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Coronaviruset orsakade fluktuerande placeringsavkastningar, 
verksamhetens kostnadseffektivitet förbättrades på förväntat sätt
Utvecklingen i januari–juni i korthet: 
•  Ilmarinens totalresultat under årets första halvår var -1 099 miljoner euro (931 miljoner euro 

1.1–30.6.2019) på grund av den svacka som coronavirusläget orsakade i placeringsintäkter-
na under början av året.

•  Premieinkomsten sjönk till 2,7 miljarder euro (2,9 miljarder euro) som en följd av ökade per-
mitteringar och en tillfällig nedsättning av arbetsgivarnas ArPL-avgift. Mätt enligt premiein-
komsten var nettokundanskaffningen 76 miljoner euro (110 miljoner euro). Pensioner utbeta-
lades för sammanlagt 3,1 miljarder euro (3,0 miljarder euro) till 458 936 pensionstagare.

•  Omkostnaderna sjönk med 7 miljoner euro och resultatet av omkostnadsrörelsen uppgick till 
21 (27) miljoner euro. Omkostnadsprocenten försvagades till 74 (71) procent som en följd av 
den sänkta omkostnadstariffen med 6,9 procent och de minskade omkostnadsinkomsterna. 

•  Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var -2,0 procent (6,0 procent), dvs. -1,0 miljar-
der euro (2,7 miljarder euro). Marknaden återhämtade sig snabbt från det snabba raset på 
aktiemarknaden i början av året och under det andra kvartalet steg avkastningen på place-
ringsportföljen till 5,9 procent. Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av juni 
till 48,8 miljarder euro (50,5 miljarder euro 31.12.2019).

•  Den långsiktiga genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna var 5,6 procent, 
vilket motsvarar en reell årsavkastning på 4,1 procent. 

•  Solvenskapitalet minskade till 9 649 (10 792) miljoner euro som en följd av negativa place-
ringsintäkter. Solvensnivån var 124,0 (126,6) procent.

•  Utsikter: Premieinkomsten kommer att minska avsevärt jämfört med föregående år som en 
följd av den ökade arbetslösheten och den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivarnas Ar-
PL-avgift. Den minskade premieinkomsten försvagar också Ilmarinens omkostnadsinkomster 
och via det omkostnadsrörelsens resultat och omkostnadsprocenten under slutet av året. 
Tack vare den förbättrade kostnadseffektiviteten väntas resultatet av omkostnadsrörelsen 
under det andra halvåret vara på samma nivå som under det första halvåret. 

Nyckeltal 1–6/2020 1–6/2019 2019
Premieinkomst, mn euro 2 747 2 907 5 758
Utbetalda pensioner, mn euro 3 100 3 013 6 078
Driftkostnader som täcks med omkostnadsintäkter, mn euro 61 67 130

Resultat av omkostnadsrörelsen, mn euro 21 27 55
Omkostnadsprocent, % 74 71 70
Placeringsintäkter, % -2,0 6,0 11,8

Totalresultat till verkligt värde, mn euro -1 099 931 2 040
Placeringstillgångarnas värde, mn euro 48 834 47 759 50 528
Solvenskapital, mn euro 9 649 9 772 10 792
Solvensnivå, % 124,0 124,9 126,6

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

”Under årets andra kvartal avkastade Il-
marinens placeringsportfölj 5,9 procent och 
solvensen stärktes till 124 procent då aktie-
marknaden snabbt återhämtade sig från det 
kraftiga kursfallet orsakat av coronapandemin 
i början av året. Samtidigt trycktes världs-
ekonomin ner i rekorddjup recession och 
utsikterna är fortfarande exceptionellt osäk-
ra. Centralbankernas och staternas massiva 
stödåtgärder väntas emellertid garantera 
finansmarknadens och företagens likviditet, 
och som en följd av det steg aktiemarknaden 
avsevärt, kreditriskmarginalerna minskade 
och räntorna sjönk. Placeringsavkastningen 
har fortsättningsvis varit 2 procent på minus 
under hela början av året. Avkastningen på 
aktieplaceringarna var -4,2 procent och på 
ränteplaceringarna -2,9 procent under början 
av året. Bäst avkastade övriga placeringar 
+10,6 procent och fastighetsplaceringarna 
+1,8 procent. Den långsiktiga genomsnittliga 
nominella avkastningen på placeringarna var 
5,6 procent, vilket motsvarar en reell årsav-
kastning på 4,1 procent. 

