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Toimintakertomus 2017 

LähiTapiola 
Satakunta 2017 
Elämänturvastrategiamme mukaisesti tavoitteenamme on 
tuottaa asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja ennakoivaa 
palvelua terveyden, turvallisuuden ja talouden alueilla. 
Vahvistimme asemaamme erityisesti terveys- ja hyvin-
vointipalveluissa, jotka ovat yksi asiakkaidemme elämän-
turvan peruspilareista. 

Terveys 
LähiTapiola ja Mehiläinen solmivat strategisen kump-
panuuden, jonka tavoitteena on sujuvampi palvelu 
yhteisille asiakkaille ja uusien innovatiivisten vakuu-
tus- ja terveyspalveluiden kehittäminen. 
Jatkoimme aktiivisesti älyhenkivakuutuksen tarjon-
taa. Palvelukokonaisuuden tarkoitus on saada asiak-
kaat aktiivisesti kiinnittämään huomiota liikkumiseen, 
ravintoon ja palautumiseen. 

Turvallisuus 
Laskimme koti- ja liikennevakuutusten hintoja asiak-
kaidemme eduksi. 
Toteutimme monia paikallisia turvallisuutta edistäviä 
ja vahinkoja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Järjes-
timme erilaisia koulutuksia, varoitimme poikkeukselli-
sista sääolosuhteista ja tarkastimme asiakkaidemme 
alkusammutuskaluston kunnon. 

Talous 

Uudistimme sijoituspalvelutarjoomamme. Samalla 
aloitimme kaikille asiakkaille avoimet sijoituswebinaa-
rit, joissa tarjoamme näkemyksemme sijoitusmarkki-
noista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista varautua 
tulevaisuuteen. 

Asiakaskokemuksen ja alueellisen kilpailukyvyn vahvista-
miseksi alueyhtiöiden asiakkaiden liikennevakuutukset siir-
rettiin 30.6.2017 LähiTapiola Vahinkoyhtiöstä alueyhtiöihin.

Tulostiivistelmä 2017 * 2016

Liiketulos, milj. eur. 6,0 2,5

Kokonaistulos, milj. eur. 8,3 3,0

Tilikauden tulos, milj. eur. 2,4 1,9

Vakuutustekninen kate ennen 
tasoitusmäärän muutosta, milj. eur. 

4,4 1,3

Kokonaispääoman tuotto, % 10,0 5,9

Vakavaraisuussuhde, % ** 206,0 279,0

Tunnuslukujen laskentakaavat on kuvattu tilinpäätöksen 
liitetiedoissa. 

* Vertailukauden luvut eivät ole liiketoimintasiirrosta johtu-
en vertailukelpoisia raportointikauden lukuihin. 

** Vakavaraisuussuhde = hyväksyttävän oman varallisuu-
den määrä suhteessa vakavaraisuuspääomavaatimukseen 
(Solvenssi II). 

HALLITUKSEN 
TOIMINTAKERTOMUS 
LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuutusyhtiö (LähiTapiola Satakunta) kuuluu LähiTapiola-
ryhmään, jonka johtavana yrityksenä toimii LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö 
(LähiTapiola Vahinkoyhtiö, y-tunnus 0211034-2). LähiTapiola Vahinkoyhtiön hallituksen 
toimintakertomus ja tilinpäätös on julkaistu LähiTapiolan verkkosivuilla www.lahitapiola.fi. 
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Liiketoiminta-alueet 

Asiakkaiden liikennevakuutukset suurasiakkaita lukuun ot-
tamatta siirrettiin 30.6.2017 LähiTapiola Vahinkoyhtiön 
kannasta alueyhtiöihin. Vakuutuskannan luovutuksessa ja 
liiketoimintasiirrossa LähiTapiola Vahinkoyhtiö luovutti lii-
kennevakuutuksen vakuutuskantaan liittyvät vakuutussopi-
mukset, vastuuvelan mukaan lukien tasoitusmäärän ja sen 
katteena olevat varat sekä muut liikennevakuutuksen va-
kuutustoimintaan kuuluvat varat, velat ja varaukset alueyh-
tiöille. Järjestelyssä varmistettiin, että liiketoimintasiirtoko-
konaisuus täytti kaikki vakavaraisuusvaatimukset. LähiTapio-
la Vahinkoyhtiö merkitsi siirtoon liittyen alueyhtiöiden ta-
kuuosuuksia. Vertailukauden luvut eivät ole liiketoimintasiir-

rosta johtuen vertailukelpoisia raportointikauden lukuihin. 

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo oli 26,9 mil-
joonaa euroa, vapaaehtoisten lajien kasvu oli 14,6 %. Mak-
sutulomme kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla. Suurinta 
kasvumme oli yritysasiakkaissa. 

Liiketulos ja kokonaistulos olivat voitollisia. Yhdis-
tetty kulusuhde ilman perustekorkokulua oli 82,3 
prosenttia. Yhtiö maksoi asiakkailleen 18,0 miljoonaa euroa 
korvauksia. Vakuutusliikkeen hyvän kannattavuuden taustal-
la näkyy suotuisa vahinkokehitys ja vahinkoja ennaltaehkäi-
sevä riskienhallintatyö. Henkilövakuuttamisessa hoitoketjuja 
on nopeutettu ja aktiivinen yhteistyö hoitolaitoskumppanei-
den kanssa on jatkunut tiiviinä. 

Sijoitustoiminnan tarkoitus on tuottaa arvoa omistaja-
asiakkaillemme. Sijoitustoiminnan tuotoilla mahdollistetaan 
vakavaraisuuden ylläpitäminen sekä kilpailukykyisten palve-
luiden tuottaminen asiakkaillemme. 

Sijoituskanta on pidetty riittävän yksinkertaisena, joka 
mahdollistaa myös kattavan riskienhallinnan. Sijoitustoimin-
tamme on pitkäjänteistä ja suunnittelemme aina toimintaa 
vähintään 5 vuoden aikahorisontilla perustuen myös eko-
nomistiemme näkemyksiin markkinakehityksestä. Suunni-
telmallisen sijoitustoiminnan keskeinen tavoite on mahdollis-
taa tehokas, tavoitteellinen, prosessimainen sekä kurinalai-
nen ja riskit tiedostava sijoitusvarallisuuden hoito. Vakuu-
tusyhtiöiden ja asiakkaidemme varat sijoitetaan siten tuot-
tavasti ja turvaavasti. 

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli 
vahva 5,5 %. Liikennevakuutuksen liiketoimintasiirron yh-
teydessä LähiTapiola Vahinkoyhtiöstä LähiTapiola Alueyhtiöl-

le siirtynyt sijoitusomaisuus käyvin arvoin oli 52,9 miljoonaa 
euroa. 

Liikennevakuutuksen liiketoimintasiirron seurauksena 
vakavaraisuussuhde heikkeni pääomavaatimuksen kas-
vettua enemmän kuin oma varallisuus. Yhtiön vakavarai-
suusasema on vahva. 

Tilikauden merkittävät tapahtumat 

Asiakaskokemuksen ja alueellisen kilpailukyvyn vahvista-
miseksi alueyhtiöiden asiakkaiden liikennevakuutukset siir-
rettiin 30.6.2017 LähiTapiola Vahinkoyhtiöstä alueyhtiöihin. 
Järjestelyllä jatkettiin LähiTapiola-ryhmän harjoittaman 
vahinkovakuutustoiminnan alueellistamista ja kasvatettiin 
liiketoiminnan paikallista vaikuttavuutta.  

Liikennevakuutustoiminnan hajauttamisen yhteydessä 
päätettiin kaikkien ryhmän yhtiöiden välillä uudesta LähiTa-
piolan ryhmäsopimuksesta, joka korvasi Tapiola-ryhmän ja 
Lähivakuutus-ryhmän yhdistymisen yhteydessä 7.2.2012 
tehdyn yhtiöryhmän perustamissopimuksen. Lisäksi LähiTa-
piola-ryhmän vahinkovakuutusyhtiöiden välistä yhteisvas-
tuusopimusta päivitettiin uutta tilannetta vastaavaksi. 

LähiTapiola-ryhmän elämänturvastrategiaa toteutettiin 
mm. aloittamalla terveys- ja hyvinvointipalveluihin liittyvä 
yhteistyö Mehiläisen kanssa. Osana elämänturvastrategiaa 
tilikaudella lanseerattiin uusi Älykotivakuutus, työkyky- ja 
työterveysvakuutukset sekä Terve! –vakuutus. Samalla 
käynnistettiin toimistokanavauudistus, jonka myötä asiakas-
palvelutoimistoista tehdään elämänturvatoimistoja. 

LähiTapiola-ryhmään perustettiin LähiTapiola Rahoitus 
Oy tarkoituksena laajentaa tuotevalikoimaa myös ajoneuvo-
jen osamaksu- ja rahoituspalveluihin. 

LähiTapiola-ryhmän tietojärjestelmien kokonaisuudistuk-
sessa edettiin suunnitelman mukaisesti. Uudistus on merkit-
tävä panostus teknologia- ja digikehitykseen sekä asiakas-
kokemuksen kehittämiseen.

LähiTapiola-ryhmässä vahvistettiin uusi tietosuojapoli-
tiikka ja nimitettiin tietosuojavastaava. Tulevaisuuden tieto-
turva- ja kyberuhkiin varauduttiin laajentamalla yhteistyötä 
eettisten hakkereiden kanssa sekä käyttöönottamalla uuden 

Sijoitustoiminta 2017 2016
Sijoitusten nettotuotto 
käyvin arvoin, % 

5,5 4,1

Korkosijoitukset 4,1 5,2

Osakesijoitukset 8,5 4,4

Kiinteistösijoitukset 3,6 2,5

Muut sijoitukset 3,3 3,5

Sijoitusten allokaatio, % 100,0 100,0

Korkosijoitukset 34,5 47,9

Osakesijoitukset 44,3 28,4

Kiinteistösijoitukset 20,9 23,1

Muut sijoitukset 0,2 0,5

Sijoitusomaisuus 
käyvin arvoin, milj. eur. 

107,3 48,7
Avainluvut 2017 2016

Riskisuhde ilman 
perustekorkokulua, % 

54,4 64,2

Toimintakulusuhde, % 27,9 30,0

Yhdistetty kulusuhde ilman perus-
tekorkokulua, % 

82,3 94,1

Sijoitustoiminnan 
nettotuotto käyvin arvoin, % 

5,5 4,1

Vakuutustekninen vastuuvelka, 
milj. eur. 

81,9 33,7

Oma pääoma, milj. eur. 20,0 11,9

Taseen loppusumma, 
milj. eur. 

104,3 47,6
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sukupolven tietoturvapalveluita turvaamaan luottamukselli-
set tiedot.

Asiakkaat ja asiakasedut 

LähiTapiola-ryhmän toiminnan ylijäämä käytetään omistaja-
asiakkaiden hyväksi maksun alennuksina, asiakashyvityksinä 
ja palvelujen kehittämisenä. Osa tuloksesta käytetään kar-
tuttamaan yhtiön vakavaraisuutta, jolloin varmistetaan asi-
akkaiden edut tulevaisuudessakin. 

Omistaja-asiakkaan palveluetuja ovat muun muassa 
TerveysHelppi, Älyhenkivakuutus ja Hätäpalvelu. Vuonna 
2017 LähiTapiola Satakunnan alueella Sankarikoulutuksessa 
opetettiin ensiaputaidot noin 330 asiakkaalle ja 1730 koulu-
laiselle. 

Kiitoksena asiakkaidemme huolellisuudesta ja esimerkilli-
sestä toiminnasta alensimme vuodelle 2017 nykyisiä koti- ja 
liikennevakuutustemme hintoja. Muiden vahinkovakuutus-
temme hinnat säilyivät ennallaan. Edut hyödyttivät sekä 
nykyisiä että uusia asiakkaitamme. 

Etujen määrää lisää myös yksityistalousasiakkaiden va-
kuutuksia koskeva bonusyhteistyö S-ryhmän kanssa. 

Yksityistalouksien keskittämisalennusten kokonaismäärä 
nousi 2,0 miljoonaan euroon ja lisäksi asiakkaillemme mak-
settiin vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 0,7 miljoonaa 
euroa. Lisäksi Henkiyhtiö hyvitti 135 tuhatta euroa asiakas-
hyvityksiä asiakkaidemme vakuutussäästöille. 

Toimintaympäristö 

Vahinkovakuutustoiminta 
Suomen kansantalouden näkymät ovat positiivisimmat pit-
kiin aikoihin. Vahvimman kasvun ennakoidaan kohdistuvan 
vuoteen 2017 ja tasaantuvan vuodelle 2018. Pitkällä aikavä-
lillä talouskasvu voi kuitenkin jäädä laimeaksi. Uhkana on 
edelleen tarvittavien rakenteellisten uudistusten hidas tai 
riittämätön toteuttaminen. 

Talouskasvu on ollut pitkään kotimaisen kysynnän varas-
sa, mutta nyt kasvun pohja on laajentumassa myös vientiin. 
Yksityistä kulutusta tukevat työllisyystilanteen paraneminen 
ja ostovoiman koheneminen. Poikkeuksellisen matalat lai-
nakorot kotitalouksille ja yrityksille ylläpitävät kulutusta ja 
piristävät investointeja. 

Investoinnit ovat olleet voimakkaassa kasvussa jo pi-
demmän aikaa, ja vienti on piristynyt selvästi. Kestävän ja 
tasapainoisen kasvun tunnusmerkit eivät kuitenkaan vielä 
kaikilta osin täyty. Alueelliset kehitysnäkymät ovat positiivi-
set. Työttömyys on kääntynyt laskuun ja myönteinen työlli-
syyskehitys näyttäisi jatkuvan lähitulevaisuudessa. Toimi-
aloista rakentamisen lisäksi suhdannenäkymät ovat positiivi-
set teollisuudessa, ICT-alalla ja palvelualoilla. 

Maksutulon kehitys on ollut vuoden 2017 aikana lievästi 
miinusmerkkinen. Verrattuna edellisvuoteen vahinkovakuu-
tuksen liikevoitot ovat heikenneet, mutta ovat edelleen 
hyvällä tasolla. 

Vuoden 2017 alusta voimaan tullut uusi liikennevakuu-
tuslaki on lisännyt hintakilpailua yhtiöiden välillä, minkä 
seurauksena liikennevakuutuksen maksutulo on laskenut. 

Kansantalouden parantuneet näkymät eivät myöskään ole 
vielä näkyneet lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen mak-
sutulon kehityksessä. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulu-
suhde on pysynyt erittäin hyvällä tasolla. 

Sijoitustoiminta 
Maailmantalouden suhdanteiden elpyminen jatkui ja ensim-
mäistä kertaa suuren finanssikriisin (2007-09) jälkeen kaikki 
suuret taloudet ja keskeiset talousalueet kas-voivat samaan 
aikaan. Ennakoivien suhdanneosoittimien mukaan nopein 
kasvuvauhti näyttää kuitenkin jo jääneen taakse ja vuonna 
2018 kasvun odotetaan hidastuvan edellisestä vuodesta. 

Alkuvuonna 2017 ennakoivat suhdanneosoittimet jatkoi-
vat vahvistumistaan, mikä näkyi vahvana kehityksenä osa-
kemarkkinoilla ja muissa riskillisissä omaisuuserissä. Osake-
markkinat ja riskilliset korko-omaisuusluokat tuottivat sel-
västi valtionlainoja ja käteistä enemmän.  

Loppukeväästä euro kääntyi vahvistuvalle uralle dollaria 
ja muita keskeisiä valuuttoja vastaan. Tämä leikkasi eurosi-
joittajan tuottoja muissa kuin euromääräisissä sijoituksissa. 
Euron aliarvostus on vahvistumisen myötä poistunut ja 
euron mahdollinen lisävahvistuminen jarrut-taisi euroalueen 
taloudellista toimeliaisuutta. Sijoittajan näkökulmasta euron 
vahvistuminen hidastaa inflaatiota ja talouskasvua sekä 
jarruttaa euroalueen pitkien korkojen ja osakkeiden nousua.  

Loppukesästä Pohjois-Korean tilanne kärjistyi ja aiheutti 
aika ajoin voimakasta heiluntaa sijoitusmarkkinoilla. Vaiku-
tukset jäivät kuitenkin kokonaisuutena vähäisiksi ja lyhyt-
kestoisiksi. Markkinat ovat oppineet elämään geopoliittisen 
ja poliittisen epävarmuuden kanssa.  

Keskuspankkipolitiikka oli vuonna 2017 kokonaisuutena 
elvyttävää ja rahoitusmarkkinoita tukevaa. USA:n keskus-
pankki FED jatkoi koronnostoja, kun taas Euroopan keskus-
pankki EKP ja Japanin keskuspankki BoJ jatkoivat kevyttä 
rahapolitiikkaa.  

Maailman osakemarkkinoiden euromääräinen koko-
naisvuosituotto oli jälleen kokonaisuutena hyvä. Voimak-
kainta nousua nähtiin Aasiassa ja kehittyvillä markkinoilla 
mutta myös Suomessa kurssinousu oli jälleen vahvaa. 

Korkomarkkinoilla valtionlainasijoitusten tuotot jäivät 
vaatimattomiksi. Sen sijaan riskillisten korkosijoitusten, 
kuten korkeariskisten yrityslainojen, kehittyvien markkinoi-
den lainojen ja vaihtovelkakirjalainojen tuotot muodostuivat 
kohtuullisen hyviksi. Vahvinta kehitystä nähtiin kehittyvien 
markkinoiden ns. reunamarkkinoilla. 

