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Nyckeltal 1–9/2021 1–9/2020 2020
Premieinkomst, mn euro 4 429 3 983 5 220
Utbetalda pensioner, mn euro 4 736 4 625 6 116
Driftskostnader som täcks med omkostnads- 
intäkterna, mn euro

81 85 119

Resultat av omkostnadsrörelsen, mn euro 45 38 43
Omkostnadsprocent, % 64 69 73
Placeringsintäkter, % 10,5 1,1 7,1

Totalresultat till verkligt värde, mn euro 2 856 -107 1 769
Placeringstillgångarnas värde, mn euro 58 371 50 307 53 284
Solvenskapital, mn euro 15 361 10 605 12 542
Solvensnivå, % 135,0 126,1 130,2

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.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2021:  
Placeringarna avkastade 10,5 procent, solvenskapi-
talet stärktes till 15,4 miljarder euro 
Januari–september i korthet:  
• Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj steg till 10,5 procent (1,1 %), dvs. till 5,6  

miljarder euro tack vare den starka utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringarnas  
marknadsvärde steg till 58,4 (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–september till 2,9 (-0,1) miljarder euro. 

• Premieinkomsten ökade till 4,4 (4,0) miljarder euro tack vare ökningen av kundernas löne-
summor och som en följd av att den tillfälliga nedsättningen av ArPL-avgiften upphörde. 
Pensioner utbetalades för 4,7 (4,6) miljarder euro. 

• Kundanskaffning netto ökade till 230 (149) miljoner euro tack vare låg kundomsättning och 
en lyckad kundanskaffning. 

• Resultatet av omkostnadsrörelsen förbättrades till 45 (38) miljoner euro och omkost-
nadsprocenten till 64 (69) procent. Den förbättrade kostnadseffektiviteten minskade  
omkostnaderna till 81 (85) miljoner euro.

• Solvenskapitalet stärktes till 15,4 (12,5) miljarder euro och solvensnivån var 135,0 (130,2) 
procent.

•  Ilmarinens mål är att ha en klimatneutral placeringsportfölj fram till utgången av 2035.  
En noggrannare vägkarta har upprättats för noterade aktieplaceringar och inhemska  
fastighetsplaceringar.

• 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. Ökningen av lönesumman väntas förbättra omkostnadsintäkterna och resultatet av 
omkostnadsrörelsen jämfört med förra året.



3Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2021

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR JOUKO PÖLÖNENS ÖVERSIKT 

”Ilmarinen uppvisar ett starkt resultat för 
januari–september både inom placeringsverk-
samheten och kundanskaffningen. Place- 
ringarna avkastade 10,5 procent, dvs. 5,6  
miljarder euro och solvenskapitalet steg till 
15,4 miljarder euro. Mätt enligt premiein-
komsten ökade kundanskaffningen netto till 
230 miljoner euro tack vare en lyckad kund-
anskaffning och låg kundomsättning.

Världsekonomin fortsatte att snabbt åter-
hämta sig från recessionen till följd av co-
ronapandemin. Den snabba ekonomiska 
tillväxten har påskyndat inflationen och or-
sakat flaskhalsar i leveranskedjorna. Under 
det tredje kvartalet stärktes oron för en ökad 
inflation och en åtstramning av penningpoliti-
ken, vilket ledde till större volatilitet på place-
ringsmarknaden och den kraftiga kurssteg-
ringen i början av året jämnade ut sig. 

Av tillgångsklasserna i Ilmarinens place-
ringsportfölj avkastade aktieplaceringarna 
bäst med 19,2 procent. Ränteplaceringarna 
avkastade 3,5 procent, fastighetsplace- 
ringarna 4,2 procent och övriga placeringar 
-1,7 procent. Den nominella medelavkastnin-
gen på placeringarna på lång sikt var 6,1 pro-
cent, vilken motsvarar en reell årsavkastning 
på 4,6 procent.

