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global reporting initiative
GRI-jämföRelse Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell  
sammanslutning som utvecklar anvisningar för rapporteringen av hållbar 
utveckling. I Ilmarinen har dessa anvisningar använts som en referensram  
vid utvecklandet av rapporteringen, även om bolaget inte direkt följer  
anvisningarna i sin rapportering. 

i lmarinens nyckeltal 1
ilmarinen som en del av samhället 2
verkställande direktörens översikt 3
Förvaltningsrådet och styrelsen 5
ledningsgruppen, avdelningschefer och övriga ledning 7

verksamhetsberättelse 9
resultaträkning 20
Balansräkning 21
nyckeltal och analyser 23
styrelsens förslag till vinstdisposition 28
revisionsberättelse 29

Innehåll:



 1

Ilmarinen årsredovisning 2009

ilmarinen är ett arbetspensionsförsäkrings
bolag som har i uppgift att sköta det lagstad
gade arbetspensionsskyddet för arbetstagare och 
företagare. 

 2009 Förändring, % 2008 2007 2006 2005

ilmarinen sköter också de placeringstillgångar 
som utgör täckning för framtida pensioner.
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Premier, mn euro 3 184,1 –2,5 3 264,4 2 772,5 2 652,6 2 346,0
Utbetalda pensioner, mn euro 3 059,1 13,2 2 703,3 2 398,4 2 239,1 2 035,8
driftskostnader som täckts med  
omkostnadsinkomsten, mn euro
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ansvarsskuld, mn euro 22 609,7 9,7 20 612,8 22 661,1 20 917,2 18 891,3
Balansomslutning till verkligt värde, mn euro 28 026,3 22,7 22 840,9 25 964,0 23 635,4 21 553,0
verksamhetskapital, mn euro 4 876,9 82,5 2 673,0 6 068,8 5 828,0 5 090,1

% av ansvarsskulden 24,0 14,0 32,5 33,7 32,0
i förhållande till solvensgränsen 2,7 2,0 2,0 2,4 2,5

Placeringar till verkligt värde, mn euro 25 179,8 20,6 20 871,7 23 663,6 22 994,9 20 983,2
avkastning på placeringar till verkligt värde, % 15,8 –17,7 5,7 8,5 12,1
Pensionstagare 28 2 982 3,4 273 605 262 971 257 884 243 775
arPlförsäkringar 35 840 0,1 35 793 34 113 31 551 31 386
arPlförsäkrade 472 000 –1,7 480 000 417 000 387 000 357 000
FöPlförsäkringar 52 243 –1,1 52 814 51 289 49 898 49 495
antal fast anställda 31.12 558 3,5 539 545 543 541

31.12.2009

Ilmarinen i korthet…
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A  
nsvarsfullhet utgör en oskilj-
aktig del av Ilmarinens dagliga 
verksamhet för att sköta det 
lagstadgade pensionsskyddet. 

Ilmarinen är ett ömsesidigt bolag som ägs 
av sina kunder. Bolagets företagsansvar styrs 
av dess värden, anvisningar om god försäk-
ringssed, ägarpolitik och riskhanteringspo-
litik. Ilmarinen förband sig också som det 
första finländska bolaget till FN:s principer 
för ansvarsfulla investeringar genom att 
underteckna dem i mars 2006.

Ilmarinen deltar tillsammans med arbets-
marknadsparterna och andra intressentgrup-
per i utvecklandet av det finländska arbets-
pensionssystemet och finansieringen av det. 
År 2009 deltog Ilmarinen i utstakningen av 
det finländska pensionssystemets och arbets-
livets framtid genom att ha representanter i 
bland annat pensionsförhandlingsgruppen 
som leds av Pensionsskyddscentralens 
verkställande direktör Jukka Rantala och i 
arbetslivsgruppen som leds av direktören för 
Finlands Näringsliv Jukka Ahtela.

Ilmarinen stöder de anställda i kundföre-
tagen att orka och stanna längre i arbetslivet 
genom att tillhandahålla tjänster för främ-
jande av välbefinnandet i arbetet och därtill 
anslutet forskningsarbete samt genom att 
bevilja yrkesinriktad rehabilitering.

Företagsansvar innebär också 
växelverkan och skapande av förtroende 
mellan olika intressentgrupper. Kunder, 
personalen och andra intressentgrupper 

IlmaRInen som en del av samhället

i lmarinen som en del  av samhället

får på många sätt sin röst hörd i Ilmarinens 
verksamhet. Ilmarinen för dialog med sina 
intressentgrupper i många samverkansforum, 
t.ex. i delegationerna för bolagets kunder och 
försäkrade. Ilmarinen insamlar och beaktar 
sina kunders och intressentgruppers åsikter 
också med hjälp av olika undersökningar och 
enkäter. 

För att koordinera bolagets företagsan-
svarsfrågor har Ilmarinen utnämnt en sär-
skild kommitté som består av experter från 
bolagets olika verksamhetsområden.

Ilmarinen följer förvaltningskoden 
för börsnoterade bolag i Finland. 
På grund av lagstiftningen är arbetspensions-
bolagen emellertid tvungna att avvika från 
rekommendationerna på vissa punkter. 

Ilmarinens vision är att vara ett ledande 
arbetspensionsbolag i Finland. Bolagets 
strategiska mål är att vara det första alterna-
tivet vid valet av arbetspensionsbolag, bäst 
avseende placeringsintäkterna på lång sikt, 
etta i fråga om kostnadseffektiviteten och den 
bästa arbetsgivaren.

Inom utvecklingen av affärsverksamheten 
satsar man de närmaste åren speciellt på 
att utveckla kundservicen, att förbättra 
kostnadseffektiviteten och att effektivera 
partnersamarbetet. Det finländska pensions-
systemets framgång är beroende av Finlands 
samhällsekonomi och företagens utveckling. 
Ilmarinen vill vara en aktiv placerare i det 
finländska näringslivet och främja företagan-
det i Finland.
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veRkställande dIRektöRens öveRsIkt

Ilmarinens värderingar: öppet, ansvarsfullt,     framgångsrikt tillsammans 

Å  
r 2009 var ett exceptionellt 
händelserikt år för Ilmarinen, 
speciellt med beaktande av pla-
ceringsverksamheten. Ilmarinen 

och hela den finländska arbetspensions-
modellen visade sin hållbarhet också under 
den djupa finanskrisen. Det finns inte en 
motsvarande överlevnadshistoria i världen. 
Hos oss medförde krisen inte något tryck 
på att höja pensionsavgifterna och några 
nedskärningar i pensionerna behövde man 
inte ens överväga.

För detta kan vi tacka två särdrag i den 
finländska arbetspensionsmodellen. I det 
finländska systemet står pensionsförmånerna 
i förgrunden och efter detta säkerställer man 
en tillräcklig finansiering av dem. Det andra 
alternativet skulle vara att låta pensionerna 
fluktuera enligt hur väl man lyckas med 
placeringsverksamheten. En annan styrka 
är att risken hos oss fördelas på en mycket 
stor grupp, eftersom det är fråga om en 
försäkring. 

Under året fick vi allt starkare bekräftat 
att vår envetna tro på aktierna lönade sig. Vi 
kunde behålla våra inhemska aktier trots att 
läget var mycket osäkert långt in på våren. 
Detta var möjligt tack vare vår starka solvens 
när krisen bröt ut och det extra spelrum som 
den tillfälliga solvenslagen gav oss.

Trots det svåra ekonomiska läget behöll 
Ilmarinen tron på de finländska bolagen 
och deltog också i ett flertal aktieemissioner. 
Detta hade i sista hand stor nytta för hela den 
finländska samhällsekonomin. 

Vårt ansvarstagande visar också det 
faktum att vi genom olika betalningsarrang-
emang stödde livsdugliga företag som annars 
skulle ha hamnat i tillfälliga svårigheter 
under recessionen. Också återlåningen till 
företag var livligare än normalt och utjämna-
des först då det igen började bli lättare att få 
finansiering från de sedvanliga källorna.

Då verksamhetsmiljön är förknip-
pad med osäkerhetsfaktorer är det rätt 
tid att dryfta de grundläggande frågorna. 
Under vårens lopp tog vi därför fram en ny, 
klarare strategi för Ilmarinen och preciserade 
bolagets värderingar. Strategin fokuserar på 
konkurrensställningen, placeringsintäkterna, 
kostnadseffektiviteten och Ilmarinen som 
arbetsgivare.

Strategiarbetet har överraskande snabbt 
visat resultat. Speciellt glädjande var att den 
största enskilda förbättringen, som kom fram 
i bolagets interna enkät om arbetsklimatet, 
anslöt sig till påståendet: ”Bolaget har en klar 
och tydlig strategi”.

Dryftandet av värderingarna blev en 
gemensam sak och alla som ville delta 
inbjöds att vara med. Vi samlade in berät-
telser och ett hundratal anställda drog olika 

staBil itet  och ansvar
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Ilmarinens värderingar: öppet, ansvarsfullt,     framgångsrikt tillsammans 

76% 
Vår goda omkost-
nadsprocent syns 
också i kundåter-
bäringarna.

workshops. Jag tror att vi på detta sätt växte 
med våra nya värderingar redan innan de 
fick sin slutliga formulering.

Ilmarinens värderingar är: ”öppet, 
ansvarsfullt, framgångsrikt tillsammans”. 
Likadana värderingar finns givetvis också i 
många andra bolag. Formuleringarna kunde 
till och med kopieras, men vår gemensamma 
resa för att ta fram våra värderingar kan 
inte kopieras. Värderingarna måste levas 
personligen.

År 2009 präglades marknaden 
utöver den ekonomiska osäkerheten även av 
en privatisering av offentliga tjänster. Privati-
seringen bidrog till att tiotals tusen personer 
överfördes att omfattas av pensionsskyddet 
inom den privata sektorn. Därtill beslutade 
många arbetsgivare upplösa sin pensions-
stiftelse.

I detta brytningsskede var Ilmarinens 
framgång tredelad: i fråga om försäkrandet 
av affärsinrättningar var resultaten utmärkta 
och i fråga om stiftelser måttfulla. I univer-
sitetens konkurrenssättning klarade vi oss 
dock inte. Jag är glad över att kvaliteten på 
och innehållet i Ilmarinens serviceutbud i 
regel var de som fick det högsta betyget i de 
offentliga konkurrenstävlingarna.
Våra samarbetspartner, OP-Pohjola-gruppen 
och Pohjantähti, möjliggjorde vår framgång 
speciellt inom kundanskaffningen bland 
företagare och små och medelstora företag. 

Våra kunder är självfallet intresse-
rade av hur kostnadseffektivt vi verkar. Det 
är en glädje att presentera år 2009 års siffror. 
Omkostnadsprocenten var 76 procent, vilket 
för egen del också syns i kundåterbäring-
arna. 

Bakom vår goda kostnadseffektivitet 
och även all annan framgång finns en 
personal som är stolta över sitt arbete och 
sitt bolag. Ett stort tack till hela personalen. 
Engagemanget syns också i resultatet av 
undersökningen om den bästa arbetsplatsen, 
som visade att 93 av hundra anställda hos 
oss anser att Ilmarinen i sin helhet är en 
mycket bra arbetsplats. På motsvarande sätt 
upplever 93 procent sin egen arbetsinsats 
som viktig. 

Finlands ekonomi verkar återhämta sig 
långsammare än andra länder från recessio-
nen och den ekonomiska osäkerheten mins-
kar tron på framtiden. Ilmarinen är i gott 
skick och kan svara mot dessa utmaningar. 
Vi vill för egen del stabilisera det finländska 
näringslivet såväl för de arbetstagare som är 
försäkrade hos oss som för pensionstagarna.

