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Nyckeltal 1–3/2021 1–3/2020 2020
Premieinkomst, mn euro 1 382 1 485 5 220
Utbetalda pensioner, mn euro 1 545 1 621 6 116
Driftskostnader som täcks med omkostnads- 
intäkterna, mn euro

29 29 119

Resultat av omkostnadsrörelsen, mn euro 11 13 43
Omkostnadsprocent, % 72 69 73
Placeringsintäkter, % 4,8 -7,5 7,1

Totalresultat till verkligt värde, mn euro 1 403 -2 649 1 769
Placeringstillgångarnas värde, mn euro 55 425 46 403 53 284
Solvenskapital, mn euro 13 923 8 112 12 542
Solvensnivå, % 132,8 120,7 130,2

Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen 
och kundanskaffningen netto förbättrades
Utvecklingen i januari–mars i korthet:  
• Ilmarinens placeringsportfölj avkastade +4,8 procent (-7,5 %), dvs. 2,5 miljarder euro tack 

vare den positiva utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringarnas marknadsvärde steg till 
55,4 (53,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,0  
procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,5 procent. 

• Tack vare en god avkastning på placeringsverksamheten steg totalresultatet för januari–
mars till 1,4 (-2,6) miljarder euro. 

• Premieinkomsten sjönk till 1,4 (1,5) miljarder euro då kundernas lönesummor minskade som 
en följd av coronapandemin. Pensioner utbetalades för 1,5 (1,6) miljarder euro. 

• Kundanskaffningen netto uppgick till 93 (35) miljoner euro då nettoöverföringsrörelsen steg 
till utmärkt nivå tack vare en positiv kundomsättning och en lyckad kundanskaffning. 

• Som en följd av de minskade lönesummorna hos Ilmarinens kunder sjönk omkostnadsin-
komsterna med 2 miljoner euro och resultatet av omkostnadsrörelsen försvagades till 11 (13) 
miljoner euro. Omkostnaderna uppgick till 29 (29) miljoner euro.

• Solvenskapitalet stärktes till 13,9 (12,5) miljarder euro och solvensnivån var 132,8 (130,2) 
procent.

• Utsikter: Tack vare ekonomins återhämtning och slopandet av den tillfälliga nedsättningen 
av ArPL-avgiften väntas Ilmarinens premieinkomst klart öka under 2021. En ökning av  
lönesumman väntas förbättra omkostnadsintäkterna och resultatet av omkostnadsrörelsen 
jämfört med året innan.

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.
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VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR JOUKO PÖLÖNENS ÖVERSIKT 

”Den starka utvecklingen inom Ilmarinens 
placeringsverksamhet och kundanskaffning 
fortsatte under början av året. Avkastningen 
på placeringsportföljen var i januari–mars 4,8 
procent, dvs. 2,5 miljarder euro. Solvensen 
stärktes till 132,8 procent och placeringstill-
gångarna ökade till 55 miljarder euro. 

Coronapandemin sprider sig fortfarande 
globalt och trots de inledda vaccineringarna 
har de ekonomiska restriktionsåtgärderna 
fortsatt i många länder. Centralbankernas 
stimulerande penningpolitik har hållit styrrän-
torna på en låg nivå, och aktiekurserna steg 
kraftigt både i Förenta staterna och Europa 
i början av året. Ilmarinens aktieplaceringar 
avkastade i januari–mars 9,1 procent, räntep-
laceringarna 2,0 procent och fastighetsplace-
ringarna 0,8 procent. Avkastningen på övriga 
placeringar var -3,2 procent. Den gen-
omsnittliga nominella avkastningen på pla-
ceringarna på lång sikt var 6,0 procent, vilket 
motsvarar en realavkastning på 4,5 procent. 

 Som en följd av den minskade sysselsätt-
ningen sjönk premieinkomsten i januari–mars 
till 1,4 miljarder euro, vilket var 103 miljoner 
mindre än för ett år sedan. Antalet anställda i 
Ilmarinens kundföretag som omfattas av kon-
junkturindex var i mars 5,5 procent mindre än 
för ett år sedan. Minskningen har varit särskilt 
kraftig inom hotell- och restaurangbranschen 
samt inom personaluthyrningen. 

 Ilmarinens konkurrenskraft har utvecklats 
väl mätt med alla de viktigaste mätarna och 
förra året blev vi det mest solventa arbets-

pensionsbolaget. Kundanskaffningen netto 
ökade i januari–mars till 93 miljoner euro. 
Mätt enligt premieinkomsten överflyttades 
försäkringar för 52 miljoner euro netto från 
konkurrenterna till Ilmarinen och antalet 
kunder som valde att stanna i bolaget var på 
en utmärkt nivå på 97,2 procent. Kundernas 
serviceupplevelser har fortsatt att utvecklas 
positivt trots undantagsförhållandena.  