Premieinkomsten steg till 4,4 miljarder euro, 
vilket är över 400 miljoner euro mer än ett 
år tidigare. Kundföretagens lönesumma har 
sjunkit under coronakrisen, men den har varit 
stigande sedan april och i januari–september 
ökade lönesumman med 5,5 procent. Pre-

mieinkomsten har också ökat som en följd av 
att den tillfälliga nedsättningen av arbetsgi-
varnas ArPL-avgift på grund av coronakrisen 
upphörde.

Vi utbetalade pensioner för 4,7 miljarder 
euro till cirka 457 000 pensionstagare. Anta-
let personer som ansökte om invalidpension 
sjönk och antalet invalidpensionsbeslut var 12 
procent färre än året innan. Tillsammans med 
FPA inledde vi ett pilotprojekt i syfte att före-
bygga långvarig arbetsoförmåga genom att 
styra kunderna till yrkesinriktad rehabilitering 
i ett tidigare skede än för närvarande. I pilot-
projektet strävar vi efter att förebyggande 
identifiera de kunder som uppfyller villkoren 
för rehabilitering inom arbetspensionssyste-
met och att aktivt kontakta dem om kunden 
ger sitt samtycke till detta. På så sätt vill vi 
förbättra rehabiliteringens effektivitet och 
göra det lättare för kunderna att sköta sina 
ärenden. 

Omkostnadsprocenten som beskriver vår 
kostnadseffektivitet förbättrades till 64 pro-
cent och resultatet av omkostnadsrörelsen 
steg till 45 miljoner euro. De omkostnader 
som användes för den operativa verksamhe-
ten var 81 miljoner euro, dvs. 4 miljoner mind-
re än året innan. 

Ilmarinens mål är att ha en klimatneutral 
placeringsportfölj fram till utgången av 2035. I 
det första skedet har vi utarbetat noggrannare 
vägkartor för enskilda tillgångsklasser, dvs. för 
aktieplaceringar och inhemska fastighetspla-
ceringar. Som placerare främjar vi övergången 
till en mer koldioxidsnål ekonomi bl.a. genom 
att förutsätta utsläppsminskningar av våra 
placeringsobjekt, genom att direkt eller till-
sammans med andra investerare påverka våra 
placeringsobjekt samt genom att placera i nya 
lösningar som stävjar klimatförändringen.

Enligt en aktuell internationell bedömning 
är Finlands pensionssystem ett av de bästa i 
världen. Den finansiella hållbarheten kommer 
emellertid att möta utmaningar på medellång 
och lång sikt. Det gäller att bereda sig för 
de finansiella utmaningarna i tid och att inte 
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Aktuellt om pensionssystemet
Pensionsskyddscentralen publicerade i 
september en internationell utvärdering av 
Finlands pensionssystem. Enligt den dans-
ka professorn Torben M. Andersens ut-
värdering bidrar Finlands pensionssystem 
effektivt till att förebygga fattigdom och ger 
pensionstagarna skälig utkomst. Styrkor-
na i det finländska systemet med tanke på 
medborgarna är principen om en lucka, en 
enkel struktur och den bibehållna rätten till 
pension. De automatiska anpassningsmeka-
nismerna som finns inbyggda i systemet, t.ex. 
livslängdskoefficienten och det faktum att 
de lagstadgade pensionsåldersgränserna är 
bundna till den förväntade livslängden, kom-
mer även i fortsättningen att ha en central roll 
då det gäller en hållbar finansiering av pen-
sionssystemet. I sin nuvarande form kommer 
de emellertid inte att räcka till, och enligt 
rapporten kommer finansieringen av pensio-
nerna att möta utmaningar på medellång och 
lång sikt. Det är skäl att bereda sig för finan-
sieringsproblemen genom att antingen höja 
pensionsavgifterna på förhand eller genom 
att stärka anpassningsmekanismerna, så att 
bördan inte blir alltför stor för kommande 
generationer. Rapporten lyfter även fram be-
hovet att utveckla regleringen av placerings-
verksamheten och solvensen med hänsyn till 
pensionsplaceringarnas långsiktighet. Som 
utvecklingsåtgärder lyfter rapporten även 
fram underförsäkring bland företagare och en 
sammanslagning av olika betalningssystem.