Ilmarinens premieinkomst minskade i janu-
ari–juni som en följd av den minskade syssel-
sättningen och den tillfälliga nedsättningen 
av arbetsgivarens arbetspensionsavgifter 
med 2,6 procent till 2,7 miljarder euro, vilket 
var 160 miljoner euro mindre än för ett år 
sedan. Samtidigt fortsätter pensionsutgiften 
att öka och pensioner utbetalades för 3,1 mil-
jarder euro till cirka 460 000 pensionstagare. 
Finländarna behöver inte vara oroliga för sina 

pensioner, eftersom pensionsutbetalningen 
tryggas också under undantagsförhållandena. 

Den starka utvecklingen av kostnadseffek-
tiviteten fortsatte under början av året och 
omkostnaderna minskade med 7 miljoner 
euro i förhållande till jämförelseperioden. 
Som en följd av den minskade omkostnadsta-
riffen med 6,9 procent och de minskade 
omkostnadsinkomsterna var resultatet av 
omkostnadsrörelsen 21 miljoner euro och 
omkostnadsprocenten 74 procent. Tack vare 
den förbättrade kostnadseffektiviteten vän-
tas resultatet av omkostnadsrörelsen under 
det andra halvåret vara på samma nivå som 
under det första halvåret. 

Arbetspensionsbranschen har genom egna 
åtgärder bidragit till att bygga en bro för före-
tagen att ta sig över den värsta coronakrisen. 
För att underlätta situationen för de kundfö-
retag som coronakrisen slagit hårdast mot 
beredde vi tillsammans med de övriga pen-
sionsbolagen och myndigheterna en tillfällig 
ändring i försäkringsvillkoren, vilket möjlig-
gjorde en tre månader längre betalningstid 
än normalt för de lagstadgade pensionsav-
gifterna. Denna möjlighet användes för cirka 
20 procent av de pensionsavgifter som Ilma-
rinens kunder betalar och gällde de avgifter 
som förföll till betalning 20.3–30.6.2020. 

Operativt klarade sig bolaget bra under den 
exceptionella början av året. Kundservicen 
har hela tiden fungerat normalt och pen-
sionshandläggningen har kunnat påskyndas 
ytterligare. Över 95 procent av dem som 
ansökte om ålderspension fick sitt beslut 
antingen tillräckligt snabbt eller snabbare än 
väntat. Under de senaste kvartalet gavs över 
hälften av ålderspensionsbesluten inom två 
dagar. Under samma period inkom nästan 
fyra av fem ansökningar om ålderspension 
elektroniskt via webbtjänsten, och de elek-
troniska ansökningarnas andel har ökat med 
30 procent. Snabbast fås ett beslut genom 
att ansöka om pension digitalt. Även då det 
gäller invalidpensioner fick nästan hälften av 
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de sökande sitt beslut snabbare än väntat. 
Ilmarinens personal övergick på våren i 

omfattande grad till att arbeta på distans i 
enlighet med rekommendationerna. Enligt vår 
enkätundersökning var personalens arbetse-
nergi fortsättningsvis på en utmärkt nivå och 
personalens Employee Net Promoter Score, 
dvs. eNPS, steg trots undantagsförhållan-
dena. Finländarnas arbetsenergi verkar även 
mer omfattande ha utvecklats gynnsamt un-
der coronatiden. Under coronakrisen svarade 
sammanlagt 10 000 arbetstagare inom olika 
branscher på enkäten Työvire som Ilmarinen 
erbjuder sina kunder och resultaten har för-
bättrats inom nästan alla delområden jämfört 
med tiden före krisen. Å andra sidan väckte 
distansarbetet också oro för t.ex. bristen 
på social växelverkan och stöd samt för att 
gränserna mellan arbetsliv och annat liv ska 
suddas ut. Då pandemin lättar är det viktigt 
att säkerställa att återgången till arbetsplat-
serna kan ske tryggt och att fördelarna med 
distansarbete och arbete på plats kan fören-

as så smidigt som möjligt.
Finland lyckades bra med att förebygga 

coronavirusets första våg och mänskligt 
lidande kunde begränsas. Pandemin fortsät-
ter emellertid att sprida sig globalt och även i 
vissa europeiska länder har antalet smittade 
oroväckande åter börjat öka. Med tanke på 
den fortsatta utvecklingen är det viktigt hur 
väl man lyckas förhindra smittspridningen 
utan omfattande restriktioner, vilka skulle 
förvärra den ekonomiska krisen och arbets-
lösheten. Åtgärder för en ekonomisk åter-
hämtning och för att långsiktigt stärka ekono-
min och sysselsättningen behövs fortfarande. 
Utöver de ekonomiska följderna har en lång-
varig pandemi även mycket allvarliga sociala 
och hälsomässiga följder, som vi bör sträva 
efter att förebygga med alla tillgängliga me-
toder. Detta förutsätter utnyttjande av erhåll-
na lärdomar, ett omfattande samarbete samt 
förebyggande och ansvarsfull verksamhet 
såväl av myndigheter och näringslivet som av 
var och en av oss som individer.”

