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Nyckeltal 1–6/2021 1–6/2020 2020
Premieinkomst, mn euro 2 916 2 747 5 220
Utbetalda pensioner, mn euro 3 151 3 100 6 116
Driftskostnader som täcks med omkostnads- 
intäkterna, mn euro

55 61 119

Resultat av omkostnadsrörelsen, mn euro 28 21 43
Omkostnadsprocent, % 66 74 73
Placeringsintäkter, % 8,9 -2,0 7,1

Totalresultat till verkligt värde, mn euro 2 562 -1 099 1 769
Placeringstillgångarnas värde, mn euro 57 536 48 834 53 284
Solvenskapital, mn euro 15 051 9 649 12 542
Solvensnivå, % 134,6 124,0 130,2

Som jämförelsetal för resultatet i delårsrapporten används siffrorna för motsvarande perioder 
2020. Som jämförelsetal för balansposter och andra poster av tvärsnittstyp används siffran enligt 
situationen i slutet av 2020, om inte annat anges.

Placeringarna avkastade 8,9 procent, solvenskapi-
talet steg till över 15 miljarder euro och kundernas 
lönesummor vände uppåt
Januari–juni i korthet:  
• Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 8,9 procent (-2,0 %), dvs. 4,7 miljarder 

euro tack vare den starka utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringarnas marknadsvärde 
steg till 57,5 (53,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 
6,1 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 4,6 procent. 

• Tack vare den goda avkastningen på placeringsverksamheten steg totalresultatet för  
januari– juni till 2,6 (-1,1) miljarder euro. 

• Premieinkomsten ökade till 2,9 (2,7) miljarder euro då kundernas lönesummor vände uppåt. 
Pensioner utbetalades för 3,2 (3,1) miljarder euro. 

• Kundanskaffning netto ökade till 116 (76) miljoner euro tack vare en utmärkt kundomsätt-
ning och en lyckad kundanskaffning. 

• Resultatet av omkostnadsrörelsen förbättrades till 28 (21) miljoner euro och omkost-
nadsprocenten till 66 (74) procent. Den förbättrade kostnadseffektiviteten minskade om-
kostnaderna till 55 (61) miljoner euro.

• Solvenskapitalet stärktes till 15,1 (12,5) miljarder euro och solvensnivån var 134,6 (130,2) 
procent.

• Utsikter: Tack vare den ekonomiska återhämtningen och det faktum att den tillfälliga ned-
sättningen av ArPL-avgiften upphörde, väntas Ilmarinens premieinkomst klart öka under 
2021. En ökning av lönesumman väntas förbättra omkostnadsintäkterna och resultatet av 
omkostnadsrörelsen jämfört med året innan.
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VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR JOUKO PÖLÖNENS ÖVERSIKT 

”Det första halvåret var starkt för Ilmarinen 
både inom placeringsverksamheten och inom 
kundanskaffningen och kundernas lönesum-
mor vände uppåt. Placeringarna gav i janua-
ri–juni en avkastning på 8,9 procent, dvs. 4,7 
miljarder euro, solvenskapitalet steg till över 
15 miljarder euro och placeringstillgångarna 
till 57,5 miljarder euro.  

Stämningen på placeringsmarknaden har 
varit mycket god i början av året. Den globala 
ekonomins kraftiga återhämtning från reces-
sionen på grund av coronaviruset, företagens 
starka resultatutveckling och de omfattande 
finans- och penningpolitiska stimulerings-
åtgärderna har stött en god utveckling på 
aktiemarknaden. Av tillgångsklasserna i Ilma-
rinens placeringsportfölj gav aktieplacering-
arna den bästa avkastningen på 16,9 procent. 
Ränteplaceringarna avkastade 2,6 procent, 
fastighetsplaceringarna 2,1 procent och öv-
riga placeringar -0,5 procent. Den nominella 
medelavkastningen på placeringarna på lång 
sikt var 6,1 procent, vilket motsvarar en reell 
årsavkastning på 4,6 procent.

Premieinkomsten steg till 2,9 miljarder euro. 
Nedgången i sysselsättningen på grund av 
coronapandemin försvagade premieinkom-
sten ännu i början av året, men från och med 
april vände kundföretagens lönesumma och 
premieinkomsten starkt uppåt jämfört med 
året innan. Sysselsättningen ökar i takt med 
att coronapandemin lättar: De kundföretag 
som ingår i Ilmarinens konjunkturindex hade 
i juni 4,8 procent flera arbetstagare än för ett 

år sedan. Den kraftigaste tillväxten har skett 
inom hotell- och restaurangbranschen, där 
antalet arbetstagare också minskade bran-
tast när pandemin började.

