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Nyckeltal 1–9/2020 1–9/2019 2019
Premieinkomst, mn euro 3 983 4 347 5 758
Utbetalda pensioner, mn euro 4 625 4 519 6 078
Driftkostnader som täcks med omkostnads- 
intäkterna, mn euro 85 101 130
Omkostnadsrörelse, mn euro 38 42 55
Omkostnadsprocent 69 71 70
Nettointäkter av placeringsverksamheten till 
verkligt värde, % 1,1 8,2 11,8
Total resultat till verkligt värde, mn euro -107 1 324 2 040
Placeringstillgångarnas värde, mn euro 50 307 49 105 50 528
Solvenskapital, mn euro 10 605 10 105 10 792
Solvensnivå, % 126,1 125,4 126,6

Som jämförelsetal för resultatet i delårsrapporten används siffrorna för motsvarande perioder 
2019. Som jämförelsetal för balansposter och andra poster av tvärsnittstyp används siffran enligt 
situationen i slutet av 2019, om inte annat anges.

Placeringsintäkterna vände på plus, verksamhetens 
kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare
Utvecklingen i januari–september i korthet: 
• Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 1,1 (8,2) procent, dvs. 0,6 (3,7) miljarder 

euro. Under det tredje kvartalet avkastade placeringsportföljen 3,2 procent tack vare den 
fortsatta positiva utvecklingen på placeringsmarknaden. Placeringarnas marknadsvärde 
uppgick vid utgången av september till 50,3 miljarder euro (50,5 miljarder euro 31.12.2019).

• Totalresultat i januari–september var -107 miljoner euro (1 324 miljoner euro 1.1–30.9.2019). 
Resultatet under det tredje kvartalet uppgick till 992 miljoner euro.

• Premieinkomsten sjönk till 4,0 (4,3) miljarder euro som en följd av ökade permitteringar och 
den tillfälliga sänkningen av arbetsgivarnas ArPL-avgift med 2,6 procent. Mätt med premie-
inkomsten var kundanskaffningen netto 149 (174) miljoner euro. Pensioner utbetalades för 
4,6 (4,5) miljarder euro till sammanlagt 457 937 pensionstagare.

• Omkostnaderna sjönk med 16 miljoner euro och omkostnadsrörelsens resultat var 38 (42) 
miljoner euro. Omkostnadsprocenten förbättrades till 69 (71) procent tack vare en stark 
utveckling av kostnadseffektiviteten. 

• Den långfristiga genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna var 5,7 procent. 
Detta motsvarar en årlig realavkastning på 4,2 procent. 

• Solvenskapitalet uppgick till 10 605 (10 792) miljoner euro och solvensnivån var 126,1 (126,6) 
procent.

• Utsikter: Som en följd av den ökade arbetslösheten och den tillfälliga sänkningen av arbets-
givarnas ArPL-avgift kommer premieinkomsten att minska betydligt från året innan. Den 
minskade premieinkomsten samt nedsättningen av omkostnadstariffen för 2020 försvagar 
Ilmarinens omkostnadsintäkter och därigenom resultatet av omkostnadsrörelsen och om-
kostnadsprocenten från året innan. Tack vare den förbättrade kostnadseffektiviteten väntas 
resultatet av omkostnadsrörelsen under det andra halvåret vara på samma nivå eller bättre 
än under det första halvåret.
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”Avkastningen på Ilmarinens placeringsport-
följ ökade i januari–september till 1,1 procent, 
dvs. till 0,6 miljarder euro på plus och solven-
sen fastställdes till 126,1 procent i takt med 
att placeringsmarknaden återhämtade sig 
från det kraftiga kursfallet som orsakades av 
coronapandemin i början av året. Avkastning-
en under det tredje kvartalet var 3,2 procent, 
dvs. 1,6 miljarder euro. Under sommaren lycka-
des man begränsa spridningen av coronaviru-
set och ekonomierna kunde öppnas. Central-
bankernas och staternas massiva stödåtgär-
der har fortsatt vilket i omfattande grad stött 
ekonomierna och placeringsmarknaden. De 
ekonomiska prognoserna har kunnat justeras 
något uppåt från de värsta scenarierna, men 
enligt IMF:s nyaste prognoser väntas världs-
ekonomin uppvisa en tillbakagång på -4,4 
procent. Under hösten har coronaviruset på 
nytt börjat sprida sig i snabb takt och lett till 
restriktionsåtgärder och ökad osäkerhet om 
de ekonomiska utsikterna. 

