
Människornas utkomst är 
Ilmarinens business. Det är ju i sista 
hand fråga om kundföretagens  
personal. Det är för att 
trygga deras pensioner som 
Ilmarinen finns till.

I lMarInen ÅrsreDovIsnIng FörkortaD versIon



Ilmarinen ser framåt ........................................................... 1
Ansvarsfullheten omfattar all verksamhet ........................... 2 
Verkställande direktörens översikt ...................................... 3  
Förvaltningsrådet och styrelsen .......................................... 5
Ledningsgruppen, avdelningschefer och övrig ledning ....... 7
Verksamhetsberättelse ........................................................ 9
Resultaträkning ................................................................ 19
Balansräkning ................................................................... 20
Nyckeltal och analyser ...................................................... 22
Styrelsens förslag till vinstdisposition och utdelning 
av annat fritt eget kapital .................................................. 27
Revisionsberättelse ........................................................... 28

Tnnehåll:



 1Ilmarinen årsredovisning 2010

Tlmarinens värderingar:

I lmarinen inledde sin verksamhet 
år 1961, dvs. samtidigt som man 
höll på att grunda arbetspensions-

systemet i Finland. De gångna årtiondena har 
bjudit på både ekonomiska uppgångar och 
nedgångar och en hel del ändringar i arbets-
pensionssystemet, men Ilmarinen har alltid 
envist arbetat för att trygga finländarnas pen-
sionsskydd. 

Ilmarinen har skött sin del av det finländ-
ska arbetspensionsförsäkringssystemet på 
ett berömligt sätt. För tillfället sköter bolaget 
cirka 850 000 finländares pensionsskydd. 
Ilmarinen har de flesta kunderna inom sin 
bransch och som arbetsplats hör det till en av 
de bästa i landet. 

De är få branscher där alla aktörer erbjuder 
samma produkter till samma pris. För att 
skilja sig från mängden måste bolaget kunna 
erbjuda mervärde som innebär att det gör 
rätt saker bättre än sina konkurrenter. Kom-
munikationen måste vara lätt att förstå och 
samarbetet bör vara smidigt.

Hos Ilmarinen betraktas kunderna som 
människor och inte i siffror. Det handlar ju i 
sista hand om kundföretagens personal. Det är 
för att trygga deras pensioner som Ilmarinen 
överhuvudtaget finns till. Därför arbetar 
Ilmarinen varje dag för att allt bättre förstå 
sina kunder. 

Med dessa tankar ser Ilmarinen förtroende-
fullt långt in i framtiden.   

öppet

ansvarsfullt

Framgångsrikt 
tillsammans

öppet för nytt 
öppet informerande 
öppet att lyssna

ansvar för pensionsskyddet 
ansvar för det egna arbetet 
ansvar som företag

tillsammans med kunderna  
tillsammans med samarbetspartnerna
som ett enhetligt bolag
 

 Ilmarinen

SER FRAMÅT



 2

A nsvarsfullhet utgör en av Ilmarinens 
värderingar och företagsansvar har 
också införts i bolagets strategi som 

en av framgångsfaktorerna. På så sätt har man 
inom Ilmarinen säkerställt att ansvarsfullheten 
utgör en oskiljaktig del av bolagets hela verk-
samhet. Ilmarinen förbinder sig förutom till 
lagar och bestämmelser även till olika frivilliga 
principer för en ansvarsfull verksamhet  

År 2010 sammanställdes företagsan-
svarsfrågorna till Ilmarinens företagsan-
svarsprogram som godkändes i bolagets 
ledningsgrupp. Arbetet föregicks av en 
väsentlighetsutredning, där man utredde såväl 
den egna personalens som kundernas och 
förhandlingsdelegationernas synpunkter på 
vilka ärenden som är viktiga med tanke på 
företagsansvaret i Ilmarinens verksamhet.

Företagsansvarets KPI-mätare (Key Per-
formance Indicators) fastställdes som en del 
av företagsansvarsprogrammet. De omfattar 
alla delområden inom företagsansvaret och 
fungerar i fortsättningen som ett viktigt medel 

AnSvARSFullhETEn
        omfattar all verksamhet

2010 Förändring- % 2009 2008 2007 2006

Premier, mn euro 3 383,2 6,3 3 184,1 3 264,4 2 772,5 2 652,6
utbetalda pensioner, mn euro 3 267,5 6,8 3 059,1 2 703,3 2 398,4 2 239,1
Driftskostnader som täckts med
omkostnadsinkomsten, mn euro 92,1 5,3 87,5 83,3 85,6 71,8
Ansvarsskuld, mn euro 24 657,4 9,1 22 609,7 20 612,8 22 661,1 20 917,2
Balansomslutning till verkligt värde, mn euro 31 301,0 11,7 28 026,3 22 840,9 25 964,0 23 635,4
verksamhetskapital, mn euro 6 578,2 34,9 4 876,9 2 673,0 6 068,8 5 828,0

% av ansvarsskulden 29,7 24,0 14,0 32,5 33,7
i förhållande till solvensgränsen 2,6 2,7 2,0 2,0 2,4

Placeringar till verkligt värde, mn euro 28 121,7 11,7 25 179,8 20 871,7 23 663,6 22 994,9
Avkastning på placeringar till verkligt värde, % 10,8 15,8 -17,7 5,7 8,5
Pensionstagare 295 827 4,5 282 982 273 605 262 971 257 884
ArPl-försäkringar 36 767 2,6 35 840 35 793 34 113 31 551
ArPl-försäkrade 501 000 6,1 472 000 480 000 417 000 387 000
FöPl-försäkringar 53 660 2,7 52 243 52 814 51 289 49 898
Antal fast anställda 31.12 573 2,7 558 539 545 543
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IlMARInEnS nycKElTAl

för att följa och bedöma ansvarsfullheten i 
Ilmarinens verksamhet. Mätarna presenteras 
i denna årsberättelse i samband med varje 
ansvarsdelområde.

code of conduct, dvs. Ilmarinens affärs-
verksamhetsprinciper sammanställdes likaså år 
2010. Enligt sina affärsverksamhetsprinciper 
förbinder sig Ilmarinen bland annat att följa 
en god försäkringssed, att garantera sekretess 
vid hanteringen av personuppgifter och att 
förutsätta att de tjänsteleverantörer som bola-
get anlitar bedriver en ansvarsfull verksamhet. 
Verksamhetsprinciperna är bindande för hela 
personalen.