Vi utbetalade pensioner för 3,2 miljarder 
euro till cirka 458 000 pensionstagare. Anta-
let personer som ansökte om invalidpension 
sjönk och antalet invalidpensionsbeslut var 13 
procent färre än året innan. De sjukdomar som 
coronaviruset medfört syns inte ännu i invalid-
pensionsstatistiken: I Ilmarinen behandlades 
i början av året två ansökningar om invalid-
pension, där den huvudsakliga diagnosen 
var arbetsoförmåga på grund av coronavirus. 
Någon bestående invalidpension har tillsvidare 
inte beviljats på grund av corona.

Kundanskaffningen netto steg till 116 mil-
joner euro och kundomsättningen var på 
utmärkt nivå på 97,2 procent. Tack vara 
förbättrad kostnadseffektivitet steg resultatet 
av omkostnadsrörelsen till 28 miljoner euro 
och omkostnadsprocenten förbättrades till 66 
procent. De omkostnader som användes för 
Ilmarinens operativa verksamhet uppgick till 
55 miljoner euro, dvs. de var 6 miljoner lägre 
än året innan. 

Tillsammans med våra kundföretag inledde 
vi projektet Framtidens laboratorium i syfte att 
identifiera, utveckla och dela god praxis inom 
ledningen av arbetsförmågan. Som en del av 
Ilmarinens 60-årsjubileumsår beviljade vi inom 
projektet Mielellään töissä (Gärna på arbete) 
priset Framtidens arbetsgivare till bokförings-
byrån Balanco Accounting, som förutom att 
den skapat tillväxt i sin affärsverksamhet även 
hjälpt unga att sysselsätta sig och förankras 
i arbetslivet. Jubileumsårets tema är de unga 
och arbetslivet – särskilt stödjandet av de 
unga att förankras i arbetslivet, att förebygga 
invalidpensioner på grund av mental ohälsa 
och att förlänga yrkesbanorna. 

Ilmarinens personal har i början av året i 
omfattande grad arbetat på distans på grund 
av undantagsförhållandena orsakade av 
coronaläget. Personalens energinivå i arbetet 
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är fortfarande på en utmärkt nivå, och per-
sonalens rekommendationsindex eNPS steg 
i juni till 43. I juni publicerade vi en plan som 
vi kallar Tillbaka till framtiden: efter pandemin 
är vårt mål att övergå till en hybridmodell, där 
vi kombinerar de bästa sidorna med att ar-
beta på kontoret och på distans. I huvudsak 
kommer minst hälften av arbetet att utföras 
på kontoret i syfte att stärka den sociala ge-
menskapen och välbefinnandet och till övriga 
delar kan de anställda själv välja var de vill 
arbeta. Avdelningarna och teamen får även 
stora möjligheter att sinsemellan besluta och 
avtala om hur arbetet ska utföras. 

Ilmarinens mål är att ha en klimatneutral 
placeringsportfölj fram till utgången av 2035. 
Ilmarinen samarbetar med andra investerare 
och bolaget anslöt sig på våren till det glo-
bala samarbetsnätverket Institutional Inve-
stors Group on Climate Change (IIGCC), där 
investerarorganisationerna strävar efter att 
utveckla metoder för att nå klimatneutra-
la portföljer. Ilmarinen deltar även i Climate 
Leadership Coalitions (CLC) vädjan angå-
ende den globala prissättningen av kol samt 
i investerarnas vädjan i syfte att motivera 
staterna att vidta åtgärder för klimatet. I april 
beslutade Ilmarinen gå med som en av pion-

järinvesterarna i samarbetskapitalförvaltning-
bolagets nya koldioxidsnåla företagslånefond 
med 170 miljoner euro.

 Låg nativitet, ett minskat antal personer i 
arbetsför ålder och en nollräntemiljö orsakar 
fortfarande ett tryck på finansieringen av 
pensionerna på lång sikt. Världsekonomin har 
vänt starkt uppåt efter coronakrisen och det 
är viktigt att Finland kan ta del av tillväxten 
och får fart på investeringarna och kan öppna 
för turism. Samtidigt bör det tas fram lösning-
ar för att minska hållbarhetsunderskottet och 
för att stärka sysselsättningen och Finlands 
konkurrenskraft även på lång sikt. Finansie-
ringen av välfärd och pensioner förutsätter 
att vi har yrkesutbildad arbetskraft också i 
framtiden och för detta krävs att vi satsar på 
kompetensutveckling och på att upprätthålla 
arbetsförmågan samt utökar den arbetsre-
laterade invandringen. Den arbetsrelaterade 
invandringen bör göras lättare och man bör 
locka både kunnig arbetskraft och utländska 
studerande till Finland och säkerställa att de 
förankras i arbetslivet. Den nya Pensions-
barometern visar att hälften av finländarna 
stöder en ökning av den arbetsrelaterade 
invandringen i syfte att stärka finansieringen 
av arbetspensionssystemet." 