Avkastningen på aktieplaceringarna var i 
januari–september 1,4 procent och på fastig-
hetsplaceringarna 1,1 procent. Bäst avkastade 
övriga placeringar med en avkastning på 14,9 
procent. Ränteplaceringarna avkastade -2,1 
procent. Den genomsnittliga nominella avkast-
ningen på placeringarna på lång sikt var 5,7 
procent, vilket motsvarar en realavkastning på 
4,2 procent. Våra ansvarsfulla placeringar och 
vårt klimatarbete fick internationellt erkännan-
de, då Ilmarinen utsågs att ingå i PRI Leaders’ 
Group som ett bevis på en exemplarisk rap-
portering om klimatåtgärderna. 

Som en följd av den minskade sysselsätt-

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR JOUKO PÖLÖNENS ÖVERSIKT
ningen och den tillfälliga nedsättningen av 
arbetsgivarens arbetspensionsavgifter med 
2,6 procent, minskade premieinkomsten till 
4,0 miljarder euro i januari-september, vilket 
var 363 miljoner mindre än för ett år sedan. 
Antalet anställda i Ilmarinens kundföretag var 
i september nästan 5 procent mindre än för 
ett år sedan. Minskningen har varit särskilt 
kraftig inom hotell- och restaurangbranschen 
samt inom personaluthyrningen. Uppgifterna 
framgår av det konjunkturindex som Ilmarinen 
publicerar varje månad.

Ilmarinens kundanskaffning netto uppgick i 
januari–september till 149 miljoner euro. Kund- 
omsättningen är på en mycket god nivå på 
96,3 procent och mätt enligt premieinkomsten 
medför de nya kunderna i Ilmarinen 102 mil-
joner euro. Kundupplevelserna har utvecklats 
positivt trots undantagsförhållandena. 

Vi utbetalade pensioner för 4,6 miljarder eu-
ro till cirka 460 000 pensionstagare. Pensions-
handläggningstiderna har ytterligare förkortats 
och en allt större del av pensionsansökningar-
na inlämnas via den elektroniska nättjänsten. 
I början av oktober deltog vi i firandet av den 
riksomfattande äldres vecka och tillsammans 
med Förbundet för de gamlas väl delade vi ut 
erkännandet Årets insats för de äldre (Vuoden 
vanhusteko). Erkännandet gick i år till Etelä- 
Pohjanmaan Muistiyhdistys ry för ett projekt 
där man utvecklade tjänsterna i området för 
att bättre än tidigare ta hänsyn till de äldre och 
personer med minnesstörningar genom att 
utbilda de lokala företagarna om de minnes-
sjukas och äldres behov.

Vår kostnadseffektivitet har förbättrats 
planenligt och omkostnaderna för den opera-
tiva verksamheten sjönk med 16 miljoner euro 
jämfört med jämförelseperioden. På grund av 
en minskad premieinkomst till följd av lägre 
lönesummor och nedsättningen av tariffen 
med 6,9 procent är omkostnadsinkomsten 
lägre än i fjol. Resultatet av omkostnadsrörel-
sen var i januari–september 38 miljoner euro 
och omkostnadsprocenten var 69 procent. 

Ilmarinens operativa verksamhet har för-
löpt väl trots coronakrisen. Personalen har i 
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omfattande grad arbetat på distans, och vi 
har stött personalen på många sätt under 
undantagsförhållandena. Personalens en-
erginivå i arbetet var på en fortsatt utmärkt 
nivå, personalupplevelserna förbättrades och 
personalens vilja att rekommendera bolaget, 
dvs. eNPS, steg till rekordhöga +51 (på skalan 
-100 – +100). 

Trots en krävande verksamhetsmiljö har vi 
lyckats utveckla Ilmarinens verksamhet enligt 
alla våra strategiska mätare. Ilmarinen blev i 
början av året det mest solventa pensions-
bolaget och vårt omkostnadsresultat var 
bäst inom branschen. Tillväxten fortsatte och 
både kundupplevelserna och personalupp-
levelserna utvecklades i positiv riktning. Ett 
varmt tack till våra kunder för förtroendet och 
till personalen för ett utmärkt arbete under de 
exceptionella förhållandena. 