Harri Sailas
verkställande direktör

staBil itet  och ansvar
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föRvaltnInG

FÖrvaltningsrÅdet och styrelsen

föRvaltnInGsRådet

Ordförande Jorma Eloranta
verkställande direktör, metso abp,
står i tur att avgå 2010

Vice ordförande Merja Strengell
styrelsens ordförande,  
teknikens akademiker Förbund (teK),
står i tur att avgå 2010

Vice ordförande Antti Herlin
styrelsens ordförande, Kone oyj, 
står i tur att avgå 2011

Kim Gran
verkställande direktör, nokian tyres oyj, 
står i tur att avgå 2010

Ilkka Hämälä
verkställande direktör, oy metsäBotnia ab,
står i tur att avgå 2010

Liisa Joronen
styrelsens ordförande, sol Palvelut oy,
står i tur att avgå 2010

Pasi Kallio
glasarbetare, Pilkington automotive  
Finland oy,
står i tur att avgå 2011

Kari Kauniskangas
vice verkställande direktör, yit corporation,
står i tur att avgå 2011

Timo Kohtamäki
verkställande direktör, lemminkäinen  
corporation,
står i tur att avgå 2011

Veikko Kuusakoski
styrelsens ordförande, Kuusakoski group oy,
står i tur att avgå 2010

Tarja Lankila
ordförande, Fackförbundet suora rf,
står i tur att avgå 2010

Kalle Leinonen
logistikkoordinator, Johnsondiversey,  
Finland,
står i tur att avgå 2010

Matti Lievonen
verkställande direktör, neste oil abp,
står i tur at avgå 2010

Jarmo Mikkonen
verkställande direktör, securitas oy,
står i tur att avgå 2011

Sinikka Mönkäre
verkställande direktör,  
ray (Penningautomatföreningen),
står i tur att avgå 2011

Jaakko Nevanlinna
verkställande direktör, aina group oyj,
står i tur att avgå 2011

Krister Olsson
ordförande, Finlands taxiförbund rf. ,
står i tur att avgå 2011 

Jussi Pesonen
verkställande direktör,  
UPmKymmene corporation,
står i tur att avgå 2011 

Veli-Matti Puutio
verkställande direktör, osuuskauppa arina,
står i tur att avgå 2011

Timo Räty
ordförande, Bil och transportbranschens 
arbetarförbund aKt rf. ,
står i tur att avgå 2010

Jari Sarjo
verkställande direktör, lassila & tikanoja oyj,
står i tur att avgå 2010

Riitta Tiuraniemi
verkställande direktör, dna ab,
står i tur att avgå 2011
 
Juha Vanhainen
country manager Finland, stora enso,
står i tur att avgå 2010

Kalevi Vanhala
står i tur att avgå 2009

Esa Vilkuna
ordförande,  
Post och logistikunion PaU rf,
står i tur att avgå 2010

ilmarinens styrelse från vänster: hannu syrjänen, riku aalto, leila Kostiainen, george Berner, markku vesterinen, lauri lyly och anne Berner
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FÖrvaltningsrÅdet och styrelsen

styRelse

mandatperioden för samtliga  
styrelsemedlemmar och suppleanter  
upphör den 31 december 2013.

Ordförande Hannu Syrjänen 
verkställande direktör, sanoma abp
f. 1951, ekonom, jur.kand.

Vice ordförande Leif Fagernäs 
verkställande direktör,  
Finlands näringsliv eK
f. 1947, jur.kand.

Vice ordförande Lauri Lyly
ordförande, Finlands Fackförbunds  
centralorganisation FFc rf
f. 1953

Jukka Alho 
Koncernchef, itella
f. 1952, dipl.ing. 

George Berner
verkställande direktör, Berner aktiebolag
f. 1948, dipl.ing.

Reijo Karhinen
chefdirektör, oPPohjolagruppen
f. 1955, ekon.mag.

Leila Kostiainen
generalsekreterare,  
tjänstemannacentralorganisationen sttK
f. 1950, jur.kand.

Leena Niemistö
verkställande direktör, oy dextra ab
f. 1963, med.dr

Kristian Pullola
vice President, head of treasury and  
investor relations, nokia corporation
f. 1973, ekon.mag.

Markku Vesterinen
verkställande direktör, Ömsesidiga  
livförsäkringsbolaget suomi
f. 1951, fil . l ic. ,  sgF

Matti Viljanen
ordförande, aKava rf
f. 1949, ingenjör

suppleanter

Riku Aalto
ordförande, metallarbetarförbundet rf
f. 1965, kandidat i administrativa  
vetenskaper

Anne Berner
verkställande direktör, oy vallila ab
f. 1964, ekon.mag.

Timo Parmasuo
styrelsens ordförande, meconet oy
f. 1950, ingenjör

Hannu Rautiainen
direktör, företagslagstiftning,  
Finlands näringsliv eK
f. 1952, vicehäradshövding, ekonom

från vänster: hannu rautiainen, reijo Karhinen, matti viljanen, Kristian Pullola, leena niemistö, Jukka alho, timo Parmasuo och leif Fagernäs
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föRvaltnInG

IlmaRInens lednInGsGRupp

Harri Sailas
verkställande direktör
f. 1951, ekonom,
i ilmarinens tjänst sedan 2006

Jaakko Tuomikoski
vice verkställande direktör, ekonomi
f. 1950, fil .mag., sgF,
i ilmarinens tjänst sedan 1981

Timo Ritakallio
vice verkställande direktör,  
Placeringsverksamhet
f. 1962, jur.kand., mBa,
i ilmarinens tjänst sedan 2008

Timo Aro
direktör, Kundrelationer
f. 1955, med.o.kir.dr, m.sc.,
i i lmarinens tjänst sedan 1994

Pirkko Auvinen
direktör, Juridiska ärenden
f. 1950, jur.kand.,
i i lmarinens tjänst sedan 1974

Juhani Karjasilta
direktör, datateknik 
f. 1959, dipl.ing.,
i i lmarinens tjänst sedan 2002

Sini Kivihuhta
direktör, Pensionsförsäkringar
f. 1959, jur.kand.,
i i lmarinens tjänst sedan 1983

Tuula Kosonen
Personalens representant
f. 1959, tradenom,
i ilmarinens tjänst sedan 1999

Hillevi Mannonen
direktör, aktuariefunktionen och  
riskhantering
f. 1958, fil .kand., sgF,
i ilmarinens tjänst sedan 1997

Päivi Sihvola
direktör, Kommunikation och personal
f. 1957, fil .kand.,
i i lmarinens tjänst sedan 2008
 

avdelnIGschefeR och övRIG 
lednInG

kundRelatIoneR

Storkunder och mäklarkontakter
Försäljningsdirektör ilari Jämsen

Företagskunder och partnerkontakter
Försäljningsdirektör Jorma hokkanen

Stödtjänster för partnerkontakter och  
försäljning 
avdelningschef Jukka Welling

Marknadsföring
marknadsföringsdirektör Jouni saarinen

Kundlösningar
direktör timo aro

Tjänster för välbefinnande i arbetet
avdelningschef Kati huoponen

Utveckling
Utvecklingschef soili Flygar

pensIonsföRsäkRInGaR

Kundtjänst
Kundtjänstdirektör mika Paananen

Kundtjänst
avdelningschef Paula ojalaruuth

Pensionsrådgivning
avdelningschef Jari matveinen

Försäkringar
Försäkringsdirektör tiina nurmi
tjf. Kirsti Koponen

Kundtjänst för storkunder
avdelningschef minna hakkarainen

Inkomstregistret
avdelningschef mika Paananen

Inkasso- och betalningsrörelse
avdelningschef markku riikonen

Pensioner
Pensionsdirektör anne Koivula

ilmarinens ledningsgrUPP från vänster: harri sailas, hillevi mannonen, Jaakko tuomikoski, sini Kivihuhta och timo ritakallio

ledningsgrUPP,  avdelningscheFer 
och Övrig ledning
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Invalidpension och rehabilitering
avdelningschef tuire hakonen

Pensionsavdelning
avdelningschef tarja hurskainen

Försäkringsmedicinskaexperter
Överläkare seppo Kettunen

Pensionsutbetalningen
avdelningschef eevaliisa rahikainen

Utveckling
Utveclingsdirektör irmeli Kesonen

placeRInGsveRksamhet

Värdepappersplaceringar
värdepappersplaceringsdirektör  
mikko mursula

Ränteplaceringar
direktör Jari eskelinen

Allokering och alternativa placeringar
direktör ville helske

Aktieplaceringar
aktieplaceringsdirektör matti rusanen

Övriga placeringar
direktör esko torsti

Fastighetsplaceringar
Fastighetsdirektör tomi aimonen

Kapitalplaceringar och onoterade  
aktieplaceringar
Kapitalplaceringsdirektör mikko räsänen

Företagsfinansiering
Företagsfinancieringsdirektör  
vesa Pohjankoski

Placeringsförvaltning
Placeringsförvaltningsdirektör  
heidi Koskinen

Värdepappersförvaltning
avdelningschef annika lucander

ekonomI

Ekonomi 
redovisningsdirektör Pirjo Pohjankoski

Controllerfunktioner
avdelningschef anu Kallio

Interna tjänster
avdelningschef olliveikko Kurvinen

Forskning
Forskningschef yrjö norilo

aktuaRIefunktIonen och  
RIskhanteRInG

Matematiska ärenden
avdelningschef Barbara d’ambrogiola

Riskhantering
riskhanteringschef Kai sotamaa

kommunIkatIon och peRsonal

Kommunikation
Kommunikationschef vappu aura

Personalutveckling
Personalutvecklingschef  
Barbro BjörkestamBärlund

Personal
Personalschef arja savolainen

datateknIk

Datatekniska tjänster
avdelningschef Juha Junnelin

Dataförvaltning
avdelningschef Jukka hirvinen

Företagsplanering
Utvecklingschef toni äikäs

juRIdIska äRenden 

avdelningschef Pirkko auvinen

InteRn RevIsIon

chef för intern revision  
heidi Weissman

från vänster: Pirkko auvinen, timo aro, Päivi sihvola, Juhani Karjasilta och tuula Kosonen
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Den ekonomiska utvecklingen
År 2009 lättade finanskrisen något och övergick i en realekonomisk 
tillbakagång, vilket präglade den globala ekonomiska utvecklingen 
under året. Aktiekurserna sjönk ytterligare i januari−februari och 
nivån på krediternas risktillägg ville inte normaliseras. I början av 
mars nådde kurserna bottennivån. Efter detta började en snabb 
uppgång av aktiekurserna, vilket pågick under flera månader på 
samtliga marknader och samtidigt började också företagslånens kre-
ditriskpremier sjunka. På hösten hade kursutvecklingen inte längre 
någon klar riktning.

I takt med denna utveckling började den kraftiga undervärde-
ringen av värdepapperen, som belastat placeringsverksamheten 
i slutet av 2008, småningom att avta. Avkastningsprocenten på 
placeringarna enligt verkligt värde var höga och arbetspensions-
placerarnas beräknade förluster under året innan har till stor del 
kompenserats. 

De kraftiga och omfattande stimulansåtgärder som tillämpades 
inom världsekonomin hindrade recessionen från att fördjupas till en 
fullständig depression, men kunde inte hindra de omfattande nega-
tiva återverkningarna som krisen fick för realekonomin. Situationen 
förbättrades först mot slutet av år 2009, först i Asien och USA och 
sedan något långsammare i Europa. Den stigande arbetslösheten 
håller först nu på att avmattas i tillväxtländerna. 

Enligt preliminära uppgifter var Finlands reella bruttonational-
produkt år 2009 drygt 7 procent lägre än ett år tidigare. Världs-
handelns fall till följd av den globala recessionen och den kraftiga 
nedgången i den för Finland relativt viktigaste exporten till Ryssland 
har försvagat exportefterfrågan mer än i övriga euroländer. På 
arbetspensionsmarknaden minskade den försäkrade lönesumman 
under året. Den försämrade ekonomiska situationen syntes också 
i ett minskat antal nyetablerade företag. Allmänt uppskattas det 
att Finlands ekonomi kommer att vända uppåt först flera månader 

senare än i de övriga europeiska länderna. Arbetslösheten väntas 
öka ännu under år 2010.

Efter vidtagna stimulansåtgärder är räntenivån generellt på en 
mycket låg nivå. Konsumentpriserna var i slutet av år 2009 på en 
lägre nivå än ett år tidigare, varför realavkastningen på placeringarna 
år 2009 var till och med högre än den nominella avkastningen.

Utvecklingen av arbetspensionssystemet
År 2009 gjordes det endast små ändringar i grunderna för faststäl-
landet av arbetspensionen. De viktigaste av dem var att mildra 
livslängdskoefficientens totalinverkan i fråga om invalidpensionerna 
och de ålderspensioner som beviljas efter dem. I enlighet med 
Sata-kommitténs förslag beslutade man ändra det totala pensions-
skyddets struktur så att det till pensionsskyddet fogas en så kallad 
garantipension. I och med denna ändring som träder i kraft 2011 
utökar tilläggsarbete inte längre den totala pensionen i fråga om 
de minsta intjänade pensionerna. Utöver de minsta pensionerna 
var också de största pensionerna föremål för pensionspolitiska 
diskussioner. Social- och hälsovårdsministeriet bad Pensionsskydds-
centralen utreda möjligheterna att begränsa de största pensionerna 
genom att införa ett pensionstak inom arbetspensionssystemet. 
Utredningen visade emellertid att detta skulle vara en ineffektiv 
lösning med tanke på målet och passa dåligt in i det lagstadgade 
arbetspensionssystemet.

Arbetsmarknadens centralorganisationer offentliggjorde den 22 
januari 2009 sitt förslag till ändringar av arbetspensionsavgiften, 
vissa arbetspensionsförmåner och arbetslöshetsskyddet under 
de närmaste åren. Enligt förslaget, som även kallats den sociala 
inkomstuppgörelsen, skulle arbetspensionsavgiften år 2010 vara 
på samma nivå som år 2009, men den skulle höjas årligen med 
0,4 procentenheter under åren 2011−2014, dvs. sammanlagt med 
1,6 procentenheter. Ett villkor enligt förslaget är att arbetsgivarnas 
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folkpensionsavgift slopas, och arbetsmarknadsparterna utgick i sitt 
förslag också ifrån att löntagarna kompenseras för höjningen av 
arbetspensionsavgiften i alla inkomstklasser i inkomstbeskattningen. 
Lagstiftningen angående arbetsgivarens folkpensionsavgift och 
arbetspensionsavgiften år 2010 verkställdes enligt förslaget. 

