
Henkilöstörahastot 2007

Henkilöstörahastojen arvo 493 miljoonaa euroa vuonna 2007
Henkilöstörahastojen yhteenlaskettu arvo oli 493 miljoonaa euroa vuonna 2007. Rahastojen arvo kasvoi vuodessa
kolme prosenttia eli 13 miljoonaa euroa. Jäsentä kohden arvo oli 3 600 euroa eli yhdeksän prosenttia vähemmän
kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2007 tilastoituja henkilöstörahastoja oli edellisen vuoden tavoin 50. Rahastojen
yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 136 754 vuonna 2007, kun se vuotta aiemmin oli 121 698. Tiedot käyvät ilmi
Tilastokeskuksen laatimasta henkilöstörahastojen tilinpäätöstilastosta. Vuoden 2007 tilasto sisältää rahastot,
joiden tilikausi päättyi 30.6.2007–29.6.2008.

Henkilöstörahastojen arvo vuosina 1995-2007

Tilikauden tulos 133 miljoonaa euro voitollinen
Vuonna 2007 henkilöstörahastojen tilikauden tulos oli yhteensä 133 miljoonaa euroa eli lähes saman verran kuin
vuotta aiemmin. Jäsenosuuspääoman sijoitustoiminnan tuotot laskivat 33 miljoonaan euroon, lähes neljänneksen
edellisvuodesta. Sijoitustoiminnan kulut kaksinkertaistuivat vajaaseen viiteen miljoonan euroon vuodentakaiseen
verrattuna. Voittopalkkioidenmäärä sen sijaan kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 13 prosenttia. Voittopalkkioita
tuloutettiin kaikkiaan 106 miljoonaa euroa. Tilastossa mukana olleista henkilöstörahastoista 35 rahastoa sai
voittopalkkioita vuonna 2007.

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 15.12.2008
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Henkilöstörahastojen tilikauden tulos ja saadut voittopalkkiot vuosina 1995 -2007

Vuonna 2007 henkilöstörahastojen jäsenosuuspääoma oli yhteensä 465 miljoonaa euroa eli kuusi prosenttia
edellisvuotta suurempi. Jäsenosuuspääoman sijoituksista 58 prosenttia oli sijoitettuna sijoitusrahastoihin.
Osakkeisiin ja osuuksiin oli sijoitettu 29 ja joukkovelkakirjoihin yhdeksän prosenttia varoista.
Henkilöstörahastojen yhteenlaskettu taseen loppusumma oli 500 miljoonaa euroa. Henkilöstörahastojen jäsenet
nostivat tilikauden aikana rahasto-osuuksia 72 miljoonalla eurolla.
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Liitetaulukot

1. Tietoja henkilöstörahastoista vuosina 1995-2007
Tilastoidut
rahastot

JäsenmääräRahastojen
arvo

Taseen
loppusumma

Tilikauden
tulos

Saadut
voittopalkkiot

Jäsenosuuspääoman
sijoitustoiminnan

Tilastovuosi

KulutTuotot
kpl1000 kplMilj. euroaMilj. euroaMilj. euroaMilj. euroaMilj. euroaMilj. euroa

501374935001331065332007
50122479488134942432006
4510738238790682252005
337328529071603152004
338025225542398112003
358320921431298102002
337923524335338112001
327824225073575222000
368927628390472451999
369821622261351281998
378420020640241181997
348217517937260121996
358114415147401151995

4



Kuviot
1. Henkilöstörahastojen arvo vuosina 1995-2007, milj. euroa

2. Henkilöstörahastojen jäsenosuuspääoman sijoitusten jakaantuminen vuonna 2007, milj. euroa

3. Tilastoitujen henkilöstörahastojen ja niiden jäsenten yhteenlaskettu lukumäärä vuosina 1995-2007
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4. Henkilöstörahastojen tilikauden tulos ja saadut voittopalkkiot vuosina 1995-2007, milj. euroa
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Laatuseloste: Henkilöstörahastojen tilinpäätöstilasto
1. Tilastotietojen relevanssi
Henkilöstörahastojen tilinpäätöstilastossa julkaistaan vuosittain Suomeen rekisteröityjen (Työministeriön
henkilöstörahastorekisterissä olevien) henkilöstörahastojen tuloslaskelmat ja taseet sekä tilinpäätösten liitetietoja,
kuten oman pääoman erittelyt, tietoja jäsenosuus- ja yhteispääoman sijoituksista ja rahaston jäsenmääristä.
Tilikausi vaihtelee rahastoittain. Jokainen tilastovuosi sisältää henkilöstörahastot, joiden tilikausi päättyy
viimeistään tilastovuotta seuraavan vuoden kesäkuun 29. päivänä. Esimerkiksi tilastovuoden 2007 tilasto sisältää
rahastot, joiden tilikausi päättyi 30.6.2007-29.6.2008.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Tilasto on kokonaistutkimus. Tilastovuonna 2006 tilinpäätöksen tehneitä henkilöstörahastoja oli yhteensä 50
kappaletta. Henkilöstörahastojen määrä ei ole staattinen, ja yksiköiden lukumäärä on ollut kasvussa erityisesti
viime vuosina. Tiedot kerätään suoraan henkilöstörahastojen Tilastokeskukseen toimittamista
tilinpäätösasiakirjoista. Rahastokohtainen perusaineisto on salassa pidettävää.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Tilasto on kokonaistutkimus. Tiedot perustuvat henkilöstörahastojen Tilastokeskukselle toimittamiin tietoihin.
Tiedot saadaan kaikilta Suomeen rekisteröidyiltä henkilöstörahastoilta. Tulleet tiedot tarkistetaan vertailutietoja
ja edellisten vuosien tietoja hyväksi käyttäen.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Tilasto ilmestyy vuosittain. Henkilöstörahastojen tilinpäätöskäytännöistä johtuen tilaston valmistumisaika on
noin 6 kuukautta myöhäisimmästä tilastovuoteen kuuluvan tilikauden päättymisajankohdasta.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Tietoja julkaistaan Tilastokeskuksen internet-sivulla http://www.stat.fi/til/hrah/index.html.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Henkilöstörahastojen tilinpäätöstietoja on saatavilla vuodesta 1995 alkaen. Myös Työministeriö julkaisee
henkilöstörahastoista osittain vastaavia tilinpäätöstietoja internet-sivuillaan.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Katso kohta 6.
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