För oss innebär en ansvarsfull skötsel av 

pensionsskyddet att vi hela tiden vill förbätt-
ra vår verksamhet och vår effektivitet. Det 
ligger i hela pensionssystemets och även i 
samhällets intresse. Den försvagade syssel-
sättningsgraden, osäkra ekonomiska utsikter 
och nollräntemiljön till följd av coronakrisen 
skapar ett tryck på pensionernas finansiering 
– i framtiden i allt högre grad i takt med att 
befolkningen blir allt äldre. Det behövs an-
svarsfull verksamhet och ett nära samarbete 
på alla samhällsnivåer för att få pandemin 
under kontroll utan omfattande spärrningsåt-
gärder, vilka skulle förvärra den ekonomiska 
krisen och arbetslösheten. Vi behöver åtgär-
der för att stärka sysselsättningen och vår 
konkurrenskraft även på lång sikt. Endast på 
så sätt kan vi trygga finansieringen av väl-
färden och pensionerna även för kommande 
generationer.”

Omvärlden och placeringsmarknaden
Under sommarens lopp minskade antalet 
coronavirussmittade väsentligt från de re-
kordhöga antalet på våren, och man fortsatte 
att öppna ekonomierna i Europa och Förenta 
staterna. I Kina var effekterna av viruset på 
ekonomin redan lindriga. Optimismen om en 
återhämtning i ekonomierna ökade och de 
ekonomiska prognoserna uppdaterades om-
fattande i en mer gynnsammare riktning. Un-
der hösten har spridningen av coronaviruset 
på nytt tagit fart, vilket delvis försvagat de 
ekonomiska utsikterna och ökat osäkerheten. 
IMF höjde sin ekonomiska tillväxtprognos för 
2020 till -4,4 procent, men sänkte samtidigt 
prognosen för 2021 något till +5,2 procent. 

Europeiska centralbanken ECB och ame-
rikanska centralbanken Fed fortsatte sina 
exceptionellt stimulerande penningpolitiska 
åtgärder som inleddes redan på våren. De 
finanspolitiska åtgärderna har också aktiverat 
ekonomin särskilt i USA, där det ekonomiska 
stödet som riktats direkt till medborgarna tid-
vis till och med har höjt hushållens inkomster 
och sparkvot.

Även i Finland förbättrades utsikterna in-
om ekonomin och sysselsättningen under 

sommaren och hösten, men den ekonomiska 
tillväxten 2020 kommer likväl att bli klart ne-
gativ. Enligt Ilmarinens konjunkturindex sjönk 
antalet arbetstagare i januari–september med 
ca 5 procent jämfört med året innan. Särskilt 
företagen inom hotell- och restaurangbran-
schen drabbades hårdast av restriktionsåt-
gärderna. 

På marknaden har likviditeten varit fort-
satt god, och kapitalmarknaden har fungerat 
normalt trots coronaviruset. Den ekonomiska 
aktiviteten och en penningpolitik som stöder 
kapitalmarknaden har hållit räntorna på låg 
nivå. Inom euroområdet ligger den centrala 
styrräntan fortfarande vid noll och Europeiska 
centralbankens inlåningsränta har fastställts 
till -0,5 procent. Den amerikanska central-
bankens diskonteringsränta är 0,25 procent. 
De långa räntorna var i USA klart lägre och i 
euroområdet något lägre än i början av året. 
Kreditriskmarginalerna är fortfarande klart 
större än i början av året. 

Utöver centralbankernas stimuleringsåt-
gärder och de finanspolitiska åtgärderna är 
marknaden även uppmärksam på coronaviru-
set och utvecklandet av behandlingsformer. 
Under sommaren spred sig coronaviruset inte 
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1–9/2020 1–9/2019 Förändring-%

Ålderspensioner 10 117 10 213 -1 %
Partiella förtida ålderspensioner 2 574 2 533 2 %
Invalidpensioner 7 428 8 135 -9 %
Arbetslivspension 25 23 9 %
Familjepensioner 3 663 3 843 -5 %
Beslut om rätten till rehabilitering 3 440 3 519 -2 %

Nya pensionsbeslut sammanlagt 27 247 28 266 -4 %

Nya pensionsbeslut januari−september 2020

längre i samma takt som tidigare och förvänt-
ningarna på att snabbt utveckla ett effektivt 
vaccin mot coronaviruset blev starkare. I 
september var redan ett tiotal vaccinämnen 
i slutskedet av den kliniska testningen. Den 
statistiska sannolikheten för att få till stånd 
ett fungerande vaccin är på basis av histo-
riskt material mycket hög, men å andra sidan 
har vacciner som uttryckligen skulle bita på 
coronaviruset inte tidigare producerats.

