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ILMARISEN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1.–30.6.2015  

Alkuvuoden hyvä sijoitustulos vahvisti vakavaraisuutta 

Ilmarisen sijoitusten tuotto alkuvuoden aikana oli 6,2 prosenttia. Sijoitustuottojen ansiosta Ilmarisen vaka-

varaisuuspääoma kasvoi 9,1 miljardiin euroon ja vakavaraisuusaste 33,2 prosenttiin.  

Alkuvuoden hyvä sijoitustuotto johtui osakekurssien voimakkaasta noususta vuoden ensimmäisen neljän-

neksen aikana. Kurssinousun taustalla vaikuttivat voimakkaasti keskuspankkien elvytystoimet, jotka varsin-

kin Euroopassa painoivat korkotasoa alas. Epävarmuus ja kurssien heilahtelu osakemarkkinoilla lisääntyivät 

kuitenkin toisen vuosineljänneksen aikana. Ilmarinen muutti alkuvuoden aikana sijoitusjakaumaansa pie-

nentämällä jonkin verran osakepainoaan ja siirtämällä varoja korkosijoituksiin.   

Paras tuotto saatiin osakesijoituksista, joiden tuotto alkuvuoden aikana oli peräti 14,0 prosenttia. Matalan 

korkotason vuoksi korkosijoitusten tuotto jäi vaatimattomaksi 0,8 prosenttiin. Suorien kiinteistösijoitusten 

tuotto puolen vuoden aikana oli 2,6 prosenttia. Vuodesta 1997 laskettu eläkevarojen keskimääräinen nimel-

listuotto oli 6,1 prosenttia ja reaalituotto oli 4,3 prosenttia vuodessa.  Ilmarisen eläkevarat olivat kesäkuun 

lopussa yhteensä 36,4 miljardia euroa. 

Vakuutustoiminta  

Ilmarisen vakuutusmaksutulo 1.1.–30.6.2015 oli 2,125 miljardia euroa, missä oli nousua edellisvuoteen ver-

rattuna 2,9 prosenttia. Maksujen perustana oleva TyEL-palkkasumma kasvoi 1,2 prosenttia 16,8 miljardiin 

euroon. Vakuutusten lukumäärä pysyi lähes ennallaan, mutta TyEL-vakuutettujen määrä supistui hieman 

viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.  Vakuutettujen kokonaismäärä kesäkuun lopussa oli noin 

540 000 henkilöä. 

Ilmarinen maksoi kesäkuussa eläkettä yhteensä noin 320 000 eläkkeensaajalle. Ilmarinen maksoi eläkkeitä 

alkuvuoden aikana noin 2,198 miljardia euroa eli 2,1 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan 

aikaan. Uusien eläkepäätösten määrä alkuvuoden aikana oli 11 070 kappaletta, mikä oli 3 prosenttia edellis-

vuotta vähemmän. 

Tulos ja vakavaraisuus  

Ilmarisen kokonaistulos alkuvuodelta oli käyvin arvoin laskettuna 1,245 miljardia euroa. Sijoitustoiminnan 

tulos käyvin arvoin oli 1,395 miljardia euroa. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 2,155 miljardia ja vastuuve-
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lan kasvu 760 miljoonaa euroa.  Vakuutusmaksutulon ja korvausmenon erotus oli -146 miljoonaa euroa.   

Ilmarisen liikekulut alkuvuoden aikana olivat 77 miljoonaa euroa ja hoitokustannustulos 17 miljoonaa euroa. 

Hoitokulujen arvioidaan olevan tänä vuonna 77 prosenttia vakuutusmaksun hoitokustannusosista.  

Ilmarisen vakavaraisuusasema eli vakavaraisuuspääoman suhde vakavaraisuusrajaan oli 2,4-kertainen. Va-

kavaraisuuspääoma oli 9,087 miljardia euroa ja vastuuvelka 30,614 miljardia. Tasoitusmäärä oli 1,036 mil-

jardia euroa ja eläkevaroja yhteensä 36,411 miljardia. Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu oli 1,18 

miljardia euroa. 

Tulevaisuuden näkymät  

Alkuvuoden voimakkaasta pörssikurssien kehityksestä huolimatta kuluvan vuoden taloudelliset näkymät 

ovat epävarmat. Euroopan taloudellisesta kehityksestä on saatu joitain myönteisiä merkkejä, mutta kansain-

välisen politiikan jännitteet ja epävarmuus Kiinan taloudellisen kasvun jatkumisesta heikentävät osaltaan 

talouden ennustettavuutta.  

Euroopan Keskuspankki jatkaa edelleen arvopapereiden osto-ohjelmaansa, minkä odotetaan pitävän euro-

alueen korkotason nykyisellä hyvin matalalla tasolla. Yhdysvalloissa keskuspankki Federal Reserven odote-

taan sen sijaan aloittavan ohjauskoron nostamisen loppuvuoden aikana, mikä voi lisätä vaihteluja varsinkin 

kehittyvien maiden osakemarkkinoilla ja valuuttakursseissa.   

Suomen talouden kehitysnäkymät ovat edelleen perin vaatimattomat eikä merkkejä poikkeuksellisen pitkäksi 

muodostuneen taantumajakson päättymisestä ole. Inflaatio on pysähtynyt kokonaan ja palkkasumman kasvu 

on hyvin heikkoa. Nämä tekijät ovat hidastaneet maksutulon ja eläkemenon kasvuvauhtia eikä tähän kehi-

tykseen ole luvassa nopeaa muutosta. 

 

 

 

 

Tässä osavuosiraportissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia emoyhtiön lukuja.  

 

Ilmarisen tehtävänä on varmistaa, että 900 000 suomalaista saa työstään ansaitsemansa eläk-

keen. 550 asiantuntijan voimin autamme asiakasyrityksiämme menestymään, työntekijöitä viih-

tymään työssään ja viettämään eläkepäiviään mahdollisimman hyväkuntoisina. Markkinaosuu-

temme on noin kolmannes ja eläkevastuiden katteena meillä on 36,4 miljardin euron sijoitus-

omaisuus.  


