546

		FHE30				Palkalliset HTV:t HOKU		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		447		458



		FHE2X				HTV. yht		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		0.6		0.6

		FHE30X				HTV-hk		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?		0.5		0.5

















































						Tilinpäätöskuvat











Vakinaiset	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	562	561	Määräaikaiset	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	19	23	





HTV. yht	HTV-hk	





Vakituiset	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	512.1	526.1	Määräaikaiset	2017	2016	2015	2014	2013	0	0	0	16.399999999999999	19.8	



Arvop.kirjanpito

		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																																								ACCCODE16





																												EMOYHTIÖN SIJOITUKSET 31.12.								2017		2016								

						SIJOITUSTEN KÄYVÄT ARVOT LIITETIETOON		2017		KK-3		2016																																		

																												SIJOITUSTEN KÄYPÄ ARVO JA ARVOSTUSERO								Käypä arvo		Käypä arvo

		F110M				Kiinteistösijoitukset		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																Kiinteistösijoitukset

		F11000M				Kiinteistöt		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																		Kiinteistöt						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		F11300M				Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksessä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																		Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		F11345M				Kiinteistöosakkeet omistusyhteysyrityksessä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																		Kiinteistöosakkeet omistusyhteysyrityksissä						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		F11350M				Muut kiinteistöosakkeet  		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																		Muut kiinteistöosakkeet						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		F1140M				Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																		Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		F1142M				Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																		Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?



						Sijoitukset saman konsernin yrityksissä																						Sijoitukset saman konsernin yrityksissä

		F1150M				Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																		Osakkeet ja osuudet						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		F11160M				Rahoitusmarkkinavälineet, saman konsernin yritykset		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																		Rahoitusmarkkinavälineet						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		F11163M				Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																		Lainasaamiset						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?



						Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä																						Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä

		F1162M				Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																		Osakkeet ja osuudet						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		F1163M				Lainasaamiset omistusyhteysyrityksistä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																		Lainasaamiset						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?



		F117M				Muut sijoitukset		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																Muut sijoitukset

		F1170M				Osakkeet ja osuudet		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																		Osakkeet ja osuudet						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		F1172M				Rahoitusmarkkinavälineet		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																		Rahoitusmarkkinavälineet						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		F1175M				Kiinnelainasaamiset		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																		Kiinnelainasaamiset						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		F1176M				Muut lainasaamiset		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																		Muut lainasaamiset						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		F1177M				Talletukset		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																		Talletukset						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		F1178M				Muut sijoitukset		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																		Muut sijoitukset						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?



		F11M				Sijoitusten käypä arvo		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																								ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?















																												EMOYHTIÖN SIJOITUKSET 31.12.								2017		0		2016		-1

						JOHDANNAISET JA LYHYEKSIMYYNNIT, KIRJANPITOARVO		2017		KK-3		2016

																												JOHDANNAISTEN KÄYPÄ ARVO JA ARVOSTUSERO								Kirjanpitoarvo		Käypä arvo		Kirjanpitoarvo		Käypä arvo

		FAP110				Muut saamiset, kirjanpitoarvo		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FAP1100				Johdannaissaatavien hintaero, kirjanpitoarvo		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																Ei-suojaavien johdannaisten käypä arvo ja arvostusero

		FAP1102				Ennakkomaksusaatavat optiosopimuksista, kirjanpitoarvo		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FAP112				Muut velat, kirjanpitoarvo		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																Muut saamiset

		FAP1120				Johdannaisvelkojen hintaero, kirjanpitoarvo		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																		Johdannaisten hintaero						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FAP1122				Ennakkomaksuvelat optiosopimuksista, kirjanpitoarvo		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																		Ennakkomaksut optiosopimuksista						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FAP114				Muut siirtosaamiset ja -velat, kirjanpitoarvo		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FAP1140				Futuuri-, termiini- ja tuotonvaihtosopimukset, kirjanpitoarvo		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																Muut velat

																														Johdannaisten hintaero						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FAP13				Lyhyeksimyyntien kirjanpitoarvo		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																		Ennakkomaksut optiosopimuksista						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FAP130				Muut velat, kirjanpitoarvo		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FAP1300				Velat myydyistä osakelainoista, kirjanpitoarvo		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																Muut siirtosaamiset ja -velat

		FAP1302				Velat myydyistä jvk-lainoista, kirjanpitoarvo		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																		Futuuri-, termiini- ja tuotonvaihtosopimukset						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?