Den sociala inkomstuppgörelsen tryggar för egen del finansie-
ringen av arbetspensionsskyddet på lång sikt. Finlands befolknings-
struktur blir allt mer ålderstung och denna utveckling förstärker 
den snabbt ökande genomsnittliga livslängden. Hanteringen av 
finansieringsbalansen belastas inom de närmaste åren också av 
den låga sysselsättningsgraden som recessionen gett upphov till. 
Pensionsskyddscentralen offentliggjorde i november nya prognoser 
för utvecklingen av arbetspensionssystemets utgifter, avgifter och 
fonder. Avgiftsnivån väntas inom ett par årtionden stiga något högre 
än vad som angetts i tidigare prognoser.

På grund av detta råder det en omfattande förståelse för nöd-
vändigheten att förlänga yrkesbanorna i bägge ändar såväl med 
tanke på hela samhällsekonomin som med tanke på arbetspensio-
nernas finansiering. Man är emellertid oenig om metoderna för att 
uppnå dessa mål, vilket kom fram i samband med statsminister 
Matti Vanhanens förslag i februari om en höjning av den formella 
pensionsåldern. Arbetsmarknadsparterna ansåg att förslaget var 
misslyckat både i fråga om dess inverkan och det sätt på vilket det 
skulle verkställas. 

Meningsskiljaktigheterna avgjordes genom ett avtal mellan 
arbetsmarknadsorganisationerna och regeringen den 11 mars 2009. 
Enligt avtalet är målet att under år 2009 ta fram åtgärder med vilka 
den förväntade pensioneringsåldern höjs med tre år fram till år 
2025. Man beslutade sköta arbetet i två arbetsgrupper som bildats 
av de centrala arbetsmarknadsorganisationerna i samarbete med 
representanter för statsmakten. Förändringarna i åldersstrukturen 
och de incitament för en senareläggning av pensioneringen som 
ingick i pensionsreformen år 2005 bidrar med cirka hälften av den 
eftersträvade höjningen. Arbetsgruppernas mandattider förlängdes 
fram till slutet av januari 2010. Inom denna tid uppnådde arbets-
gruppen som behandlat utvecklandet av arbetslivet enighet i fråga 

om åtgärdspaketet. Arbetsgruppen som dryftade åtgärder inom 
pensionssystemet var oenig om i vilken grad det krävs ytterligare 
åtgärder för att uppnå målen. Regeringen reserverade därefter en 
månad för att göra upp bedömningar och för att själv utvärdera 
hur långt de avtalade åtgärderna räcker. I vilket fall som helst kan 
åtgärderna väntas ge resultat först efter något år, då recessionens 
inverkan på sysselsättningsnivån avtar.

I november 2008 stiftades en lag som medför tillfälliga lindringar 
i arbetspensionsbolagens solvenskrav fram till slutet av år 2010. 
Den viktigaste motiveringen till lagändringen var att undvika en 
tvångsförsäljning av de finländska aktierna i arbetspensionsbolagens 
placeringsportföljer, vilket ytterligare skulle ha påskyndat kursned-
gången. Då finanskrisen lättade under de första månaderna år 2009 
kunde man konstatera att man genom lagändringen uppnått de mål 
som uppställts för den. 

Solvensbestämmelserna hade fungerat väl under normala fluk-
tuationer på placeringsmarkanden. De hade emellertid inte dimen-
sionerats för att klara sådana exceptionella kursfall som inträffade 
under år 2008. Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte i maj en 
bredbasig arbetsgrupp och expertarbetsgrupp för att dryfta behovet 
att förnya solvensbestämmelserna på lång sikt. Arbetsgruppernas 
mandattid pågår fram till slutet av mars 2010. Expertarbetsgruppen 
förväntas ge konkreta förslag, vilka den bredbasiga arbetsgruppen 
sedan utvärderar bland annat ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
Expertarbetsgruppen beslutade på hösten 2009 föreslå en för-
längning av giltighetstiden för den tillfälliga lagen med två år, dvs. 
fram till slutet av år 2012. Regeringens proposition i enlighet med 
förslaget överläts till riksdagen den 12 februari 2010. Förlängningen 
ansågs nödvändig för att arbetspensionsanstalterna skulle ha infor-
mation om placeringsverksamhetens ramvillkor för planeringen 
av placeringsverksamheten tillräckligt långt in i framtiden. Under 
beredningsarbetet har man framfört olika åsikter om huruvida det 
skulle vara ändamålsenligast att helt omarbeta solvensbestämmelser-
nas struktur eller att utveckla de befintliga solvensramarna. 

Utredningen av arbetspensionssystemets konkurrensförhållanden 
fortsatte under år 2009. I den tjänstemannaarbetsgrupp som leds av 
social- och hälsovårdsministeriet sammanställdes ett förslagspaket i 
anslutning till detta. Förslagen behandlades vid diskussionsmöten 
på hösten 2009, men endast få av förslagen fick något betydande 
understöd. I de flesta fall ansåg man att de framförda förslagen inte 
skulle öka kostnadseffektiviteten eller skapa förutsättningar för goda 
placeringsavkastningar. På så sätt skulle de inte heller bidra till att 
stärka systemets förmåga att sörja för pensionsskyddet. Allt som allt 
torde utredningen om konkurrensförhållanden i sinom tid leda till 
lagstiftningsåtgärder, vilkas innehåll det tillsvidare är för tidigt att 
säga något om.

Ilmarinens resultat och solvens
För Ilmarinen var år 2009 tudelat. Den avmattade finanskrisen 
bidrog till en snabb förbättring av placeringsavkastningen, men 
samtidigt innebar den allt djupare realekonomiska krisen både ett 
minskat antal försäkrade och en svag minskning i den försäkrade 
lönesumman. 
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Nettoavkastningen på Ilmarinens placeringar enligt verkligt 
värde var 15,8 procent år 2009 (− 17,7 procent år 2008). Verksam-
hetskapitalet, dvs. skillnaden mellan bolagets tillgångar värderade 
till verkligt värde och bolagets ansvar ökade till 4 876,9 miljoner 
euro från att ha varit 2 673,0 miljoner euro året innan. Verksamhets-
kapitalet uppgick i slutet av år 2009 till 24,0 (14,0) procent av den 
ansvarsskuld som används vid beräkningen av solvensen. Verksam-
hetskapitalet utökade det belopp av utjämningsansvaret som enligt 
den tillfälliga lagstiftningen ska jämställas med verksamhetskapitalet 
med 845,4 (792,9) miljoner euro. Utan denna post skulle verksam-
hetskapitalet ha varit 4 031,5 (1 880,1) miljoner euro och bolagets 
solvensnivå 19,1 (9,5) procent.

Verksamhetskapitalet avser att bära riskerna inom placerings-
verksamheten. Kontrollgränserna för arbetspensionsbolagens 
verksamhetskapital fastställs enligt hur riskfylld bolagets placerings-
bestånd är, vilket bedöms genom att indela placeringarna i klasser 
enligt deras risk och genom att utifrån klassificeringen räkna ut en 
så kallad solvensgräns. Från ingången av år 2007 har klassifice-
ringen gjorts på basis av placeringarnas faktiska risk i de fall när den 
klart avviker från risken enligt placeringens juridiska form. Ilmari-
nens verksamhetskapital var i slutet av räkenskapsperioden 2,7-fal-
digt i förhållande till solvensgränsen. Ett år tidigare var motsvarande 
nyckeltal 2,0. Utan det belopp av utjämningsansvaret som enligt 
den tillfälliga lagstiftningen ska jämställas med verksamhetskapitalet 
skulle solvensställningen ha varit 2,2 (1,3).

Ilmarinens totala resultat år 2009 uppgick till 2 180,4 (− 4 338,1) 
miljoner euro. Resultatet av den försäkringsrörelse som är på 
bolagets eget ansvar var − 22,5 (76,4) miljoner euro och omkost-
nadsrörelsens resultat var 27,7 (34,7) miljoner euro. Resultatet 
av försäkringsrörelsen visar skillnaden mellan den avgiftsandel 
som uppburits i försäkringsavgifterna för täckande av risken och 
utbetalda ersättningar. Omkostnadsresultatet är det belopp med 
vilket avgiftens omkostnadsdelar och andra motsvarande intäkter 
överstiger de driftskostnader som ska täckas med dem. 

Nettointäkterna av placeringsverksamheten till verkligt värde 
uppgick till 3 410,4 (− 4 571,5) miljoner euro. Räntan som gottgörs 
ansvarsskulden var 617,6 (660,2) miljoner euro och förändringen 
i det tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen 
617,7 (− 782,5) miljoner euro. Det tilläggsförsäkringsansvar som 
är bundet till aktieavkastningen binder den ränta som gottgörs 
ansvarsskulden med en andel om tio procent till avkastningen 
på de noterade aktieplaceringarna inom hela arbetspensions-
systemet och överför således aktierisken att till denna del bäras på 
arbetspensionssystemsnivå. Totalt visade placeringsverksamheten 
ett överskott på 2 175,2 miljoner euro. Föregående år visade pla-
ceringsverksamheten ett underskott på 4 449,2 miljoner euro. För 
år 2009 motsvarade räntan som gottgörs ansvarsskulden endast 
en fondränta på tre procent, eftersom avsättningskoefficienten för 
pensionsansvaret var 0.

Resultatet av försäkringsrörelsen som är på bolagets ansvar 
överförs enligt social- och hälsovårdsministeriets grunder till utjäm-
ningsansvaret.

Det belopp som används för nedsättning av ArPL-avgifterna, dvs. 
för kundåterbäringar, fastställs enligt bolagets verksamhetskapital 

och enligt resultatet av bolagets omkostnadsrörelse. Till kundåterbä-
ringar överförs 52,0 (31,0) miljoner euro. Överföringen utgör 0,37 
(0,21) procent av den försäkrade lönesumman och 110 (65) euro 
per arbetstagare som är försäkrad i Ilmarinen. Resten av totalresulta-
tet används för att stärka bolagets verksamhetskapital med undantag 
för den ränta som betalas på garantikapitalet efter att bokslutet har 
fastställts.

Ovan givna uppgifter om resultatet och solvensen grundar sig på 
de nyckeltal och analyser enligt verkligt värde som ges i bilagorna 
till bokslutet. De anger bolagets ekonomiska resultat och ställning 
bättre än resultat- och balansräkningen. Värderingen av placering-
arna i de officiella bokslutet grundar sig på anskaffningsutgiften 
och det resultat som ges i resultaträkningen bestäms utifrån den 
beräkningsgrund som social- och hälsovårdsministeriet fastställer 
på förhand. Skillnaden mellan det bokföringsmässiga totalresultatet 
och resultaträkningens vinst upptas med undantag av förändringen 
av avskrivningsdifferensen i ansvarsskulden. År 2009 var vinsten 
enligt resultaträkningen 3,9 (6,0) miljoner euro. 

Nedanstående kalkyl visar sambandet mellan resultaträkningens 
resultat och totalresultatet till verkligt värde: 
 

år 2009 År 2008
resultat enligt verkligt värde 2 180,4 − 4 338,1 
skillnaden mellan verkligt värde och 
balansvärden dvs. förändring
av värderingsdifferenser − 1 462,5 1 088,2
Förändring av avskrivningsdifferens 0,5 1,9
Förändring av ansvarsskulden
   Förändring av utjämningsansvar 22,5 −76
   Förändring av det ofördelade     
   tilläggsförsäkringsansvaret

− 685,0 3 361,1

   Överföring till kundåterbäringar − 52,0 − 31,0
Räkenskapsperiodens vinst i 
resultaträkningen

 
3,9

 
6,0

Försäkringsbestånd och premieinkomst
Majoriteten av de arbetsgivare som försäkrar sina arbetstagare i 
Ilmarinen ingår ett försäkringsavtal med bolaget. Tillfälliga arbetsgi-
vare kan emellertid redovisa sina arbetspensionsavgifter till arbets-
pensionsförsäkringsbolaget utan att ingå ett försäkringsavtal. 

Den ekonomiska recessionen inverkade år 2009 på utvecklingen 
av Ilmarinens försäkringsbestånd, vilken varit mycket positiv året 
innan. I slutet av år 2009 uppgick antalet ArPL-försäkringar till 
35 840 (35 793), dvs. antalet försäkringar var i praktiken oför-
ändrat. Utöver de arbetsgivare som ingick försäkringsavtal med 
Ilmarinen, redovisade 2 484 (2 054) tillfälliga arbetsgivare sina 
ArPL-försäkringsavgifter till bolaget. Vid årets slut omfattade ArPL-
försäkringarna 472 000 (480 000) försäkrade, vilket är 1,7 procent 
färre än i slutet av föregående år. ArPL-försäkringarnas medelstorlek 
var år 2009 cirka 13 personer, dvs. detsamma som år 2008.