 I januari–mars betalade vi ut 1,5 miljar-
der euro i pensioner till cirka 458 000 pen-
sionstagare. Antalet utfärdade pensionsbes-
lut var 17 232. Det lönar sig att intressera sig 
för sitt pensionsskydd redan under yrkesba-
nan och att regelbundet granska arbetspen-
sionsutdraget i vår webbtjänst, där det finns 
uppdaterad information. I en enkätunder-
sökning bland pensionstagarna som vi pub-
licerade i februari upplever de som svarade 
att de har en måttlig ekonomi och de flesta 
hade också själva berett sig ekonomiskt för 
pensionstiden. Den egna ekonomin är emel-
lertid något som oroar fler än var tredje. 
Enligt enkäten skulle nästan två tredjedelar 
av pensionstagarna vara intresserade av att 
förvärvsarbeta vid sidan av pensionen och 
var tredje pensionär har också gjort det i nå-
gon form. Motivation att fortsätta arbeta gav 
särskilt det att ha något meningsfullt att göra, 
men särskilt kvinnorna ansåg också det ock-
så vara viktigt att förbättra sin inkomstnivå. 

Omkostnaderna som användes för Ilmari-
nens operativa verksamhet var i januari–mars 
på samma nivå som året innan, dvs. 29 mil-
joner euro. Omkostnadsresultatet minskade 
i början av året till 11 miljoner euro på grund 
av den minskade lönesumman och omkost-
nadsprocenten som mäter kostnadseffekti-
viteten var 72 procent. Personalens energi-
nivå i arbetet har fortsatt att vara på en hög 
nivå trots undantagsförhållandena och det 
omfattande distansarbetet som en följd av 
coronaviruset, och personalens rekommen-
dationsindex eNPS var i början av året 34. 
Vi har sett till personalens orkande och väl-
befinnande på många olika sätt under un-
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dantagsförhållandena. I början av året fick vi 
Olympiakommitténs certifikat Finlands mest 
aktiva arbetsplats som erkännande för väl 
organiserad motion och idrott för personalen.

I en omfattande enkätundersökning be-
dömdes Ilmarinen för fjärde gången i rad vara 
Finlands mest ansvarsfulla pensionsbolag. Vi 
uppnådde nästan alla våra uppställda kli-
matmål för perioden 2016–2020. Klimatavt-
rycket av de fastigheter som Ilmarinen äger 
minskade med 14 procent, placeringarna i 
hållbar utvecklingen nästan fördubblades och 
de koldioxidsänkor som skogsplaceringarna 
bildar ökade med 44 procent. Målet om att ha 
en placeringsportfölj i linje med scenariot om 
en global uppvärmning på under två grader i 
enlighet med Parisavtalet uppnåddes däre-
mot inte ännu. Arbetet fortsätter och vårt mål 
är att placera pensionstillgångarna klimat-
neutralt fram till utgången av 2035.

Finansinspektionen skickade i början av året 
ett tillsynsbrev till Ilmarinen, i vilket den lyfte 
fram iakttagelserna i tillsynsarbetet under 
åren 2015–2020. Ilmarinens styrelse har sva-
rat på Finansinspektionens brev. Ilmarinens 
förvaltning är tillförlitlig och i god ordning. För 
oss är det viktigt att vår verksamhet följer 
bestämmelser och anvisningar. Vi har för-
nyat och utvecklat vår förvaltning och våra 
verksamhetssätt betydligt under de senaste 
åren. Vi för en kontinuerlig dialog med Finan-
sinspektionen och beaktar tillsynsmyndighe-
tens föreskrifter och rekommendationer i vår 
verksamhet.

I år firar Ilmarinen 60-årsjubileum som 
arbetspensionsbolag och samarbetspartner 
inom Finlands arbetsliv. Jubileumsårets tema 
är att stöda de unga att komma in i arbetsli-
vet och att därigenom förlänga yrkesbanorna. 
Antalet invalidpensioner som beviljas unga 
har ökat oroväckande under de senaste åren 
och den största orsaken till dem är ett ökat 
antal fall av mental ohälsa. Utvecklingstren-
den är oroväckande både med tanke på pen-
sionssystemet och för hela samhället. Genom 
jubileumsårets projekt, som på finska heter 
Mielellään töissä, vill vi fästa uppmärksamhet 
på förebyggandet av utslagning bland unga 
samt söka metoder med vilka både de unga 
själva och företagen kan underlätta de ungas 
övergång till arbetslivet. Samarbetspartners i 
projektet är Nuorten Akatemia, Nuorten mie-
lenterveysseura – Yeesi ry och MIELI Psykisk 
Hälsa Finland rf.