Euroopan kiinteistösijoitusmarkkinat jatkuivat vuonna 
2017 vilkkaina ja volyymit näyttäisivät hieman nousevan 
vuoteen 2016 verrattuna. Erityisesti kaupankäynti on ollut 
vahvaa Saksassa ja Iso-Britanniassa. Vuonna 2017 Suomes-
sa tehtiin jälleen enemmän kiinteistökauppoja kuin kertaa-
kaan aikaisemmin ja transaktiovolyymi nousee jopa 10 mil-
jardiin euroon. Isompien kaupunkien toimitilavuokrissa ei 
ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, vaikkakin piristynyt 
talouskasvu on luonut kysyntää erityisesti parhaille sijain-
neille. Toimistojen tilankäytön tehostuminen näkyy selke-
ämmin heikommilla alueilla, joissa sekä vuokrat että käyttö-
asteet ovat laskussa. Vuokra-asuntojen kysyntä on jatkunut 
hyvänä kasvukeskuksissa, joissa asuntovuokrat jatkavat 
maltillista kasvua. 
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Vakavaraisuus ja 
riskienhallinta 

Vakavaraisuuden hallinta 

LähiTapiola-ryhmän ja sen vakuutusyhtiöiden vakavaraisuu-
den valvonta perustuu EU-tason Solvenssi II -säännöstöön. 
LähiTapiola-ryhmä ja sen vakuutusyhtiöt laskevat vakavarai-
suuden käyttämällä standardikaavaa. LähiTapiola-ryhmä 
muodostaa myös rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvon-
nasta annetun lain (jäljempänä RaVa) mukaisen vakuutus- 
ja rahoitusryhmittymän. LähiTapiola Vahinkoyhtiö toimii 
ryhmän johtavana yrityksenä ja sen tehtävänä on varmistaa, 
että ryhmä ja sen yhtiöt täyttävät lakisääteiset vakavarai-
suuteen liittyvät vaatimukset. 

LähiTapiolan vahinkovakuutusyhtiöt ovat vakavaraisim-
pia vahinkovakuutusalan toimijoita Suomessa. Täten ryh-
män vakavaraisuus on lujalla pohjalla toimintaympäristön 
taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta. 

Vakavaraisuuden hallinta on osa ryhmän ja sen yhtiöiden 
riskienhallintaa. Vakavaraisuuden hallinnan lähtökohtana on, 
että ryhmällä ja yhtiöillä on riittävästi vakavaraisuuspää-
omaa velvoitteidensa täyttämiseksi ottaen huomioon odote-
tut ja odottamattomat tappiot. Keskinäisen yhtiömuodon 
vuoksi vakavaraisuuden hallinnassa korostetaan asiakkaiden 
taloudellisen turvan jatkuvaa varmistamista koko ryhmän ja 
sen yhtiöiden hyvällä vakavaraisuudella.  

LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja alueyhtiöiden välillä on 
solmittu yhteisvastuusopimus, jonka tarkoituksena on turva-
ta LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden vakavaraisuus. Sopimus 
määrittelee toimintaperiaatteet päätöksentekomenettelyi-
neen sellaista poikkeuksellista tilannetta varten, jossa jonkin 
ryhmään kuuluvan yhtiön vakavaraisuus on vaarantunut tai 
vaarantumassa. Sopimuksen mukaan LähiTapiola Vahinko-
yhtiö ja alueyhtiö ovat velvollisia pääomittamaan ryhmän 
toista yhtiötä edellyttäen, että yhtiön oma vakavaraisuus on 
riittävän hyvällä tasolla ja myös säilyy hyvällä tasolla pää-
omituksen jälkeen. Yhteisvastuusopimuksen velvoittaman 
pääomituksen määrä on rajoitettu suhteessa pääomittavan 
yhtiön omaan varallisuuteen. 

Yhteisvastuusopimuksessa on sovittu myös siitä, että 
LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön ja ryhmän 
varainhoitoyhtiöiden (LähiTapiola Varainhoito Oy, LähiTapio-
la Kiinteistövarainhoito Oy, LähiTapiola Kiinteistöpääomara-
hastot Oy) vakavaraisuutta tuetaan tarvittaessa vastaavin 
periaattein takuu- ja osakepääomaosuuksien mukaisissa 
suhteissa. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan ole yhteisvastuuso-
pimuksen osapuolia, eivätkä ne näin ollen voi sopimukseen 
vedoten vaatia lisäpääomitusta. S-Pankki Oy ei kuulu yhteis-
vastuusopimuksen piiriin. 

Ryhmän kaikkien yhtiöiden vakavaraisuus on tällä het-
kellä hyvällä tasolla, jolloin todennäköisyys sille, että joudu-

taan turvautumaan yhteisvastuusopimuksen mukaisiin pää-
omituksiin, on hyvin pieni. LähiTapiola-ryhmän vakavarai-
suuslaskennassa otetaan huomioon yhteisvastuusopimuksen 
vaikutus. 

LähiTapiola Satakunnan ja ryhmän vakavaraisuuden hal-
linnasta kerrotaan tarkemmin vakavaraisuutta ja taloudellis-
ta tilaa koskevassa kertomuksessa, joka julkaistaan 
16.6.2018 mennessä LähiTapiolan verkkosivuille 
http://www.lahitapiola.fi vuoden 2017 lopun tilanteesta 
(vuoden 2016 lopun raportti on luettavissa verkkosivuilla). 

Vakavaraisuusasema 

LähiTapiola Satakunnan vakavaraisuussuhde (yhtiön hyväk-
syttävän oman varallisuuden määrä suhteessa vakavarai-
suusvaatimukseen) oli 206 %. Siten yhtiön vakavaraisuutta 
voidaan pitää vahvana.  

Vahinkovakuutuksen riskit ja riskienhallinta 

Toiminnan merkittävimmät riskit ovat vahinkovakuutustoi-
minnan vakuutusriskit, sijoitustoimintaan liittyvät markkina-
riskit, operatiiviset riskit sekä toimintaympäristön ja strategi-
sen tahtotilan riskit. Vahinkovakuutustoiminnan merkittä-
vimmät vakuutusriskit liittyvät vakuutustuotteiden hinnoitte-
luun ja jälleenvakuutussuojiin sekä vastuuvelan riittävyy-
teen. Markkinariski aiheutuu varojen markkina-arvojen vaih-
telusta, sisältäen muun muassa korkojen, osakekurssien tai 
valuuttakurssien muutoksen aiheuttaman vaihtelun. Opera-
tiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappionvaaraa, joka aiheutuu 
riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista, 
henkilöstöstä, järjestelmistä ja ulkoisista tekijöistä. Oikeu-
delliset riskit sisältyvät operatiivisiin riskeihin. 

Toimintaympäristön ja strategisen tahtotilan riskit sisäl-
tävät muun muassa yleiseen toimintaympäristöön, markki-
noiden ja asiakaskäyttäytymisen muutoksiin, kilpailuun ja 
kilpailijoihin sekä strategian sisältöön liittyvät riskit. Toimin-
taympäristön riskejä ja strategisia riskejä korostavat vakuu-
tusalalla samanaikainen talouskehityksen epävarmuus ja 
toimintaympäristön yhä nopeutuva muutosvauhti: mm. 
digitalisaation tuoma murros, toimialaliukumat, uudenlaiset 
toimijat ja yhteenliittymät, muuttoliike, väestörakenteen 
muutos, kansainvälistyminen sekä ilmastonmuutos. 

LähiTapiola Satakunnan riskienhallinnasta ja merkittä-
vimmistä riskeistä kerrotaan tarkemmin tilinpäätöksen ris-
kienhallinnan liitetiedoissa ja vakavaraisuutta ja taloudellista 
tilaa koskevassa kertomuksessa LähiTapiolan verkkosivuilla 
http://www.lahitapiola.fi.
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Hallinto, 
henkilöstö, 
palkitseminen 

LähiTapiola-ryhmän hallinto ja 
johtamisjärjestelmä 

LähiTapiola-ryhmän ja sen yhtiöiden hallinnossa noudate-
taan hyvää hallinnointitapaa, joka perustuu vakuutusalaa 
koskevaan lainsäädäntöön, Finanssivalvonnan antamiin 
määräyksiin ja ohjeisiin sekä keskinäisiin vakuutusyhtiöihin 
soveltuvin osin listayhtiöiden hallinnointikoodiin.  

LähiTapiola-ryhmän hallintomalliin vaikuttaa keskeisesti 
sen vakuutusyhtiöiden keskinäinen yhtiömuoto, jossa vakuu-
tuksenottajat ovat vakuutusyhtiöiden osakkaita. Koska 
osakkaiden määrä on näin ollen hyvin laaja, on yhtiöiden 
hallintoneuvostoilla ja hallituksilla juridisten tehtäviensä 
ohella merkittävä rooli vakuutusyhtiöiden omistajaohjauk-
sessa sekä yhtiöiden ja niiden osakkaiden välisenä vuorovai-
kutuskanavana.  

LähiTapiola-ryhmä muodostaa vakuutusyhtiölain tarkoit-
taman vakuutusyritysryhmän, jonka lain tarkoittama johtava 
yritys on LähiTapiola Vahinkoyhtiö. Sillä on tässä roolissaan 
koko LähiTapiola-ryhmään ulottuva vastuu ryhmän ja sen 
yhtiöiden luotettavasta hallinnosta, vakavaraisuudesta, 
riskienhallinnan järjestämisestä, sisäisestä valvonnasta sekä 
näihin liittyvän viranomaisraportoinnin järjestämisestä. 

LähiTapiola-ryhmän yhtiöt ovat järjestäneet keskinäiset 
vastuunsa ja työnjakonsa ryhmän sisäisin sopimuksin. Lähi-
Tapiola-ryhmässä toimii LähiTapiola Vahinkoyhtiön hallituk-
sen nimittämä yhtiöryhmän johtoryhmä, jossa ovat laajasti 
edustettuina LähiTapiola-ryhmän eri yhtiöt ja keskeisten 
yhteisten toimintojen vastuuhenkilöt. Yhtiöryhmän johto-
ryhmä vastaa hallituksen sille antamien sekä LähiTapiola-
ryhmän yhtiöiden välillä solmitun ryhmäsopimuksen mukais-
ten valtuuksien puitteissa LähiTapiola-ryhmän strategisten 
ja muiden ryhmätason yhteisten asioiden valmistelusta, 
päätöksenteosta ja täytäntöönpanosta sekä yhtiöryhmän 
ohjaamisen ja kehittämisen kokonaisuudesta. 

Yhtiökokous 

LähiTapiola Satakunnan yhtiökokous pidettiin 15.5.2017. 
Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2016, päätet-
tiin yhtiön tuloksen käyttämisestä, myönnettiin vastuuva-
paus yhtiön hallinnolle ja toimitusjohtajalle sekä valittiin 
yhtiön tilintarkastaja. Kokouksessa vahvistettiin lisäksi hallin-
toneuvoston jäsenten lukumäärä ja palkkiot sekä valittiin 
uudet hallintoneuvoston jäsenet.  

Erovuorossa olleista hallintoneuvoston jäsenistä valittiin 
uudelle toimikaudelle Sirpa Ala-Rämi, Aki Haapaniemi, Veli-

Pekka Kallonen, Hanna Kesti, Ilkka Markkula ja Rami Uusita-
lo. Uutena jäsenenä hallintoneuvostoon valittiin Sanni Luo-
mahaara. 

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä 
yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii Mikko Haavis-
to, KHT. 

Kokouksessa hyväksyttiin myös lakisääteistä liikenneva-
kuutusta koskeva, liiketoimintasiirtoa sekä vakuutuskannan 
osan luovuttamista ja vastaanottamista koskeva suunnitel-
ma LähiTapiola Vahinkoyhtiön kanssa sekä siihen liittyvät 
yhtiöjärjestyksen muutokset ja esitys LähiTapiola Vahinko-
yhtiöille suunnatusta takuuosuusannista. 

Hallintoneuvosto 

LähiTapiola Satakunnan hallintoneuvosto piti järjestäytymis-
kokouksensa 15.5.2017. Kokouksessa valittiin hallintoneu-
voston puheenjohtajaksi Birgit Teelmäki ja varapuheenjoh-
tajaksi Pertti Vähätalo. Hallintoneuvosto kokoontui tilikauden 
aikana 3 kertaa. 

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta 

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan tarkoituksena on 
valintaesitysten valmistelun monipuolisuuden ja läpinäky-
vyyden varmistaminen valittaessa jäseniä alueyhtiön omiin 
hallintoelimiin sekä alueyhtiön edustajia tai ehdokkaita mui-
den LähiTapiola-ryhmään kuuluvien yhtiöiden hallintoelimiin. 

Nimitysvaliokunnan muodostavat hallintoneuvoston pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallintoneuvoston 
keskuudestaan valitsemat 1-3 muuta jäsentä. Valiokunta 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohta-
jan. Jäsenten toimikausi on vuoden mittainen ja kestää 
kunkin vuoden yhtiökokouksen jälkeisestä hallintoneuvoston 
järjestäytymiskokouksesta seuraavan vuoden järjestäyty-
miskokoukseen saakka edellyttäen, että jäsen on edelleen 
myös hallintoneuvoston jäsen. 

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana on vuonna 2017 
toiminut hallintoneuvoston puheenjohtaja Birgit Teelmäki ja 
jäseninä hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Pertti Vähäta-
lo sekä jäseninä hallintoneuvoston jäsenet Aki Haapaniemi, 
Veli-Pekka Kallonen ja Ilkka Markkula. 

Hallitus 

LähiTapiola Satakunnan hallitukseen kuuluu 9 jäsentä.  
Hallintoneuvosto nimittää hallituksen jäsenet kolmeksi  
vuodeksi kerrallaan.  Hallituksen jäsenistä on vuosittain 
erovuorossa kolmannes. 

LähiTapiola Satakunnan hallitus kokoontui 14 kertaa 
vuonna 2017. Hallituksen jäseniä olivat: 

Hannu Pitkänen, puheenjohtaja 
Matti J. Vanhakartano, varapuheenjohtaja 
Hannes Heiskala 
Matti Hiekkka 
Timo Junnila 
Matti Koskela (24.4.2017 saakka) 
Alf Ojala 
Matti Peurala 
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Arto Suni 
Marjo Yliluoma 

Hallitukselle maksetut palkat ja palkkiot, eläkesitoumukset, 
rahalainat ja niiden ehdot sekä vakuudet ja vastuusitoumuk-
set on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. 

Yhtiöryhmän johtoryhmä 

 Yhtiöryhmän johtoryhmän tehtävänä on LähiTapiola-
ryhmään kuuluvien yhtiöiden yhteisten ja ryhmätason asioi-
den valmistelu ja päätöksenteko sekä täytäntöönpanosta 
huolehtiminen. 

Johtoryhmän puheenjohtajana on toiminut pääjohtaja 
Erkki Moisander, ja sen kokoonpanoon kuuluu LähiTapiola-
ryhmän yhtiöiden toimitusjohtajia sekä ryhmän ohjaamises-
ta ja yhteisistä toiminnoista vastaavia johtajia. Yhtiöryhmän 
johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen viikko. 

Toimitusjohtaja 

LähiTapiola Satakunnan toimitusjohtajana toimii 1.11.2017 
Pasi Aakula. Toimitusjohtajan sijaisena toimi 1.1.-14.8.2017 
Asko Lammela ja 15.8.-31.10.2017 Marko Hakala. 

Lähipiiri 

LähiTapiola Satakunnan lähipiiristä kerrotaan tilinpäätöksen 
liitetiedoissa. 

Tilintarkastaja 

Yhtiön tilintarkastaja on KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä 
yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii Mikko Haavis-
to, KHT. 

Valvova viranomainen 

LähiTapiola Satakunta on julkisen valvonnan alainen vahin-
kovakuutusyhtiö, jota valvoo Suomen Pankin yhteydessä 
toimiva Finanssivalvonta. Finanssivalvonta valvoo ja tarkas-
taa, että vakuutuslaitokset noudattavat lakia ja hyvää va-
kuutustapaa ja käyttävät toiminnassaan asianmukaisia me-
nettelytapoja. Se seuraa ja arvioi valvottaviensa taloudellista 
asemaa, johtamis-, valvonta- ja riskienhallintajärjestelmiä, 
toimintaedellytyksiä sekä toimintaympäristön muutoksia. 

Henkilöstö 

LähiTapiola Satakunnan henkilöstön keskimääräinen luku-
määrä tilikauden aikana oli 48 (2016: 47) henkilöä. 

Palkitseminen  

Palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on kannustaa hyvään 
suoritukseen sekä motivoida ja sitouttaa henkilöitä. LähiTa-
piola Satakunnan palkitseminen perustuu yhtiöryhmän ja 
sen yhtiöiden strategiaan ja sen pohjalta asetettuihin tavoit-
teisiin. Palkitsemisen perusteena on henkilön hyvä työsuori-
tus suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Palkkiojärjestelmä 
on osa kokonaispalkkausta ja se perustuu vuosipalkkioihin, 
vaikka jotkin palkkiotavoitteista voivat olla vuotta pidempää 
aikajaksoa mittaavia. Palkitsemisjärjestelmä koskee johtoa 
ja koko henkilöstöä. 