Aktuellt om pensionssystemet
Regeringens proposition om reformen av 
familjepensionerna överlämnades till riksda-
gen den 22 april 2021. Lagen väntar på att 
bli stadfäst och som bäst bereder man sig 
för att lagen träder i kraft. Tack vare refor-
men kommer barnfamiljerna i fortsättningen 
att få ett bättre skydd från och med år 2022. 
Viktiga ändringar är att åldern för när barn-
pensionen slutar stiger från 18 år till 20 år, att 
efterlevandepensionen utvidgas till att förut-
om äkta makar även gälla sambor i de fall då 
de har ett gemensamt minderårigt barn samt 
att efterlevandepensionen beviljas för viss 
tid. Utbetalningen av efterlevandepensionen 
begränsas till högst tio år eller tills det yngs-
ta barnet fyller 18 år. Tidsbegränsningen på 
tio år gäller efterlevande som är födda 1975 
och senare. De efterlevandepensioner som 
beviljats innan lagen träder i kraft ändras inte, 

utan utbetalningen av dem skulle fortsätta 
enligt den nuvarande lagen.

I social- och hälsovårdsministeriets arbets-
grupp bereds en reform av företagarnas pen-
sionsförsäkring. Revideringsbehovet bygger 
på arbetslivets och företagarverksamhetens 
brytningsskede, företagarnas svaga förtroen-
de för pensionssystemet och statens ökade 
finansieringsandel. Fastställandet av företa-
garnas arbetsinkomst och underförsäkring 
i anslutning till det utgör ett stort problem. 
Finansinspektionens temabedömning av 
processen för fastställande av företagarnas 
arbetsinkomst färdigställdes den 24 juni  
2021 och visade på samma olägenheter i 
fastställandet av arbetsinkomsten som  
SMH:s arbetsgrupp. Enligt lagen om pension 
för företagare ska arbetsinkomsten motsvara 
det penningmässiga värdet på företagarens 
arbetsinsats. Arbetspensionsbranschen är 



5Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2021

redo att göra ändringar för att korrigera detta 
och önskar så snabbt som möjligt precise-
ringar i lagstiftningen för att få en entydig 
definition av arbetsinkomsten. 

Pensionsskyddscentralen publicerade i maj 
en internationell jämförelse av pensionsfon-
dernas placeringsintäkter. Största delen av de 
pensionsplacerare som deltog i jämförelsen 
uppnådde en realavkastning på 5–10 procent 
trots det exceptionella coronaåret. De bästa 
avkastningarna uppnådde de buffertfonder 
som placerar med högre risk. De finländska 
pensionsplacerarna uppvisade under corona-
året en större spridning i avkastningarna än 
normalt och av alla pensionsbolag uppnådde 
Ilmarinen de bästa placeringsintäkterna. I en 
jämförelse under en längre tid var de finländ-
ska placerarnas avkastningar något lägre 
än de internationella placerarnas. Inom pen-
sionsbranschen har man utrett möjligheterna 
att förbättra de förväntade placeringsintäk-
terna genom att stärka risktäckningskapa-
citeten och utveckla solvensregleringen. De 
kända problempunkterna ansluter sig bl.a. till 
en kortsiktig och medcyklisk solvensregle-
ring. Pensionsförhandlingsgruppen beslutade 
i juni att för SHM föreslå att det tillsätts en 
arbetsgrupp för att begrunda hur fonderings-
bestämmelserna kunde göras smidigare. 
Placeringsintäkterna kommer att få allt större 
betydelse för finansieringen av pensioner-
na i framtiden i takt med att den arbetsföra 
befolkningen minskar. Av den anledningen är 
det viktigt att utveckla regleringen så att det 
på lång sikt är möjligt att eftersträva så goda 
placeringsintäkter som möjligt.