På kapitalmarknaden var den grundläggan-
de stämningen gynnsam under sommaren, 
framför allt i USA. Aktiekurserna (S&P500-in-
dexet) steg med över åtta procent under det 
tredje kvartalet innevarande år, och särskilt 
de stora teknologiföretagens aktiekurser 
stärktes betydligt. Nasdaq-indexet som 
markerat beskriver teknologiaktier steg med 
11 procent. I Europa var aktiekursuppgången 
klart mer anspråkslös än i USA, t.ex. det om-
fattande europeiska aktieindexet steg endast 
något under det tredje kvartalet. De vikti-
gaste orsakerna till den relativt anspråkslösa 
utvecklingen är bl.a. de europeiska börsbo-
lagens bankfokuserade branschindelning 
jämfört med USA och de europeiska företa-
gens relativt svaga resultatutveckling. I Fin-
land har aktiemarknaden stigit kraftigt, OMX 
Helsinki-portföljindexet steg med nästan åtta 
procent under det tredje kvartalet.

Coronakrisens inverkan på författ-
ningarna om pensionssystemet 
Coronakrisen inverkar på finansieringen av 
pensionssystemet både via premieinkomsten 

och placeringsintäkterna. Krisen försvagar 
sysselsättningen och utvecklingen av löne-
summan, vilket minskar pensionsanstalternas 
premieinkomst. Det gjordes flera ändringar i 
arbetspensionssystemet och arbetspensions-
avgifterna med anledning av krisen i början 
av året. 

Tack vare en tillfällig ändring av försäkrings-
villkoren var det möjligt att ge kundföretagen 
en förlängd betalningstid på tre månader för 
de arbetspensionsavgifter som förföll under 
tiden 20.3–30.6.2020. Dessutom beviljades 
arbetsgivarna en tillfällig nedsättning av 
ArPL-avgiften på 2,6 procentenheter under 
tiden 1.5–31.12.2020. Kostnadspåverkan på 
hela pensionssystemet är ca 1,05 miljarder 
euro och nedsättningen finansieras ur arbets-
pensionssystemets utjämningsansvar. Av-
giftsnedsättningen kompenseras genom att 
höja arbetsgivarens avgifter 2022–2025.

Arbetspensionsbolagen avstår från att 
betala kundåterbäringar till kundföreta-
gen under den tid arbetsgivarens avgift är 
nedsatt. Kundåterbäringen som inflyter för 
2020 är således endast en tredjedel av den 
kundåterbäring som inflyter under ett normalt 
år. Återbäringarna betalas år 2021.

Försäkringsvillkoren ändrades fr.o.m. den  
1 april 2020 även vad gäller ArPL-återlån. Till 
villkoren fogades en möjlighet att begränsa 
återlåningen för att trygga likviditeten. För-
svagad premieinkomst och ökad efterfrågan 
på återlån som en följd av den svåra ekono-
miska situationen skapar press på pensions-
bolagens likviditet. 
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Placeringarnas fördelningPlaceringsintäkter 2016–Q3/2020
30.9.2020, 50,3 miljarder euro 

Placeringarnas genomsnittliga nominella avkastning 
för fem år var 5,2 % och realavkastningen 4,4 %.
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Social- och hälsovårdsministeriet har berett 
tillfälliga lättnader i pensionsbolagens solvens-
bestämmelser så att arbetspensionsbolagen 
inte ska bli tvungna att realisera sina place-
ringstillgångar i ett ofördelaktigt marknadsläge. 
Propositionsutkastet kommer att överlämnas 
till riksdagen om utvecklingen på finansmark-
naden förutsätter det. Tidsfristen för upprät-
tandet av en plan för återställande av en sund 
finansiell ställning, som förutsätts av pensions-
anstalter som eventuellt får solvensproblem, 
förlängdes från nuvarande ett år till tre år.  
Ändringen trädde i kraft den 27 mars 2020. 

Försäkringsverksamhet
Som en följd av den ekonomiska nedgången 
vände både sysselsättningsnivån och lönesum-
man neråt. I januari–september uppgick löne-
summan till de arbetstagare som är försäkrade i 
Ilmarinen till 16,2 (16,6) miljarder euro, dvs. den 
var 2,0 procent lägre än under jämförelseperio-
den. I januari–september var premieinkomsten 
4,0 (4,3) miljarder euro. Antalet försäkringar 
sjönk och uppgick vid utgången av september 
till sammanlagt 147 866 (152 873) stycken. Mätt 
enligt premieinkomsten uppgick kundanskaff-
ningen netto till (149) 174 miljoner euro. Andelen 
kunder som valde att stanna i bolaget var 96,3 
procent på årsnivå.