I praktiken har företagsansvarsfrågorna 
organiserats i en företagsansvarskommitté som 
leds av kommunikations- och personaldirek-
tören. Kommittén är representerad av alla de 
centralaste funktionerna i bolaget.  
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I lmarinens 49:e verksamhetsår 
var gynnsamt på många sätt: Ett 
utmärkt resultat för andra året i 

följd efter finanskrisen har kompenserat ned-
gången i placeringstillgångarna, kunderna har 
visat sitt förtroende för oss, vi har förbättrat 
vår kostnadseffektivitet och vi är fortfarande 
en av de bästa arbetsplatserna i landet. 

Aktiemarknaden stärktes under året, vilket 
var en god nyhet för Ilmarinen som förlitar sig 
på sina aktieplaceringar. Statslånemarknaden 
skapade emellertid osäkerhet då krisen inom 
euroområdet slog till på våren 2010.

Som helhet var placeringsåret emellertid 
gott – Ilmarinens näst bästa sedan en verklig 
möjlighet för pensionsbolagen att placera i 
aktier öppnades.

En goD START
    för följande 50 år

I framtiden kommer placeringsintäkternas 
betydelse för pensionssystemet att öka ytter-
ligare. Detta beror på att antalet finländare 
som får pension hela tiden ökar i takt med att 
befolkningen blir allt äldre, samtidigt som den 
betalande andelen av befolkningen blir allt 
mindre. Pensionsutgifterna blir således större 
än premieinkomsterna. Ju bättre placeringsin-
täkterna är, desto mindre är trycket på att höja 
avgifterna. 

I Finland återhämtade sig ekonomin 
snabbare än förväntat under år 2010 och även 
sysselsättningen ökade. För pensionsbolagen 
var den ökade sysselsättningen betydande, 
eftersom den arbetande befolkningen betalar 
en stor del av de pensioner som nu utbetalas. 
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Speciellt glädjande var att sysselsätt-
ningsnivån bland 60–64-åringarna 
ökade, vilket inte ens recessionen 2009 
lyckades bryta. 

Trots den goda utvecklingen står 
Finland inför en krävande ekvation, som 
den följande regeringen måste ta ställ-
ning till. I denna spelar förlängningen 
av den yrkesaktiva tiden en central roll. 
Den utgör en förutsättning för att stats-
kassan ska räcka till och för att trygga 
samhällsservicen.  

Det är nödvändigt att granska den 
yrkesaktiva tiden som en helhet. Den 
senaste tiden har man i offentligheten 
vaknat till insikt om de 
kostnader som arbets-
oförmåga medför på 
individnivå och för hela 
samhällsekonomin. Om 
invalidpensionerna inte 
beaktas, går finländarna 
i pension vid 63,4 års 
ålder. Utvecklingen går 
således åt rätt håll.  

Vi finländare lever också allt längre, 
vilket är en bra sak. Vi har emellertid 
inte kunnat förutse denna gynnsamma 
utveckling, och sannolikt klarar vi inte 
av att göra mer detaljerade prognoser 
heller i framtiden. 

Därför måste systemet korrigera sig 
självt automatiskt. Av den anledningen 
innehåller systemet både en faktor som 
utjämnar pensionerna och ett incitament 
- livslängdskoefficienten och den högre 
intjäningsprocenten. Syftet med dessa 
är att få var och en att stanna kvar i 
arbetslivet en tid som motsvarar hälften 

vi står på en god grund 
och tar ivrigt emot Ilma-
rinens jubileumsår 2011.

av den ökade livslängden. Detta bidrar 
till att hålla avgifterna och utgifterna för 
pensionerna i balans.  

Ilmarinen kan inverka på vissa delar 
i ekvationen. Under årens lopp har vi 
fördjupat vår kunskap om vilka faktorer 
som bidrar till en god arbetsplats. En 
sådan arbetsplats som de anställda gärna 
jobbar på. Vi anser ett gott ledarskap 
vara viktigare än arbetsplatsgymnastik, 
även om rekreation och motion spelar 
en viktig roll när det gäller att orka i 
arbetslivet. 

Vårt sätt att fungera går ut på att 
hjälpa våra kunder att analysera vilka 

faktorer som förbättrar den egna arbets-
platsens kvalitet. Det betalar sig tillbaka 
i form av minskad frånvaro, högre 
produktivitet och en minskad risk för 
arbetsoförmåga. 

 
I kundbetjäningen har våra sam-
arbetsparter OP-Pohjola-gruppen och 
Pohjantähti en avgörande betydelse. 
Som helhet var året mycket gott – vi fick 
många nya kunder, vilket även syns i 
premieinkomsterna.    

Jag hoppas att konkurrensen inom 
arbetspensionsbranschen ökar ytterli-
gare i framtiden. Det är någonting som 

den följande regeringen också måste 
ta ställning till. Vi har förberett oss för 
konkurrensen genom att göra hela orga-
nisationen mera kundorienterad. Under 
år 2010 fick många av de anställda nya 
arbetsuppgifter och många flyttade 
också från en avdelning till en annan.

Vid dylika stora förändringar hamnar 
också många utanför sitt bekvämlighets-
område. Ilmarinens personal gav bevis 
på förändringsberedskap, förmåga att 
hantera osäkerhetsfaktorer och att växa 
i takt med utmaningarna, vilket jag vill 
rikta ett varmt tack för till dem. Mitt 
tack går speciellt till cheferna som varit 
utsatta för förväntningar från många 
håll. Ni skötte arbetet väl – de anställda 
har gett er högre betyg för chefsarbetet 
än året innan. Och betygen var höga 
redan då. 

Ett annat sätt att förbereda sig för 
framtiden är att koncentrera sig på det 
väsentliga. Kostnadseffektivitet inne-
bär inte alltid att skära ner kostnader, 
utan att göra saker på ett smartare sätt. 
Omkostnadsprocenten som mäter kost-
nadseffektiviteten förbättrades och lan-
dade på 74 procent.

Vi står på en god grund och tar ivrigt 
emot Ilmarinens jubileumsår 2011. Och 
varför inte – Ilmarinens första 49 år har 
åtminstone varit framgångsrika!  