Befolkningsprognosen som Statistikcentra-
len uppdaterade i september skingrade inte 

skjuta problemen på kommande generationer. 
Förslaget som diskuterats i offentligheten om 
en höjning av arbetspensioner som är mindre 
än 1 400 euro skulle skapa orättvisa mellan 
generationer och således strida mot arbets-
pensionssystemets grundläggande principer. 
I arbetspensionssystemet och i samhället är 
det viktigt att diskutera vad som är en hållbar 
balans mellan pensionsavgifterna och förmå-
nerna. Förbättrad sysselsättning och arbets-

förmåga, längre yrkesbanor, underlättande av 
arbetsrelaterad invandring och en befolknings-
politik som stöder nativitet är i nyckelställning 
då det gäller att säkerställa pensionssyste-
mets hållbarhet. Genom att utveckla solvens-
regleringen bör det säkerställas att pensions-
anstalterna på lång sikt kan eftersträva bästa 
möjliga avkastning på pensionstillgångarna, 
vilket för egen del dämpar behovet av att höja 
pensionsavgifterna.”  

oron i anslutning till pensionssystemets håll-
barhet. Fastän antalet barn i medeltal stigit 
något under de senaste åren, är nativiteten 
fortfarande alldeles för låg med tanke på en 
hållbar åldersstruktur. Enligt prognosen kom-
mer befolkningen i Finland att börja minska 
år 2034 och fr.o.m. 2040-talet väntas befolk-
ningens minskningstakt tillta ytterligare, vilket 
försvagar den befolkningsmässiga försörj-
ningskvoten ytterligare.

Projektet som beretts inom pensionsbran-
schen och som avsåg att undersöka en  
sammanslagning av det kommunala och pri-
vata pensionssystemet avbröts i september. 
Arbetsgruppen som tillsattes av social- och 
hälsovårdsministeriet för att bereda ett förs-
lag till sammanslagning hittade ingen sådan 
lösning som alla parter i arbetsgruppen skulle 
ha godkänt. Kostnadsneutraliteten visade 
sig vara den svåraste frågan för en samman-
slagning och särskilt den så kallade neutra-
liseringsavgiften och betalningstidtabellen. 
Genom neutraliseringsavgiften skulle man ha 
säkerställt att sammanslagningen sker kost-
nadsneutralt och att det privata arbetspen-
sionssystemet inte behöver stå för de dyrare 
pensionsansvaren på den kommunala sidan, 
vilka främst beror på ett större antal kvinnor 
och en högre förväntad medellivslängd bland 
de anställda inom kommunsektorn.

Omvärlden och placeringsmarknaden
Återhämtningen inom världsekonomin var 
fortsatt gynnsam och oron i anslutning till 
coronapandemin minskade under årets tredje 
kvartal. Som en följd av ekonomiernas snab-
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ba återhämtning uppstod de delvisa stör- 
ningar i logistikkedjornas verksamhet, vilket 
har synts i form av snabbt stigande fraktpri-
ser och ställvis i form av brist på komponen-
ter inom tillverkningsindustrin. Inflationen har 
tilltagit. Även om inflationen delvis beror på 
öppningen av ekonomierna och är tillfällig 
till sin karaktär, har oron för ett stigande infla-
tionstryck på lång sikt ökat. Fastän den snabba 
ekonomiska tillväxten har fortsatt, har oron för 
en snabb uppbromsning klart ökat under hös-
tens lopp.

Både i Europa och Förenta staterna fort-
satte centralbankerna sin stimulerande pen-
ningpolitik under sommaren. Som ett resultat 
av den snabba ekonomiska tillväxten och 
den ökade inflationen började särskilt den 
amerikanska centralbanken Fed allt tydligare 
kommunicera om en långsam åtstramning av 
penningpolitiken i slutet av innevarande år 
eller i början av nästa år. Till en början torde 
en åtstramning av penningpolitiken innebä-
ra en gradvis minskning av programmen för 
köp av värdepapper samt en höjning av styr-
räntan. En vändning i den penningpolitiska 
cykeln är emellertid en betydande händelse 
särskilt nu då räntenivån länge varit på en re-
kordlåg nivå. I många tillväxtekonomier, t.ex. i 
Nya Zeeland och Norge har penningpolitiken 
redan åtstramats genom en höjning av den 
korta styrräntan.