En allt äldre befolkning, låg nativitet och 
nollräntemiljö skapar fortfarande tryck på 
den långsiktiga finansieringen av pensioner-
na. För närvarande är det viktigt att satsa på 
att snabbt få befolkningen vaccinerad för att 
kunna upphäva coronarestriktionerna och 
öppna ekonomin. Världsekonomin förväntas 
vända starkt uppåt efter coronakrisen och 
det är viktigt att Finland kan ta del av tillväx-
ten och får fart på investeringarna. Samtidigt 
bör det tas fram lösningar för att minska 
hållbarhetsunderskottet och stärka syssel-
sättningen och Finlands konkurrenskraft även 
på lång sikt."

Aktuellt om pensionssystemet
År 2020 utbetalades 29,7 miljarder euro i 
pensioner från det finska pensionssystemet, 
medan det i arbetspensionsavgifter insam-
lades ca 22,1 miljarder euro. Pensionstillgån-
garna gav en avkastning på 10,2 miljarder 
euro och pensionstillgångarnas värde steg till 
225 miljarder euro. Finlands pensionssystem 
är delvis fonderande, dvs. det influtna pen-
sionsansvaren är ändå betydligt större än de 
insamlade pensionstillgångarna, dvs. cirka 
800 miljarder euro. 

Den nominella avkastningen på pension-
sanstalternas placeringstillgångar uppgick år 
2020 till 4,8 procent. Inom arbetspensions-
systemet utreds alternativen med vilka man 
kunde stärka pensionsanstalternas risktäck-
ningskapacitet och förbättra de förväntade 
placeringsintäkterna. Målet är bl.a. en tillräck-
lig risktäckningskapacitet för att slippa reali-
sera de mest riskfyllda placeringarna i port-
följen vid en ogynnsam tidpunkt. Möjligheten 
till bolagsspecifika omkostnadstariffer och 
revideringen av avgiftsklassmodellen är ock-
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så föremål för utredning för närvarande.
I en arbetsgrupp vid social- och hälso-

vårdsministeriet planeras en revidering av 
pensionen för företagare. Den bygger på 
brytningsskedet i sättet att arbeta och må-
let är att finna lösningar för att åtgärda bl.a. 
underförsäkring och att minska statsandelen. 
Lösningar för att åtgärda underförsäkring 
söks i arbetsinkomsten som fastställer fö-
retagarnas pension. Arbetsinkomsten borde 
entydigt kunna räknas så att den hela tiden 
motsvarar företagarens arbetsinsats och på 
så sätt lättare än för tillfället kan hållas på rätt 
nivå. Detta skulle vara lättare om lagstiftnin-
gen innehöll en mer noggrannare definition av 
arbetsinkomst än för närvarande.

Finländarnas genomsnittliga månadspen-
sion steg förra året med nästan 50 euro och 
var 1 762 euro. Kvinnornas medelpension var 
en femtedel mindre än männens. Männens 
medelpension var 1  983 euro och kvinnornas 
1 579 euro.

Omvärlden och placeringsmarknaden
Coronavirusepidemin och dess följdverk-
ningar var i början av året fortsättningsvis 
den största faktorn som inverkade på eko-
nomierna och kapitalmarknaden. I början av 
året inleddes vaccinationerna i många länder. 
Trots de påbörjade vaccinationerna ökade 
den andra virusvågen antalet smittade i om-
fattande grad, vilken ledde till att de viktigas-
te restriktionerna med inverkan på ekonomin 
förlängdes. Vaccinationernas effekt har redan 

börjat synas särskilt i de mest aktiva vaccina-
tionsländerna. I många utvecklingsländer har 
viruset däremot fortsatt att sprida sig. Bland 
annat i Indien och Turkiet har utvecklingen 
varit alarmerande.

En stimulerande finanspolitik stöder den glo-
bala ekonomins återhämtning och t.ex. i Fö-
renta staterna håller man på att genomföra ett 
betydande stimuleringsprogram för utvecklan-
det av infrastrukturen. Finanspolitiken inverkar 
också i väsentlig grad på förväntningarna på 
företagens resultattillväxt. Inom euroområ-
det har vaccinationerna och den ekonomiska 
återhämtningen varit långsammare än i Fö-
renta staterna. Finlands ekonomi har fortsatt 
att återhämta sig under årets första kvartal, 
fastän den ökade coronasmittspridningen 
försvagade den ekonomiska tillväxten under 
vintern. Företagens lönesumma var i början av 
året på en lägre nivå än under motsvarande 
period året innan. Den minskade lönesumman 
minskar pensionsanstalternas premieinkomst 
och omkostnadsintäkter. 