Omvärlden och placeringsmarknaden
Coronavirusets globala spridning försvagade 
totalproduktionen särskilt under årets andra 
kvartal och världsekonomin trycktes ner i en 
rekorddjup recession. För att bromsa upp 
virusspridningen begränsades människornas 
rörelsefrihet i flera länder och de globala eko-
nomiska logistikkedjorna stördes, vilket ledde 
till att den ekonomiska aktiviteten avsevärt 
minskade. Världsekonomin minskade med 
nästan 10 procent under det andra kvartalet 
innevarande år. I Förenta staterna och euro-
området minskade totalproduktionen under 
årets andra kvartal med över 30 procent från 
föregående kvartal.

Då restriktionerna lättades och upplöstes 
började ekonomin att förbättras under som-
marens lopp. Den ekonomiska återhämtning-
en väntas emellertid vara långsammare än 
vad som tidigare uppskattats. IMF sänkte i ju-
ni sin tillväxtprognos för världsekonomin med 
ytterligare två procentenheter och förutser 
en minskning i ekonomin med ca fem procent 

från året innan, då tillväxten i början av året 
ännu förväntades bli tre procent. 

Även i Finland försvagades utsikterna inom 
ekonomin och sysselsättningen kraftigt som 
en följd av coronavirusets spridning. Finlands 
ekonomi minskade redan under det första 
kvartalet och minskningen blev brantare 
under det andra kvartalet på grund av restrik-
tionerna för att minska virusspridningen. Per-
mitteringarna ökade snabbt på grund av den 
plötsliga krisen, vilket fick sysselsättnings-
graden och utvecklingen av lönesumman 
att sjunka. Enligt Ilmarinens konjunkturindex 
sjönk antalet arbetstagare i januari–juni med 
4,4 procent jämfört med för ett år sedan. 
Restriktionsåtgärderna drabbade särskilt 
företagen inom hotell- och restaurangbran-
schen, inom vilken antalet arbetstagare sjönk 
med över 20 procent under början av året. 
Tack vare de framgångsrika åtgärderna för 
att förhindra smittspridningen kunde restrik-
tionerna gradvis upplösas redan i början av 
sommaren och således blev största delen av 
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permitteringarna tillfälliga. Finlands ekonomi 
väntas emellertid minska med cirka sex pro-
cent från året innan i den globala ekonomins 
kölvatten. 

För att bromsa upp nedgången i ekonomier-
na och för att undvika konkurser och massar-
betslöshet har centralbankerna och staterna 
vidtagit exceptionellt stora penning- och fi-
nanspolitiska åtgärder. Stimuleringsåtgärder-
na är omfattande och nya stimuleringspaket 
behandlas både inom EU och i Förenta sta-
terna. Som en följd av stimuleringsåtgärderna 
kommer de offentliga ekonomiernas under-
skott och skuldtagning samt centralbanker-
nas balansräkningar att öka betydligt.

Tack vare centralbankernas snabba rea-
gerande och de omfattande stödåtgärderna 
var återhämtningen under det andra kvar-
talet nästan lika snabb som det exceptio-
nellt snabba aktiekursfallet under det första 
kvartalet och från bottennoteringarna i mars. 
I Förenta staterna uppnåddes i juni nästan 
samma aktiekursnivå som i början av året. I 
Europa var aktiekurserna i slutet av juni fort-
farande över 10 procent lägre än i början av 
året.

Räntorna på statslån sjönk då förväntning-
arna på den ekonomiska aktiviteten försva-
gades. Vid utgången av juni var de långa 
räntorna i Förenta staterna klart lägre och 
i Tyskland något lägre än i början av året. 
Under våren ökade räntan avsevärt särskilt 
på skulder emitterade av företag med läg-
sta kreditbetyg, men mot slutet av det andra 
kvartalet började situationen lugna sig. Före-
tagens kreditriskpremier sjönk i maj efter att 
före det har stigit i mars. De minskade kredi-
trisktilläggen avspeglar mer centralbankernas 
stödåtgärder än företagens utsikter för den 
närmaste tiden.

På marknaden förväntas centralbankernas 
stödåtgärder garantera finansmarknadens 
och företagens likviditet. Som en följd av 
det har förmögenhetsvärdena i omfattande 
grad stigit under maj och juni. Spridningen 
av coronaviruset är under kontroll i många 
länder i Europa och också i Finland. I Förenta 
staterna fortsätter viruset emellertid att spri-
da sig särskilt i de södra delstaterna. Detta 

begränsar återhämtningen i realekonomin, 
även om det finns klara tecken på en åter-
hämtad ekonomisk aktivitet i Asien, Europa 
och Förenta staterna. Enligt de ekonomiska 
indikatorerna väntas ekonomierna återhämta 
sig under årets andra hälft, vilket tillsammans 
med centralbankernas generösa likviditets-
politik har stött en gynnsam utveckling på 
aktiemarknaden. De ekonomiska utsikterna 
är fortfarande exceptionellt osäkra och osä-
kerheten på marknaden kan snabbt öka om 
coronaviruset på nytt börjar sprida sig.