Palkitsemisjärjestelmää vahvistettaessa pyritään varmis-
tumaan siitä, että se on yhtiön ja LähiTapiola-ryhmän liike-
toimintastrategian sekä tavoitteiden ja arvojen mukainen ja 
että se vastaa yhtiöryhmän pitkän aikaväli etua, ja on sopu-
soinnussa yhtiöryhmän hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan 
kanssa eikä kannusta liialliseen riskinottoon. 

Vastuullisuus 

LähiTapiola Satakunnan tavoitteena on tarjota asiakkailleen 
turvallisempaa ja terveempää elämää. LähiTapiolan vastuul-
lisuustyötä ohjaavat yhtiöryhmän yhteiset vastuullisuusperi-
aatteet sekä vastuullisuuslupaukset asiakkaille, henkilöstölle, 
ympäristölle sekä lähiyhteisöille ja yhteiskunnalle. Painopis-
teinä ovat elämänturvaa ja vahinkojen ennaltaehkäisemistä 
painottavan strategian mukaisesti ihmisten turvallisuuden, 
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Sijoitustoiminnassa 
noudatetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita. 

Taloudellisen turvan tarjoaminen on pohja asiakkaiden 
elämänturvasta huolehtimiselle ja auttaa heitä huolehtimaan 
paremmin itsestään, perheenjäsenistään sekä muista lähei-
sistään. Taloudellinen vastuu perustuu yhtiön vakavaraisuu-
desta huolehtimiselle.  

Asiakkaiden kuuleminen ja ottaminen mukaan toiminnan 
kehittämiseen on asiakkaidensa omistamalle keskinäiselle 
yhtiölle erittäin tärkeää. Tuotteita ja palveluita kehitetään 
yhdessä asiakkaiden kanssa ja asiakkaat ovat mukana yhti-
ön toiminnan kehittämisessä muun muassa tutkimusten, 
tuotekehitysprosessin, testauksen sekä hallinnon kautta. 
Asiakaspalautteiden kerääminen ja käsittely on jatkuvaa ja 
järjestelmällistä. Asiakastyytyväisyyttä mitataan ja seura-
taan säännöllisesti. 

Vuonna 2017 jatkettiin LähiTapiolan Sankarikoulutusta, 
ja edellisen vuoden alkusammutustaitojen kouluttamisesta 
siirryttiin ensiaputaitojen koulutuksiin.  Hätäensiapukoulu-
tusta tarjottiin vuonna 2017 330 asiakkaalle ja elvytyskoulu-
tusta 1730 5.-6.-luokkalaiselle koululaiselle toimialueellam-
me. Koulutukset toteutettiin yhteistyössä Suomen Punaisen 
Ristin kanssa. LähiTapiola Satakunta koulutti alueellaan 
yhteensä 2060 henkilöä. 

Yritysvastuun kumppaneiden kanssa tehdään laajalti yh-
teistyötä turvallisuuden sekä hyvinvoinnin edistämiseksi 
yhteiskunnassa. Yhteistyö Suomen Punaisen Ristin kanssa 
painottui ystävä- ja tukihenkilötoimintaan. Toiminnan tarkoi-
tuksena on edistää yksilöiden ja paikallisyhteisöjen turvalli-
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suutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä. 
Ystävänpäivänä järjestimme yhdessä Punaisen Ristin ja 
Kaverikoirien kanssa vierailuita palvelukoteihin Porissa. 
Vierailuilla vietimme asukkaiden kanssa hetken, luimme 
lehtiä ja keskustelimme heille tärkeistä asioista koirien rap-
sutusta unohtamatta. Lisäksi olemme perustaneet yhtiön 
oman Veriryhmän Veripalveluun, jolla olemme kannustaneet 
henkilökuntaa verenluovutukseen. Suomen Uimaopetus- ja 
Hengenpelastusliiton kanssa parannettiin vesiturvallisuutta 
yhteisellä pelastusrengaskampanjalla, jossa luovutettiin 100 
pelastusrengasta Suomen rannoille ja laitureille. Syksyllä 
lahjoitimme lapsille useita satoja heijastinliivejä toimialueel-
lamme.  

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on LähiTapiolan 
kumppani paloturvallisuuden edistämisessä. Kesällä palkit-
simme Elämänturva-palkinnolla asiakkaamme esimerkillises-
tä toiminnasta omakotitalon palon estämisestä nopean alku-
sammutuksen johdosta.  

Urheiluseurojen kanssa edistetään erityisesti lasten ja 
nuorten liikuntaa. Tarkoituksena on innostaa nuoria liikku-
maan, edistää terveyttä ja hyvinvointia tukevia elämäntapo-
ja sekä torjua nuorten syrjäytymistä. 

LähiTapiola Satakunta tukee toimialueellaan monia eri 
lajien seuroja ja toimijoita. Olemme aktiivisesti mukana 
junioritoiminnassa muun muassa pesäpallon, jalkapallon, 
jääkiekon sekä muiden lajien tiimoilta. Järjestimme kesällä 
lapsille matalan kynnyksen futiskouluja toimistopaikkakun-
nillamme ja niihin osallistuikin 20-50 lasta / koulu.  

LähiTapiola pyrkii tavoitteellisesti vähentämään ympäris-
tö- ja ilmastovaikutustaan muun muassa omistamiensa 
kiinteistöjen energiatehokkuudella, uusiutuvan energian 
käytöllä, rakennuttamisen ratkaisuilla sekä sähköisten palve-
lujen ja toimintatapojen edistämisellä. Henkilökunnan kans-
sa olemme järjestäneet kierrätyspäivät. 

Ryhmän yhteiskuntavastuusta kerrotaan tarkemmin eril-
lisessä selvityksessä muista kuin taloudellisista tiedoista. 
Selvitys tullaan julkaisemaan samanaikaisesti LähiTapiola 
Vahinkoyhtiön toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kanssa 
LähiTapiolan verkkosivuilla www.lahitapiola.fi.

Tilikauden 
jälkeiset 
tapahtumat 

Tilikauden jälkeen ei ole tapahtunut merkittäviä tapahtumia. 

Tulevaisuuden 
näkymät 

Vahinkovakuutusliiketoiminta  

Parantuva työllisyys ja ostovoima luovat edellytyksiä aiem-
paa laajapohjaisemmalle vahinkovakuutuksen kasvulle, 
mutta samalla matala korkotaso ja ennakoimattomat tapah-
tumat sijoitusmarkkinoilla voivat rasittaa vakuutusyhtiöitä. 

Taloudellisen toimeliaisuuden lisääntyessä vahinkojen 
määrän ennakoidaan kasvavan erityisesti yritysliiketoimin-
nassa, jossa on patoutuneita investointitarpeita.  

Vahinkovakuutuksessa hintakilpailu jatkuu erityisesti 
ajoneuvopuolella. Yhtiöt pyrkivät pitämään kiinni omista 
kannattavista asiakkaistaan.  

Digitalisaatio uudistaa ja tehostaa vahinkovakuutusliike-
toimintaa. Toimialan yritykset ovat jo usean vuoden auto-
matisoineet prosessejaan ja tehostaneet toimintojaan. Näi-
den toimenpiteiden vaikutukset asiakkaille tulevat hiljalleen 
näkyviin. Lyhyellä tähtäimellä laajat kehityspanostukset 
kuitenkin heikentävät alan kannattavuutta.  

Ala joutuu kohtaamaan myös uudenlaisia osaamistarpei-
ta. Uudet palvelumallit muuttavat liiketoimintamalleja ja 
asiakkaiden vaatimukset nousevat jatkuvasti uudelle tasolle. 
Digitalisaatio, demografiset kysymykset, toimialan disruptio 
ja ilmastonmuutos ovat muutosvoimia, jotka asettavat uusia 
vaatimuksia asiakaspalvelulle, teknologian kehitykselle ja 
henkilöstön ammattitaidolle. Kasvava riippuvuus teknologi-
asta lisää alttiutta myös kyberriskeille. 

Ohjaus ja toisaalta asiakkaiden hakeutuminen verkkoon 
voimistuu myynnin, korvauspalvelujen ja asiakaspalvelun 
näkökulmasta. 

Sote-uudistus muokkaa toimintaympäristöä ja yhä use-
ampi toimiala on kiinnostunut markkinasta. Muiden toimialo-
jen, esim. kaupan alan, panostukset terveyden ja hyvin-
voinnin palveluihin jatkuvat. Myös yrityskauppoja tehdään 
edelleen paljon. Erottautuminen markkinassa vaatii LähiTa-
piolalta vahvaa tuotekehitystä ja satsausta sisäiseen uudis-
tumiseen. 

Kansantalouden parantuneet näkymät eivät riitä kohen-
tamaan julkisen talouden tasapainoa, mikä avaa mahdolli-
suuksia vakuutusrahoitteiselle terveyspalvelulle. Kuluttajien 
ja yritysten kiinnostus terveys- ja hyvinvointipalvelujen 
hyödyntämiseen on mittavan julkisen keskustelun myötä 
kasvussa. Tapaturma- ja sairausvakuutusten kysynnän en-
nakoidaan pysyvän vakaana vuonna 2018.  

Sääntely muokkaa perustavanlaatuisella tavalla vahinko-
vakuutuksen toimintaympäristöä. Tietosuojadirektiivi lisää 
yhtiöiden velvoitteita ja lisää kustannuksia, mutta samalla 
yhdessä PSD2-direktiivin kanssa avaa uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia.  Samalla lisääntyvä sääntely luo lisää vel-
voitteita finanssialan toimijoille. 

Toimialan murroksessa LähiTapiolan tavoitteena on pal-
velujohtajuus. Strategiamme keskiössä on paras elämäntur-
vapalvelu, jossa ennakoinnilla ja aktiivisella huolenpidolla on 
keskeinen rooli. Elämänturvan keskiössä ovat yksilölliset 
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vakuutus- ja finanssiratkaisut, johon yhdistyvät sekä enna-
kointi- ja riskienhallintapalvelut että terveys- ja hyvinvointi-
ratkaisut. Siinä missä aiemmin perinteisenä vakuutusyhtiönä 
tulimme mukaan asiakkaidemme elämään vahinkojen satut-
tua, autamme nyt vahinkojen ennaltaehkäisyssä ja varau-
tumisessa.  

Sijoitustoiminta 

Vuoden 2018 alkaessa maailmantalouden suhdanneindikaat-
torit osoittavat maailmantalouden kasvun olevan hidastu-
massa. Kasvunäkymä on samalla muuttunut kaksijakoiseksi: 
teollisuusmaiden kasvu on hidastumassa, kun taas kehitty-
vien markkinoiden näkymät ovat kääntyneet uudelleen 
vahvistuvalle uralle. Myös Suomen talous on päässyt kan-
sainvälisen talouden kasvuun mukaan. Suomen talouden 
kasvun odotetaan hidastuvan teollisuusmaiden vanavedessä 
vuonna 2018 edellisvuodesta.  

Positiivisesta perusvireestä huolimatta suhdannenäky-
mään liittyy edelleen epävarmuustekijöitä lähinnä poliittisen 
toimintaympäristön arvaamattomuuden vuoksi. Ison-
Britannian EU-eron neuvottelut junnaavat paikallaan ja 
Yhdysvalloissa Donald Trump ajaa edelleen protektionistista 
politiikkaa. Lisäksi Pohjois-Korean tilanteen kärjistyminen voi 
johtaa epävarmuuden kasvuun rahoitusmarkkinoilla.  

Rakenteellisesti maailmantalouden suurimmat haasteet 
liittyvät ylivelkaantumiseen ja väestön ikääntymisen muka-
naan tuomaan potentiaalisen kasvu-uran alenemiseen. Vel-
kamäärien paisuminen lisää nouseviin korkoihin liittyviä 
riskejä. Markkinat odottavat USA:n keskuspankin jatkavan 
koronnostoja vuonna 2018. Lisäksi Fedin pääjohtaja vaihtuu 
tilanteessa, jossa keskuspankin odotetaan aloittavan taseen 
normalisoinnin.  

Sijoitusmarkkinoilla alkavan vuoden näkymään liittyvät 
riskit ovat pitkälti edellisvuoden kaltaisia. Suhdannenäkymän 
odotettua voimakkaampi heikkeneminen voisi johtaa riskien 
uudelleenhinnoitteluun ja sitä kautta kurssilaskuun. Lisäksi 
riskillisten omaisuusluokkien perinteiset arvostusmittarit ovat 
historiallisen korkealla. Suhteellinen arvostus puoltaa edel-
leen riskillisten omaisuuserien normaalia korkeampia osuuk-
sia salkuissa.  

Euroopassa kiinteistökauppa käy edelleen erittäin vilk-
kaana. Euroopan tasolla vuokramarkkinoilla on jatkunut 
positiivinen vire ja vuokrien ennustetaan kasvavan jonkin 
verran vuoden 2018 aikana. Elpyvässä taloudessa kiinteis-
tömarkkinoilla on tarjolla runsaasti pääomia ja kiinteistöt 
näyttäytyvät sijoittajille houkuttelevana sijoitusluokkana. 
Näiden kaikkien tekijöiden yhdessä uskotaan tukevan kiin-
teistöjen positiivista kehitystä vuoden 2018 aikana. Kiinteis-
töjen voimakkain arvonkehitys kuitenkin näyttäisi olevan 
takanapäin ja arvonnousun ajurit siirtyvät tuottovaatimuk-
sien laskusta vuokrien nousuun. 

Ehdotus voiton 
käyttämisestä 

Hallituksen esitys 

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitosta, määrältään yh-
teensä 2.421.302,23 euroa, maksetaan takuuosuudenomis-
tajille takuupääoman korkoa yhteensä 290.037,62 euroa. 
Lisäksi hallitus esittää, että yhtiöön perustetaan käyttöra-
hasto, johon tilikauden voitosta siirretään 100.000,00 euroa 
käytettäväksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin tehtäviin lahjoi-
tuksiin. Loppuosa tilikauden voitosta eli 2.031.264,61 euroa 
ehdotetaan siirrettäväksi varmuusrahastoon. 

Mikäli hallituksen ehdotus voiton käyttämisestä hyväksy-
tään, jakautuu yhtiön oma pääoma alla olevan taulukon 
mukaisesti. 

Oma pääoma  

Oma pääoma 19 729 375,20 

Pohjarahasto 3 295 051,51 

Takuupääoma 8 160 654,73 

    Varmuusrahasto 8 173 668,96 

    Käyttörahasto 100 000,00 
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Tilinpäätös 2017 
TILINPÄÄTÖS 

Tuloslaskelma 

VAKUUTUSTEKNINEN LASKELMA

Vakuutusmaksutuotot
Vakuutusmaksutulo 1 26 919 745,41 23 490 597,32
Jälleenvakuuttajien osuus -1 254 159,87 25 665 585,54 -880 277,26 22 610 320,06

Vakuutusmaksuvastuun muutos
Liiketoimintasiirron osuus 3 590 263,18 0,00
Kokonaismuutos -3 194 034,90 396 228,28 -428 934,34 -428 934,34

Jälleenvakuuttajien osuus
Liiketoimintasiirron osuus -8 804,30 0,00
Kokonaismuutos 69,17 -8 735,13 63,40 63,40

Vakuutusmaksuvastuun muutos yhteensä 387 493,15 -428 870,94

Vakuutusmaksutuotot yhteensä 26 053 078,69 22 181 449,12

Korvauskulut
Maksetut korvaukset -18 028 822,18 -14 860 418,83
Jälleenvakuuttajien osuus 277 631,22 -17 751 190,96 771 296,37 -14 089 122,46

Korvausvastuun muutos
Liiketoimintasiirron osuus
Kokonaismuutos -32 264 369,00 1 470 227,00 -1 922 279,55 -1 922 279,55

Jälleenvakuuttajien osuus
Liiketoimintasiirron osuus -150 064,16 0,00
Kokonaismuutos 156 860,56 6 796,40 -29 496,81 -29 496,81

Korvausvastuun muutos yhteensä 1 477 023,40 -1 951 776,36

Korvauskulut yhteensä -16 274 167,56 -16 040 898,82

Liikekulut 3 -5 378 530,11 -4 836 772,08

Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta 4 400 381,02 1 303 778,22

Tasoitusmäärän muutos
Liiketoimintasiirron osuus 10 076 783,61 0,00
Kokonaismuutos -12 898 794,00 -2 822 010,39 -167 333,00 -167 333,00

Vakuutustekninen kate 2 1 578 370,63 1 136 445,22

1.1.2017       -       31.12.2017 1.1.2016       -       31.12.2016

33 734 596,00 0,00
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MUU KUIN VAKUUTUSTEKNINEN LASKELMA

Vakuutustekninen kate 1 578 370,63 1 136 445,22
Sijoitustoiminnan tuotot 4 2 865 934,57 2 237 449,95
Sijoitustoiminnan kulut 4 -981 652,46 -875 508,29
Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu 4 0,00 1 884 282,11 0,00 1 361 941,66

Muut tuotot 4
Muut 1 544 508,33 1 686 479,48

Muut kulut 4
Muut -1 867 197,27 -1 815 826,73

Voitto varsinaisesta toiminnasta 3 139 963,80 2 369 039,63

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 3 139 963,80 2 369 039,63

Tuloverot
Tilikauden vero -702 986,21 -471 279,01
Aikaisempien tilikausien verot -15 675,36 139,10
Laskennallisen verovelan muutos 0,00 -718 661,57 0,00 -471 139,91

Tilikauden voitto 2 421 302,23 1 897 899,72

1.1.2017       -       31.12.2017 1.1.2016       -       31.12.2016
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 Tase  