Harri Sailas
verkställande direktör
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FÖRvAlTnIngSRÅDET  

Tarja lankila 
Direktör, Fackförbundet Pro,
står i tur att avgå 2011

Sakari lepola 
Ordförande, Trä- och specialbranschernas rf,
står i tur att avgå 2011

Matti lievonen 
Verkställande direktör, Neste Oil Abp,
står i tur at avgå 2012

Jarmo Mikkonen 
Verkställande direktör, Securitas Oy,
står i tur att avgå 2011

Sinikka Mönkäre 
Verkställande direktör, RAY ((Penningautomat-
föreningen), står i tur att avgå 2011

Jaakko nevanlinna 
Verkställande direktör, Aina Group Oyj,
står i tur att avgå 2011

Matti niemi 
Verkställande direktör, HOK-Elanto,
står i tur att avgå 2012

Krister olsson 
Ordförande, Finlands Taxiförbund rf.,
står i tur att avgå 2011 

Jussi Pesonen 
Verkställande direktör, UPM-Kymmene 
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 Arbe-
tarförbund AKT rf., står i tur att avgå 2012

Jari Sarjo 
Verkställande direktör, Lassila & Tikanoja Oyj,
står i tur att avgå 2012

Pirjo Terilehto 
Ekonomidirektör, Fackförbundet Pro,
står i tur att avgå 2012

Riitta Tiuraniemi 
Verkställande direktör, DNA Ab,
står i tur att avgå 2011

Maarit Toivanen-Koivisto 
Styrelsens ordförande, Onvest Oy,
står i tur att avgå 2011

Juha vanhainen 
Country Manager Finland, Stora Enso,
står i tur att avgå 2012

Mika vehviläinen 
Verkställande direktör, Finnair Plc,
står i tur att avgå 2012

Esa vilkuna 
Ordförande, Post- och logistikunion PAU rf,
står i tur att avgå 2012
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Förvaltningsrådet 
 och styrelsen

Mikko Pukkinen, leila Kostiainen, Reijo Karhinen och Matti halmesmäki
george Berner, lauri lyly och Riku Aalto

Jorma Eloranta, ordförande
Förvaltningsrådets ordförande, Ilmarinen,
står i tur att avgå 2012

Merja Strengell, vice ordförande
Styrelsens ordförande, Teknikens Akademiker 
Förbund (TEK),
står i tur att avgå 2012

Antti herlin, vice ordförande
Styrelsens ordförande, Kone Oyj,
står i tur att avgå 2011

Kim gran 
Verkställande direktör, Nokian Tyres Oyj,
står i tur att avgå 2012

Ilkka hämälä 
Verkställande direktör, Oy Metsä-Botnia Ab,
står i tur att avgå 2012

liisa Joronen 
Styrelsens ordförande, SOL Palvelut Oy,
står i tur att avgå 2012

Pasi Kallio 
Steward, 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 2012
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STyRElSEn 

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

hannu Syrjänen, ordförande
f. 1951, ekonom, jur.kand.

lauri lyly, vice ordförande
Finlands Fackförbunds Centralorganisation  
FFC rf  
f. 1953

Mikko Pukkinen, vice ordförande 
Verkställande direktör, Finlands Näringsliv EK
f. 1954, vicehäradshövding

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

george Berner
Verkställande direktör, Berner Aktiebolag
f. 1948, dipl.ing.

Matti halmesmäki
Koncernchef, Kesko Abp
f. 1952, ekon.mag., vicehäradshövding

Reijo Karhinen
Chefdirektör, OP-Pohjola-gruppen
f. 1955, ekon.mag.

leila Kostiainen
Generalsekreterare, Tjänstemannacentralorgani-
sationen 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.lic., 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

hannu Syrjänen, Kristian Pullola, leena niemistö och Markku vesterinen

hannu Rautiainen, Matti viljanen, Timo Parmasuo, Anne Berner  
och Jukka Alho
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lEDnInSgRuPPEn

harri Sailas
Verkställande direktör
f. 1951, ekonom,
i Ilmarinens tjänst sedan 2006

Timo Ritakallio
Vice verkställande direktör, Placeringsverksamhet
f. 1962, jur.kand., MBA,
i Ilmarinens tjänst sedan 2008

Jaakko Tuomikoski
Vice verkställande direktör, 
f. 1950, fil.mag., SGF,
i Ilmarinens tjänst sedan 1981

Timo Aro
Direktör, Kundrelationer
f. 1955, med.o.kir.dr, M.Sc.,
i Ilmarinens tjänst sedan 1994

Pirkko Auvinen
Direktör, Juridiska ärenden
f. 1950, jur.kand.,
i Ilmarinens tjänst sedan 1974

Juhani Karjasilta
Direktör, Datateknik 
f. 1959, dipl.ing.,
i Ilmarinens tjänst sedan 2002

Jaakko Kiander
Direktör, Ekonomi och pensionpolitiken
f. 1963, pol. dr.,
i Ilmarinens tjänst sedan 2010

Sini Kivihuhta
Direktör, Pensionsförsäkringar
f. 1959, jur.kand.,
i Ilmarinens tjänst sedan 1983

hillevi Mannonen
Direktör, Aktuariefunktionen och riskhantering
f. 1958, fil.kand., SGF,
i Ilmarinens tjänst sedan 1997

Mika Mononen
Personalens representant
f. 1975, tradenom,
i Ilmarinens tjänst sedan 2003

Päivi Sihvola
Direktör, Kommunikation och personal
f. 1957, fil.kand.,
i Ilmarinens tjänst sedan 2008

ÖvRIg lEDnIng

KunDRElATIonER

Storkunder och mäklarkontakter
Försäljningsdirektör Ilari Jämsen

Kontakter till företagskunder och samarbets-
parter
Försäljningsdirektör Jorma Hokkanen

Stödtjänster för samarbetsparter och kunder
Direktör Jukka Welling

Marknadsföring
Marknadsdirektör Jouni saarinen

Tjänster för främjandet av arbetshälsan 
Direktör för arbetshälsofunktionen Kati Huoponen 

utveckling av affärsverksamheten 
Utvecklingsdirektör Soili Flygar

PEnSIonSFÖRSÄKRIngAR

Kundtjänst
kundtjänstdirektör Mika Paananen

Kundtjänst för storkunder  
avdelningschef Minna Hakkarainen

Kundtjänst 
avdelningschef Jari Matveinen

Pensioner
Pensionsdirektör anne koivula

Pensionsavdelning 
avdelningschef tarja Hurskainen

Bedömning av arbetsförmåga och rehabilitering
Avdelningschef Tuire Hakonen

Pensionsutbetalningen  
Avdelningschef Tarja Lamminmäki

utveckling 
Utvecklingsdirektör Irmeli kesonen

Försäkringar
Försäkringsdirektör tiina nurmi

Försäkringsavdelningen 
avdelningschef eeva-liisarahikainen 

Försäkringstekniska avdelningen  
avdelningschef kirsti koponen

Inkasso- och betalningsrörelse
Avdelningschef Markku Riikonen

Försäkringsmedicinska ärenden 
Överläkare Seppo Kettunen 

och övrig ledning
Ledningsgruppen

Timo Ritakallio, harri Sailas, Sini Kivihuhta och Timo Aro Jaakko Tuomikoski, hillevi Mannonen 
och Jaakko Kiander
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PlAcERIngSvERKSAMhET

värdepappersplaceringar
Värdepappersplaceringsdirektör Matti Rusanen

Inhemska aktieplaceringar
Värdepappersplaceringsdirektör Matti Rusanen 
(vid sidan av egen tjänst)