						JOHDANNAISET JA LYHYEKSIMYYNNIT, KÄYPÄ ARVO		2017		KK-3		2016																								ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FAP110M				Muut saamiset, käypä arvo		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FAP1100M				Johdannaissaatavien hintaero, käypä arvo		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																Arvostusero yhteensä										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?

		FAP1102M				Ennakkomaksusaatavat optiosopimuksista, käypä arvo		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FAP112M				Muut velat, käypä arvo		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FAP1120M				Johdannaisvelkojen hintaero, käypä arvo		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																LYHYEKSIMYYNTIEN KÄYPÄ ARVO JA ARVOSTUSERO								Kirjanpitoarvo		Käypä arvo		Kirjanpitoarvo		Käypä arvo

		FAP1122M				Ennakkomaksuvelat optiosopimuksista, käypä arvo		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FAP114M				Muut siirtosaamiset ja -velat, käypä arvo		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																Lyhyeksimyyntien käypä arvo ja arvostusero

		FAP1140M				Futuuri-, termiini- ja tuotonvaihtosopimukset, käypä arvo		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

																												Muut velat

		FAP13M				Lyhyeksimyyntien käypä arvo		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																		Velat myydyistä osakelainoista						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FAP130M				Muut velat, käypä arvo		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																		Velat myydyistä jvk-lainoista						ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FAP1300M				Velat myydyistä osakelainoista, käypä arvo		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FAP1302M				Velat myydyistä jvk-lainoista, käypä arvo		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																								ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?



																												Arvostusero yhteensä										ERROR:#NAME?				ERROR:#NAME?













																												EMOYHTIÖN AVOIMET ARVOPAPERILAINASOPIMUKSET 31.12.												2017		2016



						AVOIMET ARVOPAPERILAINASOPIMUKSET		2017		KK-3		2016																Lainaksi otetut arvopaperit

																												Määrä

		FAP20				Lainaksi otetut arvopaperit, määrä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																Käypä arvo												ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FAP22				Lainaksi otetut arvopaperit, käypä arvo		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																												ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

																												Lainaksi otetut osakkeet ovat pörssiosakkeita

						LAINASAAMISET		2017		KK-3		2016																Kaikki lainat ovat alle vuoden mittaisia ja milloin tahansa keskeytettävissä

		FAP3001				Pankkitakaus		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																Lainauksen vakuudeksi annettujen panttien käypä arvo on esitetty taseen liitetietojen kohdassa vakuudet ja vastuusitoumukset

		FAP3004				Takausvakuutus		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FAP3009				Muu vakuus		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FAP300				Vakuudelliset jäljellä oleva hankintameno		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																EMOYHTIÖN LAINASAAMISET 31.12.												2017		2016

		FAP309				Ei vakuudelliset jäljellä oleva hankintameno		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FAP30				Jäljellä oleva hankintameno yhteensä		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																Muiden lainasaamisten erittely vakuuden mukaan



		117500				Kiinnelainasaamiset		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																Pankkitakaus												ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		C11760				Muut lainasaamiset		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																Takausvakuutus												ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

																												Muu vakuus												ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FAP401				Konserniin kuuluville yhtiöille myönnetyt lainat		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

		FAP403				Osakkuusyrityksille myönnetyt lainat		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																Vakuudelliset jäljellä oleva hankintameno												ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?



																												Ei vakuudelliset jäljellä oleva hankintameno												ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?



																												Jäljellä oleva hankintameno yhteensä												ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?





																												Eläkelainasaamisten yhteismäärä tase-erittäin



																												Kiinnelainasaamiset												ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

																												Muut lainasaamiset												ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?



																												Jäljellä oleva hankintameno yhteensä												ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?





																												Lähipiirilainat



																												Konserniin kuuluville yhtiöille myönnetyt lainat												ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

																												Osakkuusyrityksille myönnetyt lainat												ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?

																																																														

																												Lainojen laina-ajat ovat 10−29 vuotta ja ne ovat sekä laina-aikana lyhennettäviä että laina-ajan lopussa maksettavia kertalyhenteisiä lainoja.																																		

																												Lainat on pääsääntöisesti sidottu joko kiinteään tai vaihtuvaan TyEL-viitekorkoon.																																		