VASTAAVAA

Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot 8 963 180,04 694 953,84

Sijoitukset 5
Kiinteistösijoitukset 6

Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet 5 726 521,94 5 621 160,29
 Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä 0,00 5 726 521,94 0,00 5 621 160,29

Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja
omistusyhteysyrityksissä 7

Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä 26 959 007,09 2 504 679,27
Rahoitusmarkkinavälineet ja lainasaamiset
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 389 647,82 0,00
Rahoitusmarkkinavälineet ja lainasaamiset 
omistusyhteysyrityksiltä 200 000,00 28 548 654,91 200 000,00 2 704 679,27

Muut sijoitukset
Osakkeet ja osuudet 7 56 560 595,35 28 070 973,48
Rahoitusmarkkinavälineet 2 221 563,05 3 148 719,16
Muut sijoitukset 0,00 58 782 158,40 0,00 31 219 692,64

93 057 335,25 39 545 532,20
Saamiset

Ensivakuutustoiminnasta
Vakuutuksenottajilta 5 856 439,93 3 962 816,60
Vakuutusedustajilta 0,00 5 856 439,93 0,00 3 962 816,60

Jälleenvakuutustoiminnasta 261 881,74 302 349,10
Muut saamiset 267 601,77 340 955,04

6 385 923,44 4 606 120,74
Muu omaisuus

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 8 166 596,96 173 885,55
Muut aineelliset hyödykkeet 107 104,00 47 400,00
Ennakkomaksut 0,00 273 700,96 0,00 221 285,55

Rahat ja pankkisaamiset 3 236 463,25 2 240 650,78
Muu omaisuus 15 454,36 15 454,36

3 525 618,57 2 477 390,69

Siirtosaamiset
Korot ja vuokrat 54 154,65 85 869,58
Muut siirtosaamiset 321 656,19 231 181,11

375 810,84 317 050,69

Vastaavaa yhteensä 104 307 868,14 47 641 048,16

31.12.2017 31.12.2016
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VASTATTAVAA

Oma pääoma 9
Pohjarahasto 3 295 051,51 3 295 051,51
Takuupääoma 8 160 654,73 2 394 876,26
Muut rahastot 6 142 404,35 4 341 736,61
Tilikauden voitto/tappio 2 421 302,23 1 897 899,72

20 019 412,82 11 929 564,10

Vakuutustekninen vastuuvelka
Vakuutusmaksuvastuu 13 316 836,00 10 122 801,10
Jälleenvakuuttajien osuus 0,00 13 316 836,00 69,17 10 122 870,27
Korvausvastuu 40 628 109,00 8 363 740,00
Jälleenvakuuttajien osuus -573 280,27 40 054 828,73 -416 419,71 7 947 320,29
Tasoitusmäärä 28 513 717,00 15 614 923,00

81 885 381,73 33 685 113,56

Velat
Ensivakuutustoiminnasta 535 012,98 356 592,97
Jälleenvakuutustoiminnasta -3 501,75 317,04
Muut velat 1 240 106,45 1 026 761,68

1 771 617,68 1 383 671,69

Siirtovelat 12 631 455,91 642 698,81

Vastattavaa yhteensä 104 307 868,14 47 641 048,16

31.12.2017 31.12.2016
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 Epäsuora rahoituslaskelma 

 

 

Liiketoiminnan rahavirta 31.12.2017 31.12.2016

3 139 963,80 2 369 039,63

Oikaisut
Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos 95 443 042,50 2 547 980,30

Liiketoimintasiirron osuus -47 242 774,33 0,00
Sijoitusten arvonalentumiset ja arvonkorotukset -685 498,40 -54 787,27
Realisoitumattomat kurssivoitot/-tappiot
Suunnitelman mukaiset poistot 201 798,31 226 292,95
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua
Muut oikaisut -299 685,96 -674 829,93

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 50 556 845,92 4 413 695,68
Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten
lisäys (-)/vähennys (+) -3 985 221,94 328 322,46

Liiketoimintasiirron osuus 2 146 659,09 0,00
Lyhytaikaisten korottomien velkojen
lisäys (+)/vähennys (-) 627 392,69 82 747,25

Liiketoimintasiirron osuus -250 689,60 0,00
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 49 094 986,16 4 824 765,39
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan
rahoituskuluista
Maksetut välittömät verot -718 661,57 -471 139,91

Liiketoiminnan rahavirta 48 376 324,59 4 353 625,48

Investointien rahavirta
Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat) -105 145 895,37 -3 697 221,82

Liiketoimintasiirron osuus 52 313 790,66 0,00
Luovutustulot sijoituksista (pl. rahavarat) 299 685,96 674 829,93
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä
muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto) -546 135,86 -98 773,37

Liiketoimintasiirron osuus 29 496,00 0,00
Investointien rahavirta -53 049 058,61 -3 121 165,26

Rahoituksen rahavirta
Takuupääoma-anti 5 765 778,47 0,00
Maksetut osingot/takuupääoman korot ja
muu voitonjako -97 231,98 -138 663,34

Rahoituksen rahavirta 5 668 546,49 -138 663,34

Rahavarojen muutos 995 812,47 1 093 796,88

Rahavarat tilikauden alussa 2 240 650,78 1 146 853,90
Rahavarat tilikauden lopussa 3 236 463,25 2 240 650,78

Sulautumisen osuus

Voitto varsinaisesta toiminnasta 
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 Tunnusluvut 

M€

Yleiset taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 2017 2016 2015 2014 2013

Liiketulos 6,0 2,5 3,4 2,6 0,7

Kokonaistulos 8,3 3,0 4,5 3,2 1,8

Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle
(käyvin arvoin) prosentteina 5,5 4,1 5,8 4,3 9,3

Kokonaispääoman tuotto, % 10,0 5,9 9,7 7,3 13,3

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 48 47 50 53 25

Henkilöstömäärä palkkasummaan suhteutettuna 48 47 50 53 25

Vahinkovakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Vakuutusmaksutulo 26,9 23,5 22,6 21,2 7

Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua, % 61,6 72,3 65,9 68,6 65,6
Vahinkosuhde, % 62,5 72,3 65,9 68,6 65,6

Liikekulusuhde, % 20,6 21,8 24,0 24,6 25,9

Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua, % 82,3 94,1 89,9 93,2 91,5

Yhdistetty kulusuhde, % 83,1 94,1 89,9 93,2 91,5
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Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot 

Tuloslaskelman liitteet 

1. Vakuutusmaksutulo 

1.1 Vakuutusmaksutulosta vähennetyt erät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2016
Ensivakuutus

Kotimaasta 26 919 745,41 23 490 597,32
Ensivakuutus yhteensä 26 919 745,41 23 490 597,32
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta 26 919 745,41 23 490 597,32

2017 2016

Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista 96 979,10 13 996,46
Jakojärjestelmämaksut 340 971,23 0,00
Vakuutusmaksuvero 5 536 637,92 4 629 576,22
Palosuojelumaksu 109 147,40 109 119,03
Liikenneturvallisuusmaksu 27 275,36 0,00
Yhteensä 6 111 011,01 4 752 691,71
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 2. Vakuutusluokkaryhmittäinen tulos 

 

 

 

 

 

2017 4 679 572,21 4 480 043,62 -2 863 809,56 -819 471,54 -11 586,27 785 176,25
2016 4 260 460,88 4 021 124,09 -2 823 605,20 -807 416,08 -10 912,05 379 190,76
2015 3 656 729,15 3 367 521,65 -2 409 394,97 -808 853,77 -14 399,08 134 873,83
2017 2 700 260,72 3 401 073,90 -1 853 245,70 -737 243,36 2 254,54 812 839,38
2016 0,00 0,00 193,55 0,00 0,00 193,55
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 6 623 996,34 6 544 685,25 -4 890 892,48 -1 315 330,42 -22 599,75 315 862,60
2016 6 401 189,81 6 271 225,66 -3 969 097,83 -1 377 737,74 -22 673,18 901 716,91
2015 6 238 212,91 6 070 986,93 -3 956 062,44 -1 380 144,22 -35 041,55 699 738,72
2017 292 643,50 289 729,16 -175 240,93 -59 022,20 -344,76 55 121,27
2016 285 505,33 284 167,78 -241 110,21 -61 764,12 -296,23 -19 002,78
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 10 682 833,20 10 672 618,80 -5 662 188,43 -2 212 953,26 -769 895,06 2 027 582,05
2016 10 679 998,36 10 652 747,54 -8 685 472,10 -2 335 081,22 67 175,48 -300 630,30
2015 10 571 104,45 10 422 561,84 -6 963 505,63 -2 452 838,27 127 827,18 1 134 045,11
2017 963 309,64 954 997,04 -450 888,25 -184 159,65 -11 674,43 308 274,71
2016 914 259,07 890 087,79 -454 549,21 -189 277,22 -10 802,09 235 459,27
2015 856 785,58 833 487,09 -570 430,40 -189 493,82 -18 337,02 55 225,85
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 685 511,42 681 325,53 -532 584,49 -137 435,34 0,00 11 305,70
2016 668 843,65 663 744,58 -520 248,29 -143 950,12 0,00 -453,83
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 291 618,38 291 500,39 -129 745,34 -60 473,87 -17 062,12 84 219,06
2016 280 340,22 278 565,54 -88 809,09 -65 748,86 -16 702,95 107 304,64
2015 1 229 113,37 1 205 068,04 -842 980,23 -275 015,47 -22 785,66 64 286,68
2017 26 919 745,41 27 315 973,69 -16 558 595,18 -5 526 089,64 -830 907,85 4 400 381,02
2016 23 490 597,32 23 061 662,98 -16 782 698,38 -4 980 975,36 5 788,98 1 303 778,22
2015 22 551 945,46 21 899 625,55 -14 742 373,67 -5 106 345,55 37 263,87 2 088 170,20
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 -6 830,18 0,00 0,00 -6 830,18
2017 26 919 745,41 27 315 973,69 -16 558 595,18 -5 526 089,64 -830 907,85 4 400 381,02
2016 23 490 597,32 23 061 662,98 -16 782 698,38 -4 980 975,36 5 788,98 1 303 778,22
2015 22 551 945,46 21 899 625,55 -14 749 203,85 -5 106 345,55 37 263,87 2 081 340,02
2017 -2 822 010,39
2016 -167 333,00
2015 -1 768 952,00
2017 1 578 370,63
2016 1 136 445,22
2015 312 388,02

Vakuutus-
tekninen kate 

ennen sijoitus-
toiminnan 

nettotuottoa

Vakuutustekninen kate

Palo- ja muu omaisuusvahinko

Vastuu

Luotto ja takaus

Oikeusturva

Muut

Ensivakuutus yhteensä

Jälleenvakuutus

Yhteensä

Tasoitusmäärän muutos

Muu tapaturma ja sairaus

Moottoriajoneuvon vastuu

Maa-ajoneuvot

Alukset, ilma-alukset, raiteilla 
liikk. kalusto ja kuljetus

Vakuutus-
maksutulo ennen 

jälleen-
vakuuttajien 

osuutta

Vakuutus-
maksutuotot 

ennen jälleen-
vakuuttajien 

osuutta

Korvauskulut 
ennen jälleen-

vakuuttajien 
osuutta

Liikekulut ennen 
jälleen-

vakuuttajien 
palkkioita ja voitto-

osuuksia

Jälleen-
vakuuttajien 

osuus
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 3. Liikekulut, henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot sekä tilintarkastajan palkkiot 

3.1 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 

3.2 Tuloslaskelman erä liikekulut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2016

Maksetut korvaukset 1 888 802,59 1 806 945,01
Liikekulut 5 378 530,11 4 836 772,08
Sijoitustoiminnan hoitokulut 156 691,16 140 590,18
Muut kulut 1 860 149,03 1 812 826,73
Yhteensä 9 284 172,89 8 597 134,00

2017 2016
Vakuutusten hankintamenot

Ensivakuutuksen palkkiot 1 394 902,86 1 254 107,12
Muut vakuutusten hankintamenot 1 000 347,59 823 262,45

2 395 250,45 2 077 369,57

Vakuutusten hoitokulut 1 541 270,05 1 471 802,15
Hallintokulut 1 589 569,14 1 431 803,64
Menevän jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet -147 559,53 -144 203,28
Yhteensä 5 378 530,11 4 836 772,08
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 3.3 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot 

3.4 Tilintarkastajan palkkiot eriteltyinä toimeksiantoryhmittäin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Henkilöstökulut 2017 2016

Palkat ja palkkiot 2 456 036,88 2 512 041,70
Eläkekulut 443 089,59 492 776,46
Muut henkilösivukulut 60 317,14 107 146,19
Yhteensä 2 959 443,61 3 111 964,35

Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja/toimitusjohtajan sijainen
Palkat ja palkkiot 176 799,20 201 588,67
Eläkesitoumukset Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan/toimitusjohtajan sijaisen

eläkeikä/eroamisikä määräytyy lain mukaan.
Annetut rahalainat ja niiden ehdot Ei annettu rahalainoja
Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Ei annettu vakuuksia ja vastuusitoumuksia

Hallitus ja hallituksen varajäsenet
Palkat ja palkkiot 99 525,92 72 800,00
Eläkesitoumukset Yhtiöön toimisuhteessa olevien hallituksen jäsenten ja

varajäsenten eläkeikä/eroamisikä määräytyy lain mukaan.

Annetut rahalainat ja niiden ehdot Ei annettu rahalainoja
Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Ei annettu vakuuksia ja vastuusitoumuksia

Hallintoneuvosto ja hallintoneuvoston varajäsenet
Palkat ja palkkiot 28 503,36 20 900,00
Eläkesitoumukset Ei eläkesitoumuksia
Annetut rahalainat ja niiden ehdot Ei annettu rahalainoja
Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Ei annettu vakuuksia ja vastuusitoumuksia

3.3.3 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

Henkilöstö 48 47

3.3.2 Johdon palkat ja palkkiot, eläkesitoumukset, rahalainat ja niiden ehdot sekä vakuudet ja vastuusitoumukset

2017 2016

Tilintarkastus 5 598,35 2 830,81
Muut palvelut 1 779,00 0,00
Yhteensä 7 377,35 2 830,81
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 4. Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely sekä muiden tuottojen ja kulujen erittely 

4.1 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely 

 

 

 

 

Sijoitustoiminnan tuotot 2017 2016

Tuotot sijoituksista saman konsernin yrityksiin
Osinkotuotot 177 237,55 83 845,04
Yhteensä 177 237,55 83 845,04

Tuotot sijoituksista omistusyhteysyrityksiin
Korkotuotot -990,29 1 789,91
Yhteensä -990,29 1 789,91

Tuotot kiinteistösijoituksista muihin yrityksiin
Muut tuotot 514 636,67 500 575,07
Yhteensä 514 636,67 500 575,07

Tuotot muista sijoituksista
Osinkotuotot 290 419,79 225 266,82
Korkotuotot 227 270,02 189 435,13
Muut tuotot 202 548,77 154 284,72
Yhteensä 720 238,58 568 986,67

1 411 122,51 1 155 196,69

Arvonalentumisten palautukset 806 800,77 266 870,84
Myyntivoitot 648 011,29 815 382,42

Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä 2 865 934,57 2 237 449,95

Sijoitustoiminnan kulut

Kulut kiinteistösijoituksista
Muut yritykset -340 273,85 -333 017,78
Yhteensä -340 273,85 -333 017,78

Kulut muista sijoituksista -159 058,03 -155 447,71

Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut
Muut yritykset -5 192,82 -23 741,26
Yhteensä -5 192,82 -23 741,26

-504 524,70 -512 206,75

Arvonalentumiset ja poistot
Arvonalentumiset -121 302,37 -212 083,57
Rakennusten suunnitelmapoistot -7 500,06 -10 665,48
Yhteensä -128 802,43 -222 749,05

Myyntitappiot -348 325,33 -140 552,49

Sijoitustoiminnan kulut yhteensä -981 652,46 -875 508,29

Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvon-
korotuksia ja niiden oikaisua 1 884 282,11 1 361 941,66

1 884 282,11 1 361 941,66Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa
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 4.2 Muiden tuottojen ja kulujen erittely 

Taseen liitteet 

5. Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero 

Muut tuotot 2017 2016

Palvelumyynnin ja liitännäistoiminnan tuotot 1 530 569,23 1 671 465,65
Muut tuotot 13 939,10 15 013,83
Yhteensä 1 544 508,33 1 686 479,48

Muut kulut

Palvelumyynnin ja liitännäistoiminnan kulut -1 860 149,03 -1 812 826,73
Muut kulut -7 048,24 -3 000,00
Yhteensä -1 867 197,27 -1 815 826,73

Sijoitukset Jäljellä oleva 
hankintameno

Kirjanpitoarvo Käypä arvo

Kiinteistösijoitukset 
Kiinteistöt 197 951,88 197 951,88 250 000,00
Muut kiinteistöosakkeet 5 528 570,06 5 528 570,06 7 663 671,70

5 726 521,94 5 726 521,94 7 913 671,70
Sijoitukset saman konsernin yrityksissä

Osakkeet ja osuudet 26 959 007,09 26 959 007,09 27 543 293,59
26 959 007,09 26 959 007,09 27 543 293,59

Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä
Osakkeet ja osuudet 1 389 647,82 1 389 647,82 1 389 647,82
Rahoitusmarkkinavälineet 200 000,00 200 000,00 200 000,00

1 589 647,82 1 589 647,82 1 589 647,82
Muut sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 56 560 595,35 56 560 595,35 64 759 675,64
Rahoitusmarkkinavälineet 2 221 563,05 2 221 563,05 2 276 022,30