Utländska aktieplaceringar och fonder
Aktiedirektör Juha Venäläinen

Ränteplaceringar
Direktör Jari eskelinen

onoterade placeringar  
Direktör Esko Torsti

Fastighetsplaceringar
Fastighetsdirektör tomi aimonen

Onoterade aktieplaceringar
senior portföljförvaltare timo kärkkäinen

Kapitalplaceringar och hedgefonder
Kapitalplaceringsdirektör Mikko Räsänen

Företagsfinansiering
Företagsfinansieringsdirektör Vesa Pohjankoskii

Allokering och Ilmarinen alfa
Direktör Ville Helske

Alpha 1
Direktör laura Männistö

Alpha 2
Direktör Teemu Ahonen

Placeringsförvaltning 
Direktör för placeringsförvaltning Heidi Koskinen

Värdepappersförvaltning
Avdelningschef Annika Lucander

EKonoMI

Ekonomi
Redovisningsdirektör Pirjo Pohjankoski

Controllerfunktioner
avdelningschef anu kallio

Interna tjänster
avdelningschef olli-veikko kurvinen

Forskning
Forskningschef Yrjö Norilo

AKTuARIEFunKTIonEn och RISKhAnTERIng

Matematiska ärenden 
Avdelningschef Barbara D’Ambrogi-Ola

Riskhantering
Riskhanteringschef Kai Sotamaa

KoMMunIKATIon och PERSonAl

Kommunikation
kommunikationschef vappu aura

Personalutveckling
Personalutvecklingschef Barbro Björkestam-Bärlund

hR
Personalschef Arja Savolainen

DATATEKnIK

Datatekniska tjänster
Avdelningschef Juha Junnelin

Dataförvaltning
Avdelningschef Jukka Hirvinen

JuRIDISKA ÄREnDEn 
Direktör Pirkko Auvinen 

InTERn REvISIon

Chef för intern revision Heidi Weissmann

Juhani Karjasilta, Päivi Sihvola, Mika Mononen och Pirkko Auvinen
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Den ekonomiska utvecklingen
Finansmarknaden återhämtade sig överraskande snabbt från 
den globala ekonomiska krisen, som bröt ut år 2008. Återhämt-
ningen var nästan total redan under år 2009. Man började också 
återhämta sig snabbare än förväntat från de globala problemen 
inom realekonomin som en följd av finanskrisen. Den totala 
produktionsnivån förblev emellertid år 2010 på en lägre nivå än 
år 2008 i flera industriländer. Samtidigt blev den allt kraftigare 
växande offentliga skulden ett allt större problem inom euro-
området. Framtiden upplevs fortfarande som osäker, även om 
rädslan för en ny kollaps har bytts ut mot förväntningar på en 
långsam tillväxt som präglas av osäkerhet och av smärre fluktua-
tioner som en följd av den. En av de mest betydande osäkerhets-
faktorerna är frågan om huruvida tillväxten har en hållbar grund 
eller om den endast stöder sig på kraftiga stimuleringsåtgärder. 
Finansmarknaden belastas av problemen inom den offentliga 
ekonomin i euroländerna.

Finlands samhällsekonomi vände uppåt snabbare än väntat 
under år 2010. Trots den snabba tillväxten förblev den totala 
produktionsnivån i slutet av året likväl på en klart lägre nivå 
än före krisen. Arbetslösheten var emellertid mindre än befarad 
även under recessionen, och den genomsnittliga arbetslöshetsni-
vån år 2010 var 8,4 procent. Sysselsättningsnivån har stigit såväl 
bland 55–59-åringar som bland 60–64-åringar under hela 2000-
talet och denna siffra sjönk inte ens under recessionen 2009. 
Lönesumman från den privata sektorn ökade med 1,2 procent 
år 2010. Som en följd av den ekonomiska krisen uppstod det 
emellertid ett betydande hållbarhetsunderskott i den offentliga 
ekonomin i Finland. Den ekonomiska och näringspolitiska 
diskussionen handlar mycket om att finna metoder för att sköta 
detta underskott.  

På årsnivå utvecklades aktiekurserna gynnsamt, men skill-
naderna mellan de olika kvartalen var betydande. Styrräntorna 
var fortsatt låga, men de tidvis upptrappade hotbilderna i 
anslutning till euroländernas offentliga skuld medförde kraftiga 

fluktuationer i kreditriskpremierna. Konsumentpriserna var år 
2010 i genomsnitt 1,2 procent högre än året innan, men mot 
slutet av året tilltog takten ytterligare till 2,9 procent. Avkast-
ningsprocenten på arbetspensionsplacerarnas placeringar räknat 
till verkligt värde var höga, och den reella medelavkastningen på 
lång sikt var över fyra procent

Utvecklingen av arbetspensionssystemet
I Finland har befolkningens åldersstruktur har förändrats redan 
länge och som en följd av detta ökar den äldre befolkningen i allt 
högre grad. Utvecklingen eskalerar också av den snabbt ökande 
genomsnittliga livslängden. Förändringarna i åldersstrukturen 
har medfört en permanent utmaning inom pensionssystemet. 
Hanteringen av arbetspensionssystemets finansieringsbalans 
belastas också av den låga sysselsättningsnivån efter recessionen.  

Utvecklingen år 2010 var i och för sig positiv. Sysselsättnings-
utvecklingen bland den äldre befolkningen har fortsatt att vara 
positiv, vilket är viktigt med tanke på arbetspensionerna. Drygt 
10 procent färre gick i arbetspension under året jämfört med 
året innan och den förväntade pensioneringsåldern steg med ett 
drygt halvt år från nivån år 2009 till 60,4 år. Denna förändring 
berodde till hälften på att arbetslöshetspensionen slopades som 
ett eget pensionsslag och till hälften på det faktum att pension 
allmänt togs ut vid en senare tidpunkt än tidigare. Den förvän-
tade pensioneringsåldern har stigit snabbare än det mål som 
ställdes i samband med pensionsreformen år 2005.

I det finländska samhället råder ett brett samförstånd om 
att det är nödvändigt att förlänga yrkesbanorna i bägge ändar 
med tanke på hela samhällsekonomin, den offentliga ekonomin, 
arbetspensionernas nivå och finansieringen av dem. Det råder 
emellertid oenighet om metoderna för att uppnå detta mål.  

