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NYCKELTAL 1.1–31.3.2020 1.1–31.3.2019 2019
Premieinkomst, mn euro 1 485 1 461 5 758

Utbetalda pensioner, mn euro 1 621 1 517 6 078

Driftkostnader som täcks med omkostnadsintäkter, mn euro 29 33 130

Resultat av omkostnadsrörelsen, mn euro 13 13 55

Omkostnadsprocent, % 69,0 71,5 70,5

Placeringsintäkter, % -7,5 4,6 11,8

Totalresultat till verkligt värde, mn euro -2 649 744 2 039

Placeringstillgångarnas värde, mn euro 46 403 47 381 50 528

Solvenskapital, mn euro 8 112 9 625 10 792

Solvensnivå, % 120,7 124,8 126,6

CORONAVIRUSET DROG NER PLACERINGSINTÄKTERNA 7,5 
PROCENT PÅ MINUS, MEN KOSTNADSEFFEKTIVITETEN 
FÖRBÄTTRADES YTTERLIGARE
UTVECKLINGEN I JANUARI–MARS I KORTHET: 
• Ilmarinens totalresultat under årets första kvartal blev -2 649 miljoner euro negativt (744 miljoner euro 1.1–31.3.2019) på 

grund av de svaga placeringsintäkterna med anledning av coronaviruset. 

• Omkostnaderna minskade med 4 miljoner euro och omkostnadsprocenten förbättrades till 69,0 (71,5) procent. Omkost-
nadsrörelsens resultat uppgick till 13 (13) miljoner euro. Tariffen för avgiftens omkostnadsandel sänktes med 6,9 procent i 
början av 2020, och med beaktande av detta förbättrades det jämförbara omkostnadsresultatet med 3 miljoner euro till 13 
miljoner euro och omkostnadsprocenten med 8 procentenheter till 69,0 procent.

• Premieinkomsten var i januari–mars på samma nivå som året innan, dvs. 1,5 miljarder euro (1,5 miljarder euro). Nettokund- 
anskaffningen var mätt enligt premieinkomsten 37 miljoner euro (63 miljoner euro). Pensioner utbetalades för sammanlagt 
1,6 miljarder euro (1,5 miljarder euro) till 460 000 pensionstagare.

• Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var -7,5 procent (4,6 procent), dvs. -3,8 miljarder euro (2,1 miljarder euro).  
Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av mars till 46,4 miljarder euro (50,5 miljarder euro 31.12.2019).

• Den långsiktiga genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna var 5,4 procent, vilket motsvarar en reell årsavkast-
ning på 3,9 procent. 

• Med anledning av de negativa placeringsintäkterna minskade solvenskapitalet till 8 112 (10 792) miljoner euro. Solvensnivån 
var 120,7 (126,6) procent.

• Förändring i utsikterna: Finland väntas gå in i en kraftig ekonomisk recession som befaras leda till ökad arbetslöshet och en 
kraftig minskning av lönesumman och premieinkomsten. Minskningen av lönesumman försvagar också Ilmarinens omkost-
nadsinkomster och via det omkostnadsrörelsens resultat och omkostnadsprocenten under slutet av året. 

Som jämförelsetal för resultatuppgifterna i delårsrapporten har siffrorna för motsvarande 
perioder 2019 använts. Som jämförelsetal för balansposter och andra poster av tvärsnittstyp 
har siffran enligt situationen i slutet av 2019 använts, såvida inte annat anges.
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VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR JOUKO PÖLÖNENS ÖVERSIKT

”Coronapandemin inverkade på Ilmarinens placeringsintäkter 
i början av året, vilka blev 7,5 procent negativa.  Ilmarinen 
hade en stark solvens när krisen började, och de långsiktiga 
buffertarna tryggar pensionstillgångarna även under svåra 
tider. Finländarna behöver inte vara oroliga för sina pensioner: 
pensionsutbetalningen tryggas också under undantagsförhål-
landena. Inom pensionssystemet inverkar krisen minskande 
både på placeringsintäkterna och premieinkomsten, vilket be-
ror på sämre sysselsättning och den flexibilitet som beviljats i 
betalningen av arbetspensionsavgifterna.
   Avkastningen på Ilmarinens placeringar var i januari–mars 
-7,5 procent. Aktiekurserna vände brant neråt på alla mark-
nader i och med coronakrisen, vilket tryckte ner avkastningen 
på aktieplaceringarna till -12,8 procent. Avkastningen på 
ränteplaceringarna, -6,9, blev också klart negativ som en följd 
av större kreditriskmarginaler. Den långsiktiga genomsnittliga 
nominella avkastningen på placeringarna räknat sedan 1997 
var 5,4 procent, vilket motsvarar en reell årsavkastning på 3,9 
procent. 