Den försäkrade ArPL-lönesumman i Ilmarinen uppgick till 
14 041,0 (14 623,0) miljoner euro, vilket innebär en minskning på 
4,0 procent jämfört med försäkrade lönesumman året innan. Mark-
nadsandelen som räknats utifrån den försäkrade ArPL-lönesumman 
uppskattas år 2009 ha hållits på minst tidigare nivå.
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Vid utgången av året var antalet FöPL-försäkringar i Ilmarinen 
52 243 (52 814). Ilmarinen är det klart största försäkringsbolaget 
när det gäller försäkrade företagare och bolagets marknadsandel 
har de senaste åren legat runt 30–31 procent mätt enligt premiein-
komst. Den genomsnittliga arbetsinkomsten i FöPL-försäkringarna 
var 20 832 (19 866) euro om året. Arbetsinkomsten ökade från året 
innan med cirka 4,9 procent, vilket är mindre än den lönekoef-
ficient till vilken FöPL-arbetsinkomsterna är bundna och som steg 
med 6,0 procent.

Ilmarinens premieinkomst år 2009 uppgick till 3 184,1 (3 264,4) 
miljoner euro.

I ArPL-avgifter inflöt 2 966,4 (3 059,7) miljoner euro, dvs. 
ArPL-premieinkomsten minskade med 3,1 procent jämfört med året 
innan. De beviljade nedsättningarna av ArPL-avgiften år 2009, dvs. 
kundåterbäringarna, uppgick till sammanlagt 31,1 miljoner euro, då 
det var 74,8 miljoner euro året innan. 

Premieinkomsten av FöPL-försäkringarna uppgick till 217,7 
(204,7) miljoner euro, vilket innebär en ökning på 6,3 procent. 

Kreditförlusterna för utestående ArPL-avgifter utgjorde 12,0 
(8,7) miljoner euro. Trots den försvårade ekonomiska situationen 
skedde det inte någon väsentligt ökning i kreditförlusterna. Kre-
ditförlusterna för utestående FöPL-avgifter uppgick till 2,9 (3,3) 
miljoner euro. Det uppstår emellertid ingen förlust för Ilmarinen på 
grund av kreditförlusterna inom FöPL, eftersom staten inom finan-
sieringssystemet för FöPL-pensioner ersätter de försäkringsavgifter 
som inte fås in av försäkringstagarna.

Ilmarinens samarbetspartner OP-Pohjola-gruppen och Pohjan-
tähti möjliggjorde Ilmarinens framgång speciellt inom kundanskaff-
ningen bland företagare och små och medelstora företag. Överfö-
ringen av försäkringar mellan Ilmarinen och de övriga arbetspen-
sionsbolagen utökade Ilmarinens kundunderlag och premieinkomst 
både i fråga om företagare och små och medelstora företag, och mätt 
i antalet kunder stärkte Ilmarinen sin ställning som marknadsledare. 
Ett flertal pensionsstiftelser och -kassor beslutade under året att 
upplösa sitt pensionsansvar och överföra det till ett arbetspensions-
bolag. Ilmarinen kunde tack vare tre betydande ansvarsöverförings-
beslut stärka sin ställning som försäkrare av storkunder. 

Antalet sålda nya ArPL-försäkringar var 3 886 stycken, vilket 
ökar den årliga ArPL-premieinkomsten med 113,4 miljoner euro. Av 
dessa genererades fyra miljoner genom direkta kundkontakter via 
Ilmarinens nät- eller telefontjänster. Även beträffande överföringen 
av ArPL-försäkringar från andra pensionsbolag uppnådde Ilmarinen 
ett gott resultat. Mätt enligt nettoförändring uppgick vinsten till 357 
försäkringar och 12,1 miljoner euro. 

Antalet sålda nya FöPL-försäkringar uppgick till 4 797 stycken, 
vilket ökar FöPL-premieinkomsten med 16,4 (16,8) miljoner 
euro. Av premieinkomsten för nya FöPL-försäkringar inflöt cirka 
2,7 miljoner euro av kunder som själva tecknade sin försäkring 
via Ilmarinens nättjänst. Ilmarinen var framgångsrik när det gäller 
överföringen av FöPL-försäkringar och kunde redovisa en ökning på 
334 försäkringar och 1,9 miljoner euro. 

Försäkringsavgiftens nivå
Den genomsnittliga ArPL-avgiften för år 2009 var 22,0 procent av 
lönen, dvs. 0,2 procentenheter högre än år 2008. Avgiftsandelen 
för arbetstagare under 53 år var 4,3 procent och för arbetstagare 
som fyllt 53 år 5,4 procent. Arbetsgivarens andel var i genomsnitt 
17,5 procent av lönerna. Arbetsgivarens avgiftsnivå varierar i fråga 
om enskilda försäkringar och är också beroende av arbetspen-
sionsbolagets kundåterbäringar. Ilmarinens kundåterbäringar var i 
genomsnitt 1,3 (3,1) procent av arbetsgivarens avgift. För små och 
medelstora arbetsgivare beviljades därtill en nedsättning på högst 
1,0 procentenhet i syfte att reducera invalidpensionernas utjäm-
ningsansvar. Då denna nedsättning beaktas var arbetsgivarens avgift 
i genomsnitt 16,8 procent.

ArPL-avgiften som fastställts för år 2010 är i genomsnitt 22,0 
procent av lönen, dvs. densamma som år 2009. Små och medelstora 
arbetsgivare beviljas en nedsättning för att jämna ut finansieringsö-
verskottet i arbetslöshetspensionerna. Nedsättningen är beroende 
av arbetsgivarens storlek och är som högst 0,6 procentenheter. 
Då denna nedsättning är mindre än år 2009, stiger arbetsgivarens 
genomsnittliga avgift med 0,1 procentenheter till 16,9 procent. 
Också arbetstagarnas pensionsavgiftsprocent stiger. För arbetstagare 
under 53 år är avgiften 4,5 procent år 2010, dvs. 0,2 procentenheter 
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högre än året innan och för arbetstagare som fyllt 53 år 5,7 procent, 
vilket motsvarar en ökning på 0,3 procentenheter. 

År 2009 var FöPL-avgiften 20,8 procent av den fastställda arbets-
inkomsten. För de företagare som hade fyllt 53 år före ingången av 
räkenskapsåret var FöPL-avgiften emellertid 21,9 procent. År 2010 
är FöPL-avgiften 22,4 procent för företagare som fyllt 53 år före 
räkenskapsårets början och 21,2 procent för övriga. För företagare 
som fyllt 53 stiger avgiften med 0,5 och för övriga med 0,4 procent-
enheter.

Pensioner och verksamhet för främjande av  
arbetsförmågan
År 2009 betalade Ilmarinen sammanlagt 3 059,1 (2 703,3) miljoner 
euro i pensioner.

pensionsutgiften enligt pensionsslag 2009, miljoner euro

ArPL FöPL Totalt

% av  
hela  

pensions -
utgiften

Ålderspensioner 1 806,0 138,6 1 944,6 63,6
Förtida ålderspensioner 183,9 17,6 201,5 6,6
deltidspensioner 29,2 7,2 36,4 1,2
invalidpensioner 423,2 29,1 452,4 14,8
individuella förtidspensioner 0,0 0,0 0,0 0,0
arbetslöshetspensioner 157,2 2,6 159,8 5,2
Familjepensioner 240,3 24,2 264,5 8,6
Sammanlagt 2 839,8 219,3 3 059,1 100,0

Siffrorna i tabellen omfattar både poster som utbetalats direkt till 
pensionstagarna och poster som betalats via ansvarsfördelningen.

antalet pensionstagare 31.12.2009
Pensioner enligt grundskyddet

Pensionsslag ArPL FöPL Totalt %
Ålderspensioner 151 975 18 984 170 959 60,4
Förtida ålderspensioner 13 626 3 083 16 709 5,9
deltidspensioner 3 519 1 010 4 529 1,6
invalidpensioner 35 893 4 252 40 145 14,2
arbetslöshetspensioner 8 717 217 8 934 3,2
Familjepensioner 35 143 6 563 41 706 14,7
Sammanlagt 248 873 34 109 282 982 100,0

Vid utgången av året var antalet pensionstagare 282 982, dvs. 3,4 
procent fler än ett år tidigare, då antalet var 273 605. ArPL-pension 
betalades i slutet av året till 248 873 (240 522) pensionstagare och 
FöPL-pension till 34 109 (33 083) pensionstagare.

Majoriteten av pensionstagarna erhöll ålderspension, dvs. 
66 procent. Andelen ålderspensionstagare ökade från året 
innan med cirka två procentenheter. Andelen invalid- och 
arbetslöshetspensions¬tagare minskade vardera med cirka en 
procentenhet, medan andelen mottagare av övriga pensioner var 
oförändrad. 

pensionsbeslut år 2009
 

2009
 

2008
Förändring, 

%

nya pensionsbeslut
   Ålderspensioner 8 446 6 842 23,4
   Förtida ålderspensioner 693 534 29,8
   deltidspensioner 1 673 1 258 33,0
   invalidpensioner 6 086 5 985 1,7
   arbetslöshetspensioner 2 582 2 857 − 9,6
   Familjepensioner 3 015 2 907 3,7
Nya pensionsbeslut 
sammanlagt

 
22 495

 
20 383

 
10,4

Alla pensionsbeslut 
sammanlagt

 
37 993

 
35 183

 
8,0
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Ilmarinen gav sammanlagt 37 993 pensionsbeslut år 2009, dvs. 
cirka 8,0 procent fler än ett år tidigare. Antalet nya pensionsbeslut 
ökade med 10,4 procent och var sammanlagt 22 495 stycken. Till 
ökningen av antalet ålderspensionsbeslut bidrog det faktum att en 
av de största åldersklasserna nu uppnådde 63 års ålder. 

Ilmarinen mäter kvaliteten på handläggning av pensionsansök-
ningar å ena sidan genom att se till att det inte uppstår avbrott i 
den sökandes utkomst och å andra sidan genom att följa upp hur 
väl bolagets beslut håller i besvärsinstanserna. Nittiotre procent av 
pensionsbesluten uppfyllde det första villkoret. Andelen avslagna 
beslut om invalidpension var 22,6 (23,7) procent. Av de beslut som 
fördes vidare till besvärsinstanserna ändrades 7,9 (6,1) procent i 
Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och 11,0 (12,3) procent 
i försäkringsdomstolen. 

Ilmarinens beslut har år efter år hållit bättre än de övriga 
ArPL-FöPL-anstalternas beslut i genomsnitt. Handläggningen av 
pensionsansökningar gick år 2009 snabbare i Ilmarinen än i jäm-
förelsegruppen i genomsnitt med undantag för handläggningen av 
invalidpensioner.

Som enda arbetspensionsbolag erbjuder Ilmarinen handledande 
tjänster för kunder som fått avslag på sin ansökan om invalidpen-
sion, bland annat för att hjälpa dem att ordna sin utkomst och att 
fortsätta i arbetslivet. Tjänsterna produceras av de rehabiliteringsun-
dersökningsanstalter och arbetskliniker som Ilmarinen ingått avtal 
med runt om i Finland. Responsen från kunder, arbetsgivare och 
tjänsteproducenter har varit positiv. 

Ilmarinen ansvarade för utskickandet av ett pensionsutdrag till 
sammanlagt cirka 727 000 försäkrade. Pensionsutdragen postades 
i maj−oktober. Ilmarinen profilerade sig som det enda arbetspen-
sionsbolaget med en egen arbetspensionstjänst medan de övriga 
bolagen utnyttjade den gemensamma portalen arbetspension.fi.

På kundernas begäran gjordes 13 995 (17 856) utredningar som 
gällde det individuella pensionsskyddet.

År 2009 ordnande Ilmarinen 25 olika seminarier för främjandet 
av arbetshälsan för personer med ansvar för den operativa verk-
samheten, personalen och utvecklingen i kundföretagen runt om i 
Finland. Utöver dessa ordnades även ett flertal utbildningstillfällen 
för enskilda kundföretag. 

Ilmarinen fortsatte att stöda yrkesinriktad rehabilitering i 
kundföretag genom att erbjuda både rehabiliteringsklienterna och 
kundföretagens personal utbildning samt rådgivning och expertstöd 
i planeringen av rehabiliteringsåtgärder. Under den egentliga rehabi-
literingsperioden utbetalar Ilmarinen de lagstadgade förmåner som 
stöder rehabiliteringsklientens utkomst under rehabiliteringsperio-
den och ersätter de kostnader som utbildningen medför. År 2009 
betalade Ilmarinen rehabiliteringspenning eller rehabiliteringstillägg 
i anslutning till pensionen i 1 571 (1 457) fall under tid med yrkes-
inriktad rehabilitering. I jämförelse med året innan ökade dessa 
ersättningars antal med 8 procent.