Pensionsansvaret från den konkursförsat-
ta bensinhandlarnas pensionskassa Viabek 
överfördes den 30 juni 2021 till arbetspen-
sionsbolagen inom den privata sektorn. Till 
Ilmarinen överfördes 64 miljoner euro i pen-
sionsansvar, 773 löpande pensioner samt 
pensionsförmåner för arbetstagare och före-
tagare. Avtalet inverkar inte på pensionsta-
garnas och de försäkrades förmåner. Arrang-
emangets inverkan på Ilmarinens solvensnivå 
var -0,06 procentenheter. Inom arbetspensi-
onsbranschen önskar man att lagstiftningen 
som gäller arbetspensionsbolags likvidation 

och konkurs görs tydligare i framtiden.

Omvärlden och placeringsmarknaden
Coronavirusepidemins inverkan på världs-
ekonomin har i början av året inte längre varit 
lika stark som tidigare särskilt i de utvecklade 
ekonomierna. Större ekonomisk aktivitet, bre-
dare vaccinationstäckning samt betydande 
penning- och finanspolitiska stimuleringsåt-
gärder har drivit på den globala ekonomiska 
tillväxten nästan i rekordtakt, och företagens 
resultatutveckling har varit stark. Återhämt-
ningen från coronaviruset är emellertid tude-
lad: inom de utvecklade ekonomierna är man 
optimistisk, medan virusläget i många ut-
vecklingsekonomier fortfarande är oroväck-
ande. Virusets nya så kallade deltavariant, 
vilken försvagat pandemisituationen även i 
områden med en god vaccinationstäckning, 
skapar också oro. 

Europeiska centralbanken ECB och ame-
rikanska centralbanken Fed fortsatte sina 
exceptionellt stimulerande penningpolitiska 
åtgärder. Inflationen har ökat mer än väntat 
särskilt i Förenta staterna, där konsumentpri-
serna ökat med över 5 procent i juni jämfört 
med året innan. Den snabbt ökade inflationen 
kan delvis förklaras med den svaga prisut-
vecklingen ifjol, och denna bakgrundsinver-
kan kommer att minska väsentligt under årets 
senare hälft. 

Finlands ekonomi har återhämtat sig från 
recessionen förra året och både den eko-
nomiska tillväxten och sysselsättningen har 
förbättrats. Företagens lönesummor vände 
kraftigt uppåt under det andra kvartalet jäm-
fört med situationen året innan.

Den grundläggande stämningen på kapi-
talmarknaden har under början av året varit 
en gynnsam ekonomisk tillväxt tack vare 
företagens ekonomiska utveckling och sti-
muleringsåtgärderna. Den ökade inflationen 
och ekonomiernas snabba återhämtning har 
emellertid tidvis ökat oron för en eventuell 
åtstramning av penningpolitiken. Den positiva 
stämningen på marknaden stördes för en li-
ten stund, då den amerikanska centralbanken 
Fed meddelade om ett eventuellt behov av 
att minska sina köpprogram av värdepapper. 
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Premieinkomst och pensionsutgift i januari–juni 2021

De långa räntornas kraftiga stegring i början 
av året har avtagit och under det andra kvar-
talet sjönk den amerikanska 10-årsräntan. I 
och med den ökade inflationen har den reella 
räntenivån tryckts ner på en historiskt låg nivå.

Utvecklingen på aktiemarknaden var myck-
et stark under början av året. I Förenta sta-
terna steg aktiekurserna med ca 20 procent i 
början av året. I Europa har kursökningen på 
aktier varit några procentenheter lägre.

US-dollarn stärktes gentemot euron i bör-

jan av året. Då växelkursen mellan euron och 
US-dollarn i början av året var cirka 1,22, är 
den ca 1,19 i slutet av det andra kvartalet. 
Den stärkta dollarn har inverkat gynnsamt på 
avkastningen på placeringar i dollar.

Försäkringsverksamhet
I Ilmarinen ökade de försäkrade arbetstagar-
nas lönesumma i januari–juni med 4 procent 
till 11,3 (10,9) miljarder euro. Premieinkomsten 
ökade till 2,9 (2,7) miljarder euro. Antalet 
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Placeringarnas genomsnittliga nominella avkastning för 
5 år var 7,8 % och realavkastningen 6,7 %.

försäkringar uppgick vid utgången av juni till 
sammanlagt 147 070 (147 056) stycken. Mätt 
enligt premieinkomsten steg kundanskaff-
ningen netto till 116 (76) miljoner euro och 
antalet kunder som valde att stanna i bolaget 
var 97,2 procent på årsnivå.