Coronakrisens inverkan på författ-
ningarna om pensionssystemet 
Coronakrisen inverkar på finansieringen av 
pensionssystemet både via premieinkomsten 
och placeringsintäkterna. Krisen försvagar 
också sysselsättningen och utvecklingen 
av lönesumman, vilket minskar pensionsan-
stalternas premieinkomst. Det gjordes flera 
ändringar i arbetspensionssystemet och ar-
betspensionsavgifterna i början av året med 
anledning av krisen. 

Som en följd av en tillfällig ändring i försäk-
ringsvillkoren var det möjligt att bevilja en 
tre månader längre betalningstid än normalt 
för de arbetspensionsavgifter som förföll 
20.3–30.6.2020. I arbetsgivarens ArPL-av-
gift gjordes även 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 finansieras ur arbetspensions-
systemets utjämningsansvar. Avgiftsnedsätt-
ningen kompenseras genom att höja arbets-
givarens avgifter under åren 2022–2025. 

Arbetspensionsbolagen avhåller sig från 
att betala kundåterbäring till kundföretagen 
under den tid arbetsgivarnas avgift är ned-
satt. Kundåterbäringen som inflyter under 
2020 är således endast en tredjedel av den 
kundåterbäring som inflyter under ett normalt 
år. Återbäringarna utbetalas år 2021.

Försäkringsvillkoren ändrades fr.o.m. den 
1 april 2020 också vad gäller ArPL-återlå-
ningen. Till villkoren fogades en möjlighet att 
begränsa återlåningen för att trygga likvidite-
ten. I det svåra ekonomiska läget skapar den 
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försvagade premieinkomsten och den ökade 
efterfrågan på återlån ett tryck på pensions-
bolagens betalningsberedskap. 

Social- och hälsovårdsministeriet har be-
rett tillfälliga lättnader i pensionsbolagens 
solvensbestämmelser, så att arbetspensions-
bolagen inte ska bli tvungna att realisera sina 
placeringstillgångar i ett ogynnsamt mark-
nadsläge. Propositionsutkastet överlämnas till 
riskdagen om finansmarknadens utveckling 
förutsätter det. 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
Som en följd av den minskade ekonomin vän-
de sysselsättningsgraden och lönesumman 
nedåt. Lönesumman till de arbetstagare som 
är försäkrade i Ilmarinen var 10,8 miljarder 
euro (11,0 md euro), dvs. 1,5 procent lägre 
än under jämförelseperioden. I januari– juni 
var premieinkomsten 2,7 (2,9) miljarder eu-
ro. Antalet försäkringar minskade och upp-
gick i slutet av juni till sammanlagt 147 056 
(151 156) stycken. Antalet ArPL-försäkringar 
var 71 276 (76 348) stycken. Mätt enligt pre-
mieinkomsten var kundanskaffningen 76 (110) 
miljoner euro netto. Kundomsättningen, dvs. 
de kunder som valde att stanna i bolaget, var 
95,3 procent på årsnivå.

I slutet av juni hade Ilmarinen sammanlagt 
458 936 (458 643) pensionstagare, till vil-

ka bolaget betalade ersättningar från årets 
början för totalt 3 100 (3 013) miljoner euro.  
I januari–juni utfärdade bolaget sammanlagt 
19 078 (17 558) nya pensionsbeslut. Antalet 
invalidpensionsbeslut ökade med 2,2 pro-
cent från året innan. Ökningen kan förklaras 
med en effektivare handläggningsprocess, 
då handläggningstiden för ansökningar om 
invalidpension avsevärt kunnat förkortas. 
Bolaget utfärdade 2 401 (2 291) nya rehabili-
teringsbeslut. Sammanlagt utfärdades 36 292 
(33 208) pensionsbeslut. 

Pensionshandläggningstiderna förkortades 
avsevärt både vad gäller invalidpensions- och 
ålderspensionsbesluten. Handläggningstiden 
för ansökningar om invalidpension var 44 
dagar (77) och handläggningstiden för ansök-
ningar om ålderspension 11 dagar (32).