58 782 158,40 58 782 158,40 67 035 697,94

93 057 335,25 93 057 335,25 104 082 311,05

Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää:
Korkotuotoiksi (+) tai niiden vähennykseksi (-)
jaksotettua nimellisarvon ja hankintamenon erotusta 53 441,05

Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus) 11 024 975,80

2017
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6. Kiinteistösijoitukset 

 

 

 

 

 

 

Sijoitukset Jäljellä oleva 
hankintameno

Kirjanpitoarvo Käypä arvo

Kiinteistösijoitukset 
Kiinteistöt 203 751,94 203 751,94 250 000,00
Muut kiinteistöosakkeet 5 417 408,35 5 417 408,35 7 552 509,99

5 621 160,29 5 621 160,29 7 802 509,99
Sijoitukset saman konsernin yrityksissä

Osakkeet ja osuudet 2 504 679,27 2 504 679,27 2 862 502,14
2 504 679,27 2 504 679,27 2 862 502,14

Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä
Rahoitusmarkkinavälineet 200 000,00 200 000,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00 200 000,00
Muut sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 28 070 973,48 28 070 973,48 32 247 771,47
Rahoitusmarkkinavälineet 3 148 719,16 3 148 719,16 3 240 203,54

31 219 692,64 31 219 692,64 35 487 975,01

39 545 532,20 39 545 532,20 46 352 987,14

Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää:
Korkotuotoiksi (+) tai niiden vähennykseksi (-)
jaksotettua nimellisarvon ja hankintamenon erotusta 99 192,24

Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus) 6 807 454,94

2016

Kiinteistösijoitusten muutokset: Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet

Hankintameno 1.1. 5 654 014,78
Lisäykset 111 161,71

Hankintameno 31.12. 5 765 176,49

Kertyneet poistot 1.1. -32 854,49
Tilikauden poistot -5 800,06

Kertyneet poistot 31.12. -38 654,55

Kirjanpitoarvo 31.12. 5 726 521,94

Omassa käytössä olevat kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet:

Jäljellä oleva hankintameno 872 482,71
Kirjanpitoarvo 872 482,71
Käypä arvo 1 675 000,00

2017
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 7. Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä 

 

7.1 Sijoitukset LähiTapiola-ryhmän konsernitilinpäätökseen kuuluvissa yrityksissä 

Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä 2017 2016

Hankintameno 1.1. 2 554 830,85 0,00
Lisäykset 2 914 841,65 738 535,34
Vähennykset -588 872,75 -276 774,62
Lisäykset, liiketoimintasiirto 22 692 056,02 0,00
Siirrot erien välillä -521 413,11 2 093 070,13

Hankintameno 31.12. 27 051 442,66 2 554 830,85

Arvonalentumiset 1.1. -50 151,58 0,00
Vähennysten ja siirtojen arvonalentumiset -397 690,50 -27 683,68
Tilikauden arvonalentumiset -65 650,68 -22 467,90
Arvonalentumisten palautukset 421 057,19 0,00

Arvonalentumiset 31.12. -92 435,57 -50 151,58

Kirjanpitoarvo 31.12. 26 959 007,09 2 504 679,27

Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä
Hankintameno 1.1. 0,00 0,00

Lisäykset 21 508,04 0,00
Lisäykset, liiketoimintasiirto 1 343 935,79 0,00

Hankintameno 31.12. 1 365 443,83 0,00

Arvonalentumiset 1.1. 0,00 0,00
Arvonalentumisten palautukset 24 203,99 0,00

Arvonalentumiset 31.12. 24 203,99 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 1 389 647,82 0,00

Omistusyhteysyritysten liikkeeseenlaskemat rahoitus-
markkinavälineet ja lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä

Hankintameno 1.1. 200 000,00 0,00
Lisäykset 0,00 200 000,00

Hankintameno 31.12. 200 000,00 200 000,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 200 000,00 200 000,00

Yhteensä 28 548 654,91 2 704 679,27

Osakkeet ja osuudet, käyttöomaisuus Kotipaikka Osuus 
osakkeista %

Oma pääoma Tilikauden 
voitto/tappio 

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö 3) Espoo 1,1 412 205 224,14 51 724 640,66
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy -konserni 3) Espoo 0,5 8 836 624,74 1 856 428,97
LähiTapiola Palvelut Oy 3) Espoo 0,5 11 840 867,08 -6 168 966,26
LähiTapiola Rahoitus Oy 3) Espoo 1,6 19 375 334,17 -615 665,83
LähiTapiola Varainhoito Oy 3) Espoo 0,6 23 026 989,56 4 734 285,33
Yhteensä 475 285 039,69 51 530 722,87
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7.2 Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä 

7.3 Muut sijoitukset 

Osakkeet ja osuudet, sijoitusomaisuus Kotipaikka Osuus 
osakkeista %

Oma pääoma Tilikauden 
voitto/tappio 

LähiTapiola Kiinteistösijoitus I Ky 3) Espoo 2,4 51 190 992,52 65 593,59
LähiTapiola KR PK2 Ky -konserni 3) Espoo 1,8 18 079 455,67 444 964,08
LähiTapiola Pääomasijoitus GP Oy 3) Espoo 2,8 224,04 -593,92
LähiTapiola Pääomasijoitus I Ky 3) Espoo 2,8 102 770 583,56 4 881 281,15
LähiTapiola Pääomasijoitus II Ky 3) Espoo 0,8 12 510 035,31 -564 761,92
LähiTapiola Pääomasijoitus III Ky 3) Espoo 1,3 161 457 440,91 3 931 891,68
LähiTapiola Tontit GP I Oy 3) Espoo 2,3 105 261,56 2 817,97
LähiTapiola Tontit I Ky 3) Espoo 2,3 43 258 671,99 2 158 671,91
LähiTapiola Tontit II Ky 3) Espoo 1,1 1 231 820,10 29 868,78
LähiTapiola Velkasijoitus I Ky 3) Espoo 0,7 8 978 666,83 -130 912,07
LähiTapiola Yhteiset Kiinteistöt Ky 3) Espoo 3,3 182 277 292,65 1 020 394,83
LähiTapiola Yritysrahoitus I Ky 3) Espoo 2,1 580 651 301,80 6 696 367,26
Yhteensä 1 162 511 746,94 18 535 583,34

1) Tytäryhtiö
2) LähiTapiola-ryhmän konsernitilinpäätökseen kuuluva tytäryhtiö, joka on raportoijalle omistusyhteysyritys.
3) LähiTapiola-ryhmän konsernitilinpäätökseen kuuluva tytäryhtiö, joka on raportoijalle muu sijoitus.
4) LähiTapiola-ryhmän konsernitilinpäätökseen kuuluva tytäryhtiö, jota ei yhdistellä.

LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuutusyhtiö on lisäksi sijoittanut 0 (0) LähiTapiola-ryhmän konsernitilinpäätökseen kuuluvaan asunto- tai 
kiinteistöyhtiöön, joista sen omia tytäryhtiöitä on 0 (0).

Osakkeet ja osuudet, käyttöomaisuus Kotipaikka Osuus 
osakkeista %

Oma pääoma Tilikauden 
voitto/tappio 

S-Pankki Oy -konserni 3) Helsinki 0,3 413 897 594,61 12 352 320,61
Yhteensä 413 897 594,61 12 352 320,61

2) Omistusyhteysyritys
3) LähiTapiola-ryhmän konsernitilinpäätökseen kuuluva omistusyhteysyritys, joka on raportoijalle muu sijoitus.

LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuutusyhtiö on lisäksi sijoittanut 0 (0) LähiTapiola-ryhmän konsernitilinpäätökseen kuuluvaan asunto- tai 
kiinteistöyhtiöön.

Arvopaperi Osuus 
osakkeista %

Määrä Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kotivaltio

Muut 80 400,00 854 910,92 1 131 399,20
Yhteensä 80 400,00 854 910,92 1 131 399,20

Kotimaiset yhtiöt, noteeratut

Muut 1 643,00 6 434,13 70 325,28
Yhteensä 1 643,00 6 434,13 70 325,28

Kotimaiset yhtiöt, noteeraamattomat

Muut 36 400,00 227 368,00 227 368,00 Ruotsi
Yhteensä 36 400,00 227 368,00 227 368,00

Ulkomaiset yhtiöt, noteeratut
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8. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset 

 

Amundi ETF MSCI EM Asia UCITS ETF 1 203 765,26 1 557 164,00 Ranska
BNP Paribas FPS FPE 871 558,90 872 736,20 Ranska
BNP Paribas Global Senior Corporate Loans 1 564 635,22 1 564 635,22 Ranska
LähiTapiola AIF Eurooppa 4 343 379,99 4 343 379,99 Suomi
LähiTapiola AIF High Yield 939 916,58 952 323,48 Suomi
LähiTapiola AIF Pitkäkorko 1 616 411,27 1 616 411,27 Suomi
LähiTapiola AIF USA 1 209 338,92 1 260 977,69 Suomi
LähiTapiola AIF Yrityslaina 5 033 096,61 5 071 042,32 Suomi
LähiTapiola Aasia-Tyynimeri A 1 455 286,36 1 758 053,89 Suomi
LähiTapiola Eurooppa Keskisuuret A 537 062,74 678 420,81 Suomi
LähiTapiola Eurooppa Markkina A 644 296,50 644 296,50 Suomi
LähiTapiola High Yield A 2 613 187,94 3 065 941,74 Suomi
LähiTapiola Hyvinvointi A 616 971,06 1 172 339,18 Suomi
LähiTapiola Infra A 415 083,95 655 303,20 Suomi
LähiTapiola Kasvu A 452 940,54 613 472,26 Suomi
LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat A 3 764 896,74 4 167 257,18 Suomi
LähiTapiola Kehittyvät Markkinat A 2 900 658,85 3 520 479,58 Suomi
LähiTapiola Korkomaailma A 1 989 372,18 2 198 862,68 Suomi
LähiTapiola Kuluttaja A 433 196,03 742 814,16 Suomi
LähiTapiola Osinko A 592 892,35 851 901,19 Suomi
LähiTapiola Pitkäkorko A 782 110,63 855 803,22 Suomi
LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 3 347 949,84 3 842 492,27 Suomi
LähiTapiola Sijoituskiinteistöt A 1 626 913,00 1 626 913,00 Suomi
LähiTapiola Skandinavia A 900 000,00 997 389,04 Suomi
LähiTapiola Suoja A 2 371 489,08 2 502 206,75 Suomi
LähiTapiola USA Keskisuuret A 1 076 419,67 1 743 048,25 Suomi
LähiTapiola USA Markkina A 630 000,00 646 254,00 Suomi
LähiTapiola Yrityskorko A 3 970 535,42 4 723 484,93 Suomi
Pimco Socially Responsible EM Bond Fund I-EUR 1 536 509,35 1 777 971,76 Irlanti
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 1 093 362,02 1 189 594,50 Saksa
Muut 1 579 472,95 2 078 144,12
Yhteensä 52 112 709,95 59 291 114,38

Sijoitusrahastot

LähiTapiola Asuntosijoitus Suomi Ky 565 755,05 636 487,42 Suomi
Tapiola KR III Ky 1 779 965,02 1 827 121,40 Suomi

Pääomasijoitusrahastot

Muut 1 013 452,28 1 575 859,96
Yhteensä 3 359 172,35 4 039 468,78

Muut sijoitukset, osakkeet ja osuudet yhteensä 118 443,00 56 560 595,35 64 759 675,64

2017
Ennakkomaksut Kalusto

1 161 422,46 47 014,26 454 053,93
Lisäykset 61 116,38 357 208,00 38 611,48
Siirrot erien välillä 13 432,00 -23 064,26 9 632,26

Hankintameno 31.12. 1 235 970,84 381 158,00 502 297,67

-513 482,88 0,00 -280 168,38
Tilikauden poistot -140 465,92 0,00 -55 532,33

-653 948,80 0,00 -335 700,71

Kirjanpitoarvo 31.12. 582 022,04 381 158,00 166 596,96

Aineettomat oikeudet ja 
pitkävaikutteiset menot

Kertyneet poistot 31.12.

Hankintameno 1.1.

Kertyneet poistot 1.1.
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 9. Oman pääoman muutokset ja arvonkorotusrahaston erittely 

9.1 Oman pääoman muutokset 

9.2 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 

10. Korvausvastuu 

11. Laskennalliset verovelat 

12. Saamiset ja velat 

12.1 Saamisten erittely 

 

 

 

1.1.2017 Lisäykset Vähennykset 31.12.2017

Pohjarahasto 3 295 051,51 0,00 0,00 3 295 051,51
Takuupääoma 2 394 876,26 5 765 778,47 0,00 8 160 654,73
Varmuusrahasto 4 341 736,61 1 897 899,72 -97 231,98 6 142 404,35
Tilikauden voitto 1 897 899,72 2 421 302,23 -1 897 899,72 2 421 302,23
Oman pääoman muutokset yhteensä 11 929 564,10 10 084 980,42 -1 995 131,70 20 019 412,82

31.12.2017

Tilikauden voitto 2 421 302,23
+ Muu vapaa pääoma

Varmuusrahasto 6 142 404,35
Voitonjakokelpoiset varat yhteensä 8 563 706,58

2017 2016

Korvausvastuun riittävyys

Muu tapaturma ja sairaus 333 660,75 181 774,10
Maa-ajoneuvot 121 749,53 165 038,05
Alukset, ilma-alukset, raiteilla liikk. kalusto ja kuljetus 37 483,26 -20 249,70
Palo- ja muu omaisuusvahinko 1 018 689,32 798 584,85
Vastuu 81 934,36 126 288,85
Oikeusturva -188 762,97 -169 884,51
Muut -7 651,59 26 794,73

1 397 102,66 1 108 346,37

2017 2016

Arvostuseroista laskettu verovelka, jonka toteutumista
pidetään todennäköisenä seuraavan vuoden aikana 444 550,00 150 000,00

444 550,00 150 000,00

2017 2016
Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Muut saamiset 50 714,77 31 862,27
50 714,77 31 862,27
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 12.2 Velkojen erittely 

12.3 Siirtovelkojen erittely 

13. Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut 

14. Lähipiirilainat ja -liiketoimet (VYL 8 luku 11 § ja KPA 2 luku 7 b §) 

 

 

 

2017 2016
Velat saman konsernin yrityksille

Ostovelat 194 395,85 11 815,48
Muut velat 40 620,50 9 952,55

235 016,35 21 768,03

2017 2016

Velat henkilöstölle 479 828,57 509 832,03
Muut siirtovelat 151 627,34 132 866,78

631 455,91 642 698,81

Vuokravastuut
Alkaneella tilikaudella maksettava määrä 74 630,52 106 388,70
Seuraavina vuosina maksettava määrä 165 829,31 238 087,44

240 459,83 344 476,14
Arvonlisäverovastuut

Arvonlisäverotuksen ryhmärekisteröintiin
liittyen

Konserniyritykset 370 626,31 951 987,43
Yhteistoimintayritykset 2 369 617,10 2 885 767,00

2 740 243,41 3 837 754,43
Kiinteistöinvestointien arvonlisäverolain 120§:n mukainen tarkistusvastuu
- 10 v. tarkistuskausi

Muut ryhmän yritykset 44 718 475,09 55 897 024,33
44 718 475,09 55 897 024,33

Muut vastuusitoumukset
Merkintäsitoumukset 13 961 906,47 3 198 439,84

13 961 906,47 3 198 439,84

LähiTapiola Satakunta Keskinäisen Vakuutusyhtiön ja LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön välillä on solmittu yhteisvastuusopimus, joka määrittelee
LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön johtaman ryhmittymän yhtiöiden vakavaraisuuden varmistamiseksi.
Lisäinformaatiota yhteisvastuusopimuksesta on Riskienhallinnan liitetiedossa kohdassa 2.1 Vakavaraisuuden hallinnan yleiset periaatteet.

Yhtiöllä ei ole lähipiiriliiketoimia, jotka olisi tehty muita kuin tavanomaisia kaupallisia ehtoja noudattaen.

LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuutusyhtiön vakuudet ja vastuusitoumukset LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden hyväksi on esitetty liitteellä 16. 
Muiden lähipiiriin kuuluvien hyväksi ei ole annettu vakuuksia eikä vastuusitoumuksia.

Johdon palkat ja palkkiot, eläkesitoumukset, rahalainat ja niidet ehdot sekä vakuudet ja vastuusitoumukset on ilmoitettu liitteellä 3.

LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuutusyhtiön lähipiirin muodostaa sen kirjanpitolain mukaiseen konserniin kuuluvat yritykset sekä yhtiöt, joissa 
LähiTapiola Satakunnalla on huomattava vaikutusvalta (lisätietoa yrityksistä liite 7.1 ja 7.2). Yhtiöiden lisäksi lähipiiriin luetaan LähiTapiola Satakunnan 
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tämän sijainen sekä johtoryhmän jäsenet sekä näiden läheiset perheenjäsenet ja yhtiöt, 
joissa edellä mainitut henkilöt käyttävät merkittävää äänivaltaa.
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 15. Liiketoimintasiirto 30.7.2017 

Muut liitetiedot 

Tulosanalyysi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LähiTapiola
Liiketoimintasiirrossa siirtyneet erät Satakunta
Sijoitusomaisuus kirjanpitoarvoin 50 964 999,47
Sijoitusomaisuus käyvin arvoin 52 857 160,17
Muut saamiset 2 176 155,09

Muut velat 132 601,77
Vastuuvelka 47 242 774,32

Asiakkaiden liikennevakuutukset suurasiakkaita lukuun ottamatta siirrettiin 30.6.2017 LähiTapiola Vahinkoyhtiön kannasta alueyhtiöihin. Vakuutuskannan 
luovutuksessa ja liiketoimintasiirrossa LähiTapiola Vahinkoyhtiö luovutti liikennevakuutuksen vakuutuskantaan liittyvät vakuutussopimukset, vastuuvelan 
mukaan lukien tasoitusmäärän ja sen katteena olevat varat sekä muut liikennevakuutuksen vakuutustoimintaan kuuluvat varat, velat ja varaukset 
alueyhtiöille.