I slutet av juni hade Ilmarinen sammanlagt 
457 964 (458 936) pensionstagare, till vilka 
bolaget från årets början betalade ersättning-
ar för totalt 3,2 (3,1) miljarder euro. Antalet 
nya pensionsbeslut som i januari– juni var 
sammanlagt 17 976 (19 078) stycken. Antalet 
beslut om invalidpension var 4 345  
(5 005) stycken, dvs. 13 procent färre än året 
innan. Bolaget utfärdade 2 195 (2 401) nya 
rehabiliteringsbeslut. Sammanlagt utfärdades 
33 646 (36 292) beslut om ny och fortsatt 
pension. 

Pensionernas handläggningstider förkorta-
des ytterligare. Handläggningstiden för an-
sökningar om invalidpension var i genomsnitt 
38 (44) dagar och handläggningstiden för 
ansökningar om ålderspension 10 (11) dagar.

Placeringsintäkter
llmarinens placeringar hade vid utgången av 
juni ett verkligt värde om totalt 57,5 miljarder 
euro (53,3). Avkastningen på placeringarna till 

verkligt värde var 8,9 (-2,0) procent, dvs. 4,7 
miljarder euro (-1,0). Den årliga medelavkast-
ningen till verkligt värde har under de senaste 
fem åren varit 7,8 procent, vilket motsvarar en 
årlig realavkastning på i genomsnitt 6,7 pro-
cent. Räknat sedan år 1997 har totalavkast-
ningen på Ilmarinens placeringar till verkligt 
värde varit i genomsnitt 6,1 procent per år. 
Detta motsvarar en årlig realavkastning på 
4,6 procent.

 Ränteplaceringarnas andel av placerings-
beståndet var 29,8 (33,4) procent och av-
kastningen till verkligt värde var 2,6 (-2,9) 
procent. Deras marknadsvärde uppgick till 
sammanlagt 17,1 (17,8) miljarder euro. Masslå-
nens andel av Ilmarinens placeringstillgångar 
var 24,4 (26,0) procent och avkastningen 
2,8 (-3,2) procent. Andelen övriga finans-
marknadsinstrument och insättningar av 
placeringstillgångarna var 2,1 (4,2) procent 
och avkastningen 0,8 (-1,2) procent. Låne-
fordringarna utgjorde 3,3 (3,3) procent av 
placeringstillgångarna och avkastningen på 
dem var 2,3 (-1,0) procent. Masslånens modi-
fierade duration var 0,4 (2,0) år.

Andelen noterade och icke noterade aktie-
placeringar samt kapitalplaceringar utgjorde 
50,7 (47,2) procent av alla placeringar. Deras 

OMX Helsinki Cap            EURO STOXX 50           S&P 500
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värde uppgick i slutet av juni till 29,2 (25,2) 
miljarder euro. Andelen noterade aktier i ris-
kallokeringen var 37,7 (35,6) procent. Ande-
len inhemska aktieplaceringar av de noterade 
aktieplaceringarna var 30,1 (29,2) procent. 
Avkastningen på aktieplaceringarna räknat till 
verkligt värde var 16,7 (-4,2) procent. Avkast-
ningen på noterade aktieplaceringar var 15,4 
(-5,0) procent. 

Fastighetsplaceringarna uppgick vid ut-
gången av juni till 6,2 (6,2) miljarder euro. 
Fastighetsplaceringarnas andel av alla pla-
ceringar var 10,8 (11,7) procent, av vilka 1,0 
(1,1) procentenheter var indirekta placeringar. 
Totalavkastningen på bolagets fastighetspla-

ceringar uppgick till 2,1 (1,8) procent. Avkast-
ningen på direkta fastighetsplaceringar var 
1,9 (2,1) procent.

I slutet av juni utgjordes cirka 8,7 (7,7) 
procent av placeringstillgångarnas marknads-
värde av placeringar i hedgefonder, tillgångs-
placeringar och övriga placeringar. Deras 
sammanräknade avkastning var -0,5 (10,6) 
procent och deras värde uppgick i slutet av 
juni till 5,0 (4,1) miljarder euro.

Resultat och solvens
Ilmarinens totalresultat till verkligt värde 
uppgick vid utgången av det andra kvartalet 
till 2 562 (-1 099) miljoner euro. Resultatet 
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av placeringsverksamheten till verkligt värde 
var 2 536 (-1 099) miljoner euro, försäkrings-
rörelsens resultat -2 (-21) miljoner euro och 
resultatet av omkostnadsrörelsen 28 (21) mil-
joner euro. Omkostnadsprocenten som mäter 
kostnadseffektiviteten förbättrades i början 
av året till 66 (74) procent.