																																																														

																																																														

																																																														

																																																														











Käännökset

				Kuva #		suomi		englanti		ruotsi

						Sijoitustuotto		Return on investments		Placeringsintäkter

						Sijoitusomaisuuden arvo		Value of investment assets		Placeringstillgångarnas värde

						Vakavaraisuuspääoma		Solvency capital		Solvenskapital

						Vakavaraisuusaste		Solvency ratio		Solvensnivå

						Vakavaraisuusasema		Solvency position		Solvensställning

						Maksutulo		Premiums written		Premieinkomst

						Maksetut eläkkeet		Pension expenditure		Utbetalda pensioner

						Eläkevakuutusten nettomyynti		Net sales of pension insurance		Nettoförsäljningen av pensionsförsäkringar

						Asiakashyvitykset		Client bonuses		Kundåterbäringar

						Hoitokulusuhde		Operational efficiency		Omkostnadsprocent

						prosenttia		per cent		procent

						miljardia euroa		EUR billion		miljarder euro

						miljoonaa euroa		EUR million		miljoner euro

						Vakuutusmaksutulo		Premiums written		Premieinkomst

						Hoitokustannustulos		Operational efficiency		Omkostnadsprocent

						Hoitokustannustuotoilla katettavat liikekulut		Activity-based operating expenses		Driftkostnader som täcks med omkostnadsintäkterna

						Liikekulut % hoitokustannustulosta = hoitokulusuhde		Operating expenses as a percentage of loading profit = Operational efficiency		Driftkostnaderna i % av omkostnadsrörelsens resultat = omkostnadsprocent

						TyEL		TyEL		ArPL

						YEL		YEL		FöPL

						Henkilötyövuodet / 1 000 vakuutettua		Person years/1,000 insured		Årsverken/1 000 försäkrade

						htv-yht		total py		årsverken sammanlagt

						htv-hk		py covered by expence loading component		årsverken som täcks med omkostnadsdelen

						Vakavaraisuuspääoma, milj. euroa		Solvency capital, EUR mill.		Solvenskapital, mn euro

						Hoitokustannustulos, milj. euroa		Loading profit, EUR mill.		Omkostnadsrörelsens resultat, mn euro

						Siirto asiakashyvityksiin, milj. euroa		Transfer to client bonuses, EUR mill.		Överföring till kundåterbäringar, mn euro

						Siirto asiakashyvityksiin/		Transfer to client bonuses of TyEL payroll, %		Överföring till kundåterbäringar, ArPL-lönesumma, %


						TyEL-palkkasumma, %		Transfer to client bonuses per continuous TyEL employment contract, EUR		Överföring till kundåterbäringar per ArPL-försäkrad, euro



						Vakuutusten lukumäärä		Number of insurance policies		Antalet försäkringar

						TyEL-vakuutukset		TyEL policies		FöPL-försäkringar

						YEL-vakuutukset		YEL policies		ArPL-försäkringar

						Vakuutettujen määrä		Number of insured		Antalet försäkrade

						TyEL		Insured under TyEL		ArPL-försäkrade

						YEL		Insured under YEL		FöPL-försäkrade

						Maksussa olevat eläkkeet		Pensions paid		Löpande pensioner

						Uudet eläkepäätökset		New pension decisions		Nya pensionsbeslut

						Vanhuuseläkkeet		Old-age pensions		Ålderspensioner

						Varhennetut vanhuuseläkkeet		Early old-age pensions		Förtida ålderspensioner

						Osa-aikaeläkkeet		Part-time pensions		Deltidspensioner

						Työkyvyttömyyseläkkeet		Disability pensions		Invalidpensioner

						Perhe-eläkkeet		Survivors’ pensions		Familjepensioner

						Kuntoutusoikeuspäätökset 		Right to rehabilitation		Beslut om rätten till rehabilitering 

						Uudet eläkepäätökset yhteensä		New pension decisions, total		Nya pensionsbeslut sammanlagt

						Kaikki eläkepäätökset yhteensä		Pension decisions, total		Alla pensionsbeslut sammanlagt

						Muut TyEL-YEL-laitokset		Other TyEL/YEL institutions		Övriga ArPL/FöPL-anstalter

						Lähdet: ETK:n tilastot 31.12.xxxx		Source: The Finnish Centre for Pensions 31 Dec xxxx		Källa: PSC 31.12.xxxx