I slutet av september hade Ilmarinen sam-
manlagt 457 937 (459 551) pensionstagare, till 
vilka bolaget från årets början betalade ersätt-
ningar för totalt 4 625 (4 519) miljoner euro. 
Antalet nya pensionsbeslut var i januari– 
september sammanlagt 27 247 (28 266) 
stycken. Bolaget utfärdade 7 428 (8 135) 
invalidpensionsbeslut, vilket motsvarar en 
minskning med 9 procent från året innan. 
Bolaget utfärdade 3 440 (3 519) nya rehabili-
teringsbeslut. Sammanlagt utfärdades 51 685 
(49 662) pensionsbeslut. 

Pensionshandläggningstiderna förkortades 
betydlig både vad gäller invalid- och ålderspen-
sionsbesluten. Handläggningstiden för ansök-
ningar om invalidpension var i genomsnitt 40 
(73) dagar och handläggningstiden för ansök-
ningar om ålderspension 11 (28) dagar.

Placeringsintäkter
llmarinens placeringar hade vid utgången av 
september ett verkligt värde om totalt 50 307 
miljoner euro (50 528). Avkastningen på place-
ringarna till verkligt värde var 1,1 (8,2) procent. 
Inflationen var 0,1 procent under redovisnings-
perioden och realavkastningen på Ilmarinens 
placeringar var 1,0 procent under januari– 
september. Den årliga medelavkastningen till 
verkligt värde har under de senaste fem åren 
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Totalresultat 2016–Q3/2020, miljoner euro

varit 5,2 procent, vilket motsvarar en årlig 
realavkastning på i genomsnitt 4,4 procent. 
Räknat sedan år 1997 har totalavkastningen 
på Ilmarinens placeringar till verkligt värde 
varit i genomsnitt 5,7 procent per år. Det-
ta motsvarar en årlig realavkastning på 4,2 
procent.

 Ränteplaceringarnas andel av placerings-
beståndet var 32,9 (33,7) procent och av-
kastningen till verkligt värde var -2,1 (4,2) 
procent. Deras marknadsvärde uppgick till 
sammanlagt 16 547 (17 015) miljoner eu-
ro. Masslånens andel av Ilmarinens place-
ringstillgångar var 26,0 (29,7) procent och 
avkastningen -2,3 (4,5) procent. Andelen 
övriga finansmarknadsinstrument och insätt-
ningar av placeringsbeståndet var 3,8 (1,8) 
procent och avkastningen -1,6 (3,0) procent. 
Lånefordringarna utgjorde 3,1 (2,2) procent 
av placeringstillgångarna och avkastningen 
på dem var 0,0 (2,8) procent. Masslånens 
modifierade duration var 2,1 (2,0) år.

Andelen noterade och icke noterade aktie-
placeringar samt kapitalplaceringar utgjorde 
46,6 (47,0) procent av placeringarna. De-
ras värde uppgick i slutet av september till 
23 428 (23 736) miljoner euro. Andelen note-
rade aktier i riskfördelningen var 33,5 (36,6) 
procent. Andelen inhemska aktieplaceringar 

av de noterade aktieplaceringarna var 28,3 
(28,0) procent. Avkastningen på aktieplace-
ringarna räknat till verkligt värde var 1,4 (14,4) 
procent. Avkastningen på noterade aktiepla-
ceringar var 0,7 (15,3) procent. 

Fastighetsplaceringarna uppgick vid ut-
gången av september till 6 440 (6 386) mil-
joner euro. Fastighetsplaceringarnas andel 
av alla placeringar var 12,8 (12,6) procent, av 
vilka 1,2 (1,2) procentenheter var indirekta 
placeringar. Totalavkastningen på bolagets 
fastighetsplaceringar uppgick till 1,1 (3,4) pro-
cent. Avkastningen på de direktägda fastig-
heterna var 1,5 (3,5) procent.

I slutet av september utgjordes cirka 7,7 
(6,7) procent av placeringstillgångarnas 
marknadsvärde av placeringar i hedgefonder, 
tillgångsplaceringar och övriga placeringar. 
Deras sammanräknade avkastning var 14,9 
(-1,1) procent och deras värde uppgick i slutet 
av september till 3 892 (3 391) miljoner euro.