Solvensnivån försvagades till 120,7 procent, men var 
fortfarande på en klart högre nivå än i myndighetsbestäm-
melserna. De solvensbuffertar som influtit genom långsiktig 
fondering och placering skyddar pensionstillgångarna från 
marknadsfluktuationer. Med tanke på hela pensionssystemet 
är det emellertid viktigt att säkerställa att en plötslig nedgång 
på aktiemarknaden inte leder till en situation, där pensionsbo-
lagen blir tvungna att sälja sina aktieplaceringar till låga priser 
för att reducera risken.

 Särskilt företag och företagare inom rese-, restaurang- 
och servicesektorn har lidit av restriktionerna i anslutning 
till coronaviruset, men de negativa effekterna på affärsverk-
samheten och ekonomin är omfattande inom många olika 
branscher. För att underlätta situationen i våra kundföretag 
beredde vi tillsammans med de övriga pensionsbolagen 
och myndigheterna med kort tidtabell en ändring som gör 
det möjligt att förlänga betalningstiden för de lagstadgade 
arbetspensionsavgifterna med tre månader. Därtill sänks 

arbetsgivarens arbetspensionsavgift temporärt med 2,6 
procentenheter under perioden 1.5–31.12.2020 i enlighet 
med arbetsmarknadsorganisationernas avtal. Under tiden 
med nedsatt avgift betalas inga kundåterbäringar. Hyres-
gästerna i de affärsfastigheter som Ilmarinen äger bevilja-
des flexibel betalningstid och restaurangägarna befriades 
från hyresavgifter helt och hållet under den tid riksdagens 
begränsningar gäller.

 Ilmarinens premieinkomst för januari–mars var på samma 
nivå som året innan, dvs. 1,5 miljarder euro. Premiein-
komsten väntas emellertid sjunka då sysselsättningen förs-
vagas och som en följd av nedsättningen av arbetsgivarnas 
arbetspensionsavgift. Efterfrågan på ArPL-återlån har vänt 
uppåt, vilket vid sidan av möjligheten att skjuta upp betal-
ningen av arbetspensionsavgifterna och avgiftsnedsätt-
ningarna ökar trycket på arbetspensionsbolagets likviditet.

 Coronakrisen har tillsvidare inte haft någon betydande 
inverkan på Ilmarinens operativa verksamhet. Ilmarinens 
personal övergick i omfattande grad till att arbeta på 
distans i enlighet med rekommendationerna. Kundservicen 
fungerar normalt per telefon och chatt, och pensionsutbe-
talningen kan tryggas även under undantagsförhållandena. 
Vi betalade ut pensioner för sammanlagt 1,6 miljarder euro 
till 460 000 pensionstagare. Under januari–mars utfärdade 
vi något över 10 000 nya pensionsbeslut. 

 Den starka utvecklingen av kostnadseffektiviteten 
fortsatte under början av året. Omkostnaderna minskade 
med 4 miljoner euro i förhållande till jämförelseperioden och 
omkostnadsprocenten förbättrades till 69 procent trots att 
tariffen för avgiftens omkostnadsandel sänktes med 6,9 
procent. Den ekonomiska recessionen till följd av corona-
epidemin väntas minska sysselsättningen och lönesummor-
na särskilt under det andra kvartalet och försvaga omkost-
nadsprocenten för hela året. 

   Med tanke på hela samhället är det nu mycket viktigt 
att använda alla de metoder som finns för att bekämpa viru-
set i syfte att förkorta epidemin och begränsningsåtgärder-
na. I detta arbete bör både offentliga och privata resurser 
användas. Under undantagsförhållandena är det viktigaste 
att säkerställa människornas säkerhet och hälsa. Om epide-
min drar ut på tiden får den mycket allvarliga ekonomiska, 
sociala och hälsomässiga konsekvenser. Ju snabbare vi 
kan avveckla begränsningarna i samhället, desto mindre 
blir antalet konkurser, arbetslösheten samt hushållens, 
företagens och den offentliga sektorns skuldsättning som 
följer av dem. Isoleringens sociala följder: passivering, ovilja 
att röra på sig, alkoholism och mental ohälsa riskerar att 
snabbt öka. Arbetslösheten har även i övrigt varit stigande 
den senaste tiden, och det är oroväckande med tanke på 
hela samhället om situationen ytterligare försvagas.”
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OMVÄRLDEN OCH PLACERINGSMARKNADEN
I början av året var förväntningarna på den ekonomiska 
tillväxten tämligen positiva och den globala ekonomis-
ka tillväxten väntades nå upp till en nivå på drygt tre 
procent. Under det första kvartalet mörknade emel-
lertid de ekonomiska utsikterna då det nya corona-
viruset, som upptäcktes i Kina i slutet av förra året, 
snabbt började sprida sig även utanför Kina. Oron för 
coronavirusets spridning ökade och som en följd av de 
omfattande rese-, mötes- och servicebegränsningarna 
som verkställdes för att hindra virusspridningen försva-
gades både efterfrågan och utbudet på en och samma 
gång. Viruset spred sig snabbt till en global pandemi 
som orsakade både betydande mänskligt lidande och i 
omfattande grad drev ekonomierna i recession. 