						Sijoitustoiminta ja vakavaraisuus		Investments and solvency		Placeringsverksamhet och solvens

						Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		Net investment return at current value		Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde

						Ilmarinen		Ilmarinen		Ilmarinen

						Muut		Other		Övriga bolag

						Ilmarisen keskimääräinen reaalituotto (xx vuotta)		Ilmarinen's annual average real return (xx years)		Ilmarinens genomsnittliga realavkastning (xx år)

						Ilmarisen keskimääräinen nimellistuotto (xx vuotta)		Ilmarinen's annual average nomil return (xx years)		Ilmarinens genomsnittliga nominellavkastning (xx år)

						Ilmarisen reaalituotto		Ilmarinen's real return		Ilmarinens realavkastning

						3,5 % reaalituottokertymä		3.5% cumulative real return		3,5 % accumulerad realavkastning

						4,0 % reaalituottokertymä		4.0% cumulative real return		4,0 % accumulerad realavkastning

						Keskituotto 5 vuodelta		Average return over five years		Medelavkastning under 5 år

						Keskituotto 10 vuodelta		Average return over 10 years		Medelavkastning under 10 år

						Keskituotto vuodesta 1997		Average return since 1997		Medelavkastning från år 1997

						Reaalikeskituotto 5 vuodelta		Real average return over five years		Genomsnittlig realavkastning under 5 år

						Reaalikeskituotto 10 vuodelta		Real average return over 10 years		Genomsnittlig realavkastning under 10 år

						Reaalikeskituotto vuodesta 1997		Real average return since 1997		Genomsnittlig realavkastning sedan år 1997

						Suomalaiset osakkeet		Finnish equities and shares		Finländska aktier

						Eurooppalaiset osakkeet		European equities and shares		Europeiska aktier

						Euro valtionlainat		Euro government bonds		Euro statslån

						Euro yrityslainat		Euro corporate bonds		Euro företagslån

						Sijoitustuotto		Return on investments		Placeringsintäkter

						Perusjakauma		Basic breakdown		Basallokering

						Riskijakauma		Risk breakdown		Riskfördelning

						Tuotto		Return		Avkastning

						Volatiliteetti		Volatility		Volatilitet

						Sijoitusten jakauma ja tuotto		Asset allocation and return		Placeringsallokering och avkastning

						Korkosijoitukset		Fixed-income investments		Ränteplaceringar

						Lainasaamiset                                                                                                                                            		Loan reveivables		Lånefordringar  

						Joukkovelkakirjalainat		Bonds		Masskuldebrevslån

						Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		Public corporation bonds		Masskuldebrevslån i offentliga samfund

						Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		Other bonds		Masskuldebrevslån i övriga samfund

						Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset		Other money market instruments and deposits		Övriga finansmarknadsinstrument och insättningar

						(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		(incl. investment receivables and payables)		(inkl. fordringar och skulder som hänför sig till placeringarna)

						Osakesijoitukset		Equities and shares		Aktieplaceringar

						Noteeratut osakkeet 		Listed equities and shares		Noterade aktier

						Pääomasijoitukset		Private equity investments		Kapitalplaceringar

						Noteeraamattomat osakesijoitukset		Non-listed equities and shares		Onoterade aktieplaceringar

						Kiinteistösijoitukset		Real estate investments		Fastighetsplaceringar

						Suorat kiinteistösijoitukset		Direct real estate investment		Direkta fastighetsplaceringar

						Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 		Real estate funds and joint investments		Fastighetsfonder och kollektiva investeringsföretag

						Muut sijoitukset		Other investments		Övriga placeringar

						Hedge- rahastosijoitukset		Hedge fund investments		Placeringar i hedgefonder   

						Hyödykesijoitukset		Commodity investments		Tillgångsplaceringar

						Muut sijoitukset  		Other investments		Övriga placeringar

						Sijoitukset yhteensä		Investments total		Placeringar sammanlagt

						Johdannaisten vaikutus		Effect of derivatives		Derivatens inverkan

						Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		Investments at current value		Placeringar till verkligt värde

						Joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio on xx vuotta.		The modified duration of bond investments is xx years. 		Masskuldebrevslånens modifierade duration är x,x år. 