Försäkringsrörelse, ansvarsskuld,  
ansvarsöverföringar och fondöverföringar
Ansvarsskulden uppgick vid utgången av år 2009 till sammanlagt 
22 609,7 (20 612,8) miljoner euro. Det ofördelade tilläggsförsäk-
ringsansvaret ökade med 688,3 miljoner euro netto och var vid årets 
slut 1 454,2 (765,9) miljoner euro. Det tilläggsförsäkringsansvar 
som är bundet till aktieavkastningen ökade med 617,7 miljoner 
euro och var vid årets slut − 161,2 (− 779,0) miljoner euro. Till 
övriga delar ökade ansvarsskulden med 3,4 procent.

Resultatet av försäkringsrörelsen som är på bolagets ansvar var 
− 22,5 (76,4) miljoner euro. Utjämningsansvaret minskade med 
22,5 miljoner euro till och 971,4 miljoner euro. 

Ansvarsskulden gottgörs med en andel av placeringsintäkterna 
i enlighet med beräkningsgrunderna. En del av avkastningskravet 
på arbetspensionsbolagens ansvarsskuld fastställs på basis av pen-
sionsanstalternas genomsnittliga solvens och resten, från och med 
år 2008 en andel på 10 procent, är bunden vid den genomsnittliga 
avkastningen på pensionsanstalternas noterade aktier. 

Den andel av avkastningskravet som fastställs på basis av 
pensionsanstalternas genomsnittliga solvens räknas genom att till 
fondräntan på tre procent foga en avsättningskoefficient för pen-
sionsansvaret enligt beräkningsgrunderna. År 2009 var avsättnings-
koefficienten för pensionsansvaret lika med 0. Pensionsanstalternas 
medelavkastning på de noterade aktierna var 35,6 procent. Totalt 
var räntan som gottgörs ansvarsskulden 5,7 procent. 

Beräkningsräntan som används vid beräkningen av försäkrings-
avgifterna var 3,0 procent. 

De tillgångar som utgör täckning för ansvarsskulden uppgick till 
25 137,5 (21 597,8) miljoner euro.

År 2009 överförde en pensionskassa sitt ansvar enligt ArPL och 
FöPL till Ilmarinen och från Ilmarinen gjordes en fondöverföring till 
en pensionsstiftelse. Det ansvar som överfördes till Ilmarinen upp-
gick till 26,1 miljoner euro netto, varav 3,0 miljoner euro utgjorde 
ofördelat tilläggsförsäkringsansvar. Tre pensionsstiftelser eller -kas-
sor fattade därtill under räkenskapsåret beslut om ansvarsöverföring 
till Ilmarinen under år 2010. 
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Placeringsverksamhet
I sin placeringsverksamhet strävar Ilmarinen efter högsta möjliga 
avkastning på lång sikt inom den risknivå som bolagets styrelse fast-
ställt. Bedömningen av risknivån utgår från bolagets genomsnittliga 
solvens över konjunkturcyklerna. Återhämtningen av tillgångarnas 
värde och de minskade risktilläggen efter den exceptionellt svåra 
placeringsmiljön år 2008 ledde till en mycket gynnsam utveckling 
under räkenskapsperioden.

Ilmarinens placeringar enligt verkligt värde uppgick vid 
utgången av år 2009 till sammanlagt 25 179,8 (20 871,7) miljoner 
euro. Avkastningen på placeringarna till verkligt värde var 15,8 
procent. Då inflationen var negativ blev realavkastningen på Ilma-
rinens placeringar 16,4 procent år 2009. Denna realavkastning är 
den bästa i bolagets historia. Året innan var avkastningen på place-
ringsportföljen − 17,7 procent, dvs. reellt − 20,5 procent. Den årliga 
medelavkastningen enligt verkligt värde under de senaste fem åren 
har varit 4,1 procent, vilket motsvarar en årlig realavkastning på i 
genomsnitt 2,4 procent. Räknat från år 1997 har totalavkastningen 
på Ilmarinens placeringar enligt verkligt värde varit i genomsnitt 
5,8 procent per år. Detta motsvarar en årlig realavkastning på 4,1 
procent.

Följande specifikation av placeringarnas fördelning och avkast-
ning följer de rekommendationer till fördelningen av placeringarna 
enligt marknadsvärde som utfärdats av Arbetspensionsförsäkrarna 
TELAs arbetsgrupp för avkastningsberäkning. Med en specificering 
enligt rekommendationerna strävar man efter att öka placerings-
uppgifternas transparens i arbetspensionsbolagen genom att fördela 
placeringarna enligt deras faktiska risk och att utöver en fördelning 
enligt marknadsrisk även presentera en riskfördelning som visar 
derivatens inverkan. Såväl fördelningen av placeringarna och 
avkastningen på dem på olika placeringsslag enligt de officiella 
bestämmelserna som tabellen enligt rekommendationerna ingår i 
bilagorna till bokslutet. 

Andelen masskuldebrevslån, räntefonder och övriga finansmark-
nadsinstrument av Ilmarinens placeringstillgångar var 37,8 (41,7) 

procent. Deras marknadsvärde med beaktande av derivaten uppgick 
till sammanlagt 9 533,4 (8 697,2) miljoner euro och avkastningen 
enligt verkligt värde var 15,5 (− 4,8) procent. Andelen i statslån var 
3 477,4 (1 940,9) miljoner euro, dvs. 36,5 (22,3) procent. Penning-
marknadsplaceringarnas andel var 579,1 (122,4) miljoner euro, dvs. 
cirka 6,1 (1,4) procent och avkastningen 1,4 (4,6) procent. Återstå-
ende 57,4 procent utgjordes av företagslån, lån till tillväxtekonomier 
och placeringar i räntefonder. Huvuddelen av företagslånen hade 
hög kreditvärdighet. Vid utgången av året var masslåneportföljens 
genomsnittliga löptid 3,2 (3,6) år.

Lånebeståndet inom Ilmarinens företagsfinansiering fortsatte att 
växa under år 2009, men tillväxten var väsentligt långsammare än 
ett år tidigare. Lånefordringarnas andel av placeringsförmögenheten 
var vid utgången av året 12,8 (12,9) procent. Nya lån lyftes under år 
2009 för 876,4 (1 687,9) miljoner euro. Hela lånebeståndet inklu-
sive upplupna räntor var vid utgången av året 3 211,8 (2 695,6) 
miljoner euro. Avkastningen på lånefordringar var 4,0 (4,9) procent.

företagsfinansieringens lånebestånd, miljoner euro
 
 

1999

 
 

2004

 
 

2009

av 
kastning,  

%

Återlån 1 456,8 710,2 1 762,7 4,1
investeringslån 234,0 400,6 1 449,0 3,8
Sammanlagt (inkluderar 
upplupen ränta)

 
1 690,8

 
1 110,9

 
3 211,8

 
4,0

andel av placeringarna, % 13 6 13

Ovan nämnda placeringar bildar tillsammans klassen ränteplace-
ringar. Totalt var dessa placeringars andel av placeringsbeståndet 
50,6 (54,6) procent och avkastningen 12,6 (− 3,6) procent.

Andelen noterade och onoterade aktieplaceringar samt 
kapitalplaceringar utgjorde 34,7 (30) procent av placeringarna. 
Deras värde steg år 2009 som en följd av stigande börskurser och 
aktieköp till 8 730,8 (6 168,8) miljoner euro. Andelen inhemska 
aktieplaceringar av dessa var cirka 41,1 (35,3) procent, dvs. cirka 
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3 218,2 (2 463,0) miljoner euro. Av de noterade aktieplaceringarna 
var andelen inhemska aktier 40,9 (39,5) procent. Avkastningen 
på aktieplaceringarna enligt verkligt värde steg till 28,3 (− 39,3) 
procent.

Aktie-, valuta- och räntederivat används såväl i skyddande 
syfte som för att bygga ut placeringsallokeringen. Som en följd av 
användningen av derivat avvek aktieplaceringarnas riskbelopp i slu-
tet av året från deras belopp enligt marknadsvärde. Räknat enligt det 
sätt som arbetspensionsanstalterna gemensamt avtalat om uppgick 
deras riskbelopp till 8 133,3 miljoner euro, dvs. 32,3 procent av 
placeringarna. Räntederivatens inverkan har beaktats i den genom-
snittliga löptiden för den ovan nämnda masslåneportföljen.

I enlighet med principerna för ansvarsfulla placeringar i 
Ilmarinens ägarpolicy inleder bolaget en inflytandeprocess med 
placeringsobjektet om dess verksamhet inte motsvarar de villkor 
som Ilmarinen ställer på sina placeringsobjekt. Om inflytandepro-
cessen inte ger önskat resultat, säljer bolaget sin placering. Därtill 
undviker bolaget att skaffa sådana placeringsobjekt, vars verksamhet 
inte uppfyller uppställda villkor. År 2009 förde Ilmarinen aktivt 
inflytandeprocesser med tolv olika bolag, varav två kunde slutföras 
under året. 

Fastighetsplaceringarna uppgick vid utgången av år 2009 till 
2 577,9 (2 509,5) miljoner euro. Förändringen jämfört med året 
innan var 2,7 procent. Fastighetsplaceringarnas andel var 10,2 (12) 
procent, varav 1,4 procentenheter var indirekta placeringar. De 
direktägda fastigheterna uppgick till 2 236,2 miljoner euro. Trots 
den ekonomiska recessionen hade Ilmarinens fastigheter en hög 
nyttjandegrad som i slutet av året uppgick till 95,8 (94,9) procent.

Den totala avkastningen på bolagets fastighetsplaceringar var 
− 0,6 (6,1) procent. Avkastningen på de direktägda fastigheterna var 
5,0 (8,3) procent, vilket innehåller en justering av fastigheternas 
verkliga värde med − 12,2 miljoner euro. Avkastningen på indirekta 
fastighetsplaceringar var − 27,1 (− 5,2) procent. 

Tillgångsplaceringar och placeringar i fonder som strävar efter 
absolut avkastning hör enligt fördelningen i de rekommendationer 
som utfärdats av TELAs arbetsgrupp för avkastningsberäkning till 
övriga placeringar. I slutet av året var andelen övriga placeringar 
cirka 4,5 (3,8) procent av placeringsförmögenhetens marknads-
värde. Av dessa var andelen fonder som strävar efter absolut avkast-
ning 2,2 miljoner euro och andelen tillgångsplaceringar 3,2 miljoner 
euro. Fonderna som strävar efter absolut avkastning avkastade i 
genomsnitt 11,8 procent på det sysselsatta kapitalet.

Riskhantering
Målet med Ilmarinens riskhantering är att förhindra risker som 
hotar bolagets verksamhet, minimera ekonomiska och andra följder 
av realiserade risker och säkra verksamhetens kontinuitet. Målet är 
också att bolaget ska kunna utnyttja de möjligheter som en kontrol-
lerad risktagning medför för affärsverksamheten och i synnerhet 
placeringsverksamheten. Det viktigaste är att trygga de försäkrades, 
pensionstagarnas och försäkringstagarnas rättigheter i alla situationer. 

Täckningen av ansvarsskulden räknas enligt verkligt värde och 
täckningsbestämmelsens huvudsyfte är att undvika riskkoncen-
trationer. Klassificeringen av placeringar görs både i täckningsbe-
stämmelserna och i beräkningen av solvenskraven enligt samma 
principer och på grundval av placeringarnas faktiska risk. Ilmarinen 
bär placeringsrisken i anslutning till täckningen av ansvarsskulden 
och avkastningskravet. Aktieplaceringarnas prisrisk bärs emellertid 
av hela arbetspensionssystemet till en andel som från 22.12.2008 
har motsvarat tio procent av alla placeringar. Som referensram för 
placeringsverksamhetens riskhantering fungerar arbetspensionsför-
säkringsbolagens gemensamma solvensbestämmelser. 

Ilmarinen har en riskhanteringsplan som årligen godkänns 
av styrelsen och som omfattar hela verksamheten. Bolaget har en 
riskhanteringskommitté bestående av representanter för de olika 
affärs- och stödenheterna med uppgift att koordinera och utveckla 
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bolagets riskhantering. Riskhanteringskommittén uppdaterar 
kartläggningen och bedömningen av de risker som hänför sig till 
bolagets verksamhet varje halvår. Riskanalysen behandlades och 
riskhanteringsplanen fastställdes i styrelsens revisionsutskott och i 
styrelsen i januari 2010.

Riskövervakningen inom placeringsverksamheten och rap-
porteringen till styrelsen ingår i bolagets aktuariefunktion och för 
verksamheten ansvarar riskhanteringsdirektören. På detta sätt säker-
ställer bolaget att rapporteringen av placeringsverksamheten och 
riskhanteringen är oberoende av de risktagande funktionerna. Bola-
get har fastställt en totalplan för utvecklandet av riskhanteringen på 
bolagsnivå under de kommande åren.