De ekonomiska tillväxtförväntningarna försvagades 
mycket snabbt och kraftigt. Enligt nuvarande bedöm-
ningar kommer världsekonomin under innevarande 
år att minska med cirka tre procent från året innan. 
Arbetslöshetsnivåerna har vänt brant uppåt särskilt 
inom rese- och servicesektorn efter att verksamheten 
lamslogs som en följd av begränsningsåtgärderna. 
Den ökade osäkerheten samt oron för hälsan och ut-
komsten försvagar efterfrågan och flyttar fram investe-
ringsbesluten både i hushållen och företagen.  

Även i Finland försvagades utsikterna inom eko-
nomin och sysselsättningen kraftigt som en följd av 
coronavirusets spridning. Den internationella efterfrå-
gan och den privata konsumtionen vände neråt som 
en följd av de omfattande internationella och nationella 
begränsningsåtgärderna. Antalet permitteringar ökade 
snabbt och fick sysselsättningsgraden och utveck-
lingen av lönesumman att gå ner. Avmattningen av 
ekonomin väntas vara mycket kraftig under det andra 
kvartalet, vilket befaras leda till ökad arbetslöshet och 
en kraftig minskning av lönesumman och premiein-
komsten. 

För att bromsa upp nedgången i ekonomierna och 
för att undvika konkurser och massarbetslöshet har 
centralbankerna och staterna vidtagit exceptionellt 
stora penning- och finanspolitiska åtgärder. Stimule-
ringsåtgärderna är omfattande och till sin måttstock 
kan de jämföras t.ex. med åtgärderna i USA efter an-
dra världskriget. Som en följd av stimuleringsåtgärder-
na kommer de offentliga ekonomiernas underskott och 
skuldtagning samt centralbankernas balansräkningar 
att öka betydligt.  

Osäkerheten i anslutning till coronaviruset och den 
plötsliga försvagningen av tillväxtförväntningarna 
orsakade en historiskt sett snabb djupdykning på 
aktiemarknaden och ledde till att kreditriskmarginalerna 
ökade i början av mars. De viktigaste aktiemarkna-

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR JOUKO PÖLÖNENS ÖVERSIKT
derna sjönk med 30–40 procent från sina toppnivåer. 
Både i Förenta staterna och euroområdet utvidgade 
centralbankerna sina redan ansenliga köpprogram för 
att stöda marknadernas likviditet och ekonomi. Den 
amerikanska centralbanken sänkte också den övre 
gränsen för sin viktigaste styrränta två gånger från 1,75 
procent till 0,25 procent. Penningpolitikens styrräntor 
är nu i praktiken på noll både i Förenta staterna och 
euroområdet. För att trygga likviditeten erbjuder cent-
ralbankerna bankerna centralbanksfinansiering med 
säkerhet på förmånligare villkor än tidigare för att stöda 
finansieringen till hushåll och företag. Den globala 
recessionen och den snabbt minskade efterfrågan syns 
också på råvarumarknaden i form av sjunkande priser, 
och som ett resultat av överutbudet var priset på råolja 
under en kort tid till och med negativt i april.

Staternas och centralbankernas massiva stimule-
ringsåtgärder började verka på placeringsmarknaden 
inom några veckor och aktiekurserna har klart återhäm-
tat sig från sina lägsta nivåer. Osäkerheten om krisens 
längd och de ekonomiska stödåtgärdernas effektfullhet 
har en viktig roll med tanke på placeringsmarknadens 
utveckling inom den närmaste framtiden. En av de 
största riskerna är en andra våg av virusspridning som 
skulle förlänga återhämtningen och avvecklandet av 
begränsningsåtgärderna. 

CORONAKRISENS INVERKAN PÅ FÖRFATTNINGARNA 
OM PENSIONSSYSTEMET 
Coronakrisen inverkar på finansieringen av pensions-
systemet både via premieinkomsten och placeringsin-
täkterna. Krisen försvagar också sysselsättningen och 
utvecklingen av lönesumman, vilket minskar pen-
sionsanstalternas premieinkomst. Det har gjorts flera 
ändringar i arbetspensionssystemet och arbetspen-
sionsavgifterna med anledning av krisen. 