LähiTapiola Vahinkoyhtiö merkitsi siirtoon liittyen LähiTapiola Satakunnan takuuosuuksia 5 765 778,47 eurolla.

TULOSANALYYSI
€1 000

2017 2016 Muutos Muutos %

Vakuutusmaksutuotot 26 053 22 181 3 872 17,5 %
Korvauskulut -16 274 -16 041 -233 1,5 %
Liikekulut -5 379 -4 837 -542 11,2 %
Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta

4 400 1 304 3 097 237,5 %
Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä
arvonkorotukset ja niiden oikaisut 1 884 1 362 522 38,4 %
Muut tuotot ja kulut -323 -129 -193 149,5 %
Liikevoitto 5 962 2 536 3 426 135,1 %
Tasoitusmäärän muutos -2 822 -167 -2 655 1586,5 %
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 3 140 2 369 771 32,5 %
Tuloverot ja muut välittömät verot -719 -471 -248 52,5 %
Kauden voitto 2 421 1 898 523 27,6 %

Liikevoitto 5 962 2 536 3 426 135,1 %
Arvostuserojen muutos 2 334 510 1 824 357,6 %
Kokonaistulos 8 296 3 046 5 250 172,3 %
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 Sijoitusjakauma käyvin arvoin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2016
milj.eur % milj.eur % milj.eur % %

Korkosijoitukset yhteensä 37,0 34,5 23,3 47,9 37,0 34,5 47,9
Lainasaamiset ¹ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Joukkovelkakirjalainat 33,8 31,5 20,8 42,6 33,8 31,5 42,6
Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ¹  ² 3,3 3,0 2,6 5,3 3,3 3,0 5,3
Osakesijoitukset yhteensä 47,6 44,3 13,8 28,4 47,6 44,3 28,4
Noteeratut osakkeet ³ 27,5 25,6 12,5 25,7 27,5 25,6 25,7
Pääomasijoitukset 17,5 16,3 1,0 2,0 17,5 16,3 2,0
Noteeraamattomat osakkeet 2,6 2,4 0,4 0,7 2,6 2,4 0,7
Kiinteistösijoitukset yhteensä 22,4 20,9 11,3 23,1 22,4 20,9 23,1
Suorat kiinteistösijoitukset 7,9 7,3 7,8 16,0 7,9 7,3 16,0
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 14,6 13,6 3,5 7,1 14,6 13,6 7,1
Muut sijoitukset 0,2 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,5
Hedge-rahastosijoitukset 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0
Hyödykesijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muut sijoitukset 0,0 0,0 0,2 0,5 0,0 0,0 0,5
Sijoitukset yhteensä 107,3 100,0 48,7 100,0 107,3 100,0 100,0
Johdannaisten vaikutus 
Sijoitukset yhteensä 107,3 100,0 48,7 100,0 107,3 100,0 100,0

Jvk-salkun modifioitu duraatio 3,6

1) Sisältää kertyneet korot
2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat
3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle
4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infrastruktuurisijoitukset
5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt
6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta
7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin
8) Riskijakauma voidaan esittää vertailukausilta sitä mukaa kun tietoa kertyy (ei taannehtivasti).
Mikäli luvut esitetään vertailukausilta ja kaudet eivät ole täysin vertailukelpoisia, tulee tästä antaa tieto.
9) Sisältää johdannaisten vaikutuksen riski- ja perusjakauman erotukseen. Johdannaisten vaikutus voi olla +/-.
Eron korjauksen jälkeen riskijakauman loppusumma täsmää perusjakaumaan.
10) Suhteellinen osuus lasketaan käyttäen jakajana 'Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä'-rivin loppusummaa.

Perusjakauma Riskijakauma
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017
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Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle 

2017 2016 2015 2014 2013
milj. eur milj. eur % % % % %

Korkosijoitukset yhteensä 1,3 30,8 4,1 5,2 -0,2 3,7 4,8
Lainasaamiset ¹ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Joukkovelkakirjalainat 1,3 28,3 4,5 6,1 -0,2
Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ¹  ² 0,0 2,4 0,0 0,6 0,1
Osakesijoitukset yhteensä 2,5 29,2 8,5 4,4 10,7 8,8 13,3
Noteeratut osakkeet ³ 2,0 19,3 10,5 4,5 10,9
Pääomasijoitukset 0,4 8,6 4,7 0,6 0,0
Noteeraamattomat osakkeet 0,0 1,3 3,6 12,0 5,6
Kiinteistösijoitukset yhteensä 0,6 16,6 3,6 2,5 22,5 0,7 17,6
Suorat kiinteistösijoitukset 0,2 7,8 2,2 1,2 25,0
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 0,4 8,9 4,7 5,1 18,9
Muut sijoitukset 0,0 0,2 3,3 3,5 0,0 0,0 29,5
Hedge-rahastosijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hyödykesijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muut sijoitukset 0,0 0,2 3,3 3,5 0,0
Sijoitukset yhteensä 4,3 76,8 5,6 4,3 6,3 4,5 9,8
Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut

-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 4,2 76,8 5,5 4,1 5,8 4,3 9,3

1) Sisältää kertyneet korot
2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat
3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle
4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infrastruktuurisijoitukset
5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt
6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta
7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin
8) Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos - kauden aikana tapahtuneet kassavirrat
    Kassavirralla tarkoitetaan myyntien/tuottojen ja ostojen/kulujen erotusta.
9) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin / kuukausittain aikapainotetut kassavirrat

Netto-
tuottojen 
markkina-

arvo 

Sitoutunut 
pääoma

Tuotto-% sitoutuneelle pääomalle

2017
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Tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteet 

LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuutusyh-
tiön (LähiTapiola Satakunta) tilinpäätös on laa-
dittu kirjanpito-, osakeyhtiö- ja vakuutusyhtiö-
lakien mukaisesti. Lisäksi noudatetaan sosiaali- 
ja terveysministeriön vakuutusyrityksen tillin-
päätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annet-
tua asetusta ja kirjanpitoasetuksen säännöksiä 
siten kuin edellä olevassa asetuksessa sääde-
tään sekä vakuutusyhtiöitä valvovien viran-
omaisten, sosiaali- ja terveysministeriön ja Fi-
nanssivalvonnan, päätöksiä, määräyksiä ja ohjei-
ta. LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuu-
tusyhtiön tilinpäätös yhdistellään LähiTapiola-
ryhmän konsernitilinpäätökseen. 

Yleiset tiedot 

LähiTapiola-ryhmän johtavana yrityksenä toimii LähiTapiola 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö (LähiTapiola Vahinkoyhtiö, y-
tunnus 0211034-2). LähiTapiola Satakunnan tilinpäätökses-
sä käytettävät konsernitermit tarkoittavat LähiTapiola-
ryhmää. LähiTapiola Vahinkoyhtiön kotipaikka on Espoo ja 
sen tilinpäätös on julkaistu LähiTapiolan verkkosivuilla 
www.lahitapiola.fi.

Aineettomien hyödykkeiden arvostus ja 
jaksotus 

Muut pitkävaikutteiset menot 
Muina pitkävaikutteisina menoina on aktivoitu huoneistojen 
perusparannusmenot sekä ICT-järjestelmien suunnittelume-
not. Ne esitetään taseessa suunnitelman mukaisilla poistoilla 
vähennetyn hankintamenon määräisinä. 

Sijoitusten arvostus ja jaksotus 

Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet  
Rakennukset ja rakennelmat esitetään taseessa suunnitel-
man mukaisilla poistoilla vähennetyn hankintamenon mää-
räisinä tai ne on kirjattu sitä alempaan käypään arvoon. 

Kiinteistöosakkeet esitetään taseessa hankintamenon 
määräisinä tai ne on kirjattu sitä alempaan käypään arvoon. 
Kiinteistöjen ja kiinteistöosakkeiden arvoihin on voitu tehdä 
arvonkorotus, mikäli niiden arvo on tilikauden päättyessä 
ollut pysyvästi alkuperäistä hankintamenoa olennaisesti 
suurempi. Sijoitusomaisuudeksi katsottavan kiinteistön tai 
kiinteistöosakkeen arvonkorotuksen vastaerä on tuloutettu 
tuloslaskelmassa vuodesta 1978 lähtien, ja sitä aikaisemmin 
tehdyt arvonkorotukset on kirjattu sidottuun omaan pää-
omaan arvonkorotusrahastoon. Käyttöomaisuudeksi katsot-
tavan sijoituksen vastaerä on kirjattu sidottuun omaan pää-
omaan arvonkorotusrahastoon. 

Sijoituksista aikaisemmin tehdyt arvonalennukset palau-
tetaan käyvän arvon noustessa (tulosvaikutteisesti) enintään 
alkuperäiseen hankintamenoon saakka. 

Osakkeet ja osuudet 
Osakkeet ja osuudet esitetään taseessa hankintamenon tai 
sitä alemman käyvän arvon määräisenä. Hankintameno 
lasketaan keskihintaa käyttäen. Aikaisemmin tehdyt arvon-
alennukset palautetaan osakkeiden ja osuuksien arvoon siltä 
osin kuin käypä arvo ylittää kirjanpitoarvon. 

Lainaksi annetut arvopaperit sisältyvät taseeseen. Tiedot 
lainaksi luovutetuista arvopapereista esitetään taseen liite-
tiedoissa.  

Rahoitusmarkkinavälineet 
Rahoitusmarkkinavälineitä ovat joukkovelkakirjalainat ja 
muut rahamarkkinainstrumentit. Rahoitusmarkkinavälineet 
esitetään taseessa hankintamenon määräisinä. Hankintame-
no lasketaan keskihintaa käyttäen. Rahoitusmarkkinavälinei-
den nimellisarvon ja hankintahinnan erotus on jaksotettu 
korkotuotoiksi tai niiden vähennyksiksi rahoitusmarkkinavä-
lineen juoksuaikana. Vastaerä on kirjattu rahoitusmarkki-
navälineen hankintamenon lisäykseksi tai vähennykseksi. 
Korkotason vaihtelusta aiheutuvia ja muita tilapäisiä arvon-
muutoksia ei ole kirjattu. Muista syistä aiheutuneet arvon-
alennukset on kirjattu. Samoin on kirjattu arvonalennuksen 
palautukset, mikäli rahoitusmarkkinavälineen käypä arvo on 
myöhemmin noussut yli alennetun hankintamenon, enintään 
alkuperäiseen hankintamenoon saakka. 

Lainasaamiset, talletukset ja jälleenvakuutustalletesaamiset 
Lainasaamiset, talletukset ja jälleenvakuutustalletesaamiset 
esitetään taseessa nimellisarvon tai tätä pysyvästi alemman 
todennäköisen arvon määräisenä. Korkotason vaihtelusta 
aiheutuvia ja muita tilapäisiä arvonmuutoksia ei ole kirjattu. 
Muista syistä aiheutuneet arvonalennukset on kirjattu.  

Samoin on kirjattu arvonalennuksen palautukset, mikäli 
käypä arvo on myöhemmin noussut yli alennetun hankinta-
menon, enintään alkuperäiseen hankintamenoon saakka. 

Johdannaissopimukset 
Johdannaissopimuksia käytetään ensisijaisesti sijoitussalkku-
jen suojaukseen. Kirjanpidollisesti johdannaisia kuitenkin 
käsitellään pääasiassa ei-suojaavina, vaikka johdannaiset 
toimivat tehokkaina suojauksina. 

Tilikauden aikana sopimusten sulkemisesta tai raukeami-
sesta syntyneet voitot ja tappiot on kirjattu tilikauden tuo-
toksi tai kuluksi. 
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Ei-suojaavat sopimukset 
Ei-suojaavan tai ei-suojaavasti käsitellyn johdannaissopi-
muksen käyvän arvon ja sitä korkeamman kirjanpitoarvon 
negatiivinen erotus kirjataan kuluksi. Realisoitumattomia 
tuottoja ei kirjata. 

Suojauslaskennan soveltaminen 
Suojauslaskentaa käytettäessä johdannaisen negatiivinen 
arvonmuutos jätetään kirjaamatta kuluksi siltä osin kuin 
suojattavan kohteen arvonnousu kattaa sen. Se osa johdan-
naisen negatiivisesta arvonmuutoksesta, joka ylittää suojat-
tavan kohteen arvonnousun, kirjataan kuluksi. Johdannais-
sopimuksen käyvän arvon ja sitä alemman kirjanpitoarvon 
erotus kirjataan tuotoksi suojattavasta tase-erästä kuluksi 
kirjattuun määrään asti.  Jos suojattavasta tase-erästä ei 
tuloslaskelmaan kirjata arvonmuutosta, ei suojaavasta so-
pimuksesta kirjata arvostustuottoa tai -kulua.  

Sijoitusten käypien arvojen määrittäminen 

Kiinteistösijoitukset 
Kiinteistöjen ja kiinteistöosakkeiden arvoina käytetään 
markkinaperusteisia käypiä arvoja. Kiinteistösijoitusten arvi-
oinnissa sovelletaan IVS:n (International Valuation Stan-
dards) sekä hyvän kiinteistöarviointitavan (ns. AKA-kriteerit) 
mukaisia arviointiperiaatteita ja niiden arviointimenetelmille 
asettamia vaatimuksia.  

Asuntokohteet arvioidaan pääosin vertailukauppoihin pe-
rustuvalla kauppa-arvomenetelmällä. Toimitilakohteiden 
pääasiallisena arviointimenetelmänä käytetään tuottoarvoon 
perustuvaa kassavirtamenetelmää. Erikoiskohteet arvioidaan 
kohteeseen parhaiten soveltuvalla markkinaperusteisella 
arviointimenetelmällä. Valtion asuntolainoin lainoitettujen 
kiinteistösijoitusten käypänä arvona pidetään aravavuokra-
asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja 
omaksi lunastamisesta annetun lain (1190/1993) 10 §:n 
mukaista luovutuskorvausta. 

Arvonmäärityksen tekee Finanssivalvonnan edellyttämäl-
lä tavalla joko ulkopuolinen auktorisoitu kiinteistöarvioitsija 
tai LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy:n asiantuntijat ulko-
puolisen auktorisoidun kiinteistöarvioitsijan ohjeistamana ja 
auditoimana. 

Osakkeet, osuudet ja rahoitusmarkkinavälineet 
Noteerattujen arvopapereiden sekä sellaisten arvopaperei-
den, joille on olemassa markkinat, käypänä arvona on käy-
tetty vuoden viimeisintä kaupantekokurssia tai sen puuttu-
essa ostokurssia. Muiden sijoitusten osalta on käypänä 
arvona käytetty todennäköistä luovutushintaa, kirjanpitoar-
voa tai substanssiin pohjautuvaa arvoa. Pääomasijoitusra-
hastojen käypänä arvona on käytetty hankintamenoa tai 
hallinnointiyhtiön ilmoittamaa arviota rahaston käyvästä 
arvosta.

Lainasaamiset, talletukset ja jälleenvakuutustalletesaamiset 
Lainasaamisten, talletusten ja jälleenvakuutustalletesaamis-
ten käypänä arvona on käytetty nimellisarvoa ottaen huomi-
oon luottotappiovaaran edellyttämä nimellisarvon alentami-
nen todennäköiseen arvoon. 

Zillmerointiperusteet 

Zillmerointia ei sovelleta.  

Saamisten arvostus 

Vakuutusmaksusaamiset 
Vakuutusmaksusaamiset esitetään taseessa enintään toden-
näköisen arvon määräisenä. Vakuutusmaksusaamisten ni-
mellisarvosta on vähennetty kokemusperäinen raukeaminen, 
jolloin saadaan niiden todennäköinen arvo. Saaminen, josta 
ei todennäköisesti saada maksusuoritusta, kirjataan luotto-
tappioksi.

Ulkomaanrahamääräiset erät 
Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu 
Suomen rahaksi Euroopan Keskuspankin tilinpäätöspäivänä 
julkaisemaan kurssiin. Muiden sijoitusten osalta on käytetty 
hankinta-ajankohdan kurssia tai sitä alempaa tilinpäätöspäi-
vän kurssia. 

Valuuttakurssierot on kohdistettu kyseisten tulojen ja 
menojen oikaisueriksi. Rahojen ja pankkisaamisten sekä 
talletusten valuuttakurssierot samoin kuin erät, joita ei ole 
voitu kohdistaa suoraan tulon tai menon oikaisuksi, on kir-
jattu sijoitustoiminnan valuuttakurssivoitoksi tai -tappioksi. 

Poistot 

Rakennusten ja niiden ainesosien, kaluston, aineettomien 
oikeuksien ja pitkävaikutteisten menojen hankintameno on 
aktivoitu ja se kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman 
mukaan poistoina kuluksi. 

Arvioidut poistoajat ovat hyödykeryhmäkohtaisesti kes-
kimäärin seuraavat: 

Rakennusten olennaisten perusparannusten vaikutus pitoai-
kaan arvioidaan erikseen. Tuloutettujen arvonkorotusten 
osalta on tehty poistot kyseisen erän pitoajan mukaan. 