Placeringsintäkter
Ilmarinens placeringar till verkligt värde upp-
gick vid utgången av juni till sammanlagt 
48 834 miljoner euro (50 528). Avkastningen 
på placeringarna till verkligt värde var -2,0 
(6,0) procent. Inflationen var -0,4 procent i 
början av året och realavkastningen på Ilma-
rinens placeringar var -1,6 procent under ja-
nuari– juni. Den årliga medelavkastningen till 
verkligt värde har under de senaste fem åren 
varit 3,9 procent, vilket motsvarar en årlig 
realavkastning på i genomsnitt 3,2 procent. 
Räknat sedan 1997 har totalavkastningen på 
Ilmarinens placeringar till verkligt värde varit i 
genomsnitt 5,6 procent per år. Detta motsva-
rar en årlig realavkastning på 4,1 procent. 

Nya pensionsbeslut januari−juni 2020
1–6/2020 1–6/2019 Förändring-%

Ålderspension 7 509 6 592 14 %
Partiell förtida ålderspension 1 676 1 908 -12 %
Invalidpension 5 005 4 419 13 %
Familjepension 22 8 175 %
Beslut om rätten till rehabilitering 2 465 2 340 5 %
Arbetslivspension 2 401 2 291 5 %

Nya pensionsbeslut sammanlagt 19 078 17 558 9 %
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Ränteplaceringarnas andel av placerings-
beståndet var 32,1 (33,7) procent och av-
kastningen till verkligt värde var -2,9 (2,8) 
procent. Deras marknadsvärde uppgick till 
sammanlagt 15 697 (17 015) miljoner euro. 
Masslånens andel av Ilmarinens placerings-
tillgångar var 26,5 (29,7) procent och avkast-
ningen -3,2 (2,9) procent. Andelen övriga 
finansiella instrument och insättningar av 
placeringstillgångarna utgjorde 2,9 (1,8) pro-
cent och avkastningen var -1,2 (1,6) procent. 
Lånefordringarna utgjorde 2,8 (2,2) procent 
av placeringstillgångarna och avkastningen 
på dem var -1,0 (1,7) procent.  Masslånens 
modifierade duration var 2,0 (1,8) år. 

Andelen noterade och icke noterade aktie-
placeringar samt kapitalplaceringar utgjorde 
46,1 (47,0) procent av placeringarna. Deras  
värde uppgick i slutet av juni till 22 533 
(23 736) miljoner euro. Andelen noterade 
aktier i riskfördelningen var 33,5 (36,6) pro-
cent. Andelen inhemska aktieplaceringar av 
de noterade aktieplaceringarna uppgick till 
27,3 (28,0) procent. Avkastningen på aktie-
placeringarna räknat till verkligt värde var 
-4,2 (10,9) procent. Avkastningen på notera-
de aktieplaceringar var -5,0 (12,7) procent. 

Fastighetsplaceringarna uppgick vid utgång-
en av juni till 6 499 (6 386) miljoner euro. Fast-
ighetsplaceringarnas andel av alla placeringar 
var 13,3 (12,6) procent, av vilka 1,3 (1,2) pro-
centenheter var indirekta placeringar. Totalav-

kastningen på fastighetsplaceringarna upp-
gick till 1,8 (2,0) procent. Avkastningen på de 
direktägda fastigheterna var 2,1 (1,9) procent. 

I slutet av mars utgjordes cirka 8,4 (6,7) 
procent av placeringstillgångarnas marknads-
värde av placeringar i hedgefonder, tillgångs-
placeringar och övriga placeringar. De gav 
sammanräknat en avkastning på 10,6 (-0,4) 
procent och deras värde uppgick i slutet av 
juni till 4 106 (3 391) miljoner euro.

Resultat och solvens
Ilmarinens totalresultat till verkligt värde 
uppgick under det första halvåret till -1 099 
(931) miljoner euro. Resultatet av placerings-
verksamheten till verkligt värde var -1 099 
(922) miljoner euro, försäkringsrörelsens 
resultat -21 (-18) miljoner euro och resultatet 
av omkostnadsrörelsen 21 (27) miljoner euro. 
Omkostnadsprocenten som mäter kostnads-
effektiviteten var 74 (71) procent under bör-
jan av året.

Solvensen försvagades med 2,6 procent-
enheter jämfört med årsskiftet. Solvenskapi-
talet uppgick i slutet av september till 9 649 
(10 792) miljoner euro. Det egna kapitalet 
som ingår i solvenskapitalet uppgick till 187 
(183) miljoner euro, värderingsdifferensen 
mellan verkliga värden och redovisade värden 
till 8 754 (9 084) miljoner euro och det oför-
delade tilläggsförsäkringsansvaret var 754 
(1 573) miljoner euro. 
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De försäkringstekniska avsättningarna 
uppgick till 41 825 (42 150) miljoner euro. I 
solvensansvarsskulden på 40 271 (40 550) 
miljoner euro beaktas inte ofördelat tilläggs-
försäkringsansvar eller arbetspensionsförsäk-
ringsavgifter som bör betraktas som öppna 
fordringar för grundförsäkring enligt FöPL.