Inflationen har klart ökat under våren och 

sommaren innevarande år. I Förenta staterna 
var inflationen över fem procent under som-
marmånaderna, och även inom euroområdet 
ökade inflationen till över tre procent. En lätt 
penningpolitik och en ökad inflation passar då-
ligt ihop på lång sikt, och således har det blivit 
allt viktigare att följa inflationsförväntningarna.

I Finland började en kraftig återhämtning av 
ekonomin och sysselsättningen under det  
andra kvartalet och utvecklingen fortsatte i 
rask takt under det tredje kvartalet. Löne-
summorna i Ilmarinens kundbestånd har hit-
tills stigit med 5,5 procent jämfört med förra 
året. Den kraftigaste ökningen har emellertid 
redan jämnat ut sig och under det tredje 
kvartalet var ökningen av antalet anställda 
redan måttlig. Balansen i Finlands offentliga 
ekonomi har förbättrats, även om staten fort-
farande är kraftigt skuldsatt.

En snabbare inflationsökning än förväntat 
och tecknen på en avmattning av den ekono-
miska tillväxten har inverkat på kapitalmark-
naden. Försiktigheten har tilltagit och varia-
tionerna, dvs. volatiliteten på marknaden har 
ökat på många håll. Den gynnsamma grund-
läggande stämningen på kapitalmarknaden 
jämnade ut sig under det tredje kvartalet, och 
uppgången på de viktigaste aktiemarknader-
na avstannade. I praktiken var aktieindexen i 
Europa och Förenta staterna på samma nivå 
som i slutet av det andra kvartalet. På tillväxt-
marknaden sjönk aktiekurserna i genomsnitt 

Ekonomisk tillväxt och prognoser

Prognos 
2021

2018             2019             2020 Prognos 
2022
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Premieinkomst och pensionsutgift i januari–september 2021

med nästan 10 procent. Särskilt i Kina vände 
många aktier inom teknologisektorn snabbt 
neråt, då de kinesiska myndigheternas åt-
gärder och oro särskilt för skuldsättningen 
inom fastighetssektorn ökade på marknaden. 
Företagens kostnadstryck försvagar lönsam-
heten inom många branscher, samtidigt som 
prishöjningen inom priskraftiga branscher kan 
leda till ökad inflation.

US-dollarn har fortsatt att stärkas mot 
euron. Då växelkursen mellan euron och US-
dollarn i början av året var cirka 1,22, var den 
ca 1,16 i slutet av det tredje kvartalet. Dollarn 
stärktes med drygt två procent i förhållan-
de till euron under det tredje kvartalet. Den 
stärkta dollarn har inverkat gynnsamt på 
avkastningen på placeringar i dollar.

Försäkringsverksamhet
Lönesumman till de arbetstagare som är för-
säkrade i Ilmarinen ökade i januari–september 
med 5,5 procent till 17,1 (16,3) miljarder euro. 
Premieinkomsten ökade till 4,4 (4,0) miljarder 
euro. Antalet försäkringar uppgick vid utgån-
gen av september till sammanlagt 145 103 
(147 866) stycken. Mätt enligt premiein-
komsten steg kundanskaffningen till 230 
(149) miljoner euro netto och antalet kunder 

som valde att stanna i bolaget var 97,9 pro-
cent på årsnivå.

I slutet av september hade Ilmarinen sam-
manlagt 457 154 (457 937) pensionstagare, 
till vilka bolaget från årets början betalade 
ersättningar för totalt 4,7 (4,6) miljarder euro. 
Bolaget fattade sammanlagt 25 977 (27 247) 
nya pensionsbeslut i januari–september. 
Antalet beslut om invalidpension uppgick till 
6 525 (7 428), vilket var tolv procent färre än 
året innan. Antalet nya rehabiliteringsbeslut 
var 3 145 (3 440). Invalidpensionsutgiften 
minskade till 356 miljoner euro (366). 