						Kokonaistuottoprosentti sisältää sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut.		The total return percentage includes income, expenses and operating expenses not allocated to any investment types.		Totalavkastningsprocenten innehåller intäkter, kostnader och driftskostnader som inte hänförts till placeringsslag.

						Sijoitusjakauma riskin mukaan		Asset allocation according to risk		Placeringsallokering enligt risk

						Korkosijoitukset ml. johdannaisten vaikutus		Fixed-income incl. effect on derivatives		Ränteplaceringar inkl. derivatens inverkan

						Noteerattujen osakkeiden maantieteellinen jakauma markkina-arvoin		Geographical breakdown of listed equities by market values		De noterade aktiernas geografiska fördelning

						Suomi		Finland		Finland

						Eurooppa		Europe		Europa

						USA		USA		USA

						Japani		Japan		Japan

						Kiina		China		Kina

						Kehittyvät markkinat pl. Kiina		Emerging markets exl. China		Tillväxt marknaden exl. Kina

						Vakavaraisuuden kehitys		Solvency development		Utveckling av solvensen

						Vakavarisuuspääoma		Solvency capital		Solvenskapital

						% vastuuvelasta		% of technical provisions		I procent av ansvarsskulden

						Tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettava osa		Provision for pooled claims treated equal to solvency capital		Den andel av utjämningsbeloppet som ska jämställas med verksamhetskapitalen

						Vakavaraisuuspääoma (toimintapääoma v. 2012 asti)		Solvency capital		Solvenskapital (Verksamhetskapital fram till 2012)

						Vakavarisuusraja		Solvency limit		Solvensgräns

						Vakavaraisuusaste 31.12.xxxx oli x,x-kertainen verrattuna vakavaraisuusrajaan (31.12.xxxx x,x).		On 31 December xxxx, the solvency ratio was x.x times the solvency limit (31 Dec. xxxx: x.x).		Solvensställningen 31.12.xxxx var x,x-faldig i förhållande till solvensgränsen (x,x 31.12.xxxx)

						Suurimmat kotimaiset noteeratut osakeomistukset		Most significant Finnish equity holdings		De största innehaven i noterade inhemska aktier

						Tiivistelmä tunnusluvuista		Key figures		Sammandrag av nyckeltalen

						Vakuutusmaksutulo, milj. euroa		Premiums written, EUR mill.		Premieinkomst, mn euro

						Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa		Net investment return at current value, EUR mill.		Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde, mn euro

						Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle,%		ROCE		Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital, %

						Vastuuvelka, milj. euroa		Technical provisions, EUR mill.		Ansvarsskuld, mn euro

						Vakavaraisuuspääoma, milj. euroa		Solvency capital, EUR mill.		Solvenskapital, mn euro 

						% vastuuvelasta 1)		% of technical provisions 1)		% av ansvarsskulden 1)

						suhteessa vakavaraisuusrajaan		in relation to solvency limit		i förhållande till solvensgränsen

						Tasoitusmäärä, milj. euroa		Equalisation provision, EUR mill.		Utjämningsansvar, mn euro

						Eläkevarat, milj. euroa 2)		Pension assets, EUR mill.  2)		Pensionstillgångar, mn euro 2)

						TyEL-palkkasumma, milj. euroa 3)		TyEL payroll, EUR mill.  3)		ArPL-lönesumma, mn euro  3)

						YEL-työtulosumma, milj. euroa 3)		YEL payroll, EUR mill.  3)		FöPL-arbetsinkomstsumma, mn euro 3)

						1) Suhdeluku laskettu prosenttina vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta		1) The ratio was computed as a percentage of the technical provisions used in calculating the solvency limit 		1) Relationstalet har räknats i procent av den ansvarsskuld som använts vid beräkningen av solvensgränsen vid  rapporteringstidpunkten

						2) Vastuuvelka + arvostuserot		2) Technical provisions + differences between current and book value		2) Ansvarsskuld + värderingsdifferenser

						3) Arvio vakuutettujen koko vuoden palkka- ja työtulosummasta		3) Estimated TyEL and YEL payroll for the whole year		3) En uppskattning av de försäkrades löne- och arbetsinkomstsumma för hela året

						TyEL-vakuutettujen lukumäärä ja -maksutulo		Number of TyEL insured and payroll		Antal ArPL-försäkrade och -premieinkomst