Vid utgången av mars uppgick solvensnivån 
till 134,6 (130,2) procent och solvenskapitalet 
var 15,1 (12,5) miljarder euro. Ilmarinens eget 
kapital som ingår i solvenskapitalet var 195 
(191) miljoner euro, värderingsdifferensen 
mellan verkliga värden och redovisade värden 
var 13 563 (10 354) miljoner euro och det 
ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret 1 331 
(2 041) miljoner euro.

Försäkringsteknisk ansvarsskuld uppgick 
till 45 529 (43 539) miljoner euro. I solvens-
ansvarsskulden på 43 461 (41 472) miljoner 
euro beaktas inte ofördelat tilläggsförsäk-
ringsansvar eller arbetspensionsförsäkrings-
avgifter som bör betraktas som öppna ford-
ringar för grundförsäkring enligt FöPL.

Personal
Det genomsnittliga antalet anställda (årsver-
ken) var i januari– juni 609 (618). Personalens 
energinivå i arbetet har aktivt följts upp med 
pulsenkäten Työvire. Enligt enkäten har ener-
ginivån bland personalen varit på en fortsatt 
utmärkt nivå oberoende av undantagsförhål-
landena på grund av coronaepidemin (4,3 på 
skalan 1–5). Personalens vilja att rekommen-
dera bolaget, dvs. eNPS förbättrades och var 
i juni +43 (på skalan -100 – +100).

Ilmarinens operativa verksamhet har förlöpt 
väl, och andelen sjukfrånvaro var till och med 
lägre än normalt. Över 80 procent av per-
sonalen hade ingen sjukfrånvaro alls under 
årets första sex månader.

Ilmarinen utarbetade i början av sommaren 
en egen corona-exit-plan med temat ”Tillbaka 
till framtiden”. Planen är att när coronaläget 
lättat återgå till en ny slags vardag där de 
bästa sidorna av både arbete på kontoret och 
distansarbete förenas i syfte att uppnå bola-
gets mål. Hörnstenar i den nya vardagen är 
tillit, social gemenskap och tydliga enhetliga 
spelregler. Praxisen kommer emellertid att vi-

sa på vilket sätt den nya vardagen utformas. 
Vid behov omformas praxisen på vägen.

Smidiga förfaranden och ständiga förbätt-
ringar är ett av Ilmarinens tyngdpunktsom-
råden på bolagsnivå för år 2021. I enlighet 
med temat inledde Ilmarinen i början av året 
ett projekt, inom vilket 39 anställda utbildas 
till experter på ständig förbättring. Den för-
sta utbildningsgruppen inledde sina studier i 
början av året och den andra under det andra 
kvartalet. Utbildningsdeltagarna bildar en 
kärngrupp som genom konkreta utvecklings-
försök har i uppgift att få till stånd en kultur-
förändring och att förankra en kontinuerlig 
förbättringskultur i organisationen. Utöver de 
proffs som utbildas får även alla andra an-
ställda coaching i kontinuerlig förbättring och 
de kan delta i de experiment som görs för att 
skapa ett klimat för kontinuerlig förbättring.

Barnparkeringen, som ordnades för Ilma-
rinens anställda redan för femte gången, 
erbjöd i juni tillfällig hjälp för en samordning 
av arbete och familjelivet. I juni kan det vara 
svårt att hitta en vårdplats eller sällskap åt 
barnen under arbetsdagen, om det inte finns 
lämpliga läger eller ett nätverk av anhöriga. 
Barnparkeringen är planerad att uttryckligen 
underlätta sådana situationer. Dessutom 
möjliggör barnparkeringen mer gemensam 
semester för hela familjen. Till barnparkering-
en tas barn i förskole- och lågstadieålder för 
vilka det kan vara svårt att hitta en vårdplats.