Pensionshandläggningstiderna har etable-
rat sig på en god nivå. Handläggningstiden 
för ansökningar om invalidpension var i  
genomsnitt 41 (40) dagar och för ansökning-
ar om ålderspension 9 (11) dagar.

Placeringsintäkter
llmarinens placeringar hade vid utgången 
av september ett verkligt värde om totalt 
58,4 (53,3) miljarder euro. Avkastningen på 
placeringarna till verkligt värde var 10,5 (1,1) 
procent, dvs. 5,6 (0,6) miljarder euro. Den 
årliga medelavkastningen till verkligt värde 
har under de senaste fem åren varit 7,5 pro-
cent, vilket motsvarar en årlig realavkastning 

Premieinkomst sammanlagtPensionsutgift sammanlagtSkillnad mellan premieinkomst och pensionsutgift
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Placeringsallokering, 30.9.2021Placeringsintäkter 2017–Q3/2021

Placeringarnas genomsnittliga nominella avkastning för 
5 år var 7,5 % och realavkastningen 6,3 %.

på i genomsnitt 6,3 procent. Räknat sedan år 
1997 har totalavkastningen på Ilmarinens pla-
ceringar 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 28,8 (33,4) procent och av-
kastningen till verkligt värde var 3,5 (-2,1) 
procent. Deras marknadsvärde uppgick till 
sammanlagt 16,8 (17,8) miljarder euro. Mass-
lånens andel av Ilmarinens placeringstill- 
gångar var 24,1 (26,0) procent och avkast-
ningen 3,8 (-2,3) procent. Masslånens modi-
fierade duration var 0,6 (2,1) år.

Andelen noterade och icke noterade aktie-
placeringar samt kapitalplaceringar utgjorde 
51,3 (47,2) procent av placeringarna. Deras 
värde uppgick i slutet av september till 30,0 
(25,2) miljarder euro. Andelen noterade aktier i 
riskallokeringen var 37,6 (35,6) procent. Ande-
len inhemska aktieplaceringar av de noterade 
aktieplaceringarna var 29,6 (29,2) procent. 
Avkastningen på aktieplaceringarna räknat till 
verkligt värde var 19,2 (1,4) procent. Avkast-
ningen på noterade aktieplaceringar var 15,7 
(0,7) procent. Kapitalplaceringarnas andel av 
placeringstillgångarna var 11,7 (9,4) procent 
och de gav en avkastning på 34,6 (4,3) procent. 

Fastighetsplaceringarna uppgick vid ut-
gången av september till 6,3 (6,2) miljarder 
euro. Fastighetsplaceringarnas andel av alla 
placeringar var 10,8 (11,7) procent. Totalav-
kastningen på fastighetsplaceringarna upp-
gick till 4,2 (1,1) procent. 

I slutet av september uppgick andelen pla-
ceringar i hedgefonder, tillgångsplaceringar 
och övriga placeringar till 9,0 (7,7) procent av 
placeringstillgångarnas marknadsvärde.  De-
ras sammanräknade avkastning var -1,7 (14,9) 
procent och deras värde uppgick i slutet av 
september till 5,3 (4,1) miljarder euro.

Resultat och solvens
Ilmarinens totalresultat till verkligt värde upp-
gick vid utgången av det tredje kvartalet till 
2 856 (-107) miljoner euro. Resultatet av pla-
ceringsverksamheten till verkligt värde var 
2 798 (-132) miljoner euro, försäkringsrörelsens 
resultat 14 (-13) miljoner euro och resultatet 
av omkostnadsrörelsen 45 (38) miljoner euro. 
Omkostnadsprocenten som mäter kostnadsef-
fektiviteten förbättrades till 64 (69) procent.

Solvensnivån steg till 135,0 (130,2) procent 
och solvenskapitalet var 15,4 (12,5) miljarder 
euro. Ilmarinens eget kapital som ingår i sol-
venskapitalet var 198 (191) miljoner euro, vär-
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deringsdifferensen mellan verkliga värden och 
redovisade värden var 14 241 (10 354) miljo-
ner euro och det ofördelade tilläggsförsäk-
ringsansvaret var 958 (2 041) miljoner euro.