						TyEL-vakuutettuja		Insured under TyEL		ArPL-försäkrade

						TyEL-maksutulo		TyEL payroll		ArPL-premieinkomst

						henkilöä		persons		personer

						milj. euroa		EUR mill.		Miljoner euro

						arvio		Estimate		Uppskattning

						Eläkkeensaajat ja maksetutu eläkkeet		Pension recipients and pensions paid		Antal pensionstagare och utbetalda pensioner

						Eläkeensaajia		Pension recipients		Pensionstagare

						Maksetut eläkkeet		Pensions paid		Utbetalda pensioner

						Kiinteistösijoitusten tavoiteallokaatio		Targeted allocation of real estate investments 		Fastighetsplaceringarnas målallokering

						Ulkomaiset		Foreign		Utländska

						Kotimaiset		Domestic		Inhemska

						Tunnusluvut ja taulukot		Key figures and tables		Nyckeltal och tabeller

						Vakavaraisuuspääoma		Solvency capital		Solvens

						%, vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta		% of the technical provisions used in calculating the solvency limit 		% av den ansvarsskuld som används vid beräkningen av solvensgränsen

						Vakavaraisuusraja		Solvency limit		Solvensgräns

						Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä 		Maximum solvency capital 		Solvenskapitalets maximibelopp

						Vakavaraisuuspääoma ennen tasoitusmäärää 		Solvency before equalisation provision		Solvenskapitalet före utjämningsbeloppet

						Vakavaraisuuspääoma (vakavaraisuusaste)		Solvency capital (solvency ratio) 		Solvenskapital (solvensnivå) 

						1) Sisältää kertyneet korot		1) Includes accrued interest		1) Inkluderar upplupna räntor

						2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat		2) Includes cash at bank and in hand and consideration receivables and debt		2) Inkluderar kassa och banktillgodohavanden samt fordringar och skulder som gäller köpesumma

						3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle		3) Also includes mixed funds unless they can be allocated elsewhere		3) Inkluderar även blandfonder, om de inte kan hänföras annanstans

						4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset		4) Includes private equity funds, mezzanine funds and infrastructure investments		4) Inkluderar kapitalfonder och mezzaninefonder samt infrastrukturplaceringar

						5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt		5) Also includes unlisted real estate investment companies		5) Inkluderar även onoterade fastighetsinvesteringsbolag

						6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta		6) Includes all types of hedge fund units regardless of the fund’s strategy		6) Inkluderar alla slag av andelar i hedgefonder oberoende av fondens strategi

						7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin 		7) Includes items that cannot be allocated to other investment classes 		7) Inkluderar poster som inte kan hänföras till övriga placeringsslag 

						Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle		Net return on capital employed 		Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital

						Sijoitustoiminnan nettotuoto, markkina-arvo 8)		Net investment return, market value 8)		Nettointäkter av placeringarna, marknadsvärde 8)

						Sitoutunut pääoma 9)		Capital employed 9)		Sysselsatt kapital 9)

						Tuotto sitoutuneelle pääomalle		ROCE		Avkastning pä sysselsatt kapital



&8&K03+000&P/&N &D &Z&F		&8&K03+000&G




Käännettävät kuvat

		#		Kuvaluettelon #		Kuvan nimi

		1		12		Tunnuslukuyhteenveto

		2		19		Vakuutusmaksutulo 5v

		3		27		Maksetut eläkkeet 5v

		4		78		Hoitokustannustulos ja hoitokulusuhde (graafi))

		5		83		Henkilöstö suhteessa vakuutettujen ja eläkkeensaajien määrään

		6		71		Asiakashyvityssiirron muodostuminen

		7		22		Vakuutusten lukumäärä 5v

		8		24		Vakuutettujen lukumäärä 5v

		9				Eläkemeno eläkelajeittain, graaafi 5 v!

		10		28		Eläkemeno eläkelajeittain

		11		33		Eläkehakemusten käsittelyajat

		12		53		Sijoitustoiminnan nettotutto 1997-

		13		16		Pitkän aikavälin reaalituotto		Erillinen laskelma

		14		17		Pitkän aikavälin vertailutuottoja		Erillinen laskelma

		15		39		Sijoitusten jakauma ja tuotto (TELAn esitysmuoto)