Kunderna har beviljats flexibilitet i betalningen av sina 
arbetspensionsavgifter. Förfallodagen för FöPL- och 
ArPL-försäkringsavgifterna kan tillfälligt flyttas fram med 
högst fyra månader i fråga om de fakturor som förfaller 
under perioden 20.3–30.6.2020. Initiativet till en flexibel 
betalningstidtabell togs av pensionsbolagen och åtgär-
den fastställdes av SHM den 19 mars. Om Ilmarinens 
samtliga kunder skulle använda möjligheten till flexibla 
betalningstider, skulle åtgärden innebära en kortfristig 
finansiering på ca 2 miljarder euro till arbetsgivare och 
företagare. De förlängda betalningstiderna kan öka 
beloppet kreditförluster.

I arbetsgivarens ArPL-avgift görs en temporär 
minskning med 2,6 procentenheter under perioden 
1.5–31.12.2020. Åtgärdens kostnadspåverkan på hela 
pensionssystemet är ca 1,05 miljarder euro och den 
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NYA PENSIONSBESLUT JANUARI−MARS 2020

1−3/2020 1–3/2019 Förändring-%

Ålderspension 4 072 4 030 1

Partiell förtida ålderspension 946 1 164 -19

Invalidpension 2 540 2 107 21

Familjepension 1 188 1 322 -10

Beslut om rätten till rehabilitering 1 325 1 132 17

Arbetslivspension 8 4 100

Nya pensionsbeslut sammanlagt 10 079 9 759 3

finansieras ur arbetspensionssystemets EMU-buffertar. 
Avgiftsnedsättningen kompenseras genom att höja 
arbetsgivarens avgifter under åren 2022–2025.  Rege-
ringens proposition i anslutning till detta överlämnades 
till riksdagen den 2 april 2020 och lagen stadfästes den 
7 april 2020.

Arbetspensionsbolagen avhåller sig från att betala 
kundåterbäring till kundföretagen under den tid arbets-
givarnas avgift är nedsatt. Den kundåterbäring som 
inflyter under år 2020 är således endast en tredjedel av 
den kundåterbäring som inflyter under ett normalt år. 
Återbäringarna betalas år 2021.

På grund av det svåra ekonomiska läget väntas 
efterfrågan på ArPL-återlån öka. Den försvagade 
premieinkomsten och den ökade efterfrågan på återlån 
skapar ett tryck på pensionsbolagens betalningsbe-
redskap. För att säkerställa pensionsbolagens likviditet 
uppdaterades försäkringsvillkoren med en paragraf 
som begränsar återlåningen, vilken trädde i kraft den 1 
april 2020. 

Finansinspektionen gjorde den 13 mars 2020 en 
anmälan till social- och hälsovårdsministeriet (SHM) om 
exceptionella omständigheter på finansmarknaden som 
innebär att arbetspensionsanstalternas genomsnittliga 
solvens hotar att sjunka snabbt och betydligt. På basis 
av Finansinspektionens anmälan bereder SHM tillfälliga 
lättnader i pensionsbolagens solvensbestämmelser för 
att förhindra att pensionsbolagen blir tvungna att göra 
tvångsförsäljningar för att reducera risken. Bered- 
ningen av dessa solvensbestämmelser pågår fortfaran-
de. Tidsfristen för den plan för återställande av en sund 
finansiell ställning som förutsätts av pensionsanstalter 
som eventuellt kan få solvensproblem förlängdes från 
nuvarande ett år till tre år. Ändringen trädde i kraft den 
27 mars 2020. 

FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET
I januari–mars var premieinkomsten 1,5 (1,5) miljarder 
euro. Kundbeståndet ökade inte längre i samma takt 
som tidigare och antalet försäkringar uppgick i slutet av 
mars till sammanlagt 146 565 (146 554) stycken. Anta-
let ArPL-försäkringar var 70 680 (70 491) stycken. Mätt 
enligt premieinkomsten uppgick kundanskaffningen 
netto under det första kvartalet till 37 (63) miljoner euro. 
Den positiva kundomsättningen var 95,2 procent.

Ilmarinen hade i slutet av mars sammanlagt 459 187 
(459 932) pensionstagare, till vilka bolaget betalade 
ersättningar från årets början för totalt 1 621 (1 515) 
miljoner euro.  Antalet nya pensionsbeslut uppgick i 
januari–mars till sammanlagt 10 079 (9 759) stycken. 
Antalet invalidpensionsbeslut ökade med 21 procent 
från året innan. Ökningen kan förklaras med en effek-
tivare handläggningsprocess, då handläggningstiden 
för ansökningar om invalidpension avsevärt förkortats.  
Samtidigt har antalet ansökningar om invalidpension 
sjunkit. Bolaget utfärdade 1 325 (1 132) nya rehabilite-
ringsbeslut. Sammanlagt utfärdades 19 356 (17 410) 
pensionsbeslut. 

Pensionshandläggningstiderna förkortades avsevärt 
både vad gäller invalidpensions- och ålderspensions-
besluten. Handläggningstiden för ansökningar om in-
validpension var 47 dagar (76) och handläggningstiden 
för ansökningar om ålderspension 12 dagar (37).