Den försäkringstekniska ansvarsskulden 
uppgick till 45 955 (43 539) miljoner euro. I 
solvensansvarsskulden på 43 883 (41 472) 
miljoner euro beaktas inte ofördelat tilläggs-
försäkringsansvar eller arbetspensionsförsä-
kringsavgifter som bör betraktas som öppna 
fordringar för grundförsäkring enligt FöPL.

Personal
Bolaget hade i genomsnitt 604 (617) anställ-
da (årsverken) i januari–september. Perso-

nalens energinivå i arbetet följs aktivt upp med 
pulsenkäten Työvire. Enkäten genomförs varan-
nan månad och svarsprocenten är hög. Enligt 
enkäten har energinivån fortsatt att vara på en 
utmärkt nivå (4,2 på skalan 1–5). Personalens 
rekommendationsindex eNPS var utmärkt enligt 
mätningen i augusti, dvs. 42 och medeltalet för 
hela året 38 (på skalan -100 – +100). Medeltalet 
för eNPS bland alla de företag som använder 
Ilmarinens enkät Työvire är 5.

Sjukfrånvaron ökade något efter sommaren, 
men är fortfarande på en exceptionellt låg nivå. 
Sjuttiofem procent av personalen hade ingen 
sjukfrånvaro alls under årets första nio månader.

Ilmarinen genomförde en omfattande enkät-

Q3/
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undersökning bland personalen om hur jäms-
tälldhet och likabehandling uppnås i bolaget 
och enligt den uppnås likabehandling som 
helhet mycket väl i Ilmarinen. Bäst betyg fick 
jämställdheten mellan könen. Ett av utveck-
lingsobjekten är att underlätta arbetet för 
utländska arbetstagare genom att mer om-
fattande även upprätta interna anvisningar på 
engelska. Då det gäller trassakeringar, diskri-
minering eller osakligt beteende tillämpar 
Ilmarinen nolltolerans.

Efter att rekommendationen om distansar-
bete i anslutning till coronapandemin upp-
hörde, återgår Ilmarinens anställda till en ny 
slags vardag, där de bästa sidorna av arbete 
på kontoret och på distans förenas för att up-
pnå målen. Hörnstenar i den nya vardagen är 
tillit, social gemenskap och tydliga enhetliga 
spelregler. Utgångspunkten i syfte att stärka 
samhörigheten och säkerställa välbefinnan-
det är i regel att minst hälften av arbetet i 
fortsättningen görs på kontoret. Arbetet och 
det praktiska tillämpandet av huvudregeln 
överenskoms noggrannare i teamen och 
praxisen ändras vid behov vartefter.

Smidiga förfaranden och ständiga förbätt-
ringar är ett av Ilmarinens tyngdpunktsområ-
den 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. Utbildnings-
deltagarna bildar en kärngrupp som genom 
konkreta utvecklingsförsök har i uppgift att få 
till stånd en kulturförändring och att förankra 
en kontinuerlig förbättringskultur i organisa-
tionen. Utöver de proffs som utbildas får även 
alla andra anställda coaching i kontinuerlig 
förbättring och de kan delta i de experiment 
som görs för att skapa ett klimat för kon-
tinuerlig förbättring. För att stöda smidiga 
förfaranden och självstyrning har personer i 
chefsställning utbildats i coachande lednings-
modeller under 2021. Utbildningsprogram-
met i coachande ledarskap, som inleddes på 
våren för alla personer i chefsställning i Ilma-
rinen, fortsatte efter sommaren.

Under sommarsäsongen anställde Ilmarinen 
38 sommararbetare och bolaget deltog även 
i år i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb. I 

den enkät som genomfördes i anslutning till 
kampanjen (Kesäduunitutkimus 2021) fick 
Ilmarinen igen mycket goda betyg. Sommar-
arbetarna upplevde särskilt att rättvisa och 
jämlikhet uppfylls mycket bra i Ilmarinen.