Personal
Det genomsnittliga antalet anställda i janua-
ri–juni var 618 (658). Personalens energinivå 
har följts upp aktivt med pulsenkäten Työvire. 

Enligt enkäterna har energinivån varit på en 
fortsatt utmärkt nivå oberoende av undan-
tagsförhållandena med anledning av corona-
epidemin (4,2 på skalan 1–5). Personalens vilja 
att rekommendera bolaget (Employee Net Pro-
moter Score, dvs. eNPS) förbättrades och var 
+42 (på skalan -100–+100).

Ilmarinens operativa verksamhet har förlöpt 
väl trots coronapandemin och sjukfrånvaron 
är på en exceptionellt låg nivå. Personalen 
övergick i omfattande grad till distansarbete 
(över 90 %) i enlighet med rekommenda-

Totalresultat 2016–Q2/2020, mn €
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tionerna. Ilmarinen har erfarenhet av dis-
tansarbete redan från en lång tid och även 
utrustning och praxis. Vi stödde personalen 
på många sätt under undantagsförhållandena 
bl.a. genom att erbjuda en möjlighet att få ar-
betsplatslunchen hemkörd, genom att ordna 
barnpakering i syfte att underlätta samord-
ningen av arbete och familj under distansar-
betet samt genom att skaffa ansiktsmasker 
för personalens bruk. Cheferna erbjöds stöd 
och utbildning i ledning på distans. Totalge-
nomsnittet i enkäten om distansarbetet som 
genomfördes bland personalen var 4,3 (på 
skalan 1–5). Erfarenheterna av distansarbe-
tet har i huvudsak varit positiva och många 
upplever att arbetet har blivit smidigare och 
effektivare. 

I Ilmarinen förnyas arbetshälsoarbetet 
och servicemodellerna för kundföretagen, i 
anslutning till vilket bolaget inledde samar-
betsförhandlingar i början av året. Förhand-
lingarna har sin grund i Finansinspektionens 
preciserade anvisningar om hanteringen av 
risken för arbetsoförmåga. I fortsättningen 
framhävs riskbundenhet och effektfullhet 
allt mer i hanteringen av risken för arbets-
oförmåga och personalens sakkunskap och 
kompetens kommer att stärkas ytterligare. 
Samarbetsförhandlingarna gällde 94 an-
ställda inom funktionerna för hanteringen av 
kundrelationer och risken för arbetsoförmåga. 
Som en följd av omorganiseringarna upphör-
de tio anställningar, men samtidigt uppstod 
det även några nya anställningar, genom vilka 
bolaget ville stärka bl.a. hanteringen av risken 
för arbetsoförmåga orsakad av mental ohälsa 
samt skötseln av kundrelationerna. Den nya 
organisationen inledde sitt arbete den 1 maj 
2020.

Framtidsutsikter och de viktigaste 
osäkerhetsfaktorerna
Enligt IMF:s prognos i juni väntas världseko-
nomin innevarande år minska med cirka fem 
procent från året innan. Prognosen är cirka 
2 procent svagare än prognosen i april och 
den ekonomiska återhämtningen väntas vara 
långsammare än vad man tidigare förutsett. 
Avgörande för de ekonomiska utsikterna är 

hur bra man lyckas stävja coronavirusets 
spridning utan betydande restriktioner. Prog-
noserna är fortfarande förknippade med stor 
osäkerhet.  

I Finland väntas ekonomin minska med 
cirka sex procent innevarande år. Pensions-
bolagens premieinkomst kommer att minska 
betydligt från året innan på grund av den 
ökade arbetslösheten och den tillfälliga ned-
sättningen av arbetsgivarnas ArPL-avgift. 
Den minskade premieinkomsten försvagar 
också Ilmarinens omkostnadsinkomster och 
via det omkostnadsrörelsens resultat och 
omkostnadsprocenten under slutet av året. 
Tack vare den förbättrade kostnadseffektivi-
teten väntas resultatet av omkostnadsrörel-
sen under det andra halvåret vara på samma 
nivå som under det första halvåret.

På placeringsmarknaden väntas osäkerhe-
ten fortsätta tills spridningen av coronaviru-
set är under kontroll och förtroendet för en 
ekonomisk återhämtning har återställts. Till 
osäkerheten på placeringsmarknaden bidrar 
också bl.a. en eventuell upptrappning av de 
geo- och handelspolitiska kriserna samt pre-
sidentvalet i Förenta staterna i slutet av året. 
Centralbankerna och staterna väntas fortsät-
ta sina stimuleringsåtgärder i syfte att stöda 
marknaden.