För riskhanteringen redogörs närmare i bilagorna till bokslutet.

Personalen
Koncernen Ilmarinen hade i genomsnitt 658 anställda år 2009, då 
motsvarande siffra ett år tidigare var 655. Moderbolaget Ilmarinen 
hade i genomsnitt 536 (529) arbetstagare. I denna siffra ingår 72 
(65) deltidsanställda, vilkas arbetsinsats vid uträkningen av medel-
talen har justeras så att den motsvarar de heltidsanställdas arbetstid. 
I genomsnitt 52 (62) personer var familjelediga eller tog ut annan 
oavlönad ledighet under året. I slutet av året hade moderbolaget 
Ilmarinen 586 (573) anställda, varav 558 (539) i fast anställning.

Ilmarinens värderingar uppdaterades vid en värderingsprocess, 
i vilken majoriteten av bolagets anställda deltog. Också Ilmarinens 
styrelse samt bolagets delegationer för kunder och de försäk-
rade bidrog till processen. Bolagets nya värderingar är: öppet, 
ansvarsfullt, framgångsrikt tillsammans. 

Bolagets personalstrategi uppdaterades och implementeringen av 
målen inleddes redan under år 2009. Strategins viktigaste mål är att 
skapa ett gott ledarskap, strategisk personalplanering, belöning som 
stöder framgång, att vara en välkänd och attraktiv arbetsgivare samt 
en innovativ och utvecklingsinriktad arbetsgemenskap. Ilmarinen 
deltog första gången i undersökningen Bästa arbetsplats och place-

rade sig på andra plats i serien för storföretag. Bolaget har identifie-
rat utvecklingsobjekten för år 2010 utifrån undersökningsresultaten. 

Datateknik
I början av året utvärderade man olika alternativ för utvecklande 
av beslutsfunktionerna och rådgivningstjänsterna och fattade 
beslut om förberedande åtgärder för verksamhets- och datasyste-
mändringar år 2012. Den första fasen av försäkringsproduktionens 
systemreform blev klar och togs i bruk. I slutet av året färdigställdes 
programmet för utvecklande av verksamheten och datasystemen 
utifrån de strategiska målen, vilket skapar riktlinjerna för en behärs-
kad utveckling av nya projekt och datatekniken under kommande 
år. Ledningen och organiseringen av datatekniken omorganiserades 
med beaktande av hela bolaget och bolagets totalkostnadshantering 
genom att inrätta en datateknisk linje som betjänar affärsverksam-
heterna. I samband med detta införde man också en ny intern ledar-
skapspraxis och leverantörsstyrning samt nya förfaranden avseende 
servicehanteringen.

OP-Pohjola-gruppens, Ilmarinens och Tietos gemensamma pro-
jekt i syfte att ändra brukstjänsterna slutfördes. Ilmarinens bruks-
tjänster produceras nu av samföretaget Finanssidata tillsammans 
med Tieto. Det nya arrangemanget har fyllt sitt syfte och förbättrat 
tillförlitligheten hos Ilmarinens datatekniktjänster och genererat 
kostnadsbesparingar. Samarbetet med Tieto om utvecklandet och 
underhållet av datasystemen bedömdes upphöra efter den grundläg-
gande avtalsperioden och i ljuset av den förändrade marknadssitua-
tionen för datatekniska tjänster. På hösten fattade man beslut om 
en ny upphandlingsmodell som utnyttjar marknadens utbud och 
utifrån denna avtalade man om ett fortsatt samarbete med Tieto och 
om principerna för TietoIlmarinens framtida verksamhet.

Driftskostnader
Ilmarinens kostnadseffektivitet var fortsatt god under räkenskaps-
perioden. De kostnader som finansieras med försäkringsavgiftens 
omkostnadsinkomst ökade med 4,2 miljoner euro, dvs. 5,0 procent. 
Omkostnadsprocenten, dvs. ovan nämnda driftskostnader i förhål-
lande till erhållna omkostnadsandelar var 76 (71) procent. Verksam-
hetens effektivitet kommer kunderna till nytta i och med Ilmarinens 
kundåterbäringar.

Ilmarinens totala driftskostnader uppgick till sammanlagt 121,4 
(113,5) miljoner euro, dvs. de var 6,9 procent högre än under 
året innan. Personalkostnaderna och kostnaderna för datatekniska 
tjänster steg bägge med cirka fyra miljoner euro, vilket förklarar 
de ökade totala driftskostnaderna. Till de ökade datatekniska 
kostnaderna bidrog avsevärt kostnaden till AREK, som steg till 9,6 
miljoner euro, dvs. 26 procent. De lagstadgade avgifterna finansieras 
med en särskild andel för lagstadgade avgifter som ingår i försäk-
ringsavgiften. Dessa avgifter utgörs av Pensionsskyddscentralens 
kostnadsandel, Försäkringsinspektionens tillsynsavgift och justitie-
förvaltningsavgiften. 

Driftskostnaderna för placeringsverksamheten var 14,1 (11,2) 
miljoner euro, vilket utgör 0,6 promille av de sammanräknade 
placeringarna. Dessa kostnader finansieras med intäkterna av place-
ringsverksamheten. Kostnaderna för verksamhet för upprätthållande 

A

C

D

B

E

FÖRDELNINGEN AV FASTIGHETSPLACE-
RINGARNA 31.12.2009
sammanlagt 2 577,9 miljoner euro

a. Kontorsfastigheter 38 %
b.  affärsfastigheter  7 %
c. Bostadsfastigheter 19 %
d. Övriga direkta placeringar 23 %
e. indirekta placeringar 13 %
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av arbetsförmågan, vilka finansieras med en andel för hanteringen 
av risken för arbetsoförmåga i arbetspensionsavgiften, uppgick till 
6,9 (4,9) miljoner euro. Ökningen av kostnadsposten kan förklaras 
med de satsningar som kunderna gjort för att upprätthålla arbetsför-
mågan, t.ex. i form av utbildning.

Förvaltning och organisation
Ilmarinens förvaltningsråd omvalde på sitt möte den 19 november 
2009 de dåvarande ordförandena att fortsätta sina uppdrag år 2010. 
Som ordförande för förvaltningsrådet fortsätter således år 2010 
verkställande direktör för Metso Oyj, bergsrådet Jorma Eloranta, 
och som vice ordförande ordföranden för styrelsen för Teknikens 
Akademikerförbunds (TEK) Merja Strengell samt ordföranden för 
styrelsen för Kone Abp Antti Herlin. Strengell fungerar som första 
ställföreträdare för ordföranden.

Styrelsens fyraåriga mandatperiod upphörde den 31 december 
2009. Förvaltningsrådet utsåg på sitt möte den 19 november 2009 
ordföranden för FFC Lauri Lyly och finansdirektör för Nokia Abp 
Kristian Pullola till nya medlemmar i styrelsen samt verkställande 
direktör för Vallila Interior Oy Anne Berner till ny styrelsesuppleant. 
Lauri Ihalainen och Jukka Heinonen utträdde ur styrelsen. Arto 
Hiltunen har utgått ur styrelsen 1.1.2010. Till övriga delar fortsätter 
styrelsen med samma medlemmar och suppleanter som hittills. 

Styrelsens sammansättning är från 1.1.2010 följande: verkstäl-
lande direktör Jukka Alho (Itella Abp), verkställande direktör 
George Berner (Berner Oy), verkställande direktör Leif Fagernäs 
(Finlands Näringsliv), koncernchef Reijo Karhinen (OP-Pohjola-
gruppen), generalsekreterare Leila Kostiainen (STTK), ordförande 
Lauri Lyly (FFC), verkställande direktör Leena Niemistö (Oy Dextra 
Ab), finansdirektör Kristian Pullola (Nokia Abp), verkställande 
direktör Hannu Syrjänen (Sanoma Abp), verkställande direktör 
Markku Vesterinen (Suomi-bolaget) och ordförande Matti Viljanen 
(Akava).

Suppleanter i styrelsen under den innevarande fyraårsperioden 
är ordförande Riku Aalto (Metallarbetarförbundet), verkställande 
direktör Anne Berner, verkställande direktör Timo Parmasuo (Meco-
net Oy) och chef för juridiska ärenden Hannu Rautiainen (Finlands 
Näringsliv). Styrelsens suppleanter kallas alltid till styrelsens möten, 
men suppleanterna har rösträtt endast i det fallet när den egentliga 
medlemmen inte är närvarande. 

Styrelsen valde på sitt möte den 27 januari 2010 verkställande 
direktör Hannu Syrjänen till ordförande. Till vice ordföranden valde 
styrelsen ordförande Lauri Lyly och verkställande direktör Leif 
Fagernäs. Lyly fungerar som ordförandens första ställföreträdare. 
Ordförandena fungerar även som styrelsens utnämnings- och belö-
ningsutskott.

Till revisionsutskottet hör verkställande direktör George Berner 
i egenskap av ordförande samt generalsekreterare Leila Kostiainen 
och chef för juridiska ärenden Hannu Rautiainen i egenskap av 
medlemmar.

Ilmarinens förvaltningsråd tillsatte på sitt möte den 19 november 
2009 även medlemmarna i valutskottet. Valutskottets mandatperiod 
började genast och slutar efter förvaltningsrådets sista möte år 2009.

Som ordförande för bolagets valutskott fortsätter bergsrådet 
Jorma Eloranta och som vice ordförande ordförande Esa Vilkuna. 
Övriga medlemmar i valutskottet är styrelsens ordförande Antti 
Herlin, generalsekreterare Leila Kostiainen, verkställande direktör 
Hannu Syrjänen och ordförande Matti Viljanen. Av utskottets sex 
medlemmar utgörs hälften av personer som föreslagits av försäk-
ringstagarnas representanter i förvaltningsrådet och hälften av 
personer som föreslagits av de försäkrades representanter i förvalt-
ningsrådet.

Ilmarinen publicerar en separat utredning av bolagets förvalt-
nings- och styrsystem i samband med bokslutet och verksamhets-
berättelsen.

Som Ilmarinens revisorer fungerade Ernst & Young och Harri 
Pärssinen, CGR.

Ilmarinens organisation ändrades från den 1 januari 2010. För-
säkrings- och ersättningsverksamheten samt därtill hörande kund-
service koncentrerades till pensionsförsäkringslinjen och skötseln av 
kundrelationerna till linjen för kundrelationer. Aktuariefunktionen 
och riskhanteringen avskiljdes till en egen linje från den tidigare 
linjen för ekonomi och riskhantering. Marknadsföringens ställning 
stärktes genom att koncentrera därtill hörande funktioner till linjen 
för kundrelationer, vilken även sköter ärenden i anslutning till 
utvecklandet av arbetshälsan i kundföretagen. Personalutvecklingen 
stärktes genom interna omorganiseringar inom kommunikations- 
och personallinjen.

Med organisationsändringen strävar man efter ett klarare sam-
band med bolagets strategi. Den ledde också till en omfördelning 
av ansvarsområdena mellan vissa medlemmar i bolagets lednings-
grupp. Verksamhetsmodellen för de olika linjerna kommer ännu att 
preciseras under vårens lopp. Målet är att även de sista detaljerna 
ska vara etablerade före augusti 2010. 
 
Koncernen
Till koncernen Ilmarinen hör utöver moderbolaget Ilmarinen i 
huvudsak fastighetsbolag. TietoIlmarinen hör till koncernen på 
grundval av rösträtt, eftersom Ilmarinens andel av det röstetal som 
aktierna i TietoIlmarinen medför är 70 procent, fastän Ilmarinens 
andel av aktiekapitalet är 30 procent. Antalet dotterbolag var 
31.12.2009 sammanlagt 151. Försäkringsaktiebolaget Garantia är 
Ilmarinens intressebolag.

Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi och Pohjantähti Ömse-
sidiga Försäkringsbolaget är Ilmarinens ägarintresseföretag. 

Garantikapital
Ilmarinens garantikapital är 22 994 653,31 euro och det är fördelat 
på 13 672 garantiandelar. Garantikapitalets ägare och deras andelar 
av garantikapitalet var 31.12.2009 följande:

Garantiandelar Andel i %
Ömsesidiga livförsäkringsbolaget suomi 13 412 98,1
Pohjantähti Ömsesidiga 
Försäkringsbolaget

 
260

 
1,9

Sammanlagt 13 672 100,0
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Framtidsutsikter
Ekonomierna har vänt uppåt på de flesta marknaderna. Utgångs-
nivån är emellertid låg som en följd av recessionen och det råder 
osäkerhet om tillväxten är hållbar eller om den kommer att avmattas 
efter att stimulansåtgärdernas inverkan upphör. Det är också svårt 
att förutse hur lång tid det kommer att ta innan Finlands samhälls-
ekonomi gynnas av den positiva utvecklingen. Sysselsättningsgraden 
som är viktig med tanke på arbetspensionssystemets ekonomi torde 
vända uppåt först efter en klar ekonomisk tillväxt. Hur väl man 
genom de åtgärder som gjorts för att de anställda ska orka i arbetet, 
för att förlänga yrkesbanorna och förbättra välbefinnandet i arbetet 
lyckats med att senarelägga pensioneringarna beror på hur snabbt 
ekonomin återhämtar sig från recessionen.