Resultat och solvens
Ilmarinens totalresultat till verkligt värde 
uppgick vid utgången av det tredje kvartalet 
till -107 (1 324) miljoner euro. Resultatet av 
placeringsverksamheten till verkligt värde 
var -132 (1 322) miljoner euro, försäkrings-
rörelsens resultat -13 (-41) miljoner euro och 
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Solvens 2010–Q3/2020

resultatet av omkostnadsrörelsen 38 (42) 
miljoner euro. Omkostnadsprocenten som 
mäter kostnadseffektiviteten var under början 
av året 69 (71) procent.

I slutet av september uppgick solvensnivån 
till 126,1 (126,6) procent och solvenskapitalet 
var 10 605 (10 792) miljoner euro. Ilmarinens 
eget kapital som ingår i solvenskapitalet var 
189 (183) miljoner euro, värderingsdifferen-
sen mellan verkliga värden och redovisade 
värden var 8 669 (9 084) miljoner euro och 
det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret 
1 791 (1 573) miljoner euro.

Den försäkringstekniska ansvarsskulden 
uppgick till 42 131 (42 150) miljoner euro. I 
solvensansvarsskulden på 40 579 (40 550) 
miljoner euro beaktas inte ofördelat tilläggs-

försäkringsansvar eller arbetspensionsförsäk-
ringsavgifter som bör betraktas som öppna 
fordringar för grundförsäkring enligt FöPL.

Personal
Antalet anställda var i januari–september i ge-
nomsnitt 617 (653). Personalens energinivå i 
arbetet har aktivt följts upp med pulsenkäten 
Työvire. Enligt enkäten har energinivån bland 
personalen varit på en fortsatt utmärkt nivå 
oberoende av undantagsförhållandena på 
grund av coronaepidemin (4,3 på skalan 1–5). 
Personalens vilja att rekommendera bolaget, 
dvs. eNPS förbättrades och var +51 (på ska-
lan -100 – +100). 

Ilmarinens operativa verksamhet har förlöpt 
väl trots coronaviruset och sjukfrånvaron har 
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varit på exceptionellt låg nivå. I enlighet med 
rekommendationerna har personalen i stor 
utsträckning arbetat på distans. I Ilmarinen 
har man erfarenhet av distansarbete redan 
från en lång tid och det finns välfungerande 
utrustning och praxis. Vi stödde personalen 
på många sätt under undantagsförhållande-
na genom att erbjuda de anställa möjlighet 
att få sin arbetsplatslunch hemkörd, genom 
att ordna barnparkering för dem som arbetar 
på distans i syfte att underlätta samordning-
en av arbete och familjelivet och genom att 
skaffa desinfektionsmedel och munskydd för 
personalens bruk. Cheferna erbjöds stöd och 
utbildning i ledarskap på distans. Erfarenhe- 
terna av distansarbetet har i huvudsak varit 
positiva. Många upplever att arbetet blivit 
smidigare och effektivare. 

Ilmarinen kommer att förnya sina servicemo-
deller inom IT-serviceproduktionen. I anslutning 
till det inleddes i oktober samarbetsförhand-
lingar som gäller IT-operationerna och funktio-
nerna i anslutning till dem. Målet är att ytterli-
gare skärpa och förenhetliga IT-serviceproduk-
tionen och utvecklingen av verksamhetssätten 
och styrmodellerna. Enligt en preliminär be-
dömning kan revideringarna medföra att högst 
8–9 anställningar upphör, såvida alternativa 
arbetsuppgifter inte kan ordnas för de arbets-
tagare som eventuellt blir utan arbete.

FM, SGF, eMBA Tiina Nurmi utnämndes 
till direktör för Ilmarinens försäkrings- och 
pensionstjänster och medlem av lednings-
gruppen från och med den 1 oktober. Nur-
mi övergår till sin uppgift från sin post som 
försäkringsdirektör. Sini Kivihuhta fortsätter 
som vice verkställande direktör och ställ-
företrädare för verkställande direktören. Hon 
slutar i Ilmarinens tjänst enligt tidigare med-
delande i februari 2021.

Framtidsutsikter och centrala osäker-
hetsfaktorer
Enligt den prognos som IMF publicerade i 
oktober väntas den globala ekonomin minska 
med 4,4 procent från året innan. Prognosen 
är 0,6 procent positivare än prognosen i juni. 
Å andra sidan har tillväxtförväntningen 2021 
sjunkit med 0,2 procentenheter till 5,2 pro-

cent. Med tanke på de ekonomiska utsikterna 
är det avgörande hur väl man lyckas stävja 
spridningen av coronaviruset utan betydande 
spärrningsåtgärder. Prognoserna är fortfaran-
de behäftade med stor osäkerhet.