På lång sikt ansluter sig de viktigaste ris-
kerna med tanke på Ilmarinens verksamhet 
och arbetspensionssystemet fortfarande till 
utvecklingen av sysselsättningen och löne-
summan, det ökade antalet invalidpensions-
fall, avkastningsutvecklingen på placerings-
marknaden samt till utvecklingen av befolk-
ningsstrukturen 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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Bifogade tabeller

Resultatanalys, mn euro 1.1–30.6.2020 1.1–30.6.2019 1.1–31.12.2019

Resultatets uppkomst
Försäkringsrörelsens resultat -21,5 -18,1 -50,3
Resultatet av placeringsverksamheten till verkligt 
värde -1 099,0 921,6 2 062,6

+ Nettointäkter av placeringsverksamheten till 
verkligt värde -981,2 2 743,7 5 375,4

- Avkastningskrav på ansvarsskulden -117,8 -1 822,1 -3 312,8
Resultat av omkostnadsrörelsen 21,4 27,4 54,5
Övrigt resultat 0,0 0,4 -27,1
Totalresultat     -1 099,1 931,2 2 039,7

Solvens och solvensgränser 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019

Solvensgräns, mn euro 5 976 6 117 6 615
Solvenskapitalets maximibelopp, mn euro 17 928 18 352 19 844
Solvenskapital , mn euro 9 649 9 772 10 792
Solvensnivå % 1) 124,0 124,9 126,6
Solvensställning 2) 1,6 1,6 1,6

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

Sammanfattning av nyckeltalen 1.1–30.6.2020 1.1–30.6.2019 1.1–31.12.2019

Premieinkomst, mn euro 2 747 2 907 5 758

Nettointäkter av placeringsverksamheten till verk-
ligt värde, mn euro -981 2 744 5 375

Nettointäkter av placeringsverksamheten på sys-
selsatt kapital, % -2,0 6,0 11,8

30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019

Ansvarsskuld, mn euro 41 825 42 213 42 150

Solvenskapital, mn euro 1) 9 649 9 772 10 792

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

Pensionstillgångar, mn euro 2) 49 920 48 991 51 342

Solvensnivå % 124,0 124,9 126,6

ArPL-lönesumma, mn euro  3) 21 309 22 010 21 923

FöPL-arbetsinkomstsumma, mn euro 3) 1 664 1 948 1 678

1)	 Beräknat	enligt	de	bestämmelser	som	gällt	vid	respektive	tidpunkt	(motsvarande	princip	gäller	också	de	övriga	
solvensnyckeltalen).

2)	Ansvarsskuld	+	värderingsdifferenser	enligt	11	§	10	punkten	i	SHM	förordning	(614/2008).	
3)	En	uppskattning	av	de	försäkrades	löne-	och	arbetsinkomstsumma	för	hela	året.	
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Placeringsfördelning till 
verkligt värde

Basallokering Risk- 
fördelning

30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019

mn euro % mn euro % mn euro % mn euro        %        %        %

Ränteplaceringar sam-
manlagt

15 696,8 32,1 15 982,8 33,5 17 014,6 33,7 15 465,4 31,7 27,3 25,6

Lånefordringar ¹⁾ 1	352,7 2,8 896,5 1,9 1	096,5 2,2 1	352,7 2,8 1,9 2,2

Masskuldebrevslån 12	932,0 26,5 14	062,3 29,4 14	998,9 29,7 8	901,6 18,2 15,0 18,0

Övriga finansmarknadsin-
strument och depositioner 
¹⁾ ²⁾

1	412,2 2,9 1	024,0 2,1 919,1 1,8 5	211,2 10,7 10,4 5,4

Aktieplaceringar samman-
lagt

22 533,1 46,1 22 430,1 47,0 23 736,1 47,0 21 636,0 44,3 45,3 47,0

Noterade aktier ³⁾ 17	254,0 35,3 17	613,6 36,9 18	485,3 36,6 16	356,9 33,5 35,2 36,6

Kapitalplaceringar ⁴⁾ 4	298,1 8,8 3	953,6 8,3 4	305,6 8,5 4	298,1 8,8 8,3 8,5

Onoterade aktier ⁵⁾ 980,9 2,0 862,9 1,8 945,2 1,9 980,9 2,0 1,8 1,9

Fastighetsplaceringar 
sammanlagt

6 498,9 13,3 6 134,2 12,8 6 385,7 12,6 6 516,5 13,3 12,9 12,7

Direkta fastighetsplace-
ringar

5	880,8 12,0 5	573,1 11,7 5	777,5 11,4 5	881,7 12,0 11,7 11,4

Fastighetsplaceringsfonder 
och kollektiva investeringar

618,1 1,3 561,2 1,2 608,2 1,2 634,8 1,3 1,2 1,2

Övriga placeringar  4 105,5 8,4 3 211,4 6,7 3 391,3 6,7 4 327,2 8,9 11,6 9,7

Placeringar i hedgefonder ⁶⁾ 2	739,9 5,6 2	307,4 4,8 2	481,9 4,9 2	739,9 5,6 4,8 4,9