Framtidsutsikter och centrala  
osäkerhetsfaktorer
Världsekonomin håller på att återhämta 
sig från den djupa recessionen 2020, men 
återhämtningen från krisen tar tid. Världs-
ekonomin 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 om-
kostnadsintäkterna och resultatet av omkost-
nadsrörelsen jämfört med året innan. 

Centralbankerna och staternas stimule-
ringsåtgärder har stött marknaden. En snab-
bare inflationsökning än förväntat samt oron 
för större inflationstryck på lång sikt, en 
avmattning av den ekonomiska tillväxten och 
en åtstramning av centralbankernas penning-
politik skapar oro på marknaden. 

Den långsiktiga avkastningsförväntningen 
på placeringstillgångarna är låg särskilt på 
grund av den låga räntenivån och den höga 
värderingsnivån på riskbärande tillgångs-
klasser. De viktigaste riskerna som inverkar 
på Ilmarinens verksamhet och arbetspen-
sionssystemet ansluter sig till utvecklingen 
av sysselsättningen och lönesumman, ett 
ökat antal invalidpensioner, osäkerheten på 
placeringsmarknaden 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 9400

https://kesaduuni.org/?gclid=EAIaIQobChMImv3n5OqF6gIVkMCyCh1R-gEUEAAYASAAEgLVHvD_BwE
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Resultatanalys, mn euro 1.1–30.9.2021 1.1–30.9.2020 1.1–31.12.2020

Resultatets uppkomst

Försäkringsrörelsens resultat 14 -13 -3
Resultatet av placeringsverksamheten till verkligt 
värde 2 798 -132 1 726

+ Nettointäkter av placeringsverksamheten till 
verkligt värde 5 567 575 3 529

- Avkastningskrav på ansvarsskulden -2 769 -706 -1 803
Resultat av omkostnadsrörelsen 45 38 43
Övrigt resultat 0 0 3
Totalresultat     2 856 -107 1 769

Solvens och solvensgränser 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020

Solvensgräns, mn euro 8 946 6 130 7 016
Solvenskapitalets maximibelopp, mn euro 26 838 18 391 21 048
Solvenskapital , mn euro 15 361 10 605 12 542
Solvensnivå % 1) 135,0 126,1 130,2
Solvensställning 2) 1,7 1,7 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 1.1–30.9.2021 1.1–30.9.2020 1.1–31.12.2020

Premieinkomst, mn euro 4 429 3 983 5 220

Nettointäkter av placeringsverksamheten till 
verkligt värde, mn euro 5 567 575 3 529

Nettointäkter av placeringsverksamheten på sys-
selsatt kapital, % 10,5 1,1 7,1

30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020

Ansvarsskuld, mn euro 45 955 42 131 43 539

Solvenskapital, mn euro 1) 15 361 10 605 12 542

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

Pensionstillgångar, mn euro 2) 59 245 51 184 54 014

   i procent av ansvarsskulden 135,0 126,1 130,2

ArPL-lönesumma, mn euro  3) 22 581 21 397 21 505

FöPL-arbetsinkomstsumma, mn euro 3) 1 671 1 673 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

30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 31.6.2021 30.9.2020 31.12.2020

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

Ränteplaceringar  
sammanlagt

16 813,9 28,8 16 547,2 32,9 17 799,4 33,4 14 096,0 24,1 29,5 33,2

Lånefordringar ¹⁾ 1 909,8 3,3 1 540,0 3,1 1 747,3 3,3 1 909,8 3,3 3,1 3,3

Masskuldebrevslån 14 070,1 24,1 13 073,8 26,0 13 838,2 26,0 12 502,6 21,4 20,8 27,2

Övriga finansmarknads-
instrument och insättningar 
¹⁾ ²⁾

834,0 1,4 1 933,3 3,8 2 213,9 4,2 -316,3 -0,5 5,6 2,8

Aktieplaceringar  
sammanlagt

29 966,3 51,3 23 427,8 46,6 25 162,2 47,2 29 863,1 51,2 44,6 47,1

Noterade aktier ³⁾ 22 070,5 37,8 17 809,1 35,4 19 052,1 35,8 21 967,3 37,6 33,5 35,6