Placeringsverksamhetens verksamhetsmiljö är förknippad med 
betydande osäkerhetsfaktorer. År 2010 har det tillsvidare inte skett 
några väsentliga förändringar i aktiekurserna, och Ilmarinens sol-
vensnivå har tidvis legat på samma nivå som vid årsskiftet och tidvis 
något över denna nivå.

Kursutvecklingen under de närmaste månaderna är beroende av 
hur förtroendet för företagens affärstillväxt och lönsamhet bibehålls 
på marknaden efter recessionen. Nya ränteplaceringar belastas av 
en låg nominell räntenivå och masslåneplaceringarna hotas av en 

eventuell tilltagande inflation i det skedet då man börjar återställa 
statsekonomiernas balans. Om tillväxten inte kommer igång, kom-
mer företagens verksamhetsmiljö att vara fortsatt svår. Då finns det 
en risk för att kreditförlusterna som beror på försäkringsavgifterna 
ökar och att efterfrågan på kontorslokaler försvagas. 

I denna fortsatt svåra verksamhetsmiljö är bolagets framgång till 
stor del beroende av dess konkurrenskraft. Utöver Ilmarinens egna 
utvecklingsåtgärder utgörs en av bolagets främsta trumfar av samar-
betet med OP-Pohjola-gruppen, som har ett riksomfattande service-
nät och ett omfattande utbud av tjänster inom finansbranschen. 

Ilmarinen har preciserat sin strategi, stärkt det systematiska 
genomförandet av den och anpassat organisationen så att den stöder 
strategin. Som ett av de mest solida arbetspensionsbolagen har 
Ilmarinen förutsättningar att fortsätta sin placeringsverksamhet som 
strävar efter goda avkastning på lång sikt. Ett av bolagets centrala 
mål under de närmaste åren är att förbättra kostnadseffektiviteten 
ytterligare. Placeringsverksamheten och den stärkta kostnadseffek-
tiviteten stöder bolagets förmåga att betala betydande återbäringar 
till sina kunder. Ilmarinen bedömer att bolagets relativa ställning i 
konkurrensen om de bästa kundåterbäringarna i förhållande till de 
övriga arbetspensionsbolagen kommer att hållas på en god nivå på 
lång sikt. 
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moderBolaget   Koncernen

Miljoner euro 2009 2008 2009 2008

försäkringsteknisk kalkyl 

Premieinkomst  3 184,1 3 264,4 3 184,1 3 264,4 

Intäkter av placeringsverksamheten 5 759,8 5 820,7 5 744,4 5 801,3 

Ersättningskostnader 

Utbetalda ersättningar –3 089,7 –2 727,6 –3 088,9 –2 726,4
Förändring i ersättningsansvaret

Förändring sammanlagt –324,1 –842,1 –324,1 –842,1
ansvarsöverföringar 14,1 281,8 14,1 281,8
Beståndsöverföringar –3,9 – –3,9 –

–313,9 –560,3 –313,9 –560,3

–3 403,6 –3 287,9 –3 402,8 –3 286,6

Förändring i premieansvaret 
Förändring sammanlagt –1 672,8 2 890,3 –1 672,8 2 890,3
ansvarsöverföringar 23,3 689,0 23,3 689,0
Beståndsöverföringar –5,6 – –5,6 –

–1 655,0 3 579,4 –1 655,0 3 579,4

Driftskostnader –72,9 –74,4 –71,4 –72,8

Kostnader för placeringsverksamheten –3 805,8 –9 294,1 –3 797,3 –9 290,3

Försäkringstekniskt resultat 6,7 8,1 2,0 –4,7

annan än försäkringsteknisk kalkyl 

Försäkringstekniskt resultat 6,7 8,1 2,0 –4,7

Övriga intäkter 0,7 1,2 2,0 1,9

Övriga kostnader –1,4 –1,5 –1,3 –1,4

Inkomstskatt för den egentliga verksamheten –2,7 –3,7 –3,4 –4,3

Vinst (förlust) av den egentliga verksamheten 3,4 4,1 –0,7 –8,5

Bokslutsdispositioner 
Förändring av avskrivningsdifferens 0,5 1,9 – –

0,5 1,9 – –

Minoritetsandelar – – –0,8 –0,8

Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 3,9 6,0 –1,5 –9,3

resUltaträKning

Bokslut
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moderBolaget   Koncernen

Miljoner euro 2009 2008 2009 2008

aktiva
Immateriella tillgångar

immateriella rättigheter 0,8 1,0 0,8 1,1
Förskottsbetalningar 2,1 – 2,1 –

2,9 1,0 2,9 1,1
Placeringar 

Placeringar i fastigheter 
Fastigheter och fastighetsaktier 1 205,0 1 178,9 1 752,4 1 644,3
lånefordringar hos koncernföretag 605,9 521,1 – –
lånefordringar hos ägarintresseföretag 7,0 7,4 7,0 7,4

1 817,8 1 707,4 1 759,4 1 651,6
Placeringar i koncernföretag och ägarintresseföretag 

aktier och andelar i företag som hör till samma koncern 0,2 0,2 – –
aktier och andelar i ägarintresseföretag 16,0 16,0 15,6 14,8
låndefordringar hos ägarintresseföretag 13,5 15,1 13,5 15,1

29,6 31,3 29,0 29,9
Övriga placeringar 

aktier och andelar 9 617,8 6 950,4 9 617,8 6 950,4
Finansmarknadsinstrument 8 117,0 7 688,1 8 117,0 7 688,1

Fordringar på inteckningslån 1 206,5 1 048,6 1 206,5 1 048,6

Övriga lånefordringar 1 967,0 1 610,4 1 967,0 1 610,4
depositioner 169,0 30,6 173,7 35,7

21 077,3 17 328,1 21 082,0 17 333,1

22 924,8 19 066,8 22 870,5 19 014,7

Fordringar 
direktförsäkringsverksamhet 

hos försäkringstagare 77,6 117,9 77,6 117,9
Övriga fordringar 2 245,0 2 181,7 2 240,6 2 178,8

2 322,5 2 299,6 2 318,2 2 296,7

Övriga tillgångar 
materiella tillgångar 

maskiner och inventarier 1,6 2,4 1,8 2,7

Övriga materiella tillgångar 1,7 1,8 1,7 1,8
3,4 4,2 3,5 4,4

Kassa och banktillgodohavanden 90,7 120,3 91,8 121,0
94,0 124,4 95,3 125,4

Aktiva resultatregleringar 
räntor och hyror 195,4 170,1 195,6 170,3
Övriga aktiva resultatregleringar 12,2 166,9 12,5 167,2

207,6 337,0 208,0 337,5

aktiva sammanlagt 25 551,8 21 828,9 25 494,9 21 775,3

BalansräKning
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moderBolaget   Koncernen

Miljoner euro 2009 2008 2009 2008

passiva
Eget kapital

garantikapital 23,0 23,0 23,0 23,0
Övriga fonder

Fonder enligt bolagsordningen 72,0 67,5 72,0 67,5
Övriga fonder – – 0,6 0,6

72,0 67,5 72,6 68,1

vinst ( förlust) från tidigare räkenskapsperioder – – –36,0 20,7
räkenskapsperiodens vinst (förlust) 3,9 6,0 –1,5 9,3

 98,9 96,5 58,0 61,1

Minoritetsandelar – – 21,4 22,0

Ackumulerade bokslutsdispositioner 
avskrivningsdifferens 7,8 8,3 – 

7,8 8,3 – 
Försäkringsteknisk ansvarsskuld 

Premieansvar 13 827,9 12 155,1 13 827,9 12 155,1
ersättningsansvar 8 781,8 8 457,7 8 781,8 8 457,7

22 609,7 20 612,8 22 609,7 20 612,8
Skulder 

av direktförsäkringsverksamheten 29,4 18,6 29,4 18,6
lån från finansiella institut – – 0,2 0,2
Övriga skulder 2 360,4 831,4 2 329,7 798,1

2 389,8 850,1 2 359,3 816,9

Passiva resultatregleringar 445,6 261,2 446,4 262,5

passiva sammanlagt 25 551,8 21 828,9 25 494,9 21 775,3

Bokslut

BalansräKning
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sammandrag av nyckeltalen 2009 2008 2007 2006 2005

Premieinkomst, mn euro 3 184,1 3 264,4 2 772,5 2 652,6 2 346,0
Utbetalda pensioner och andra ersättningar, mn euro 1) 3 056,7 2 701,2 2 396,1 2 237,1 2 033,8
nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde, mn euro 3 410,4 –4 571,5 1 325,0 1 803,0 2 174,1
nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital, % 15,8 –17,7 5,7 8,5 12,1
omsättning, mn euro 5 156,3 –193,7 4 200,9 4 368,0 3 727,1
driftskostnader totalt, mn euro 121,4 113,5 103,5 98,6 98,2
driftskostnader totalt, % av omsättningen 2,4 negat. 2,5 2,3 2,6
driftskostnader som täcks med omkostnadsinkomsten 87,5 83,3 85,6 71,8 74,4

% av arPllöne och FöPlarbetsinkomstsumman 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7
resultat totalt, mn euro 2 180,4 –4 338,1 344,6 850,3 1 514,9
ansvarsskuld, mn euro 22 609,7 20 612,8 22 661,1 20 917,2 18 891,3
verksamhetskapital, mn euro 4 876,9 2 673,0 6 068,8 5 828,0 5 090,1

% av ansvarsskulden 2) 24,0 14,0 32,5 33,7 32,0
i förhållande till solvensgränsen 2,73 1,99 2,00 2,38 2,52

Utjämningsansvar, mn euro 971,4 993,9 917,9 909,9 893,6
Pensionstillgångar, mn euro 3) 25 084,2 21 624,8 24 761,2 23 095,1 20 972,5
Överföring till kundåterbäringar (%) av arPllönesumman 0,37 0,21 0,60 0,70 0,76
arPllönesumma, mn euro 14 041,0 14 623,0 12 425,5 11 505,6 10 268,0
FöPlarbetsinkomstsumma, mn euro 1 088,3 1 049,2 989,1 923,6 879,0
arPlförsäkringar 4) 35 840 35 793 34 113 31 551 31 386
arPlförsäkrade 472 000 480 000 417 000 387 000 357 000
FöPlförsäkringar 52 243 52 814 51 289 49 898 49 495
Pensionstagare 282 982 273 605 262 971 257 884 243 775

1) Utbetalda ersättningar i resultaträkningen exkl. kostnader för skötseln av ersättningsverksamheten och verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan
2) relationstalet har beräknats i % av den ansvarsskuld som används vid beräkningen av solvensgränsen 
3) ansvarsskuld + värderingsdifferenser 
4) Försäkringar som tecknats av arbetsgivare med försäkringsavtal



 24

Ilmarinen årsredovisning 2009

Bokslut

0

10

20

30

40

50

60

70

0908070605
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Miljoner euro 2009 2008 2007 2006 2005

Resultatanalys

Resultatkälla 
resultat av försäkringsrörelsen –22,5 76,4 9,0 19,9 51,2
resultat av placeringsverksamheten till verkligt värde 2 175,2 –4 449,2 321,6 807,6 1 452,0

+nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde 3 410,4 –4 571,5 1 325,0 1 803,0 2 174,1
avkastningskrav på ansvarsskulden –1 235,3 122,3 –1 003,4 –995,5 –722,1

omkostnadsrörelsens resultat 27,7 34,7 14,0 22,9 11,7
Resultat sammanlagt 2 180,4 –4 338,1 344,6 850,3 1 514,9

Disposition av resultatet 
till förändring av solvensen 2 128,4 –4 369,1 270,6 769,3 1 436,9

till förändring av utjämningsansvaret –22,5 76,0 8,0 16,3 50,8
till förändring av verksamhetskapitalet 2 150,9 –4 445,1 262,7 753,0 1 386,1

   till förändring av det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret 685,0 –3 361,1 339,0 647,7 573,0
   till förändring av värderingsdifferenserna 1 462,5 –1 088,2 –77,7 96,6 807,7
   till förändring i ackumulerade bosklutsdispositioner –0,5 –1,9 –4,6 –0,8 –2,0
   till räkenskapsperiodens vinst 3,9 6,0 5,9 9,4 7,4

Överföring till kundåterbäringar 52,0 31,0 74,0 81,0 78,0
till komplettering av fördelat tilläggsförsäkringsansvar 1)