I det första skedet strävade man efter att sammanjämka olika 
synvinklar genom att utse två arbetsgrupper för en mandattid 
på cirka två år. Arbetsgruppen som behandlade arbetslivets 
utveckling kunde i januari 2010 enas om en åtgärdshelhet 

Verksamhetsberättelse 2010
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genom vilken man strävar efter att främja välbefinnandet i arbetet. 
Arbetsgruppen som dryftade åtgärder inom pensionssystemet var 
emellertid oenig om i vilken grad det krävs andra åtgärder än de 
som är förknippade med utvecklingen av arbetslivet för att uppnå 
målen. 

På våren 2011 avtalade regeringen och arbetsmarknadsorga-
nisationer om att bredda utredningsarbetet till beredningen av ett 
program för hållbar ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Av de 
sex underarbetsgrupper som arbetar med dessa frågor lämnade 
alla andra sina betänkanden i början av hösten 2010, förutom 
den arbetsgrupp som arbetar utan fastställd mandattid med frågor 
i anslutning till yrkesbanan. Denna arbetsgrupp fortsätter sitt 
arbete och hade inte i uppdrag att lämna förslag. Som uppgift 
fastställdes att insamla alternativ som uppfyller ramvillkoren för 
pensionsskyddets nivå, arbetspensionssystemets ekonomiska 
hållbarhet och en senareläggning av pensionen såsom underlag 
för beslutsfattandet. 

På grund av finanskrisen ansåg regeringen och riksdagen på 
hösten 2008 det nödvändigt att stifta en temporär lag genom vil-
ken arbetspensionsanstalternas solvensbestämmelser delvis ändra-
des tillfälligt fram till slutet av år 2010. På våren 2010 förlängdes 
lagens giltighetstid med två år. De två arbetsgrupper som tillsattes 
av Social- och hälsovårdsministeriet och som hade i uppgift att 
dryfta de eventuella bestående och mer långvariga förändringsbe-
hoven i solvensbestämmelserna, lämnade sina betänkanden i april 
2010. Arbetsgrupperna lämnade ett flertal förslag som föreslogs 
genomföras i tre skeden. Ändringsförslagen som preciserar den 
nuvarande lagen i anslutning till det första skedet överlämnades 
till riksdagen i slutet av år 2010 och de är avsedda att träda i kraft 
i slutet av mars 2011. Ändringarna i anslutning till det andra 
och tredje skedet gäller den mer långsiktiga utvecklingen av 
solvensbestämmelserna samt bland annat pensionsanstalternas 
förvaltning, rapportering och beskattning.

Det långvariga utredningsarbetet om arbetspensionssystemets 
konkurrensförhållanden har fortvarande inte lett till konkreta 
förslag. Enligt de uppgifter som finns till förfogande anser Social- 
och hälsovårdsministeriet att gjorda utredningar är tillräckliga och 

att det är skäl att inleda verkställandeskedet. Utgångspunkten är 
att bevara särdragen hos de olika typerna av pensionsanstalter.  

Lindrandet av regleringen som gäller försäkringsavgiftens 
beräkningsgrunder utgör en av de viktigaste delarna i den hel-
het som syftar till att utveckla konkurrensfältet. Det är sannolikt 
att man går mot mer bolagsspecifika beräkningsregler, men änd-
ringarnas tidtabell är långsam. Arbetspensionsbolagens förslag i 
januari 2008 om att låta arbetspensionsbolagen själva bestämma 
över de regler som gäller försäkringsavgiftens omkostnadsdel 
och överföringen till kundåterbäringar väntar fortfarande på 
vidare behandling. För tillfället uppskattar man att en eventuell 
ändring kan träda i kraft tidigast år 2014. Arbetspensionsbo-
lagens verksamhetspolitik i projekt som avser att upprätthålla 
arbetsförmågan uppmärksammas i allt större grad och kommer 
sannolikt också att bli föremål för noggrannare reglering.

Ilmarinens resultat och solvens 
År 2010 var ett gynnsamt år för Ilmarinens utveckling. Den 
höga avkastningen på placeringarna förbättrade ytterligare 
placeringarnas genomsnittliga avkastning på lång sikt och det 
ökade kundbeståndet utgör ett bevis på kundernas förtroende 
för bolaget.  

Nettoavkastningen på Ilmarinens placeringar enligt verkligt 
värde var 10,8 procent år 2010 (15,8 procent år 2009). Verk-
samhetskapitalet, dvs. skillnaden mellan bolagets tillgångar 
värderade till verkligt värde och bolagets ansvar ökade till 6 
578,2 miljoner euro från att ha varit 4 876,9 miljoner euro året 
innan. Verksamhetskapitalet uppgick i slutet av år 2010 till 29,7 
(24,0) procent av den ansvarsskuld som används vid beräk-
ningen av solvensen. Verksamhetskapitalet utökade det belopp 
av utjämningsansvaret som enligt den tillfälliga lagstiftningen 
ska jämställas med verksamhetskapitalet med 923,4 (845,4) 
miljoner euro. Utan denna post skulle verksamhetskapitalet ha 
varit 5 654,8 (4 031,5) miljoner euro och bolagets solvensnivå 
24,5 (19,1) procent.  

Verksamhetskapitalet avser att bära riskerna inom placerings-
verksamheten. Kontrollgränserna för arbetspensionsbolagens 
verksamhetskapital fastställs enligt hur riskfyllt bolagets place-
ringsbestånd är, vilket bedöms genom att indela placeringarna 
i klasser enligt deras risk och genom att utifrån klassificeringen 
räkna ut en så kallad solvensgräns. Klassificeringen görs på 
basis av placeringarnas faktiska risk i de fall när den klart 
avviker från risken enligt placeringens juridiska form. Ilma-
rinens verksamhetskapital var i slutet av räkenskapsperioden 
2,6-faldigt i förhållande till solvensgränsen. Ett år tidigare var 
motsvarande nyckeltal 2,7. Om man inte beaktar jämställandet 
av utjämningsansvaret enligt den temporära lagstiftningen skulle 
solvensställningen ha varit 2,1 (2,2).

IIlmarinens totala resultat till verkligt värde år 2010 uppgick 
till 1 706,2 (2 180,4) miljoner euro. Resultatet av den försäk-
ringsrörelse som är på bolagets eget ansvar var 96,4 (-22,5) 
miljoner euro och omkostnadsrörelsens resultat var 31,6 (27,7) 
miljoner euro. Resultatet av försäkringsrörelsen visar skillnaden 
mellan den avgiftsandel som uppburits i försäkringsavgifterna 
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för täckande av risken och utbetalda ersättningar. Omkostnadsre-
sultatet 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 2 738,8 (3 410,4) miljoner euro. Räntan som gottgörs 
ansvarsskulden var 797,6 (617,6) miljoner euro och förändringen 
i det tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen 
363,1 (617,7) miljoner euro. Det tilläggsförsäkringsansvar som 
är bundet till aktieavkastningen binder den ränta som gottgörs 
ansvarsskulden med en andel om tio procent till den genomsnitt-
liga avkastningen på arbetspensionsplacerarnas noterade aktiepla-
ceringar och överför således aktierisken att till denna del bäras av 
hela arbetspensionssystemet. Totalt visade placeringsverksamheten 
ett överskott på 1 578,1 (2 175,2) miljoner euro.  