I Finland väntas ekonomin minska med 4,5 
procent innevarande år. Som en följd av den 
ökade arbetslösheten och den tillfälliga sänk-
ningen av arbetsgivarnas ArPL-avgift kommer 
premieinkomsten att minska betydligt från 
året innan. Den minskade premieinkomsten 
samt nedsättningen av omkostnadstariffen 
för 2020 försvagar Ilmarinens omkostnads-
intäkter och därigenom resultatet av om-
kostnadsrörelsen och omkostnadsprocenten 
från året innan. Tack vare den förbättrade 
kostnadseffektiviteten väntas resultatet av 
omkostnadsrörelsen under det andra halvåret 
vara på samma nivå eller bättre än under det 
första halvåret.

Osäkerheten på placeringsmarknaden vän-
tas fortsätta till spridningen av coronaviruset 
har fåtts under kontroll och förtroendet för en 
ekonomisk återhämtning har återställts. Till 
osäkerheten på placeringsmarknaden bidrar 
även bl.a. presidentvalet i USA, huruvida 
USA kommer att fortsätta sin stimulerande 
finanspolitik och huruvida de geo- och han-
delspolitiska kriserna eventuellt kommer att 
tillspetsas. Centralbankernas och staternas 
stimuleringsåtgärder väntas fortsätta i syfte 
att stöda marknaden. 

På lång sikt är de största riskerna med tan-
ke på Ilmarinens verksamhet och arbetspen-
sionssystemet fortfarande förknippande med 
sysselsättningsutvecklingen och lönesum-
man, den ökade andelen arbetsoförmögna, 
avkastningsutvecklingen på placeringsmark-
naden, befolkningsstrukturens utveckling och 
med risken för en fortsatt exceptionellt låg 
nativitet.

Närmare information:
• 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 1.1–30.9.2020 1.1–30.9.2019 1.1–31.12.2019

Resultatets uppkomst

Försäkringsrörelsens resultat -13,0 -40,8 -50,3
Resultatet av placeringsverksamheten till verkligt 
värde -131,7 1 322,0 2 062,6

+ Nettointäkter av placeringsverksamheten till 
verkligt värde 574,6 3 739,1 5 375,4

- Avkastningskrav på ansvarsskulden -706,3 -2 417,0 -3 312,8
Resultat av omkostnadsrörelsen 37,6 42,2 54,5
Övrigt resultat 0,0 0,4 -27,1
Totalresultat     -107,1 1 323,7 2 039,7

Solvens och solvensgränser 30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019

Solvensgräns, mn euro 6 130 6 655 6 615
Solvenskapitalets maximibelopp, mn euro 18 391 19 964 19 844
Solvenskapital , mn euro 10 605 10 105 10 792
Solvensnivå % 1) 126,1 125,4 126,6
Solvensställning 2) 1,7 1,5 1,6

Bilagetabeller

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 1.1–30.9.2020 1.1–30.9.2019 1.1–31.12.2019

Premieinkomst, mn euro 3 983 4 347 5 758

Nettointäkter av placeringsverksamheten till 
verkligt värde, mn euro 575 3 739 5 375

Nettointäkter av placeringsverksamheten på sys-
selsatt kapital, % 1,1 8,2 11,8

30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019

Ansvarsskuld, mn euro 42 131 42 722 42 150

Solvenskapital, mn euro 1) 10 605 10 105 10 792

    i förhållande till solvensgränsen 1,7 1,5 1,6

Pensionstillgångar, mn euro 2) 51 184 49 871 51 342

   i procent av ansvarsskulden 126,1 125,4 126,6

ArPL-lönesumma, mn euro  3) 21 397 22 031 21 923

FöPL-arbetsinkomstsumma, mn euro 3) 1 673 1 674 1 678

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

2)	Ansvarsskuld	+	solvenskapital	enligt	11	§	10	punkten	i	SHM:s	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

30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019 30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019

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

Ränteplaceringar sam-
manlagt

16 547,2 32,9 16 508,5 33,6 17 014,6 33,7 14 857,5 29,5 26,0 25,6

Lånefordringar ¹⁾ 1	540,0 3,1 1	008,8 2,1 1	096,5 2,2 1	540,0 3,1 2,1 2,2

Masskuldebrevslån 13	073,8 26,0 14	230,4 29,0 14	998,9 29,7 10	486,4 20,8 19,6 18,0