Sammanlagt 2 180,4 –4 338,1 344,6 850,3 1 514,9

1) 31.12.2009 återstod 3,0 miljoner euro att amortera av överföringen för kompletterande av det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret

 solvens

Verksamhetskapital och dess gränser (i % av den ansvarsskuld  
som används vid beräkningen av solvensgränsen)     

solvensgräns 8,8 7,0 16,3 14,1 12,7
verksamhetskapitalets maximibelopp 1) 35,2 28,2 65,0 56,5 50,8
verksamhetskapital 2) 24,0 14,0 32,5 33,7 32,0

1) För tiden före år 2007 idealzonens övre gräns 
2) Åren 2008–2010 innehåller en utjämningsansvarspost som kan jämställas med erksamhetskapitalet

verksamhetskapital

verksamhetskapitalets maximibelopp

del av utjämningsansvaret som jämställs 
med verksamhetskapitalet

solvensgräns

SOLVENS
i  prosent av ansvarsskulden
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Bokslut

2009 2008 2007 2006 2005
mn euro % mn euro % mn euro % mn euro % mn euro %

placeringsallokering (till verkligt värde) 

lånefordringar 1) 3 211,8 12,8 2 695,6 12,9 1 239,3 5,2 1 139,1 5,0 1 076,0 5,1
masskuldebrevslån 1) 2) 8 954,3 35,6 8 574,8 41,1 8 611,1 36,4 10 387,2 45,2 10 317,5 49,2

inkl. räntefonder 595,8 2,4 598,6 2,9 984,4 4,2 871,4 3,8 596,6 2,8
Övriga finansmarknadsinstrument 
och insättningar 1) 2) 3) 579,1 2,3 122,4 0,6 447,2 1,9 155,9 0,7 398,3 1,9

inkl. räntefonder 650,2 2,6
aktier och andelar 9 856,8 39,1 6 969,4 33,4 11 200,7 47,3 9 053,1 39,4 7 133,3 34,0

Fastighetsplaceringar 4) 2 577,9 10,2 2 509,5 12,0 2 165,3 9,2 2 259,5 9,8 2 058,1 9,8

inkl. placeringsfonder och 
fondföretag 341,7 1,4 418,1 2,0 249,3 1,1 137,5 0,6 38,8 0,2

Placeringar sammanlagt 25 179,8 100,0 20 871,7 100,0 23 663,6 100,0 22 994,9 100,0 20 983,2 100,0

masslåneportföljens modifierade 
duration 

 
3,2

 
3,6

 
4,3

 
4,2

 
4,7

1) inklusive upplupna räntor
2) av räntefonderna upptas de långa räntefonderna i masskuldebrevslånen och de korta räntefonderna i övriga finansmarknadsinstrument 
3) inkluderar insättningar som ingår i balansräkningens placeringar 
4) inkluderar andelar i placeringsfonder och placeringar i samföretag som kan jämställas med dessa, vilka placerar i fastigheter och fastighetssammanslutningar
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Miljoner euro 2009 2008 2007 2006 2005

specifikation av nettointäkter och resultat av placeringsverksamheten 

Direkta nettointäkter 735,6 374,6 1 068,2 822,2 498,8
lånefordringar 123,2 76,0 51,5 44,8 46,5
masskuldebrevslån 251,9 365,5 356,1 314,7 283,7
Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner 10,9 46,4 17,4 19,0 29,7
aktier och andelar 265,8 –182,4 597,5 375,2 82,9
Fastighetsplaceringar 90,0 81,1 68,0 75,0 59,6
Övriga placeringar
Övriga intäkter, kostnader och driftskostnader som inte hänförts till  
placeringsslag

 
–6,2

 
–11,9

 
–22,2

 
–6,4

 
–3,7

Värdeförändringar i bokföringen 1) 1 212,3 –3 857,9 334,4 884,2 867,6
aktier och andelar 687,3 –2 994,2 424,4 913,2 661,7
masskuldebrevslån 547,6 –872,4 –145,3 –24,6 169,8
Fastighetsplaceringar –16,9 8,7 55,3 –4,2 36,3
Övriga placeringar –5,8 0,0 0,0 –0,2 –0,2

Nettointäkter av placeringsverksamheten i bokföringen 1 947,9 –3 483,3 1 402,7 1 706,4 1 366,5

Förändring i värderingsdifferenser 2) 1 462,5 –1 088,2 –77,7 96,6 807,7
aktier och andelar 1 082,2 –1 390,4 –86,5 271,2 899,6
masskuldebrevslån 350,1 232,9 –29,3 –246,7 –87,1
Fastighetsplaceringar 30,2 69,1 38,1 72,1 –4,8
Övriga placeringar 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde 3 410,4 –4 571,5 1 325,0 1 803,0 2 174,1

Avkastningskrav på ansvarsskulden 3) –1 235,3 122,3 –1 003,4 –995,5 –722,1
Placeringsverksamhetens bokföringsmässiga resultat 712,6 –3 361,0 399,3 711,0 644,3
Placeringsverksamhetens resultat till verkligt värde 2 175,2 –4 449,2 321,6 807,6 1 452,0

Derivatens andel av nettointäkterna av placeringsverksamheten 202,2 –703,3 277,5 164,7 –190,7

1) Försäljningsvinster och förluster samt övriga värdeförändringar i bokföringen.
2) värdeförändringar utanför balansräkningen
3) räntekravet motsvarande kompletteringskoefficienten år 2008 beaktas inte i avkastningskravet på ansvarsskulden

nycKeltal och analyser

Bokslut
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Miljoner euro 2009 2009 2009 2008 2007 2006 2005

nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde 1.1.–31.12.2009

Nettointäkter  
av placeringarna  

till verkligt värde 1) 
         mn euro   

 
Sysselsatt  
kapital 2)

      mn euro  

Avkastning 
i % på 

sysselsatt 
kapital

avkastning 
i % på 

sysselsatt 
kapital

avkastning 
i % på 

sysselsatt 
kapital

avkastning 
i % på 

sysselsatt 
kapital

avkastning 
i % på 

sysselsatt 
kapital

lånefordringar 117,3 2 966,0 4,0 4,9 4,5 4,4 4,6
masskuldebrevslån 3) 1 327,1 7 742,3 17,1 –5,8 2,0 1,0 4,3

varav räntefonder 177,4 463,3 38,3 –28,6 1,3 9,1 4,3
Övriga finansmarknadsinstrument 
och insättningar 11,5 865,2 1,3 4,6 4,0

josta korkorahastot 0,6 220,4 0,3
aktier och andelar 1 975,4 7 466,7 26,5 –36,9 9,1 20,3 30,7
Fastighetsplaceringar 4) –14,7 2 522,1 –0,6 6,1 9,5 7,3 4,7

varav placeringsfonder och 
fondföretag –118,1 434,9 –27,1 –5,2 14,5 11,2 10,3

Placeringar sammanlagt 3 416,6 21 562,4 15,8 –17,7 5,8 8,6 12,1
intäkter, kostnader och 
driftskostnader som inte hänförts 
till placeringsslag –6,2 21 562,4 0,0 0,0 –0,1 0,0 0,0

Nettiointäkter av 
placeringsverksamheten till 
verkligt värde 3 410,4 21 562,4 15,8 –17,7 5,7 8,5 12,1

1) nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde = Förändring i marknadsvärden vid rapporteringsperiodens slut och början – kassaflöden under perioden.  
   med kassaflöden avses skillnaden mellan inköp/kostnader och försäljning/intäkter. 
2) sysselsatt kapital = marknadsvärdet vid rapporteringsperiodens början + dagligen/månatligen tidsavvägda kassaflöden.  
3) inkl. intäkter av räntefonder som statistikförs bland de aktuella placeringarna  
4) inkl. intäkter av placeringsfonder och fondföretag som statistikförs bland fastighetsplaceringar  

Miljoner euro 2009 2008 2007 2006 2005

omkostnadsrörelsens resultat

avgiftens omkostnadsandelar 109,0 111,7 93,6 92,9 84,2
avgiftsandelar som kan användas för att täcka driftskostnader som 
orsakas av ersättningsbesluten 5,3 5,0 4,4
Övriga intäkter 0,9 1,3 1,7 1,8 1,8
omkostnadsinkomst sammanlagt 115,2 118,0 99,7 94,6 86,0
driftskostnader enligt funktion 1) –87,5 –83,3 –85,6 –71,8 –74,4
Övriga kostander 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
driftskostnader sammanlagt –87,5 –83,3 –85,6 –71,8 –74,4

Omkostnadsrörelsens resultat 27,7 34,7 14,0 22,9 11,7

driftskostnader i % av omkostnadsinkomsten 75,9 70,6 85,9 75,8 86,4

1) exkl. driftskostnader för placeringsverksamheten och verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan samt lagstadgade avgifter

nycKeltal och analyser

Bokslut
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styrelsens FÖrslag t ill  
v instdisPosit ion

Enligt bolagsordningen är räntan på garantikapitalet beräkningsrän-
tan plus en procentenhet. Räknad på detta sätt är avkastningspro-
centen 4,0 och räntan på garantikapitalet 919 786,13 euro för år 
2009. 

Moderbolagets utdelningsbara fria egna kapital i bokslutet 
31.12.2009 är 75 869 191,19 euro, varav räkenskapsperiodens 
vinst utgör 3 861 053,81 euro.

Styrelsen föreslår att 919 786,13 euro utdelas såsom ränta på 
garantikapitalet för år 2009, 50 000,00 euro reserveras för styrelsen 
för donationer och allmännyttiga ändamål och att resten av vinsten, 
dvs. 2 891 267,68 euro överförs till säkerhetsfonden. 

Helsingfors den 23 februari 2010

Hannu Syrjänen

 Lauri Lyly   Leif Fagernäs Jukka Alho

 George Berner Reijo Karhinen Leila Kostiainen 

 Leena Niemistö  Kristian Pullola Markku Vesterinen 

 Matti Viljanen Harri Sailas
  verkställande direktör
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revis ionsBerättelse

Till Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens  
bolagsstämma

Vi har granskat Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens 
bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för 
räkenskapsperioden 1.1.2009–31.12.2009. Bokslutet omfattar 
koncernens samt moderbolagets balansräkning, resultaträkning, 
finansieringsanalys och noter till bokslutet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet 
av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att de ger riktiga 
och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland ikraftvarande 
stadganden och bestämmelser gällande upprättande av bokslut 
och verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över 
bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och 
verkställande direktören för att bokföringen är lagenlig och medels-
förvaltningen ordnad på ett betryggande sätt.

Revisorns skyldigheter
Revisorn skall utföra revisionen enligt god revisionssed i Finland 
och utgående från detta ge ett utlåtande om bokslutet, koncern-
bokslutet och verksamhetsberättelsen. God revisionssed förutsätter 
att yrkesetiska principer iakttas och att revisionen planeras och 
utförs så att man uppnår en rimlig säkerhet om att bokslutet eller 
verksamhetsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter och 
att medlemmarna i moderbolagets förvaltningsråd och styrelse 
samt verkställande direktören har handlat i enlighet med lagen om 
arbetspensionsförsäkringsbolag, lagen om försäkringsbolag och 
lagen om aktiebolag.

Med revisionsåtgärderna vill man försäkra sig om att de 
belopp och den övriga information som ingår i bokslutet och 
verksamhetsberättelsen är riktiga. Valet av åtgärder grundar sig på 
revisorns omdöme och bedömning av risken för att bokslutet eller 
verksamhetsberättelsen innehåller en väsentlig felaktighet på grund 
av oegentligheter eller fel. Vid planeringen av nödvändiga gransk-
ningsåtgärder beaktas även den interna kontrollen som inverkar på 
upprättandet och presentationen av bokslutet och verksamhetsbe-
rättelsen. Därutöver bedöms bokslutets och verksamhetsberättelsens 
allmänna form, principerna för upprättandet av bokslutet samt de 
uppskattningar som ledningen gjort vid upprättandet av bokslutet.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Finland. 
Enligt vår mening har vi utfört tillräckligt med för ändamålet til-
lämpliga granskningsåtgärder för vårt utlåtande.

Utlåtande om bokslutet och  
verksamhetsberättelsen
Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga 
och tillräckliga uppgifter om koncernens och moderbolagets eko-
nomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet 
med i Finland ikraftvarande stadganden och bestämmelser gällande 
upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i 
verksamhetsberättelsen och bokslutet är konfliktfria.

Utlåtanden som avges på basen av uppdrag  
av styrelsen
Vi förordar fastställande av bokslutet. Styrelsens förslag till disposi-
tion av den vinst som balansräkningen utvisar beaktar stadgandena 
i lagen. Vi förordar beviljandet av ansvarsfrihet för medlemmarna 
i moderbolagets förvaltningsråd och styrelse samt verkställande 
direktören för den av oss granskade räkenskapsperioden.

Helsingfors den 10 mars 2010

Ernst & Young Ab
CGR-samfund

Tomi Englund CGR  Harri Pärssinen CGR

Bokslut
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