Resultatet av försäkringsrörelsen som är på bolagets ansvar 
överförs enligt Social- och hälsovårdsministeriets grunder till 
utjämningsansvaret.

Det belopp som kan användas för nedsättning av ArPL-
avgifterna, dvs. för kundåterbäringar, fastställs utifrån bolagets 
verksamhetskapital och resultatet av bolagets omkostnadsrörelse. 
Till kundåterbäringar överförs 71,0 (52,0) miljoner euro. Överfö-
ringen utgör 0,48 (0,37) procent av den försäkrade lönesumman 
och 142 (110) euro per arbetstagare som är försäkrad i Ilmarinen. 
Resten av totalresultatet används för att stärka bolagets verksam-
hetskapital, med undantag av den ränta som betalas på garantika-
pitalet efter att bokslutet har fastställts.

TOvan givna uppgifter om resultatet och solvensen grundar 
sig på de nyckeltal och analyser till verkligt värde som ges i bila-
gorna till bokslutet. De anger bolagets ekonomiska resultat och 
ställning bättre än resultat- och balansräkningen. Värderingen av 
placeringarna i de officiella bokslutet grundar sig på anskaffnings-
utgiften och det resultat som ges i resultaträkningen bestäms uti-
från 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 
2010 var vinsten enligt resultaträkningen 4,9 (3,9) miljoner euro. 

Nedanstående kalkyl visar sambandet mellan resultaträkningens 
resultat och totalresultatet till verkligt värde:
 
Miljoner euro 2010 2009
Räkenskapsperiodens vinst i resultaträkningen 4,9 3,9
Förändring i ansvarsskulden
 Förändring i utjämningsansvaret 96,6 –22,5

 Förändring i det ofördelade  
  tilläggsförsäkringsansvaret 6,9 685,0
 Överföring till kundåterbäringar 71,0 52,0
Skillnaden mellan verkliga värden och –5,4 –0,5

balansvärden, dvs. förändring i 
värderingsdifferenser 1 532.2 1 462,5

Resultat till verkligt värde 1 706.2 2 180,4

Försäkringsbestånd och premieinkomst
Majoriteten av de arbetsgivare som har försäkrat sina arbetstagare 
i Ilmarinen ingår ett försäkringsavtal med bolaget. Tillfälliga 
arbetsgivare kan emellertid redovisa sina arbetspensionsavgifter 
till arbetspensionsförsäkringsbolaget utan att ingå ett egentligt 
försäkringsavtal.  

Ilmarinens försäkringsbestånd vände åter uppåt efter att ha 
pressats nedåt av den ekonomiska recessionen året innan. Antalet 
ArPL-försäkringar uppgick i slutet av år 2010 till 36 767 (35 
840) stycken, vilket motsvarar en ökning på 2,6 procent för dessa 
försäkringar. Utöver de arbetsgivare som ingick försäkringsavtal 
med Ilmarinen, redovisade 3 224 (2 484) tillfälliga arbetsgivare 
sina ArPL-försäkringsavgifter till bolaget. Vid årets slut omfattade 
ArPL-försäkringarna 501 000 (472 000) försäkrade, vilket är 
6,1 procent mer är i slutet av föregående år. ArPL-försäkringarna 
omfattade år 2010 i genomsnitt nästan fjorton personer, vilket är 
något fler än år 2009, då antalet var tretton personer.

Den försäkrade ArPL-lönesumman i Ilmarinen uppgick till 
14 702,0 (14 041,0) miljoner euro, vilket innebar en ökning på 
4,7 procent jämfört med försäkrade lönesumman året innan. 
Marknadsandelen som räknats utifrån den försäkrade ArPL-löne-
summan uppskattas år 2010 vara på samma nivå som tidigare. 

Vid utgången av året var antalet FöPL-försäkringer i Ilmarinen 
53 660 (52 243) stycken. Ilmarinen är det klart största försäk-
ringsbolaget när det gäller försäkrandet av företagare och bolagets 
marknadsandel har de senaste åren legat runt 30–31 procent 
mätt enligt premieinkomst. Den genomsnittliga arbetsinkomsten 
i FöPL-försäkringarna var 21 305 (20 832) euro om året. Arbets-
inkomsten ökade från året innan med cirka 2,3 procent, vilket är 
mindre än den lönekoefficient till vilken FöPL-arbetsinkomsterna 
är bundna och som steg med 3,3 procent.

Ilmarinens premieinkomst år 2010 uppgick till 3 383,2 (3 
184,1) miljoner euro.

I ArPL-avgifter inflöt 3 152,0 (2 966,4) miljoner euro, dvs. 
ArPL-premieinkomsten ökade med 6,3 procent jämfört med året 
innan. De beviljade nedsättningarna av ArPL-avgiften år 2010, 
dvs. kundåterbäringarna uppgick till sammanlagt 52,1 miljoner 
euro, då de var 31,1 miljoner euro året innan.  

Premieinkomsten av FöPL-försäkringarna uppgick till 231,2 
(217,7) miljoner euro, vilket innebär en ökning på 6,2 procent.  

Kreditförlusterna för utestående ArPL-avgifter utgjorde 11,0 
(12,0) miljoner euro. De minskade kreditförlusterna avspeglar 
den genomsnittligt förbättrade ekonomiska situationen i kundfö-
retagen. Kreditförlusterna för utestående FöPL-avgifter uppgick 
till 2,8 (2,9) miljoner euro. Det uppstår emellertid ingen förlust 
för Ilmarinen på grund av kreditförlusterna inom FöPL, eftersom 
staten ersätter de försäkringsavgifter som inte fås in av försäk-
ringstagarna inom finansieringssystemet för FöPL-pensioner.

Tillsammans med sina samarbetsparter OP-Pohjola-gruppen 
och Pohjantähti lyckades Ilmarinen väl i kundanskaffningen. 
Under år 2010 pågick ett samgångsprojekt mellan dessa två sam-
arbetsparter, då Pohjola Försäkring lämnade ett förslag om fusion 
till Pohjantähti. Pohjantähtis styrelse stödde ett godkännande 
av förslaget, men Pohjantähtis extra bolagsstämma förkastade 
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förslaget 8.12.2010. Ilmarinens skadeförsäkringssamarbetsparter 
fortsätter således sin verksamhet som två separata bolag.