		16				Sijoitusten riskijakauma 5v, euroina

		17		47		Sijoitusten riskijakauman kehitys

		18		49		Noteerattujen osakesijoitusten maantieteelinen jakauma 1

		19		66		Vakavaraisuusseuranta 1997- 
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Basallokering Riskfördelning
30.6.2017 30.6.2017 30.6.2016 30.6.2016 31.12.2016 30.6.2017 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016

mn euro % mn euro % mn euro mn euro        %        %        %
Ränteplaceringar sammanlagt 15 606,9 40,5 15 995,3 44,7 15 720,7 10 200,1 26,5 47,6 35,4

Lånefordringar ¹⁾ 898,7 2,3 1 193,1 3,3 1 007,4 898,7 2,3 3,3 2,7
Masskuldebrevslån 13 407,1 34,8 14 522,2 40,6 13 722,0 6 069,0 15,8 20,8 19,2
Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner ¹⁾ ²⁾ 1 301,1 3,4 280,0 0,8 991,3 3 232,3 8,4 23,4 13,5

Aktieplaceringar sammanlagt 16 696,7 43,4 13 806,7 38,6 15 321,8 16 587,0 43,1 34,2 41,2
Noterade aktier ³⁾ 13 336,8 34,6 10 740,9 30,0 12 053,5 13 227,1 34,3 25,6 32,4
Kapitalplaceringar ⁴⁾ 2 392,9 6,2 2 079,9 5,8 2 303,5 2 392,9 6,2 5,8 6,2
Onoterade aktier ⁵⁾ 967,0 2,5 985,9 2,8 964,8 967,0 2,5 2,8 2,6

Fastighetsplaceringar sammanlagt 4 384,7 11,4 4 042,8 11,3 4 199,6 4 384,7 11,4 11,3 11,3
Direkta fastighetsplaceringar 3 954,3 10,3 3 558,2 10,0 3 744,0 3 954,3 10,3 10,0 10,1
Fastighetsplaceringsfonder och kollektiva investeringar 430,4 1,1 484,6 1,4 455,6 430,4 1,1 1,4 1,2

Övriga placeringar  1 818,9 4,7 1 899,6 5,3 1 972,2 6 661,6 17,3 9,7 14,5
Placeringar i hedgefonder ⁶⁾ 774,7 2,0 811,0 2,3 1 063,0 774,7 2,0 2,3 2,9
Råvaruplaceringar 7,2 0,0 -1,4 0,0 -9,9 93,6 0,2 -0,2 0,4
Övriga placeringar ⁷⁾ 1 037,0 2,7 1 090,0 3,0 919,1 5 793,4 15,0 7,7 11,3

Placeringar sammanlagt 38 507,2 100,0 35 744,5 100,0 37 214,4 37 833,4 98,3 102,8 102,3
Derivatens inverkan 673,8 1,7 -2,8 -2,3
Placeringar till verkligt värde 38 507,2 100,0 35 744,5 100,0 37 214,4 38 507,2 100,0 100,0 100,0

Masskuldebrevsportföljens modifierade duration var 0,3 år.

1) Inklusive upplupna räntor.
2) Inklusive kassa och bank samt köpeskillingsfordringar och -skulder.
3) Inklusive blandfonder om dessa inte kan hänföras till någon annan post.
4) Inklusive kapitalfonder och mezzaninefonder samt placeringar i infrastrukturen.
5) Inklusive onoterade fastighetsplaceringsbolag.
6) Inklusive alla typer av andelar i hedgefonder oberoende av fondens strategi.
7) Inklusive de poster som inte kan hänföras till andra placeringsslag.
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28

30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016

Solvensgräns, mn euro 4 796,9 3 404,0 4 228,5

Solvenskapitalets maximibelopp, mn euro € 19 187,7 13 616,2 16 914,1

Solvenskapital, mn euro 8 948,6 7 386,2 8 460,0

Solvensnivå % 1) 130,1 126,1 129,2

Solvensställning 2) 1,9 2,2 2,0

1) Pensionstillgångar i förhållande till ansvarsskulden enligt 11 § 10 punkten i SHM:s förordning (614/2008). Alla år presenteras i en ny 
redovisningsform.

2) Solvenskapital i förhållande till solvensgränsen
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