Europeiska centralbanken ECB och ame-
rikanska centralbanken Fed har fortsatt de 
exceptionellt stimulerande penningpolitiska 
åtgärderna som inleddes redan året innan. 
Den ökade inflationen har emellertid redan 
väckt oro bland aktörerna på kapitalmark-
naden om att den ekonomiska balansen kan 
rubbas. Både ECB och särskilt Fed har uppre-
pade gånger försäkrat marknaden om att den 
ökade inflationen endast är tillfällig, och att 
den beror på den exceptionella jämförelsepe-

Prognos 
2021

2018             2019             2020 Prognos 
2022

Finland (VM) Euroområder (EU) Den globala  
ekonomin (IMF)
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Premieinkomst och pensionsutgift i januari–mars 2021

rioden för ett år sedan samt på ekonomiernas 
återhämtning. De långa räntorna har stigit 
särskilt i Förenta staterna, där den 10-åriga 
statsräntan steg med nästan en procenten-
het till 1,7 procent i början av året. Fastän 
även denna räntenivå är låg ur ett historiskt 
perspektiv, kan höjningen av de långa räntor-
na anses vara betydande.

På kapitalmarknaden har den grundläggande 
stämningen varit gynnsam i början av året. Ak-
tiekurserna (S&P500-indexet) steg med över 
fem procent under årets första kvartal. Till 
skillnad från året innan steg de stora teknolo-
giföretagens aktiekurser inte särskilt. Nasdaq-
indexet som markerat beskriver teknologiak-
tier steg med en procent. I Europa har aktie-
kurserna stigit i samma grad som i Förenta 
staterna, t.ex. det omfattande europeiska ak-
tieindexet steg med drygt fem procent under 
det första kvartalet. Den stärkta ekonomiska 
cykeln efter coronatiden har gynnat cykliska 
aktier och även bankaktier som har en bety-
dande viktning i europeiska index. I Finland har 
aktiemarknaden fortsatt att stiga kraftigt, OMX 
Helsinki-portföljindexet steg med nästan åtta 
procent under redovisningsperioden. Före-
tagslånens kreditriskmarginaler hölls under det 
första kvartalet i stor utsträckning på samma 
nivå som vid årsskiftet. 

Försäkringsverksamhet
I januari–mars uppgick lönesumman till de 
arbetstagare som är försäkrade i Ilmarinen 
till 5,2 (5,4) miljarder euro, dvs. den var 2,0 
procent lägre än under jämförelseperioden. 
Premieinkomsten uppgick i januari–mars till 
1,4 (1,5) miljarder euro. Antalet försäkringar 
sjönk och uppgick vid utgången av mars till 
sammanlagt 146 036 (146 565) stycken. Mätt 
enligt premieinkomsten uppgick kundanskaf-
fningen netto till (93) 35 miljoner euro. Ande-
len kunder som valde att stanna i bolaget var 
97,4 procent på årsnivå.

Ilmarinen hade i slutet av mars samman-
lagt 457 516 (459 187) pensionstagare, till 
vilka bolaget betalade ersättningar från årets 
början för totalt 1 545 (1 621) miljoner euro. 
Antalet nya pensionsbeslut var i januari–mars 
sammanlagt 9 120 (10 079) stycken. Bolaget 
utfärdade 2 218 (2 540) invalidpensionsbeslut, 
vilket motsvarar en minskning med 13 pro-
cent från året innan. Bolaget utfärdade 1 125 
(1 325) nya rehabiliteringsbeslut. Sammanlagt 
utfärdades 17 232 (19 356) pensionsbeslut. 

Pensionshandläggningstiderna förkortades 
ytterligare i fråga om invalidpensionsbeslu-
ten. Handläggningstiden för ansökningar om 
invalidpension var i genomsnitt 37 (47) dagar 
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Placeringsallokering, 31.3.2021Placeringsintäkter 2017–Q1/2021

och handläggningstiden för ansökningar om 
ålderspension 10 (12) dagar.

Placeringsintäkter
llmarinens placeringar hade vid utgången 
av mars ett verkligt värde om totalt 55 425  
miljoner euro (53 284). Avkastningen på 
placeringarna till verkligt värde var 4,8 (-7,5) 
procent. Den årliga medelavkastningen till 
verkligt värde har under de senaste fem åren 
varit 7,1 procent, vilket motsvarar en årlig rea-
lavkastning på i genomsnitt 6,1 procent. Räk-
nat sedan år 1997 har totalavkastningen på 
Ilmarinens placeringar till verkligt värde varit i 
genomsnitt 6,0 procent per år. Detta motsva-
rar en årlig realavkastning på 4,5 procent.