PLACERINGSINTÄKTER
Ilmarinens placeringar till verkligt värde uppgick vid 
utgången av det första kvartalet 2020 till sammanlagt  
46 403 miljoner euro (50 528). Avkastningen på place-
ringarna till verkligt värde var -7,5 (4,6) procent. Infla-
tionen var -0,2 procent i början av året och realavkast-
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ningen på Ilmarinens placeringar var -7,7 procent under 
januari–mars. Den årliga medelavkastningen till verkligt 
värde har under de senaste fem åren varit 2,5 procent, 
vilket motsvarar en årlig realavkastning på i genomsnitt 
1,9 procent. Räknat sedan 1997 har totalavkastningen 
på Ilmarinens placeringar till verkligt värde varit i genom-
snitt 5,4 procent per år. Detta motsvarar en årlig realav-
kastning på 3,9 procent. 

Ränteplaceringarnas andel av placeringsbeståndet 
var 33,5 (33,7) procent och avkastningen till verkligt 
värde var -6,9 (2,0) procent. Deras marknadsvärde 
uppgick till sammanlagt 15 525 (17 015) miljoner 
euro. Masslånens andel av Ilmarinens placeringstill-
gångar var 28,7 (29,7) procent och avkastningen -7,9 
(2,1) procent. Andelen övriga finansiella instrument och 
insättningar av placeringstillgångarna utgjorde 2,4 (1,8) 
procent och avkastningen var 0,1 (1,4) procent. Låne-
fordringarna utgjorde 2,4 (2,2) procent av placerings-
tillgångarna och avkastningen på dem var 0,5 (0,8) 
procent. Masslånens modifierade duration var 1,7 (0,9) 
år. 

Andelen noterade och icke noterade aktieplaceringar 
samt andelen kapitalplaceringar var 43,7 (47,0) procent 
av alla placeringar. Deras värde uppgick i slutet av mars 

till 20 291 (23 736) miljoner euro. Andelen noterade 
aktier i riskfördelningen var 30,2 (36,6) procent. Ande-
len inhemska aktieplaceringar av de noterade aktie-
placeringarna var 27,2 (28,0) procent. Avkastningen 
på aktieplaceringarna räknat till verkligt värde var -12,8 
(8,8) procent. Avkastningen på noterade aktieplace-
ringar var -18,2 (11,0) procent. Avkastningarna på 
kapitalplaceringar och onoterade aktier var positiva, 
men värderingen av dem uppdateras typiskt med ett 
kvartals dröjsmål och det värde som nu rapporterats 
avspeglar situationen vid årsskiftet.

Fastighetsplaceringarna uppgick vid utgången av 
mars till 6 525 (6 386) miljoner euro. Fastighetspla-
ceringarnas andel av alla placeringar var 14,1 (12,6) 
procent, av vilka 1,4 (1,2) procentenheter var indirekta 
placeringar. Totalavkastningen på fastighetsplace- 
ringarna uppgick till 1,7 (1,0) procent. Avkastningen på 
de direktägda fastigheterna var 1,8 (1,0) procent. 

I slutet av mars utgjordes cirka 8,8 (6,7) procent av 
placeringstillgångarnas marknadsvärde av placeringar i 
hedgefonder, råvaruplaceringar och övriga place- 
ringar. De gav sammanräknat en avkastning på 8,1 
(-1,8) procent och deras värde i slutet av mars uppgick 
till 4 062 (3 391) euro.  

PLACERINGSINTÄKTER 2010–Q1/2020
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Placeringarnas genomsnittliga nominella avkastning för 10 år var 4,5 % och 
realavkastningen 3,2 %.
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RESULTAT OCH SOLVENS
Ilmarinens totalresultat till verkligt värde uppgick i början 
av året till -2 649 (744) miljoner euro. Resultatet av 
placeringsverksamheten till verkligt värde var -3 786 
(2 099) miljoner euro, försäkringsrörelsens resultat -8 
(-11) miljoner euro och resultatet av omkostnadsrörel-
sen 13 (13) miljoner euro. Omkostnadsprocenten som 

mäter kostnadseffektiviteten förbättrades under början 
av året till 69,0 (71,5) procent.

Solvensen försvagades med 5,9 procentenheter 
jämfört med årsskiftet och var vid utgången av mars 
120,7 (126,6) procent. Solvenskapitalet i förhållande till 
solvensgränsen var 1,5 (1,6). Solvenskapitalet uppgick 
till 8 112 (10 792) miljoner euro. Det egna kapitalet som 

TOTALRESULTAT, mn €
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ingår i solvenskapitalet uppgick till 185 (183) miljoner 
euro, värderingsdifferensen mellan verkliga värden 
och redovisade värden var 7 933 (9 084) miljoner euro 
och det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret var 
41 (1 573) miljoner euro. 