Ett flertal pensionsstiftelser och -kassor upplöste sitt pensions-
ansvar under året och överförde ansvaret till arbetspensionsbo-
lagen. Därtill privatiserades ett flertal statliga affärsinrättningar, 
varvid försäkringarna överfördes till arbetspensionsbolagen. 
Framgången i ansvarsöverföringarna och i försäkrandet av 
affärsverken stärkte Ilmarinens ställning som försäkringsbolag för 
storkunder.

Överföringen av försäkringar mellan Ilmarinen och de övriga 
arbetspensionsbolagen utökade avsevärt Ilmarinens kundmängd 
och premieinkomst.  

Bolaget sålde 4 151 nya ArPL-försäkringar, vilket ökar den 
årliga ArPL-premieinkomsten med 106,2 miljoner euro. Då 
det gäller överföringarna av ArPL-försäkringar från de övriga 
pensionsbolagen var Ilmarinens resultat utmärkt. Genom överfö-
ringstrafiken ökade Ilmarinens ArPL-försäkringsbestånd med 686 
försäkringar och premieinkomsten med 72,6 miljoner euro.  

Bolaget sålde 5 700 nya FöPL-försäkringar, vilket ökar FöPL-
premieinkomsten med 19,1 miljoner euro. Ilmarinen hade 
utmärkt framgång också när det gäller överföringen av FöPL-
försäkringar och kunde redovisa en ökning på 650 försäkringar 
och 2,9 miljoner euro. 

Försäkringsavgiftens nivå 
Den genomsnittliga ArPL-avgiften som fastställdes för år 2010 var 
22,0 procent av lönen, dvs. samma som året innan. Avgiften var 
4,5 procent för arbetstagare under 53 år och 5,7 för arbetstagare 
som fyllt 53 år. Arbetsgivarens andel var i genomsnitt 17,3 
procent av lönerna. Arbetsgivarens avgiftsnivå varierar i fråga om 
enskilda försäkringar och är också beroende av arbetspensions-
bolagets kundåterbäringar. Ilmarinens kundåterbäringar var i 
genomsnitt 2,1 (1,3) procent av arbetsgivarens avgift. För små 
och medelstora arbetsgivare beviljades därtill en nedsättning på 
högst 0,6 procentenheter i syfte att reducera arbetslöshetspen-
sionernas utjämningsansvar. Då denna nedsättning beaktas var 
arbetsgivarens avgift i genomsnitt 16,9 procent.

Den fastställda ArPL-avgiften för år 2011 är i genomsnitt 22,4 
procent av lönen, dvs. 0,4 procentenheter större än år 2010. 

Höjningen grundar sig på det avtal som arbetsmarknadsparterna 
ingick i början av år 2009. I syfte att minska arbetslöshetspensio-
nernas finansieringsöverskott beviljas små och medelstora arbets-
givare en nedsatt avgift som är beroende av arbetsgivarens storlek 
och som är högst 0,5 procentenheter. Den genomsnittliga avgiften 
för arbetsgivare är 17,1 procent, som motsvarar en höjning på 
0,2 procentenheter. Också arbetstagarnas pensionsavgiftsprocent 
steg. För arbetstagare under 53 år är avgiften 4,7 procent år 2011, 
dvs. 0,2 procentenheter högre än året innan och för arbetstagare 
som fyllt 53 år 6,0 procent, vilket motsvarar en ökning på 0,3 
procentenheter.  

År 2010 var FöPL-avgiften 21,2 procent av den fastställda 
arbetsinkomsten. För de företagare som hade fyllt 53 år före 
ingången av räkenskapsåret var FöPL-avgiften emellertid 22,4 
procent. År 2011 är FöPL-avgiften 22,9 procent för företagare 
som fyllt 53 år före räkenskapsårets början och 21,6 procent för 
övriga. För företagare som fyllt 53 stiger avgiften med 0,5 och för 
övriga med 0,4 procentenheter.

Pensioner och verksamhet för främjande av arbets-
förmågan
IÅr 2010 betalade Ilmarinen sammanlagt 3 267,5 (3 059,1) mil-
joner euro i pensioner.

Pensionsutgiften enligt pensionsslag 2010, miljoner euro   

 ArPL FöPL Sammanlagt

% av hela
pensions-

utgiften
Ålderspensioner 2 008,6 152,7 2 161,3 66,1
Förtida ålderspensioner 202,7 18,2 221,0 6,8
Deltidspensioner 29,6 7,0 36,6 1,1
Invalidpensioner 427,1 29,4 456,5 14,0
Arbetslöshetspensioner 118,0 1,9 119,9 3,7
Familjepensioner 247,1 25,2 272,2 8,3
Sammanlagt 3 033,1 234,4 3 267,5 100,0

Siffrorna i tabellen omfattar både poster som utbetalats direkt till 
pensionstagarna och poster som betalats via ansvarsfördelningen.
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Antalet pensionstagare 31.12.2010
Pensioner enligt grundskyddet  
Pensionsslag ArPL FöPL Sammanlagt %
Ålderspensioner 164 033 20 871 184 904 62,5
Förtida ålderspensioner 15 490 3 186 18 676 6,3
Deltidspensioner 3 775 999 4 774 1,6
Invalidpensioner 35 264 4 037 39 301 13,3
Arbetslöshetspensioner 5 005 139 5 144 1,7
Familjepensioner 36 110 6 918 43 028 14,6
Sammanlagt 259 677 36 150 295 827 100

Vid utgången av året var antalet pensionstagare 295 827, dvs. 
4,5 procent fler än ett år tidigare, då antalet var 282 982. ArPL-
pension betalades i slutet av året till 259 677 (248 873) pensions-
tagare och FöPL-pension till 36 150 (34 109) pensionstagare.

Majoriteten av pensionstagarna erhöll ålderspension, dvs. 
69 procent. Andelen ålderspensionstagare ökade med cirka två 
procentenheter från året innan. Andelen invalidpensionstagare 
minskade med nästan en procentenhet, och andelen arbetslös-
hetspensionstagare halverades i och med att detta pensionsslag 
så småningom frångås. Inom de övriga pensionsslagen var antalet 
pensionstagare på samma nivå som tidigare.  