 Ränteplaceringarnas andel av placerings-
beståndet var 31,1 (33,4) procent och av-
kastningen till verkligt värde var 2,0 (-6,9) 
procent. Deras marknadsvärde uppgick till 
sammanlagt 17 212 (17 799) miljoner eu-
ro. Masslånens andel av Ilmarinens place-
ringstillgångar var 25,4 (26,0) procent och 
avkastningen 2,1 (-7,9) procent. Andelen 
övriga finansmarknadsinstrument och insätt-
ningar av placeringstillgångarna var 2,3 (4,2) 
procent och avkastningen 1,4 (0,1) procent. 
Lånefordringarna utgjorde 3,3 (3,3) procent 
av placeringstillgångarna och avkastningen 
på dem var 1,5 (0,5) procent. Masslånens 

modifierade duration var 0,5 (1,7) år.
Andelen noterade och icke noterade aktiep-

laceringar samt kapitalplaceringar utgjorde 
49,4 (47,2) procent av placeringarna. Deras 
värde uppgick i slutet av mars till 27 392 
(25 162) miljoner euro. Andelen noterade ak-
tier i riskfördelningen var 36,9 (35,6) procent. 
Andelen inhemska aktieplaceringar av de 
noterade aktieplaceringarna var 29,1 (29,2) 
procent. Avkastningen på aktieplaceringarna 
räknat till verkligt värde var 9,1 (-12,8) pro-
cent. Avkastningen på noterade aktieplace-
ringar var 8,2 (-18,2) procent. 

Fastighetsplaceringarna uppgick vid ut-
gången av mars till 6 352  (6 246) miljoner 
euro. Fastighetsplaceringarnas andel av alla 
placeringar var 11,5 (11,7) procent, av vilka 1,1 
(1,1) procentenheter var indirekta placeringar. 
Totalavkastningen på bolagets fastighetspla-
ceringar uppgick till 0,8 (1,7) procent. Avkast-
ningen på direkta fastighetsplaceringar var 
0,9 (1,8) procent.

I slutet av mars utgjordes cirka 8,1 (7,7) pro-
cent av placeringstillgångarnas marknadsvär-
de av placeringar i hedgefonder, tillgångspla-
ceringar och övriga placeringar. Deras sam-
manräknade avkastning var -3,2 (8,1) procent 
och deras värde uppgick i slutet av mars till 
4 469 (4 076) miljoner euro.

Placeringarnas genomsnittliga nominella avkastning för 
5 år var 7,1 % och realavkastningen 6,1 %.
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Solvens 2017–Q1/2021

Totalresultat 2017–Q1/2021

Resultat och solvens
Ilmarinens totalresultat till verkligt värde 
uppgick vid utgången av det första kvartalet 
till 1 403 (-2 649) miljoner euro. Resultatet 
av placeringsverksamheten till verkligt värde 
var 1 398  (-2 654) miljoner euro, försäkrings-
rörelsens resultat -6 (-8) miljoner euro och 
resultatet av omkostnadsrörelsen 11 (13) mil-
joner euro. Omkostnadsprocenten som mäter 
kostnadseffektiviteten var i början av året 72 
(69) procent.

Vid utgången av mars uppgick solvensnivån 
till 132,8 (130,2) procent och solvenskapitalet 
var 13 923  (12 542) miljoner euro. Ilmarinens 

eget kapital som ingår i solvenskapitalet var 
193 (191) miljoner euro, värderingsdifferensen 
mellan verkliga värden och redovisade vär-
den var 12 776 (10 354) miljoner euro och det 
ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret var 
994 (2 041) miljoner euro.

Försäkringsteknisk ansvarsskuld uppgick till 
44 510 (43 539) miljoner euro. I solvensans-
varsskulden på 42 442 (41 472) miljoner euro 
beaktas inte ofördelat tilläggsförsäkringsans-
var eller arbetspensionsförsäkringsavgifter 
som bör betraktas som öppna fordringar för 
grundförsäkring enligt FöPL.
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Personal
Det genomsnittliga antalet anställda (årsver-
ken) var i januari–mars 608 (608). Perso-
nalens energinivå i arbetet har aktivt följts 
upp med pulsenkäten Työvire. Enligt enkäten 
har energinivån bland personalen varit på en 
fortsatt utmärkt nivå trots undantagsförhål-
landena på grund av coronaepidemin (4,2 på 
skalan 1–5). Personalens vilja att rekommen-
dera bolaget, dvs. eNPS förbättrades något 
från mätningen i slutet av året innan och var 
+35 (på skalan -100 – +100). 

Ilmarinens operativa verksamhet har förlöpt 
väl trots coronaviruset och sjukfrånvaron har 
varit på en klart lägre nivå än normalt under 
början av året. I enlighet med rekommenda-
tionerna har personalen i stor utsträckning 
arbetat på distans. I Ilmarinen har man erfa-
renhet av distansarbete redan från en lång tid 
och det finns välfungerande utrustning och 
praxis. 