De försäkringstekniska avsättningarna uppgick till 
40 847 (42 150) miljoner euro. I solvensansvarsskulden 
på 39 280 (40 550) miljoner euro beaktas inte ofördelat 
tilläggsförsäkringsansvar eller arbetspensionsförsäk-
ringsavgifter som bör betraktas som öppna fordringar 
för grundförsäkring enligt FöPL.
 
PERSONAL
Det genomsnittliga antalet anställda i januari–mars var 
602 (655). Personalens energinivå har följts upp aktivt 
med pulsenkäten Työvire. Enligt enkäterna har energi-
nivån varit på en fortsatt utmärkt nivå eller t.o.m. förbätt-
rats något oberoende av undantagsförhållandena på 
grund av coronaepidemin (4,2 på skalan 1–5). Perso-
nalens vilja att rekommendera bolaget (Employee Net 
Promoter Score, dvs. eNPS) förbättrades och var +33 
(på skalan -100–+100). 

Ilmarinens operativa verksamhet har förlöpt väl trots 
coronaviruset, och tillsvidare har det inte skett någon 
ökning av sjukfrånvaron. Personalen har i omfattande 
grad övergått till distansarbete (över 90 %) i enlighet 
med rekommendationerna. Ilmarinen har erfarenhet av 
distansarbete redan från en lång tid och även utrust-
ning och praxis. Enligt en enkätundersökning bland de 
anställda anser också personalen att övergången till 
distansarbete i huvudsak skett smidigt. Totalmedeltalet 
av svaren var 4,3 (på skalan 1–5). I de öppna svaren 
lyftes det fram frågor i anslutning till ergonomin, rytmi-
seringen av arbetet och ensamheten, men i huvudsak 
förlöper distansarbetet redan med rutin och det går inte 
åt tid till arbetsresor. 

I Ilmarinen förnyas arbetshälsoarbetet och service-
modellerna för kundföretagen, i anslutning till vilket 
bolaget inledde samarbetsförhandlingar i början av 
året. Förhandlingarna har sin grund i Finansinspektio-
nens preciserade anvisningar om hanteringen av risken 
för arbetsoförmåga. I fortsättningen framhävs riskbun-
denhet och effektfullhet allt kraftigare i hanteringen av 
risken för arbetsoförmåga och personalens sakkun-
skap och kompetens kommer att stärkas ytterligare.  

Samarbetsförhandlingarna omfattar 94 anställda in-
om funktionerna för hanteringen av kundrelationer och 
risken för arbetsoförmåga. Som en följd av omorgani-
seringarna upphörde tio anställningar, men samtidigt 
uppstod det även några nya anställningar, genom vilka 
bolaget vill stärka bl.a. hanteringen av risken för arbets-
oförmåga som beror på mental ohälsa samt skötseln 

av kundrelationerna. Den nya organisationen inleder sitt 
arbete den 1 maj 2020.

FRAMTIDSUTSIKTER OCH DE VIKTIGASTE  
OSÄKERHETSFAKTORERNA
Enligt IMF:s nyaste prognos minskade världsekonomin 
innevarande år med cirka tre procent från året innan 
och ekonomierna befaras gå in i recession inom nästan 
alla ekonomiområden. En minskning av antalet fall av 
virussmitta och de penning- och finanspolitiska åtgär-
derna väntas vända ekonomierna i tillväxt mot slutet 
av året. Med tanke på de ekonomiska utsikterna är det 
avgörande hur snabbt ekonomierna kan öppnas och 
huruvida en andra våg av coronaviruset kan undvikas. 

Finland väntas gå in i en kraftig ekonomisk recession 
som befaras leda till ökad arbetslöshet och en kraf-
tig minskning av lönesumman och premieinkomsten. 
Minskningen av lönesumman försvagar också Ilmari-
nens omkostnadsinkomster och via det omkostnadsrö-
relsens resultat och omkostnadsprocenten under slutet 
av året.

På placeringsmarknaden väntas osäkerheten fortsät-
ta tills spridningen av coronaviruset är under kontroll 
och förtroendet för en ekonomisk återhämtning har 
återställts. Centralbankernas och staternas väntas 
fortsätta sina stimuleringsåtgärder i syfte att stöda 
marknaderna.

På lång sikt ansluter sig de viktigaste riskerna med 
tanke på Ilmarinens verksamhet och arbetspensions-
systemet fortfarande till utvecklingen av sysselsätt-
ningen och lönesumman, det ökade antalet invalidpen-
sionsfall, avkastningsutvecklingen på placeringsmark-
naden samt till utvecklingen av befolkningsstrukturen 
och den exceptionellt låga nativiteten under de senaste 
åren.  