Råvaruplaceringar 108,3 0,2 11,3 0,0 20,4 0,0 129,0 0,3 -0,2 0,1

Övriga placeringar ⁷⁾ 1	257,4 2,6 892,7 1,9 889,1 1,8 1	458,3 3,0 7,0 4,7

Placeringar sammanlagt 48 834,4 100,0 47 758,6 100,0 50 527,8 100,0 47 945,1 98,2 97,1 95,0

Derivatens inverkan 889,3 1,8 2,9 5,0

Placeringar till verkligt 
värde

48 834,4 100,0 47 758,6 100,0 50 527,8 100,0 48 834,4 100,0 100,0 100,0

Masskuldebrevsportföljens	modifierade	duration	var	2,0	år.
1)	 Inkluderar	upplupna	räntor.
2)	Inkluderar	kassa	och	bank	samt	köpeskillingsfordringar	
och	-skulder.

3)	Inkluderar	blandfonder	om	dessa	inte	kan	hänföras	till	
någon	annan	post.

4)	Inkluderar	kapitalfonder	och	mezzaninefonder	samt	
placeringar	i	infrastrukturen.

5)	Inkluderar	onoterade	fastighetsplaceringsbolag.
6)	Inkluderar	alla	typer	av	andelar	i	hedgefonder	obero-
ende	av	fondens	strategi.

7)	Inkluderar	de	poster	som	inte	kan	hänföras	till	andra	
placeringsslag.
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Nettoavkastning på place-
ringsverksamheten till verk-
ligt värde

Placeringsv.
nettointäkt
marknads-

värde8)

Sysselsatt
kapital9),

Avkastning 
på syssel-

satt kapital, 
%

Avkastning 
på syssel-

satt kapital, 
%

Avkastning 
på syssel-

satt kapital, 
%

30.6.2020 30.6.2020 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019

mn euro mn euro % % %

Ränteplaceringar -492,9 16 779,2 -2,9 2,8 4,7

Lånefordringar 1) -11,5 1 132,5 -1,0 1,7 2,5

Masskuldebrevslån -467,3 14 476,4 -3,2 2,9 5,0

Övriga finansmarknadsinstru-
ment och insättningar 1)2) -14,1 1 170,3 -1,2 1,6 2,6

Aktieplaceringar -978,4 23 473,8 -4,2 10,9 20,8

Noterade aktier 3) -910,0 18 170,8 -5,0 12,7 22,5

Kapitalplaceringar 4) -99,5 4 351,9 -2,3 5,4 15,6

Onoterade aktieplaceringar 5) 31,1 951,2 3,3 3,3 13,2

Fastighetsplaceringar 115,4 6 343,3 1,8 2,0 8,4

Direkta fastighetsplaceringar 119,1 5 721,1 2,1 1,9 8,8

Fastighetsfonder och kollekti-
va investeringsföretag -3,8 622,2 -0,6 2,7 4,4

Övriga placeringar 389,8 3 674,9 10,6 -0,4 -2,1

Placeringar i hedgefonder 6) 49,0 2 582,5 1,9 4,4 5,3

Tillgångsplaceringar 20,1 61,3 - - -

Övriga placeringar 7) 320,7 1 031,1 31,1 -11,8 -19,6

Placeringar sammanlagt -966,2 50 271,3 -1,9 6,1 11,9

Intäkter, kostnader och drift-
kostnader som inte hänförs till 
placerinsslag

-15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettointäkter av placerings-
verksamheten till verkligt 
värde

-981,2 50 271,3 -2,0 6,0 11,8

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	
infrastrukturplaceringar

5)	Inkluderar	även	onoterade	fastighetsinvesteringsbo-
lag

6)	Inkluderar	alla	slag	av	andelar	i	hedgefonder	oberoen-
de	av	fondens	strategi

7)	Inkluderar	poster	som	inte	kan	hänföras	till	övriga	
placeringsslag	

8)	Förändringen	av	marknadsvärdet	mellan	början	och	
slutet	av	rapporteringsperioden	–	kassaflöden	under	
perioden	(med	kassaflöde	avses	skillnaden	mellan	
försäljning/intäkter	och	köp/kostnader).

9)	Sysselsatt	kapital	=	Marknadsvärdet	i	början	av	rap-
porteringsperioden	+	dagligen/månatligen	tidsavväg-
da	kassaflöden




