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Veritaksen vakutuusmaksutulo viiden prosentin 
kasvussa – sijoitusympäristö epävakaa 

 
 
Veritas kasvatti yrittäjäasiakaskuntaansa, YEL-vakuutusten lukumäärän kasvaen yli viidellä 
prosentilla vuodenvaihteesta.1 Sijoitukset tuottivat 6,6 prosenttia. Pitkäaikainen reaalituotto 
ylittää neljän prosentin. Sijoitusjohtaja Niina Bergring näkee Brexitin ja kauppasodan 
vaikeuttaman sijoitusympäristön jatkossakin epävakaana. 
 
Veritas Eläkevakuutuksen vakuutusmaksutulo oli kolmannen vuosineljänneksen päättyessä 
syyskuussa edelleen kasvussa. Koko kuluvan vuoden 2019 maksutulon arvioidaan kasvavan noin 
viidellä prosentilla edellisvuoteen.1 
 
Syyskuun loppuun mennessä yrittäjien YEL-vakuutusten lukumäärä Veritaksessa kasvoi yli viidellä 
prosentilla 12 770:een viime vuodenvaihteesta. Vastaavasti myös työnantajien TyEL-
vakuutuskanta jatkaa kasvuaan. TyEL-vakuutusten määrä kasvoi vuodenvaihteesta 2,4 prosentilla 
8 916:een.1  
 
Brexit-epävakaudesta huolimatta 6,6 prosentin tuotto 
 
Veritaksen sijoitusten tuotto tammi–syyskuussa 2019 oli 6,6 prosenttia. Omaisuuslajeista paras 
tuotto, 11,0 prosenttia, oli osakesijoituksilla, joista noteeratut osakkeet tuottivat 12,7 prosenttia. 
 
”Brexitin ja kauppasodan vuoksi sijoitusympäristö on epävakaa, ja taloussykli tuntuisi olevan 
lopuillaan. Silti riskinotto maistuu edelleen sijoittajille, Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n 
mukaan jopa hieman liiankin kanssa. Veritaksessa olemme olleet jokseenkin varovaisia, sillä 
pyrimme perustamaan päätöksemme reaalitaloudelle ja hieman pidemmän aikavälin 
näkemyksellemme sen tulevaisuudesta”, sanoo Veritaksen varatoimitusjohtaja, 
sijoitusjohtaja Niina Bergring. 
 
Sijoitusten pitkäaikainen reaalituotto vuodesta 1997 on 4,3 prosenttia (nimellistuotto 5,9 
prosenttia). Viimeiseltä kymmeneltä vuodelta reaalituotto on ollut 4,4 prosenttia (nimellistuotto 5,7 
prosenttia). 
 
”Tuotto-odotukset ovat näkemyksemme mukaan jatkossa matalia. Eläkejärjestelmän 
sijoitustuottoja tulee kuitenkin aina tarkastella mahdollisimman pitkältä aikajaksolta. Vuodesta 1997 
lähtien ovat reaalituottomme ylittäneet reilusti järjestelmälle asetetun 3,5 prosentin pitkän aikavälin 
tuotto-olettaman”, Bergring toteaa. 
 
Veritaksen vakavaraisuuspääoma oli kolmannen vuosineljännekseen päättyessä 792,7 miljoonaa 
euroa. Eläkevaroja oli suhteessa vastuuvelkaan 126,7 prosenttia. Vakavaraisuuspääomaa oli 2,3-
kertaisesti suhteessa vakavaraisuusrajaan. 
 
 

 
1 Verrattuna Veritakseen ja Pensions-Alandiaan yhteenlaskettuna 31.12.2018 (pro forma). Veritas 
Eläkevakuutus ja Pensions-Alandia yhdistyivät 1.1.2019. 
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Veritas Eläkevakuutus on työeläkevakuuttamisen kokenut ammattilainen. Toimintamme perustuu 
henkilökohtaiseen yhteydenpitoon ja ensiluokkaiseen palveluun. Tavoitteemme on olla pienen ja keskisuuren 
yrityksen ja yrittäjän paras työeläkekumppani. Lisää meistä osoitteessa veritas.fi. 
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