Övriga finansmarknads-
instrument och insättningar 
¹⁾ ²⁾

1	933,3 3,8 1	269,4 2,6 919,1 1,8 2	831,1 5,6 4,3 5,4

Aktieplaceringar samman-
lagt

23 427,8 46,6 23 178,2 47,2 23 736,1 47,0 22 460,5 44,6 46,9 47,0

Noterade aktier ³⁾ 17	809,1 35,4 18	115,7 36,9 18	485,3 36,6 16	841,8 33,5 36,6 36,6

Kapitalplaceringar ⁴⁾ 4	651,1 9,2 4	191,0 8,5 4	305,6 8,5 4	651,1 9,2 8,5 8,5

Onoterade aktier ⁵⁾ 967,6 1,9 871,5 1,8 945,2 1,9 967,6 1,9 1,8 1,9

Fastighetsplaceringar 
sammanlagt

6 440,2 12,8 6 173,9 12,6 6 385,7 12,6 6 457,8 12,8 12,6 12,7

Direkta fastighets- 
placeringar

5	845,7 11,6 5	621,3 11,4 5	777,5 11,4 5	846,6 11,6 11,4 11,4

Fastighetsplaceringsfonder 
och kollektiva investeringar

594,5 1,2 552,7 1,1 608,2 1,2 611,1 1,2 1,2 1,2

Övriga placeringar  3 892,1 7,7 3 244,6 6,6 3 391,3 6,7 4 422,5 8,8 11,1 9,7

Placeringar i hedgefonder ⁶⁾ 2	769,4 5,5 2	420,9 4,9 2	481,9 4,9 2	769,4 5,5 4,9 4,9

Tillgångsplaceringar 42,3 0,1 30,7 0,1 20,4 0,0 58,0 0,1 0,2 0,1

Övriga placeringar ⁷⁾ 1	080,4 2,1 793,0 1,6 889,1 1,8 1	595,1 3,2 6,0 4,7

Placeringar sammanlagt 50 307,3 100,0 49 105,3 100,0 50 527,8 100,0 48 198,3 95,8 96,6 95,0

Derivatens inverkan 2	109,0 4,2 3,4 5,0

Placeringar till verkligt 
värde

50 307,3 100,0 49 105,3 100,0 50 527,8 100,0 50 307,3 100,0 100,0 100,0

Masskuldebrevsportföljens	modifierade	duration	var	2,1	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	även	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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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.

Nettoavkastning på pla-
ceringsverksamheten till 
verkligt värde

Placeringsv.
nettointäkt

mark-
nadsvärde8)

Sysselsatt
kapital9)

Avkastning 
på syssel-

satt kapital, 
%

Avkastning 
på syssel-

satt kapital, 
%

Avkastning 
på syssel-

satt kapital, 
%

30.9.2020 30.9.2020 30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019

mn euro mn euro % % %

Ränteplaceringar  
sammanlagt -351,6 16 651,7 -2,1 4,2 4,7

Lånefordringar 1) 0,1 1 195,5 0,0 2,8 2,5

Masskuldebrevslån -330,1 14 098,0 -2,3 4,5 5,0

Övriga finansmarknadsinstru-
ment och insättningar 1)2) -21,6 1 358,2 -1,6 3,0 2,6

Aktieplaceringar sammanlagt 339,6 23 468,0 1,4 14,4 20,8

Noterade aktier 3) 122,1 18 125,2 0,7 15,3 22,5

Kapitalplaceringar 4) 189,5 4 391,9 4,3 12,6 15,6

Onoterade aktieplaceringar 5) 27,9 950,9 2,9 5,6 13,2

Fastighetsplaceringar 
sammanlagt 66,9 6 343,0 1,1 3,4 8,4

Direkta fastighetsplaceringar 85,8 5 723,4 1,5 3,5 8,8

Fastighetsfonder och kollekti-
va investeringsföretag -18,9 619,6 -3,1 2,7 4,4

Övriga placeringar  
sammanlagt 542,8 3 644,7 14,9 -1,1 -2,1

Placeringar i hedgefonder 6) 57,6 2 618,7 2,2 7,7 5,3

Tillgångsplaceringar 6,2 65,6 - - -

Övriga placeringar 7) 478,9 960,4 49,9 -21,5 -19,6

Placeringar sammanlagt 597,7 50 107,4 1,2 8,3 11,9

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

-23,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettointäkter av placerings-
verksamheten till verkligt 
värde

574,6 50 107,4 1,1 8,2 11,8