Närmare upplysningar
Jouko Pölönen, verkställande direktör, tfn 050 1282 

Mikko Mursula, vice verkställande direktör, placeringar, 
tfn 050 380 3016  

Liina Aulin, kommunikationsdirektör, tfn 040 770 9400
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RESULTATANALYS, mn euro 1.1–31.3.2020 1.1–31.3.2019 1.1–31.12.2019

Resultatets uppkomst

Försäkringsrörelsens resultat -7,9 -11,1 -40,5

Resultatet av placeringsverksamheten till verkligt värde -2 654,3 741,8 -1 592,1

   + Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde -3 785,6 2 098,9 -641,6

  -  Avkastningskrav på ansvarsskulden 1 131,3 -1 357,1 -950,5

Resultat av omkostnadsrörelsen 13,1 13,1 29,9

Övrigt resultat 0,0 0,0 21,6

Totalresultat     -2 649,0 743,8 -1 581,0

SOLVENS OCH SOLVENSGRÄNSER 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019

Solvensgräns, mn euro 5 528,9 6 313,8 6 614,7

Solvenskapitalets maximibelopp, mn euro 16 586,6 18 941,4 19 844,0

Solvenskapital , mn euro 8 112,2 9 624,5 10 791,8

Solvensnivå % 1) 120,7 124,8 126,6

Solvensställning  2) 1,5 1,5 1,6

BIFOGADE TABELLER:

SAMMANFATTNING AV NYCKELTALEN 1.1-31.3.2020 1.1-31.3.2019 1.1-31.12.2019

Premieinkomst, mn euro 1 484,6 1 461,2 5 758,3

Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde, mn euro -3 785,6 2 098,9 5 375,4

Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital, % -7,5 4,6 11,8

31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019

Ansvarsskuld, mn euro 40 846,8 41 846,4 42 150,1

Solvenskapital, mn euro 1) 8 112,2 9 624,5 10 791,8

    i förhållande till solvensgränsen 1,5 1,5 1,6

Pensionstillgångar, mn euro 2) 47 392,0 48 438,5 51 342,1

Solvensnivå % 120,7 124,8 126,6

ArPL-lönesumma, mn euro  3) 21 090,1 21 820,0 21 923,2

FöPL-arbetsinkomstsumma, mn euro 3) 1 597,6 1 707,5 1 678,2

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

1) Pensionstillgångar i förhållande till ansvarsskulden enligt 11 § 10 punkten i SHM:s förordning (614/2008).  
2) Solvenskapital i förhållande till solvensgränsen.
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PLACERINGSFÖRDELNING TILL 
VERKLIGT VÄRDE BASALLOKERING

RISK- 
FÖRDELNING

31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019

 mn e %  mn e %  mn e %  mn e        %        %        %

Ränteplaceringar sammanlagt 15 524,5 33,5 16 469,1 34,8 17 014,6 14 187,6 30,6 26,8 25,6 25,6

Lånefordringar ¹) 1 099,1 2,4 976,6 2,1 1 096,5 1 099,1 2,4 2,1 2,2 2,2

Masskuldebrevslån 13 325,5 28,7 14 198,8 30,0 14 998,9 7 987,1 17,2 14,4 18,0 18,0

Övriga finansmarknadsinstrument och 
depositioner ¹) ²)

1 099,9 2,4 1 293,7 2,7 919,1 5 101,4 11,0 10,3 5,4 5,4

Aktieplaceringar sammanlagt 20 291,4 43,7 21 902,7 46,2 23 736,1 19 646,8 42,3 44,0 47,0 47,0

Noterade aktier ³) 14 671,4 31,6 17 108,7 36,1 18 485,3 14 026,8 30,2 33,8 36,6 36,6

Kapitalplaceringar 4) 4 643,6 10,0 3 858,1 8,1 4 305,6 4 643,6 10,0 8,1 8,5 8,5

Onoterade aktier 5) 976,4 2,1 935,9 2,0 945,2 976,4 2,1 2,0 1,9 1,9

Fastighetsplaceringar sammanlagt 6 525,0 14,1 6 105,5 12,9 6 385,7 6 542,6 14,1 12,9 12,7 12,7

Direkta fastighetsplaceringar 5 892,8 12,7 5 516,8 11,6 5 777,5 5 893,8 12,7 11,6 11,4 11,4

Fastighetsfonder och investeringsfonder 632,1 1,4 588,7 1,2 608,2 648,8 1,4 1,3 1,2 1,2

Övriga placeringar sammanlagt 4 062,2 8,8 2 903,4 6,1 3 391,3 4 444,4 9,6 12,2 9,7 9,7

Placeringar i hedgefonder 6) 2 636,6 5,7 2 093,6 4,4 2 481,9 2 636,6 5,7 4,4 4,9 4,9