Ilmarinen har redan länge deltagit i kam-
panjen Ansvarsfullt sommarjobb. Kampanjen 
utmanar arbetsgivarna att erbjuda de unga 
fler sommarjobb av hög kvalitet. Ilmarinen 
hade i år ca 40 sommarjobbare. Genom att 
erbjuda sommarjobb till unga stöder Ilmari-
nen de ungas väg in i arbetslivet och ger dem 
tillfälle att lära sig olika uppgifter i arbetspen-
sionsbolaget. Arbetserfarenhet och färdig-
heter som skaffats under studierna är viktiga 
faktorer för att sysselsätta sig senare i livet. I 
Ilmarinen har även sommarjobbarna möjlighet 
att göra ett betydelsefullt och ansvarsfullt 
arbete som inverkar långt in i framtiden.
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Framtidsutsikter och centrala 
osäkerhetsfaktorer
Världsekonomin håller på att återhämta 
sig från den djupa recessionen 2020, men 
återhämtningen från krisen tar tid. Världse-
konomin väntas emellertid öka med cirka 6 
procent år 2021. I Finland väntas den ekono-
miska tillväxten vara cirka 3 procent. Som en 
följd av den ekonomiska återhämtningen och 
det faktum att den tillfälliga nedsättningen av 
ArPL-avgiften upphörde, väntas Ilmarinens 
premieinkomst klart öka under 2021. En ök-
ning av lönesumman väntas förbättra omkos-
tnadsintäkterna och resultatet av omkost-
nadsrörelsen jämfört med året innan. 

Centralbankernas och staternas stimule-
ringsåtgärder väntas fortsätta i syfte att stö-
da marknaden. Den snabbare inflationstakten 
än förväntat antas vara tillfällig. De ekonomis-
ka utsikterna är fortfarande osäkra och oron 
på marknaden kan snabbt tillta om åtgärder-
na för att förhindra spridningen av coronavi-
ruset eller riskerna förknippade med de nya 
varianterna realiseras. Andra viktiga osäker-
hetsfaktorer på kapitalmarknaden är bl.a. en 
tillspetsning av de geopolitiska kriserna, en 
snabbare inflationstakt än förväntat eller en 
snabb stegring av realräntorna. 

Den långsiktiga avkastningsförväntningen 
på placeringstillgångarna är låg särskilt på 
grund av den låga räntenivån och den höga 
värderingsnivån på riskfyllda tillgångsklas-
ser. De viktigaste riskerna som inverkar på 
Ilmarinens verksamhet och arbetspensions-
systemet ansluter sig till utvecklingen av 
sysselsättningen och lönesumman, ett ökat 
antal invalidpensioner, osäkerheten på pla-
ceringsmarknaden samt till utvecklingen av 
befolkningsstrukturen och nativiteten, som 
varit exceptionellt låg 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 040 770 940
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Resultatanalys, mn euro 1.1–31.6.2021 1.1–31.6.2020 1.1–31.12.2020

Resultatets uppkomst

Försäkringsrörelsens resultat -2 -21 -3
Resultatet av placeringsverksamheten till verkligt 
värde 2 536 -1 099 1 726

+ Nettointäkter av placeringsverksamheten till 
verkligt värde 4 730 -981 3 529

- Avkastningskrav på ansvarsskulden -2 194 -118 -1 803
Resultat av omkostnadsrörelsen 28 21 43
Övrigt resultat 0 0 3
Totalresultat     2 562 -1 099 1 769

Solvens och solvensgränser 31.6.2021 31.6.2020 31.12.2020

Solvensgräns, mn euro 8 689 5 976 7 016
Solvenskapitalets maximibelopp, mn euro 26 066 17 928 21 048
Solvenskapital , mn euro 15 051 9 649 12 542
Solvensnivå % 1) 134,6 124,0 130,2
Solvensställning 2) 1,7 1,6 1,8

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 1.1–31.6.2021 1.1–31.6.2020 1.1–31.12.2020

Premieinkomst, mn euro 2 916 2 747 5 220

Nettointäkter av placeringsverksamheten till 
verkligt värde, mn euro 4 730 -981 3 529

Nettointäkter av placeringsverksamheten på sys-
selsatt kapital, % 8,9 -2,0 7,1

31.6.2021 31.6.2020 31.12.2020

Ansvarsskuld, mn euro 45 529 41 825 43 539

Solvenskapital, mn euro 1) 15 051 9 649 12 542

    i förhållande till solvensgränsen 1,7 1,6 1,8

Pensionstillgångar, mn euro 2) 58 513 49 920 54 014

   i procent av ansvarsskulden 134,6 124,0 130,2

ArPL-lönesumma, mn euro  3) 22 365 21 309 21 505

FöPL-arbetsinkomstsumma, mn euro 3) 1 665 1 664 1 676

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

31.6.2021 31.6.2020 31.12.2020 31.6.2021 31.6.2020 31.12.2020

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

Ränteplaceringar  
sammanlagt

17 133,6 29,8 15 696,8 32,1 17 799,4 33,4 15 209,9 26,4 31,7 33,2

Lånefordringar ¹⁾ 1 890,1 3,3 1 352,7 2,8 1 747,3 3,3 1 890,1 3,3 2,8 3,3

Masskuldebrevslån 14 037,9 24,4 12 932,0 26,5 13 838,2 26,0 11 216,9 19,5 18,2 27,2