Tyngdpunkterna inom hela Ilmarinen på 
bolagsnivå år 2021 är bl.a. att stärka kompe-
tensen och lyfta fram sakkunskapen, samt att 
införliva handlingsmodellerna för en kontinuer-
lig förbättring som en del av alla anställdas 
vardag. Då det gäller kontinuerlig förbättring 
inleddes ett projekt som räcker hela året och 
där 39 anställda utbildas till proffs på konti-
nuerlig förbättring. De som deltar i utbildnin-
gen bildar en kärngrupp som genom konkreta 
utvecklingsförsök har i uppgift att få till stånd 
en kulturförändring och förankra en kontinuer-
lig förbättringskultur i organisationen. 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 kontinuerlig förbättring. 
Även för chefer ordnas coaching i hur de kan 
utnyttja kontinuerlig förbättring i ledarskapet 
samt vid förändringar.

Under årets första kvartal har det i Ilma-
rinen även förts resultat-, mål- och utveck-
lingssamtal. Som ett led i dessa samtal har 
prestationerna under 2020 bedömts, det har 
uppställts mål för år 2021 samt utarbetats en 
personlig utvecklingsplan för var och en för 
att säkerställa att organisationens kompeten-
sutveckling går i rätt riktning med tanke på 

bolagets strategi. I samband med resultat-, 
mål- och utvecklingssamtalen genomfördes 
även de lönesamtal som avses i försäkrings-
branschens kollektivavtal, där en del av 
lönehöjningen verkställs mot bakgrund av på 
förhand fastställda bedömningsvillkor på ba-
sis av lönesamtal mellan chefen och den ans-
tällda. Lönesamtalshöjningens storlek var 2,1 
procent av månadslönerna för den personal 
som omfattades av samtalen och höjningen 
beviljades sammanlagt 347 personer (60 % 
av personalen). Enligt försäkringsbranschens 
kollektivavtal fick personalen därtill en allmän 
lönehöjning på 0,7 procent den 1 april 2021.

Ilmarinen beviljades Finlands Olympia-
kommittés certifikat Finlands mest aktiva 
arbetsplats i början av år 2021. Certifikatet 
beviljas på basis av kartläggningen Finlands 
mest aktiva arbetsplats som utreder per-
sonalmotionens och -idrottens status och 
beviljas som erkännande för väl organiserad 
motion och idrott för personalen. Kartlägg-
ningsresultaten kommer i fortsättningen att 
utnyttjas i det fortsatta utvecklingsarbetet 
för att stöda personalens motionsvanor och 
välbefinnande. 

Ändringar i Ilmarinens förvaltning
Ilmarinens ordinarie bolagsstämma hölls den 
25 mars 2021. Som förvaltningsrådets nya 
ordförande började Metsä Groups koncern-
chef Ilkka Hämälä. Bolagsstämman valde sex 
nya ledamöter till förvaltningsrådet: 
• Jussi Herlin, styrelsens vice ordförande, 

KONE Oyj
• Turkka Kuusisto, verkställande direktör, 

Posti Group Oyj
• Markku Moilanen, verkställande direktör 

YIT Oyj
• Jukka Moisio, verkställande direktör, 

Nokian Renkaat Oyj
• Minea Pyykönen, direktör för servicesek-

torn, Fackförbundet Pro rt
• Jani Ylälehto, ordförande, Finlands  

Transport och Logistik SKAL rf.
Som nya ledamöter i Ilmarinens styrelse började:
• Marja-Liisa Rajakangas, direktör, kommuni-

kation och HR, STTK
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• Jukka Erlund, ekonomi- och finansdirektör, 
Kesko Abp

• Vesa-Pekka Kangaskorpi, koncernchef, 
Keskisuomalainen Oyj

Styrelseordförandena fortsätter sitt arbete 
i oförändrad sammansättning. Ordförande för 
styrelsen är verkställande direktör för Valmet 
Oyj Pasi Laine och vice ordföranden är ordfö-
rande för FFC Jarkko Eloranta samt verkstäl-
lande direktör för Finlands Näringsliv EK Jyri 
Häkämies. 

Till styrelsens nominerings- och ersätt-
ningsutskott hör Pasi Laine (ordf.), Jarkko 
Eloranta och Jyri Häkämies. Till revisions- 
och riskhanteringsutskottet hör Seppo Parvi 
(ordf.), Jukka Erlund, Matti Harjuniemi och 
Timo Kokkila.