Tillgångsplaceringar 67,5 0,1 1,8 0,0 20,4 297,1 0,6 0,1 0,1 0,1

Övriga placeringar 7) 1 358,1 2,9 808,0 1,7 889,1 1 510,8 3,3 7,7 4,7 4,7

Placeringar sammanlagt 46 403,1 100,0 47 380,8 100,0 50 527,8 44 821,4 96,6 95,8 95,0 95,0

Derivatens inverkan 1 581,7 3,4 4,2 5,0 5,0

Placeringar till verkligt värde 46 403,1 100,0 47 380,8 100,0 50 527,8 46 403,1 100,0 100,0 100,0 100,0

NETTOAVKASTNING PÅ PLACERINGS-
VERKSAMHETEN TILL VERKLIGT VÄRDE

PLACERINGSV.
NETTOINTÄKT

MARKNADSVÄRDE8)

SYSSELSATT
KAPITAL9)

AVKASTNING 
PÅ SYSSELSATT 

KAPITAL, %

AVKASTNING 
PÅ SYSSELSATT 

KAPITAL, %

AVKASTNING 
PÅ SYSSELSATT 

KAPITAL, %

31.3.2020 31.3.2020 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019

mn e mn e % % %

Ränteplaceringar sammanlagt -1 181,1 17 006,4 -6,9 2,0 4,7

Lånefordringar 1) 5,1 1 122,3 0,5 0,8 2,5

Masskuldebrevslån -1 187,5 14 950,2 -7,9 2,1 5,0

Övriga finansmarknadsinstrument och  

insättningar 1)2)
1,3 933,9 0,1 1,4 2,6

Aktieplaceringar sammanlagt -3 003,9 23 553,1 -12,8 8,8 20,8

Noterade aktier 3) -3 323,3 18 292,3 -18,2 11,0 22,5

Kapitalplaceringar 4) 291,3 4 309,0 6,8 1,3 15,6

Onoterade aktieplaceringar 5) 28,0 951,7 2,9 3,1 13,2

Fastighetsplaceringar sammanlagt 109,4 6 312,2 1,7 1,0 8,4

Direkta fastighetsplaceringar 103,5 5 693,5 1,8 1,0 8,8

Fastighetsfonder och investeringsfonder 6,0 618,7 1,0 1,4 4,4

Övriga placeringar sammanlagt 295,5 3 627,9 8,1 -1,8 -2,1

Placeringar i hedgefonder 6) 40,1 2 526,3 1,6 2,9 5,3

Tillgångsplaceringar 2,4 39,0 6,1 1785,5 170,3

Övriga placeringar 7) 253,0 1 062,6 23,8 -12,6 -19,6

Placeringar sammanlagt -3 780,1 50 499,6 -7,5 4,6 11,9

Intäkter, kostnader och driftkostnader som inte 
hänförs till placeringsslag

-5,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettointäkter av placeringsverksamheten 
till verkligt värde

-3 785,6 50 499,6 -7,5 4,6 11,8

1) Pensionstillgångar i förhållande till ansvarsskulden enligt 11 § 10 punkten i SHM:s förordning (614/2008).  
2) Solvenskapital i förhållande till solvensgränsen.

Masskuldebrevsportföljens modifierade duration var 1,7 år.
 
1) Inkluderar upplupna räntor. 
2) Inklusive kassa och bank samt köpeskillingsfordringar och -skulder. 
3) Inklusive blandfonder om dessa inte kan hänföras till någon annan post. 
4) Inklusive kapitalfonder och mezzaninefonder samt placeringar i  
    infrastrukturen. 

5) Inklusive onoterade fastighetsplaceringsbolag. 
6) Inklusive alla typer av andelar i hedgefonder oberoende av fondens strategi. 
7) Inklusive de poster som inte kan hänföras till andra placeringsslag. 

1) Inkluderar upplupna räntor  
2) Inkluderar kassa och banktillgodohavanden samt fordringar och skulder     
    som gäller köpesumma  
3) Inkluderar även blandfonder, om de inte kan hänföras annanstans 
4) Inkluderar kapitalfonder och mezzaninefonder samt infrastruktur- 
    placeringar
5) Inkluderar även onoterade fastighetsinvesteringsbolag

6) Inkluderar alla slag av andelar i hedgefonder oberoende av fondens strategi
7) Inkluderar poster som inte kan hänföras till övriga placeringsslag 
8) Förändringen av marknadsvärdet mellan början och slutet av rapporterings-  
   perioden – kassaflöden under perioden  
   Med kassaflöde avses skillnaden mellan försäljning/intäkter och 
   köp/kostnader 
9) Sysselsatt kapital = Marknadsvärdet under rapporteringsperioden +  
   dagligen/månatligen tidsavvägda kassaflöden    
   