Kapitalplaceringar ⁴⁾ 6 827,8 11,7 4 651,1 9,2 4 985,0 9,4 6 827,8 11,7 9,2 9,4

Onoterade aktier ⁵⁾ 1 068,0 1,8 967,6 1,9 1 125,2 2,1 1 068,0 1,8 1,9 2,1

Fastighetsplaceringar 
sammanlagt

6 313,8 10,8 6 440,2 12,8 6 246,0 11,7 6 332,0 10,8 12,8 11,8

Direkta fastighets- 
placeringar

5 726,4 9,8 5 845,7 11,6 5 657,1 10,6 5 728,0 9,8 11,6 10,6

Fastighetsplaceringsfonder 
och kollektiva investeringar

587,4 1,0 594,5 1,2 589,0 1,1 604,0 1,0 1,2 1,1

Övriga placeringar  5 277,4 9,0 3 892,1 7,7 4 076,4 7,7 5 479,3 9,4 8,8 8,3

Placeringar i hedgefonder ⁶⁾ 3 925,8 6,7 2 769,4 5,5 2 952,1 5,5 3 925,8 6,7 5,5 5,5

Tillgångsplaceringar 123,2 0,2 42,3 0,1 93,1 0,2 -78,6 -0,1 0,1 0,0

Övriga placeringar ⁷⁾ 1 228,4 2,1 1 080,4 2,1 1 031,2 1,9 1 632,1 2,8 3,2 2,8

Placeringar sammanlagt 58 371,4 100,0 50 307,3 100,0 53 284,1 100,0 55 770,4 95,5 95,8 100,3

Derivatens inverkan 2 601,0 4,5 4,2 -0,3

Placeringar till verkligt 
värde

58 371,4 100,0 50 307,3 100,0 53 284,1 100,0 58 371,4 100,0 100,0 100,0

Masskuldebrevsportföljens modifierade duration var 0,6 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 fastighetsinvesterings-

bolag.
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

Nettointäkter 
av placerin-

garna, mark-
nadsvärde8)

Sysselsatt
kapital9)

Avkastning 
på syssel-

satt kapital, 
%

Avkastning 
på syssel-

satt kapital, 
%

Avkastning 
på syssel-

satt kapital, 
%

30.9.2021 30.9.2021 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020

mn euro mn euro % % %

Ränteplaceringar  
sammanlagt 590,4 16 920,2 3,5 -2,1 -0,4

Lånefordringar 1) 50,9 1 816,8 2,8 0,0 -0,9

Masskuldebrevslån 529,0 13 768,1 3,8 -2,3 0,0

Övriga finansmarknadsinstru-
ment och insättningar 1)2) 10,5 1 335,3 0,8 -1,6 -3,7

Aktieplaceringar sammanlagt 4 818,0 25 107,5 19,2 1,4 12,4

Noterade aktier 3) 2 974,5 18 984,6 15,7 0,7 11,9

Kapitalplaceringar 4) 1 765,4 5 104,7 34,6 4,3 12,9

Onoterade aktieplaceringar 5) 78,2 1 018,2 7,7 2,9 19,0

Fastighetsplaceringar 
sammanlagt 259,8 6 177,0 4,2 1,1 0,4

Direkta fastighetsplaceringar 222,8 5 604,0 4,0 1,5 0,7

Fastighetsfonder och kollekti-
va investeringsföretag 37,0 573,0 6,5 -3,1 -2,1

Övriga placeringar  
sammanlagt -79,2 4 733,1 -1,7 14,9 20,2

Placeringar i hedgefonder 6) 224,4 3 369,6 6,7 2,2 3,7

Tillgångsplaceringar 8,1 98,2 - - -

Övriga placeringar 7) -311,8 1 265,3 -24,6 49,9 71,7

Placeringar sammanlagt 5 589,0 52 937,8 10,6 1,2 7,1

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

-22,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettointäkter av placerings-
verksamheten till verkligt 
värde

5 567,0 52 937,8 10,5 1,1 7,1
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