Kirjanpidossa tehtyjen kokonaispoistojen ja suunnitel-
man mukaisten poistojen kertynyt erotus merkitään taseen 
vastattaviin erään "Tilinpäätössiirtojen kertymä, poistoero" 

Aineettomat hyödykkeet 
Huoneistojen peruskorjaukset 5-10 v 

ICT-järjestelmien suunnittelukustannukset 5-10 v 

Kiinteistöt 
Asuin-, toimisto- ja hotellirakennukset 40-50 v 

Tavaratalo-, myymälärakennukset 30-40 v 

Teollisuus-, varasto ym. rakennukset 20-30 v 

Rakennusten ainesosat, menojäännöspoisto 25 % 

Kalusto 
Konttorikoneet, -kalusto yms., menojäännöspoisto 25 % 
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ja tilikauden aikainen poistoeron lisäys tai vähennys esite-
tään tuloslaskelmassa erikseen. 

Tilinpäätössiirtojen kertymä 

Poistoero 
Ks. kohta "Poistot". 

Verotusperusteiset varaukset 
Kirjanpito- ja verolainsäädännön perusteella on tehty tulos-
vaikutteisia varauksia. 

Pakolliset varaukset 

Tuotoista on vähennetty pakollisina eläkevarauksina velvoit-
teista vastaisuudessa aiheutuvat eläkemenot ja mahdolliset 
työttömyyseläkemenot, jotka kohdistuvat päättyneeseen tai 
aikaisempaan tilikauteen. Muina varauksina tuotoista on 
vähennetty keskeneräisten vahinkojen viivästyskorkovarauk-
set.

Välittömät verot 

Tuloslaskelmassa välittömät verot on esitetty suoriteperus-
teisesti. 

Laskennalliset verovelat/-saamiset 

Verotettavan tulon ja kirjanpidon tuloksen välisiin jakso-
tuseroihin ja muihin väliaikaisiin eroihin liittyvät laskennalli-
set verovelat/-saamiset esitetään tilinpäätöksen liitetiedois-
sa. Liitetiedoissa esitetään arvostuseroista laskettu lasken-
nallinen verovelka, jonka toteutumista pidetään todennäköi-
senä seuraavan vuoden aikana. 

Pääomalaina 

Pääomalaina on merkitty taseen vastattaviin hankintahin-
taan. Velan nimellisarvon ja hankintahinnan erotus on jakso-
tettu korkokuluksi ja vastaerä on kirjattu pääomalainan 
hankintahinnan lisäykseksi.  

Muut velat 

Muut velat kuin vakuutustekninen vastuuvelka merkitään 
taseeseen nimellisarvoon. 

Vakuutustekninen vastuuvelka, 
vahinkovakuutustoiminta 

Vakuutusmaksuvastuu 
Vakuutusmaksuvastuu sisältää tilivuonna ja aikaisempina 
vuosina kertyneestä vakuutusmaksutulosta sen osan, jota 
vastaava riski kohdistuu tilivuoden jälkeiseen aikaan. Vakuu-
tusmaksuvastuun määrä lasketaan pro rata parte temporis -
periaatteen mukaisesti.  Vakuutusmaksuvastuusta ei ole 
vähennetty vakuutusten aktivoituja hankintamenoja eikä 
vakuutusmaksuvastuuseen sisälly siirtovastuun täyden-
nyseriä. 

Korvausvastuu 
Korvausvastuu sisältää tilivuoden jälkeen yhtiön suoritetta-
vaksi tulevat korvausmäärät, jotka aiheutuvat tilivuonna tai 
aikaisemmin sattuneista vahingoista ja muista vakuutusta-
pahtumista. Korvausvastuuseen sisältyy tasoitusmäärä. 
Tasoitusmäärä on runsasvahinkoisten vuosien varalle lasket-
tu puskuri, jolla pyritään varmistamaan vastuuvelan riittä-
vyys myös silloin, kun vastuuvelkaan oleellisesti vaikuttavat 
tekijät heilahtelevat epäsuotuisasti.  

Vakuutusvalvontaviranomainen vahvistaa tasoitusmää-
rälle laskentasäännöt yhtiökohtaisesti. 

Eläkemuotoisten vastuiden korvausvastuun laskennassa, 
mukaan lukien tuntemattomat vahingot sovelletaan 1,4 
prosentin laskuperustekorkoa. 

Eläkemuotoisten vastuiden korvausvastuun laskennassa 
käytetään vahinkovakuutuksen referenssikuolevuusmallia 
K2016, joka on laadittu Tapaturmavakuutuskeskuksen ja 
Vakuutuskeskuksen yhteistyönä. 

Selostus henkilökunnan eläketurvasta ja 
eläkemenojen jaksottamisesta 

Henkilöstön lakisääteinen eläketurva on järjestetty TyEL -
vakuutuksella Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Elossa sekä 
osalla henkiökunnasta on lisäeläketurva LähiTapiola Keski-
näinen Henkivakuutusyhtiössä, jossa etuina ovat vanhuus-, 
työkyvyttömyys- ja perhe-eläke sekä kuolemantapauskor-
vaus omaisille.  Lisäeläke kartuttaa eläkettä vuosittain pää-
sääntöisesti 0,2 prosenttia TyEL:n mukaisen eläkkeen perus-
teena olevasta vuosiansiosta. Lisäedun piirissä ovat fuu-
siohistoriasta riippuen 31.12.2012 mennessä alkaneet työ-
suhteet 5 palvelusvuoden jälkeen. Lisäeläkettä karttuu koko 
palvelusajalta.  

Toimitusjohtajan ja muiden johtajien eläkeikä on yleinen 
vanhuuseläkeikä eli 63 - 68 vuotta. Mahdollinen lisäeläke-
turva on järjestetty lisäeläkkeellä LähiTapiola Keskinäinen 
Henkivakuutusyhtiössä. 

Eläkevakuutusmaksut on kirjattu kuluksi suoriteperustei-
sesti.
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Laatimisperiaatteissa tapahtuneet muutokset, 
jotka vaikuttavat tilikauden ja edellisen 
tilikauden tuloksen vertailukelpoisuuteen 

Liiketoimintasiirrot 30.6.2017 
Asiakkaiden liikennevakuutukset suurasiakkaita lukuun ot-
tamatta siirrettiin 30.6.2017 LähiTapiola Vahinkoyhtiön 
kannasta alueyhtiöihin. Vakuutuskannan luovutuksessa ja 
liiketoimintasiirrossa LähiTapiola Vahinkoyhtiö luovutti lii-
kennevakuutuksen vakuutuskantaan liittyvät vakuutussopi-
mukset, vastuuvelan mukaan lukien tasoitusmäärän ja sen 
katteena olevat varat sekä muut liikennevakuutuksen va-
kuutustoimintaan kuuluvat varat, velat ja varaukset alueyh-
tiöille. LähiTapiola Vahinkoyhtiö merkitsi siirtoon liittyen 
alueyhtiöiden takuuosuuksia. 

Vertailukauden luvut eivät ole liiketoimintasiirrosta joh-
tuen vertailukelpoisia raportointikauden lukuihin. 

Riskienhallinnan 
liitetiedot 

Riskienhallinnan yleiset periaatteet  

Riskienhallinnan lähtökohdat 
Riskienhallinta on aktiivista ja ennakoivaa toimintaa, joka 
tunnistaa, arvioi, rajoittaa, hyödyntää ja valvoo liiketoimin-
nan uhkia sekä uusia mahdollisuuksia, jotka johtuvat muut-
tuvista ulkoisista ja sisäisistä olosuhteista tai LähiTapiolan 
omasta strategisesta tahtotilasta. Tavoitteena on edistää 
asiakkaiden taloudellisen turvan jatkuvuutta ja tukea liike-
toiminnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden to-
teutumista. Vastuullisen yritystoiminnan periaatteiden mu-
kaisesti yhtiö huolehtii ja tiedottaa luotettavasti riskeistään 
sekä niiden hallinnasta asiakkaille ja muille sidosryhmille.  

Yhtiön riskienhallinnan pääalueet ja riskiluokat ovat: 

Taloudelliset
riskit 

Vakavaraisuuden hallinnan riskit 
Markkinariskit 
Luottoriskit 
Likviditeettiriskit 
Keskittymäriskit 
Vakuutusriskit 

Operatiiviset 
riskit 

Toiminnan suunnittelun riskit 
Prosessiriskit 
Järjestelmäriskit 
Henkilöstöriskit 
Juridiset riskit 
Tapahtuma- ja vahinkoriskit 

Toiminta-
ympäristön ja 
strategian 
riskit 

Yleisen toimintaympäristön riskit 
Markkinoiden ja asiakaskäyttäytymisen riskit
Kilpailun luonteen ja 
kilpailijoiden aiheuttamat riskit 
Strategisten valintojen riskit 

Ryhmätason erityisriskit 

Riskienhallinnan organisointi 
Yhtiön hallituksella on kokonaisvastuu yhtiön riskienhallin-
nan järjestämisestä. Hallitus määrittelee riskienhallinnan 
tavoitteet, riskinottohalukkuuden, riskinoton rajat, vastuut, 
mittarit ja valvontaperiaatteet. Hallitus vahvistaa vuosittain 
yhtiön riskienhallintaa käsittelevät suunnitelmat, varmistaa 
niiden huomioimisen toimintasuunnitelmissa sekä valvoo 
suunnitelmien toteuttamista ja noudattamista. Hallitus seu-
raa säännöllisesti yhtiön riskienhallinnan tilaa ja keskeisim-
pien riskien kehitystä.  Yhtiön toimitusjohtaja ja yhtiön johto 
vastaavat yhtiön riskienhallinnan käytännön valmistelusta, 
toteuttamisesta ja toteuttamisen seurannasta. Yhtiön liike-
toimintayksiköt vastaavat oman toimintansa riskien kartoit-
tamisesta sekä niihin liittyvien riskienhallintatoimenpiteiden 
toteuttamisesta. Esimiesten tehtävänä on varmistaa, että 
liiketoimintaprosessien valvonta on riittävää ja että aina on 
käytettävissä luotettavaa ja ajantasaista tietoa valvonnan 
tuloksista. Jokainen työntekijä on velvollinen kertomaan 
havaitsemistaan riskeistä tai riskienhallinnan kehittämiskoh-
teista. 

Riskienhallinnan valvonnasta vastaa aina muu kuin ope-
ratiivisesta toiminnasta vastaava taho. Valvonta on vastuu-
tettu yhtiön riskienhallintatoiminnolle. Ryhmän aktuaari-, 
riskienhallinta-, talous-, controller-, compliance- ja taseen-
hallintatoiminnot sekä sisäinen tarkastus avustavat yhtiön 
hallitusta ja johtoa riskienhallinnan valvonnan ja riskien 
seurannan käytännön toteuttamisessa. Lisäksi tilintarkastus 
valvoo riskienhallinnan toteuttamista. 

 Ryhmän riskienhallintakomitealla on keskeinen rooli 
ryhmän riskienhallinnan toimintaperiaatteiden valmistelussa 
sekä ryhmän riskien seurannassa ja valvonnassa.  

Raportointi 
Taloudellisen informaation oikeellisuus varmistetaan riittä-
vän ajantasaisella ja tiheällä raportoinnilla, säännöllisillä 
täsmäytysrutiineilla, kattavalla ja ajan tasalla olevalla doku-
mentaatiolla raportoinnissa käytettävistä laskentamenetel-
mistä ja järjestelmistä. Lisäksi liiketoimintojen päätöksente-
ko ja raportointitoiminnot on organisatorisesti eriytetty. 

Vakuutustoiminnan riskienhallinta 

Yhtiön vakuutustoiminnan riskejä ovat vahinkovakuutustoi-
minnan riskit ja sijoitustoiminnan riskit. 

Vahinkovakuutustoiminnan riskit 
Vahinkovakuutustoiminnan merkittävimmät vakuutusriskit 
liittyvät vakuutustuotteiden hinnoitteluun ja riskienvalintaan, 
vastuuvelan riittävyyteen ja jälleenvakuutussuojiin. 

Hinnoitteluriskillä tarkoitetaan sitä, että vakuutus-
maksut eivät riitä kattamaan vakuutussopimuksista aiheutu-
via korvaussuorituksia ja toimintakuluja. Tärkeimmät hin-
noitteluriskit liittyvät käytettyjen tariffimallien riskimaksujen 
riittävyyteen sekä kannattavuuden ja vahinkojen seurannan 
prosesseihin sekä niiden huomioon ottamiseen vakuutusten 
hinnoittelussa ja merkintäpolitiikassa. 

Yhtiön vakuutusten merkintäpolitiikka määrittelee sallitut 
vakuutusriskit. Hallitus hyväksyy vakuutusliiketoiminnan 
kannattavuustavoitteet ja hinnoittelustrategia ohjaa riskivas-
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taavaa sekä oikeudenmukaista hinnoittelua. Vakuutusten 
merkintäpolitiikan ja hinnoittelustrategian avulla määritelty-
jen tavoitteiden toteutumisesta vastaavat yhtiön liiketoimin-
tayksiköt. Hinnoitteluun ja vakuutusmaksutasoon liittyviä 
riskejä hallitaan raportointi- ja laskentajärjestelmien jatku-
valla kehittämisellä, jotta tarvittavat muutokset maksutasos-
sa saadaan yhä nopeammin korjattua. Erityisen riskialttiita 
vakuutusriskejä merkitään joko rajoitetusti tai ne jätetään 
kokonaan merkitsemättä. 

Asiakasriskejä hallitaan asiakasvalintaohjeilla, niiden 
noudattamisen seurannalla, vahinkorekisterin käytöllä sekä 
esimerkiksi vakuutustutkijoiden toiminnalla. Suurien riski-
keskittymien vaikutuksia minimoidaan säännöllisellä keskit-
tymien tarkastelulla. Pyrittäessä entistä parempaan asiakas-
valintaan ja riskivastaavaan hinnoitteluun, yhtenä tärkeänä 
keinona ovat liiketoimintayksiköiden ylläpitämät merkintä- ja 
hinnoitteluvaltuudet. 

Ryhmän tutkimusryhmä tutkii, torjuu ja ennaltaehkäisee 
vakuutustoimintaan kohdistuvaa vakuutusrikollisuutta. Asia-
kastietojen tarkistaminen ennen asiakasvalintaa ja epäsel-
vien vahinkojen selvittely ovat tärkeä osa tutkimusryhmän 
toimintaa. Vakavampien tapausten hoito siirretään viran-
omaisille. Tehokkaalla asiakasvalinnalla on tarkoitus pitää 
luottotappiot ja korvauskulut tavoitteiden mukaisella tasolla. 

Vastuuvelan riittävyysriskillä tarkoitetaan sitä, että 
vastuuvelkaan varattu määrä ei riitä varausvuoden jälkeen 
maksettavaksi tulevien korvausten suorittamiseen. Riskin 
alariskejä ovat mm. inflaatioriski, korkoriski, pitkäikäisyysris-
ki ja ammattitautiriski.  

Inflaatioriski liittyy esimerkiksi henkilövahinkojen sai-
raanhoitoon ja kuntoutukseen liittyviin kassavirraltaan pitkä-
kestoisiin korvauksiin. Riski toteutuu, mikäli maksettavien 
korvausten taso nousee inflaation takia korkeammaksi, kuin 
on hinnoittelussa ja korvausvastuun laskennassa oletettu, 
jolloin vakuutusmaksut ja korvausvastuu osoittautuvat riit-
tämättömiksi.  

Korkoriski ja pitkäikäisyysriski koskevat lähinnä liikenne-
vakuutuksen pitkäkestoisia eläkemuotoisia korvausvastuita. 
Vastuita laskettaessa kassavirrat diskontataan perustekorol-
la. Korkoriski toteutuu, mikäli tulevaisuudessa ei saada 
vähintään perustekoron mukaista tuottoa vastuita kattavalle 
omaisuudelle. Pitkäikäisyysriskillä tarkoitetaan korvausvas-
tuun määräämiseen liittyvän tulevan kuolevuuskehityksen 
arvioinnin epävarmuutta. Pitkäikäisyysriski realisoituu silloin, 
jos kuolevuus osoittautuu tulevina vuosina oletettua alhai-
semmaksi, jolloin eläkkeitä joudutaan maksamaan odotettua 
pitempään.  

Kirjanpidon vastuuvelan laskuperusteissa määritellään 
eri vakuutusluokkien vastuuvelan määräytymisperiaatteet. 
Korvausvastuun diskonttauksessa käytettävä laskuperuste-
korko (1,4 %) määrätään siten, että se ei ylitä vastuuta 
kattavan omaisuuden turvaavasti määrättyä sijoitustuoton 
tasoa vahinkojen arvioituna selviytymisaikana. Laskuperus-
teet ovat korkotason ja kuolevuuden osalta sekä muilta 
määräytymisperiaatteiltaan turvaavat. Vastuuvelan riittä-
vyyttä seurataan vuosittain ja tarvittaessa perusteisiin teh-
dään tarkistuksia. Vakavaraisuuslaskennassa vastuuvelan 
arvostaminen eroaa kirjanpidon arvostamisesta. Vakavarai-
suuslaskennassa vastuuvelan arvostamisessa pyritään 
markkinaehtoisuuteen mm. diskonttaamalla vastuuvelka 
riskittömällä korkokäyrällä.  