Övriga finansmarknads-
instrument och insättningar 
¹⁾ ²⁾

1 205,7 2,1 1 412,2 2,9 2 213,9 4,2 2 102,9 3,7 10,7 2,8

Aktieplaceringar  
sammanlagt

29 179,7 50,7 22 533,1 46,1 25 162,2 47,2 29 032,0 50,5 44,3 47,1

Noterade aktier ³⁾ 21 865,7 38,0 17 254,0 35,3 19 052,1 35,8 21 718,0 37,7 33,5 35,6

Kapitalplaceringar ⁴⁾ 6 245,8 10,9 4 298,1 8,8 4 985,0 9,4 6 245,8 10,9 8,8 9,4

Onoterade aktier ⁵⁾ 1 068,2 1,9 980,9 2,0 1 125,2 2,1 1 068,2 1,9 2,0 2,1

Fastighetsplaceringar 
sammanlagt

6 212,6 10,8 6 498,9 13,3 6 246,0 11,7 6 230,9 10,8 13,3 11,8

Direkta fastighets- 
placeringar

5 642,1 9,8 5 880,8 12,0 5 657,1 10,6 5 643,7 9,8 12,0 10,6

Fastighetsplaceringsfonder 
och kollektiva investeringar

570,5 1,0 618,1 1,3 589,0 1,1 587,2 1,0 1,3 1,1

Övriga placeringar  5 010,4 8,7 4 105,5 8,4 4 076,4 7,7 4 677,1 8,1 8,9 8,3

Placeringar i hedgefonder ⁶⁾ 3 757,8 6,5 2 739,9 5,6 2 952,1 5,5 3 757,8 6,5 5,6 5,5

Tillgångsplaceringar 151,4 0,3 108,3 0,2 93,1 0,2 33,6 0,1 0,3 0,0

Övriga placeringar ⁷⁾ 1 101,2 1,9 1 257,4 2,6 1 031,2 1,9 885,8 1,5 3,0 2,8

Placeringar sammanlagt 57 536,3 100,0 48 834,4 100,0 53 284,1 100,0 55 149,9 95,9 98,2 100,3

Derivatens inverkan 2 386,4 4,1 1,8 -0,3

Placeringar till verkligt 
värde

57 536,3 100,0 48 834,4 100,0 53 284,1 100,0 57 536,3 100,0 100,0 100,0

Masskuldebrevsportföljens modifierade duration var 0,5 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, 
%

31.6.2021 31.6.2021 31.6.2021 31.6.2020 31.12.2020

mn euro mn euro % % %

Ränteplaceringar  
sammanlagt 441,4 17 168,6 2,6 -2,9 -0,4

Lånefordringar 1) 40,6 1 803,0 2,3 -1,0 -0,9

Masskuldebrevslån 388,1 13 835,4 2,8 -3,2 0,0

Övriga finansmarknadsinstru-
ment och insättningar 1)2) 12,7 1 530,1 0,8 -1,2 -3,7

Aktieplaceringar sammanlagt 4 198,9 25 090,6 16,7 -4,2 12,4

Noterade aktier 3) 2 924,6 18 957,7 15,4 -5,0 11,9

Kapitalplaceringar 4) 1 212,1 5 105,1 23,7 -2,3 12,9

Onoterade aktieplaceringar 5) 62,3 1 027,8 6,1 3,3 19,0

Fastighetsplaceringar 
sammanlagt 128,3 6 240,9 2,1 1,8 0,4

Direkta fastighetsplaceringar 106,5 5 655,2 1,9 2,1 0,7

Fastighetsfonder och kollekti-
va investeringsföretag 21,8 585,7 3,7 -0,6 -2,1

Övriga placeringar  
sammanlagt -23,9 4 499,6 -0,5 10,6 20,2

Placeringar i hedgefonder 6) 163,7 3 223,0 5,1 1,9 3,7

Tillgångsplaceringar 14,3 84,3 - - -

Övriga placeringar 7) -201,9 1 192,3 -16,9 31,1 71,7

Placeringar sammanlagt 4 744,7 52 999,6 9,0 -1,9 7,1

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

-14,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettointäkter av placerings-
verksamheten till verkligt 
värde

4 730,4 52 999,6 8,9 -2,0 7,1