Händelser efter redovisningsperioden
Det uppnåddes en lösning om den konkurs-
försatta pensionskassan Liikennepalvelualo-
jen eläkekassa Viabek, och avsikten är att 
överföra Viabeks pensionsansvar till arbets-
pensionsbolagen inom den privata sektorn. 
Enligt överenskommelsen överförs Viabeks 
löpande pensioner, arbetstagarnas och före-
tagarnas intjänade pensionsförmåner samt 
huvuddelen av Viabeks tillgångar till arbets-
pensionsbolagen. Överenskommelsen har 
ingen inverkan på pensionstagarnas och de 
försäkrades förmåner. 

I samband med arrangemanget mottar 
Ilmarinen ansvar för ca 63 miljoner euro och 
som en följd av det försvagas solvensnivån 
med 0,05 procent. Som täckning av ansvaren 
överförs de icke omtvistade tillgångarna från 
Viabek, och den andel av tillgångarna som 
saknas kompletteras enligt bestämmelserna 
om gemensamt ansvar vid konkurs gemen-
samt av alla arbetspensionsförsäkringsbolag 
inom den privata sektorn. De tillgångar som 
eventuellt återförs från Viabeks öppna omt-
vistade fordringar betalas via det gemen-
samma ansvaret till arbetspensionsbolagen. 
Arbetspensionsbranschens önskan är att 
lagstiftningen om likvidation och konkurs som 
avser arbetspensionsförsäkringsbolagen för-
tydligas med tanke på framtida fall.

Framtidsutsikter och centrala  
osäkerhetsfaktorer
Världsekonomin håller på att återhämta sig 
från den djupa recessionen 2020 och åter-
hämtningen från krisen tar tid. Världsekono-
min väntas emellertid öka med cirka 6 pro-
cent år 2021. I Finland väntas den ekonomis-
ka tillväxten vara cirka 3 procent. 

Som en följd av den ekonomiska åter-
hämtningen och slopandet av den tillfälliga 
nedsättningen av ArPL-avgiften väntas Ilma-
rinens premieinkomst klart öka under 2021. 
En ökning av lönesumman väntas förbättra 
omkostnadsintäkterna och resultatet av om-
kostnadsrörelsen jämfört med året innan. 

Centralbankernas och staternas stimu-
leringsåtgärder väntas fortsätta i syfte att 
stöda marknaden och inflationen väntas förbli 
låg, men likväl positiv, trots den exceptio-
nellt lätta penningpolitiken. De ekonomiska 
utsikterna är fortfarande osäkra och oron på 
marknaden kan snabbt tillta om åtgärderna 
för att förhindra spridningen av coronaviruset 
och vaccinationerna inte lyckas på önskat 
sätt. Andra viktiga osäkerhetsfaktorer är bl.a. 
en tillspetsning av de geopolitiska kriserna 
eller en snabbare inflationstakt än förväntat. 
Den långsiktiga avkastningsförväntningen på 
placeringstillgångarna är låg särskilt på grund 
av den låga räntenivån och den höga värde-
ringsnivån på riskfyllda tillgångsklasser. 

De viktigaste riskerna som inverkar på Ilma-
rinens verksamhet och arbetspensionssys-
temet ansluter sig till utvecklingen av sys-
selsättningen och lönesumman, allt tidigare 
begynnande 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
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Resultatanalys, mn euro 1.1–31.3.2021 1.1–31.3.2020 1.1–31.12.2020

Resultatets uppkomst

Försäkringsrörelsens resultat -6 -8 -3
Resultatet av placeringsverksamheten till verkligt 
värde 1 398 -2 654 1 726

+ Nettointäkter av placeringsverksamheten till 
verkligt värde 2 545 -3 786 3 529

- Avkastningskrav på ansvarsskulden -1 147 1 131 -1 803
Resultat av omkostnadsrörelsen 11 13 43
Övrigt resultat 0 0 3
Totalresultat     1 403 -2 649 1 769

Solvens och solvensgränser 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020

Solvensgräns, mn euro 8 099 5 529 7 016
Solvenskapitalets maximibelopp, mn euro 24 296 16 587 21 048
Solvenskapital , mn euro 13 923 8 112 12 542
Solvensnivå % 1) 132,8 120,7 130,2
Solvensställning 2) 1,7 1,5 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 1.1–31.3.2021 1.1–31.3.2020 1.1–31.12.2020

Premieinkomst, mn euro 1 382 1 485 5 220

Nettointäkter av placeringsverksamheten till 
verkligt värde, mn euro 2 545 -3 786 3 529

Nettointäkter av placeringsverksamheten på sys-
selsatt kapital, % 4,8 -7,5 7,1

31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020

Ansvarsskuld, mn euro 44 510 40 847 43 539

Solvenskapital, mn euro 1) 13 923 8 112 12 542

    i förhållande till solvensgränsen 1,7 1,5 1,8

Pensionstillgångar, mn euro 2) 56 365 47 392 54 014

   i procent av ansvarsskulden 132,8 120,7 130,2

ArPL-lönesumma, mn euro  3) 22 150 21 090 21 505

FöPL-arbetsinkomstsumma, mn euro 3) 1 660 1 598 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