Kirjanpidon vakuutusmaksuvastuu määrätään ns. siirto-
vastuuna pro rata -säännön mukaisesti johdettujen vakuu-
tusluokkakohtaisten kertoimien avulla. Eläkemuotoinen 

korvausvastuu arvioidaan Tapaturmavakuutuskeskuksen ja 
Vakuutuskeskuksen yhteistyössä kehittämällä kuolevuusmal-
lilla, jossa eläkkeensaajan kuolevuuteen vaikuttaa ikä, suku-
puoli ja syntymävuosi. Suuret, tietyn eurorajan ylittävät 
vahingot varataan vahinkokohtaisesti osaksi korvausvastuu-
ta. Muiden tunnettujen ja tuntemattomien vahinkojen kor-
vausvastuu (kollektiivivaraus) määrätään tilastollisesti nou-
dattaen tavanomaisia aktuaarillisia menetelmiä. Turvaavuut-
ta lisätään varaamalla varmuuslisä osaksi kollektiivivarausta. 
Vahinkojen tulevia käsittelykuluja varten tehtävä hoitokulu-
varaus määrätään suhteellisena osuutena varsinaisen kor-
vausvastuun määrästä. 

Jälleenvakuutussuojiin liittyvät riskit koskevat jäl-
leenvakuutuksenantajien luotettavuutta, suojien hankkimi-
sessa noudatettavia hajautusperiaatteita ja suurten yksit-
täisten riskikohteiden merkinnässä noudatettavia periaattei-
ta, erityisesti koskien jälleenvakuutussuojan varmistamista 
ennen ensivakuutusriskin merkitsemistä. Lisäksi EML-
arvioihin (Estimated Maximum Loss) liittyvät arviointivirheet 
voivat toteutuessaan olla vahingollisia. 

Jälleenvakuutussuojiin liittyvää riskiä hallitaan yhtiön hal-
lituksen vahvistamien jälleenvakuutusohjelman ja jälleenva-
kuutussuojien hankintaohjeen avulla. Jälleenvakuutussuojia 
ja -ohjelmia suunniteltaessa otetaan huomioon vakuutus-
kannan rakenne, riskien mahdollinen kumulaatio sekä yhtiön 
vakavaraisuusasema. Näiden tekijöiden perusteella asete-
taan omapidätysraja, joka määrittelee suurimman omalla 
vastuulla pidettävän määrän yksittäisissä riskeissä. 

Sijoitustoiminnan riskit 
Hallitus asettaa sijoitustoiminnalle tuottotavoitteen ja riskin-
oton rajat, joilla pyritään turvaamaan vakavaraisuus ja likvi-
diteettiasema kaikissa markkinaolosuhteissa.  

Markkinariskeillä tarkoitetaan varojen ja vastuiden mark-
kina-arvojen muutoksia, jotka johtuvat taloudellisten muut-
tujien kuten korkojen, valuuttakurssien, osake-kurssien tai 
kiinteistöjen arvojen tai arvonvaihteluiden (volatiliteetti) 
muutoksista.  

Sijoitustoiminnan riskeiksi luetaan myös luotto-
/vastapuoli- ja likviditeettiriskit. Luotto tai vastapuoliriskillä 
tarkoitetaan riskiä, että johdannaissopimuksen, transaktion, 
lainan tms. vastapuoli ei kykene selviytymään velvoitteistaan 
tai vastapuolen kyky selviytyä velvoitteistaan muuttuu. Lik-
viditeettiriskillä tarkoitetaan rahoituslikviditeetti- tai markki-
nalikviditeettiriskiä. Edellinen liittyy rahoitustarpeiden ja -
lähteiden eriaikaisuuteen ja sen hallintaan. Jälkimmäisellä 
tarkoitetaan tilannetta, jossa sijoitusomaisuutta ei kyetä 
myymään riittävän nopeasti vaikuttamatta markkinoiden 
hintatasoon.  

Hallituksen hyväksymässä sijoitussuunnitelmassa kuva-
taan sijoitustoiminnan tuottotavoite, vakavaraisuustavoite, 
sijoitusomaisuuden strateginen allokaatio, sijoitus-riskien 
oton rajat, riski- ja vakavaraisuusasemaa kuvaavat mittarit, 
sijoitustoiminnan ohjaus- ja raportointiprosessit sekä toi-
menpiteet vakavaraisuuden turvaamiseksi.  

Taseenhallinnan päätehtävänä on hallitukselle esitettä-
vän strategisen allokaation mitoittaminen siten, että vakava-
raisuus säilyy tavoitellulla tasolla riittävällä todennäköisyy-
dellä viiden vuoden aikajänteellä ja on mitoitettu huomioi-
den yhtiön yksilöllinen riskinottokyky ja -halukkuus. 

Strategisen allokaation muodostamisessa huomioidaan 
erityisesti korkotason muutoksesta johtuva yhtiön oman 
pääoman vaihtelu ja siitä aiheutuva riski yhtiön taseelle.  
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Taseenhallinta seuraa jatkuvasti strategisen allokaation 
asianmukaisuutta ja valmistelee muutosesityksen yhtiön 
hallitukselle tarvittaessa. Koska strateginen allokaatio edus-
taa pitkän aikavälin tavoitteita, sitä muutetaan vain riittävän 
painavista syistä, jotka liittyvät muutoksiin vakavaraisuudes-
sa, vakuutuskannassa, sijoitusten pitkän aikavälin tuotto- ja 
riskiodotuksissa, yhtiön asiakashyvityspolitiikassa tai vakava-
raisuusstrategiassa. Taseenhallinnan tavoitteena on varmis-
taa tehokas ja toimiva markkinariskeille kohdistettujen pää-
omien käyttö LähiTapiola-ryhmässä sekä toiminnan jatku-
vuuden varmistaminen.  

Markkina-, luotto- ja likviditeettiriskejä mitataan ja seu-
rataan jatkuva-aikaisesti yleisesti käytössä olevilla menetel-
millä. Riskejä hallitaan limiiteillä ja hajautuksella.  

Sijoitustoiminnan liikennevalot ovat vakavaraisuus-
seurannan keskeinen työkalu. Vihreä valo tarkoittaa tilan-
netta, jossa omaisuudenhoitajat voivat toimia sijoitus-
suunnitelman normaalien limiittien mukaan. Keltainen valo 
liittyy tilanteeseen, jossa sijoitussuunnitelman puitteissa 
tapahtuvat sijoitusriskien lisäykset tai neutraali sijoitusallo-
kaatio eivät ole hyväksyttäviä taseen riskillisyyden kannalta. 
Punaisen valon tilanteessa taseen riskillisyys on liian korkea 
ja tarvitaan aktiivisia riskien vähentämistoimia. Keltaisen ja 
punaisen valon riskiasemassa määritellään tiukennetut rajoi-
tukset sijoitusriskeille ja mahdolliset riskien vähentämistoi-
menpiteet.  

Pitkän aikavälin markkinaskenaarioiden vaikutusta vaka-
varaisuuteen ja yhtiön toimintaan tarkastellaan vuosittain 
laadittavassa riski- ja vakavaraisuusarviossa (ORSA). 

Operatiivisten riskien hallinta 

Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappionvaaraa, joka ai-
heutuu riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä pro-
sesseista, henkilöstöstä, järjestelmistä ja ulkoisista tekijöis-
tä. Juridiset/oikeudelliset riskit ja tapahtuma-/vahinkoriskit 
sisältyvät operatiivisiin riskeihin. Toiminnan suunnittelun 
riskeillä tarkoitetaan vuosisuunnittelun valintoihin, tavoite-
asetantaan ja liiketoiminnan muutostilanteisiin sisältyviä 
riskejä. Operatiivisten riskien hallinnan lähtökohtana on 
pyrkiä ehkäisemään riskien toteutumista ja minimoimaan 
riskeistä aiheutuvia vahinkoja. 

Operatiivisten riskien hallinnan keskeisimmät osa-alueet 
ovat riskien kattava tunnistaminen, arviointi ja raportointi eri 
organisaatioissa ja eri riskialueilla sekä toiminnan laadun ja 
oikeellisuuden varmistaminen valvonta- ja kontrollitoimenpi-
teillä. Operatiiviset riskit kartoitetaan määrämuotoisella 
riskien kartoitusmenettelyllä vuosittain osana vuosisuunnit-
teluprosessia sekä aina riskitilanteen olennaisesti muuttues-
sa. Kartoituksissa tunnistetut riskienhallintatoimenpiteet 
kytketään osaksi eri liiketoimintayksiköiden vuosisuunnitel-
mia. Prosesseihin sisältyvien valvonta- eli kontrollitoimenpi-
teiden avulla varmistutaan toiminnan oikeellisuudesta ja 
laadusta. Osana operatiivisten riskien hallintaa yhtiö kirjaa 
toteutuneet riskit ja läheltä piti –tapahtumat sekä tarvittavat 
jatkotoimenpiteet ryhmän riskitapahtumarekisteriin. Toimin-
nan häiriöiden ja virheiden sekä operatiivisten riskien ai-
heuttaminen tappioiden raportointi viranomaisille toteute-
taan asetettujen vaatimusten mukaisesti. Yhtiön toiminnan 
jatkuvuuden hallinta varmistetaan jatkuvuus- ja valmius-
suunnitelmien säännöllisellä arvioinnilla, testauksella ja 
päivittämisellä. Lisäksi jokaisesta hankkeesta, projektista ja 

merkittävästä liiketoiminnan muutostilanteesta laaditaan 
aina erillinen riskikartoitus. Yhtiö on vastuussa toimintansa 
asianmukaisesta järjestämisestä, niihin kuuluvista velvoit-
teista ja toiminnan jatkuvuuden hallinnasta myös kaikkien 
ulkoistettujen toimintojensa osalta. 

 Operatiivisten riskien hallitsemiseksi on lisäksi erillisiä 
menettelytapoja ja ohjeistuksia mm.: 

prosessiriskien hallintaan 
järjestelmäriskien hallintaan 
juridisten riskien hallintaan 
turvallisuusriskien hallintaan 
tietoturvariskien hallintaan 
hankkeiden ja projektien riskienhallintaan 
vakuutettavissa olevien riskien hallintaan (oma vakuu-
tusturva) 

Toimintaympäristön ja strategian riskien hallinta 

Toimintaympäristöön ja strategiseen tahtotilaan liittyviä 
riskejä ovat mm. yleisen toimintaympäristön, markkinoiden 
ja asiakaskäyttäytymisen, kilpailun luonteen ja kilpailijoiden, 
omien strategisten valintojen ja yhtiöryhmänä toimimisen ja 
ryhmäsijoitusten riskit.  

Toimintaympäristöön ja strategiseen tahtotilaan liittyvät 
riskit kartoitetaan ja niiden merkittävyys arvioidaan vuosit-
tain vuosisuunnitteluprosessin yhteydessä. Menettelynä on 
ohjeistettu itsearviointi. Tunnistetuttujen riskien vähentä-
miseksi ja pienentämiseksi sekä mahdollisuuksien hyödyn-
tämiseksi vastuulliset tahot suunnittelevat ja toteuttavat 
riskienhallintatoimenpiteitä, jotka toteutetaan osana organi-
saatio-osien vuosisuunnitelmia. Oleellinen osa strategisten 
riskien hallintaa on strategisten kehityshankkeiden yhtey-
dessä toteutettava riskienhallintatyöskentely. Riskitilannetta 
käsitellään säännöllisesti hankkeiden ohjausryhmissä.  

Tunnuslukujen 
laskentakaavat ja 
laskentaperiaatteet 

Yleiset taloudellista kehitystä kuvaavat 
tunnusluvut 
Vahinkovakuutuksen liikevaihto 
= Vakuutusmaksutuotot ennen 
   jälleenvakuuttajien osuutta 
+ Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa 
+ Muut tuotot 
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Vahinkovakuutusyhtiön tulosanalyysi 
Vakuutusmaksutuotot 
Korvauskulut 
Liikekulut
Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut 
Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta 
Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä arvonkorotukset, 
niiden oikaisut ja arvon muutokset 
Muut tuotot ja kulut 
Osuus osakkuusyritysten voitoista ja tappioista 1

Liikevoitto tai- tappio 
Tasoitusmäärän muutos 
Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 
Tuloverot ja muut välittömät verot 
Vähemmistöosuudet 1

Tilikauden voitto tai tappio 

1 Koskee konsernitilinpäätöstä 

Hallituksen toimintakertomuksessa liikevoitosta  
(-tappiosta) käytetään termiä liiketulos ja tiikauden voitosta 
(tappiosta) termiä tilikauden tulos. 

Kokonaistulos 
= Liikevoitto tai -tappio 
+ Taseen ulkopuolisten arvostuserojen, käyvän arvon       
    rahaston ja arvonkorotusrahaston muutos 

Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle 
(käyvin arvoin) 
Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin suhteessa sitou-
tuneeseen pääomaan lasketaan sijoituslajeittain ja sijoitus-
ten yhteismäärälle ottaen huomioon kauden aikana tapah-
tuneet kassavirrat. 

Kauden tuotto lasketaan ns. mukautettua Dietz:in kaa-
vaa (aika- ja rahapainotettua kaavaa) käyttäen niin, että 
sitoutunut pääoma lasketaan lisäämällä kauden alun mark-
kina-arvoon kauden aikaiset kassavirrat painotettuina sillä 
suhteellisella osuudella koko kauden pituudesta, joka on 
jäljellä tapahtumapäivästä tai tapahtumakuukauden puolivä-
listä kauden loppuun.  

Sijoitustoiminnan nettotuottoerittely 
= Sijoitustoiminnan suorat nettotuotot kirjanpidossa 
+ Arvonmuutokset kirjanpidossa 
+ Arvostuserojen muutos 

Sijoitusjakauma käyvin arvoin 
Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovel-
kakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot rahamarkkinasijoi-
tuksiin.

Sijoitukset sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastettaviin 
muihin yhteissijoitusyrityksiin, jotka sijoittavat kiinteistöihin 
ja kiinteistöyhteisöihin luetaan kiinteistösijoituksiin. 

Johdannaisten siirtyvissä erissä olevat laskennalliset ar-
vostuserot ja ennakkomaksuissa olevat preemiot kohdiste-
taan alla olevalle omaisuuserälle. 

Raportin kohtaan Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talle-
tukset otetaan mukaan tase-erä Rahat ja pankkisaamiset, 

kauppahintasaamiset ja –velat sekä johdannaisten vakuu-
det. 

Kokonaispääoman tuotto ilman sijoitussidonnaista vakuu-
tusta prosentteina (käyvin arvoin)  

=

Liikevoitto tai -tappio
+ Korkokulut ja muut rahoituskulut
+ Perustekorkokulu
+ Arvonkorotusrahastoon/käyvän arvon rahastoon

kirjattu arvonkorotus/peruutus
+ Sijoitusten arvostuserojen muutos

Taseen loppusumma
- Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka

+ Sijoitusten arvostuserot

x100 

Tunnusluvun jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikau-
den taseen mukaisten arvojen keskiarvona. 

Vahinkovakuutuksessa perustekorkokululla tarkoitetaan 
diskontatun korvausvastuun purkautumisen vaikutusta yhti-
ön korvauskuluun sen diskontatessa pääomamuotoiset eläk-
keet ja/tai mahdolliset muut korvausvastuuerät. Se laske-
taan kertomalla vuoden alun diskontattu korvausvastuu 
edellisen vuoden lopussa käytetyllä perustekorolla.  

Tunnusluvussa muihin rahoituskuluihin sisällytetään
muut vieraasta pääomasta aiheutuneet erät kuin korkokulut, 
esimerkiksi tuloslaskelman eriin kirjatut korollisen vieraan 
pääoman kurssivoitot ja -tappiot. 

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 
Tunnusluku lasketaan keskiarvona kalenterikuukausien 
lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä. Lukumää-
rässä otetaan huomioon palveluksessa olleiden henkilöiden 
mahdollinen osa-aikaisuus. Henkilökuntaan kuuluvaksi las-
ketaan ne henkilöt, joille maksetaan tilikauden aikana palk-
kaa. 

Vahinkovakuutuksen taloudellista kehitystä 
kuvaavat tunnusluvut 

Vakuutusmaksutulo 
= Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta 

Vahinkosuhde 
Vahinkosuhde prosentteina 

=
Korvauskulut
Vakuutusmaksutuotot

x100 

Vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua) prosentteina 

=
Korvauskulut (ilman perustekorkokulua)
Vakuutusmaksutuotot (ilman perustekorkokulua)

x100

Tunnusluku lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen. 
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Liikekulusuhde 

=
Liikekulut
Vakuutusmaksutuotot

x100 

Yhdistetty kulusuhde 
Yhdistetty kulusuhde prosentteina  

= Vahinkosuhde + Liikekulusuhde 

Yhdistetty kulusuhde (ilman perustekorkokulua)  

= Vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua) + Liikekulusuhde 

Riskisuhde (hallituksen toimintakertomus) 
Riskisuhde prosentteina 

=
Korvauskulut (ilman korvaustoiminnan hoitokuluja)
Vakuutusmaksutuotot

x100 

Riskisuhde (ilman perustekorkokulua) prosentteina                   

=

Korvauskulut (ilman korvaustoiminnan hoitokuluja,
ilman perustekorkokulua)                                                

Vakuutusmaksutuotot (ilman perustekorkokulua
x100 

Toimintakulusuhde prosentteina (hallituksen toimintaker-
tomus) 

=
Liikekulut + Korvaustoiminnan hoitokulut
Vakuutusmaksutuotot

 x100 
