31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020

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

Ränteplaceringar  
sammanlagt

17 212,4 31,1 15 524,5 33,5 17 799,4 33,4 15 017,6 27,1 30,6 33,2

Lånefordringar ¹⁾ 1	832,4 3,3 1	099,1 2,4 1	747,3 3,3 1	832,4 3,3 2,4 3,3

Masskuldebrevslån 14	090,8 25,4 13	325,5 28,7 13	838,2 26,0 8	766,1 15,8 17,2 27,2

Övriga finansmarknads-
instrument och insättningar 
¹⁾ ²⁾

1	289,2 2,3 1	099,9 2,4 2	213,9 4,2 4	419,1 8,0 11,0 2,8

Aktieplaceringar  
sammanlagt

27 391,6 49,4 20 291,4 43,7 25 162,2 47,2 27 301,8 49,3 42,3 47,1

Noterade aktier ³⁾ 20	564,3 37,1 14	671,4 31,6 19	052,1 35,8 20	474,5 36,9 30,2 35,6

Kapitalplaceringar ⁴⁾ 5	773,6 10,4 4	643,6 10,0 4	985,0 9,4 5	773,6 10,4 10,0 9,4

Onoterade aktier ⁵⁾ 1	053,7 1,9 976,4 2,1 1	125,2 2,1 1	053,7 1,9 2,1 2,1

Fastighetsplaceringar 
sammanlagt

6 351,6 11,5 6 525,0 14,1 6 246,0 11,7 6 369,9 11,5 14,1 11,8

Direkta fastighets- 
placeringar

5	762,0 10,4 5	892,8 12,7 5	657,1 10,6 5	763,6 10,4 12,7 10,6

Fastighetsplaceringsfonder 
och kollektiva investeringar

589,6 1,1 632,1 1,4 589,0 1,1 606,3 1,1 1,4 1,1

Övriga placeringar  4 469,0 8,1 4 062,2 8,8 4 076,4 7,7 4 447,9 8,0 9,6 8,3

Placeringar i hedgefonder ⁶⁾ 3	367,7 6,1 2	636,6 5,7 2	952,1 5,5 3	367,7 6,1 5,7 5,5

Tillgångsplaceringar 71,6 0,1 67,5 0,1 93,1 0,2 327,1 0,6 0,6 0,0

Övriga placeringar ⁷⁾ 1	029,8 1,9 1	358,1 2,9 1	031,2 1,9 753,2 1,4 3,3 2,8

Placeringar sammanlagt 55 424,6 100,0 46 403,1 100,0 53 284,1 100,0 53 137,2 95,9 96,6 100,3

Derivatens inverkan 0,0 2	287,4 4,1 3,4 -0,3

Placeringar till verkligt 
värde

55 424,6 100,0 46 403,1 100,0 53 284,1 100,0 55 424,6 100,0 100,0 100,0

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, 
%

31.3.2021 31.3.2021 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020

mn euro mn euro % % %

Ränteplaceringar  
sammanlagt 345,9 17 533,0 2,0 -6,9 -0,4

Lånefordringar 1) 27,1 1 778,7 1,5 0,5 -0,9

Masskuldebrevslån 293,6 13 961,4 2,1 -7,9 0,0

Övriga finansmarknadsinstru-
ment och insättningar 1)2) 25,1 1 792,9 1,4 0,1 -3,7

Aktieplaceringar sammanlagt 2 288,9 25 127,1 9,1 -12,8 12,4

Noterade aktier 3) 1 564,2 18 969,9 8,2 -18,2 11,9

Kapitalplaceringar 4) 703,0 5 114,9 13,7 6,8 12,9

Onoterade aktieplaceringar 5) 21,7 1 042,3 2,1 2,9 19,0

Fastighetsplaceringar 
sammanlagt 53,3 6 274,1 0,8 1,7 0,4

Direkta fastighetsplaceringar 49,4 5 684,7 0,9 1,8 0,7

Fastighetsfonder och kollekti-
va investeringsföretag 4,0 589,4 0,7 1,0 -2,1

Övriga placeringar  
sammanlagt -134,3 4 221,4 -3,2 8,1 20,2

Placeringar i hedgefonder 6) 123,8 3 048,4 4,1 1,6 3,7

Tillgångsplaceringar 0,6 84,6 - - -

Övriga placeringar 7) -258,7 1 088,5 -23,8 23,8 71,7

Placeringar sammanlagt 2 553,8 53 155,5 4,8 -7,5 7,1

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

-8,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettointäkter av placerings-
verksamheten till verkligt 
värde

2 545,0 53 155,5 4,8 -7,5 7,1