Pensionsbeslut år 2010 
2010 2009 Förändringi %

Nya pensionsbeslut
  Ålderspensioner 8 311 8 446 –1,6
  Förtida ålderspensioner 674 693 –2,7
  Deltidspensioner 1 740 1 673 4,0
  Invalidpensioner 6 530 6 086 7,3
  Arbetslöshetspensioner 706 2 582 –72,7
  Familjepensioner 3 127 3 015 3,7
Nya pensionsbeslut sammanlagt 21 088 22 495 –6,3
Alla pensionsbeslut sammanlagt 36 930 37 993 –2,8

Pensioneringarna inom Ilmarinens kundbestånd fortsatte som för-
väntat. Ilmarinen utfärdade sammanlagt 36 930 pensionsbeslut år 
2010, dvs. 2,8 färre än ett år tidigare. Antalet nya pensionsbeslut, 
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som år 2009 var exceptionellt stort i bolaget, minskade med 6,3 
procent år 2010. Bolaget utfärdade 21 088 nya pensionsbeslut. 
Den kraftiga minskningen i antalet nya arbetslöshetspensioner 
beror på att pensionsslaget så småningom kommer att upphöra. 
Till det ökade antalet invalidpensionsbeslut bidrar en snabbare 
handläggning av besluten.

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. Andelen avslagna 
beslut om invalidpension var 23,6 (22,6) procent. Av de Ilmari-
nens beslut som fördes vidare till besvärsinstanserna, ändrades 8,2 
(7,9) procent i besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och 
13,9 (11,0) procent i försäkringsdomstolen.  

Ilmarinens pensions beslut har år efter år hållit bättre jämfört 
med för de övriga ArPL-FöPL-anstalterna i genomsnitt. I Ilmari-
nen behandlades pensionsansökningarna allmänt taget snabbare 
än i jämförelsegruppen i genomsnitt år 2010. Som en följd av det 
stora antalet ansökningar om invalidpension året innan påskyn-
dades handläggningsprocesserna år 2010 och skillnaden i förhål-
lande till jämförelsegruppen utjämnades till fem dagar.  

Som enda arbetspensionsbolag erbjuder Ilmarinen handle-
dande tjänster för kunder som fått avslag på sin ansökan om 
invalidpension, bland annat för att hjälpa dem att ordna sin 
utkomst och att fortsätta i arbetslivet. Tjänsterna produceras av 
de rehabiliteringsundersökningsanstalter 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 pensionsutdrag 
till sammanlagt cirka 703 500 försäkrade. Pensionsutdragen 
postades i juli-november till cirka 681 000 försäkrade och cirka 
22 000 försäkrade valde att hämta utdraget ur nättjänsten i april-
november.  

På kundernas begäran gjordes 12 340 (13 995) utredningar av 
det individuella pensionsskyddet.

Inom Ilmarinens tjänster för främjandet av arbetshälsan var år 
2010 det aktivaste i bolagets historia. Bolaget ordnade 31 kundse-
minarier om arbetshälsa runt om i Finland, i vilka 1 500 personer 



 14

bo
ks

lu
t 

 2
01

0

deltog. Därtill hade bolaget 485 pågående utbildningar eller andra 
projekt om arbetshälsa tillsammans med kunderna under året. 
Samarbetet med kunderna är systematiskt och målinriktat och 
projekten inriktas alltid på gemensamt identifierade utmaningar 
inom arbetshälsoarbetet. Man ingår i huvudsak skriftliga avtal 
om samarbetet och resultatet av tjänsterna följs upp bland annat 
genom kundenkäter.  

Ilmarinen fortsatte att stöda yrkesinriktad rehabilitering i 
kundföretag genom att erbjuda både rehabiliteringsklienterna och 
kundföretagens personal utbildning samt rådgivning och expert-
stöd i planeringen av rehabiliteringsåtgärder. Under den egentliga 
rehabiliteringsperioden utbetalar Ilmarinen de lagstadgade 
förmåner som stöder rehabiliteringsklientens utkomst under reha-
biliteringsperioden och ersätter de kostnader som utbildningen 
medför. År 2010 betalade Ilmarinen rehabiliteringspenning eller 
rehabiliteringstillägg i anslutning till pensionen i 1 697 (1 571) fall 
med yrkesinriktad rehabiliteringstid. I jämförelse med året innan 
ökade dessa ersättningar med 11,4 procent.

Försäkringsrörelse, ansvarsskuld, ansvarsöverföringar och 
fondöverföringar
Ansvarsskulden uppgick vid utgången av år 2010 till sammanlagt 
24 657,4 (22 609,7) miljoner euro. Det ofördelade tilläggsför-
säkringsansvaret ökade med 98,7 miljoner euro netto och var vid 
årets slut 1 552,9 (1 454,2) miljoner euro. Det tilläggsförsäkrings-
ansvar som är bundet till aktieavkastningen ökade med 363,0 
miljoner euro och var vid årets slut 201,8 (-161,2) miljoner euro. 
Till övriga delar ökade ansvarsskulden med 7,4 procent.

Resultatet av försäkringsrörelsen som är på bolagets ansvar var 
96,4 (-22,5) miljoner euro. Utjämningsansvaret ökade med 96,6 
miljoner euro till 1 067,9 miljoner euro. Skillnaden mellan för-
säkringsrörelsens resultat och förändringen i utjämningsansvaret 
berodde på justeringsposter från tidigare ansvarsöverföringar.

Av avkastningen på placeringarna gottgörs ansvarsskulden 
med ränta i enlighet med beräkningsgrunderna. En del av avkast-
ningskravet på arbetspensionsbolagens ansvarsskuld fastställs på 
basis av pensionsanstalternas genomsnittliga solvens och resten, 
som räknas på en andel om 10 procent av ansvarsskulden, är 
bunden vid den genomsnittliga avkastningen på pensionsan-
stalternas noterade aktier. Den andel av avkastningskravet som 
fastställs på basis av pensionsanstalternas genomsnittliga solvens 
räknas genom att till fondräntan på tre procent foga en avsätt-
ningskoefficient för pensionsansvaret enligt beräkningsgrunderna. 
Totalt var räntan som gottgörs ansvarsskulden 4,8 procent.  

TBeräkningsräntan som används vid uträkningen av försäk-
ringsavgifterna var i början av året 3,50 procent och i slutet av 
året 4,5 procent.  

Tillgångarna som utgör täckning för ansvarsskulden uppgick 
till 26 171,1 (25 137,5) miljoner euro.

År 2010 överförde en pensionskassa och fyra pensionsstiftelser 
sina ansvar antingen helt eller delvis till Ilmarinen. Det ansvar 
som överfördes till Ilmarinen uppgick till 844,9 miljoner euro 
netto, varav 91,8 miljoner euro utgjorde ofördelat tilläggsförsäk-
ringsansvar.

Placeringsverksamhet 
Målet inom Ilmarinens placeringsverksamhet är att få en så hög 
avkastning på placeringarna som möjligt på lång sikt. Place-
ringarnas genomsnittliga risk får emellertid inte vara för stor i 
förhållande till bolagets risktäckningskapacitet. I placeringen 
av pensionsmedel framhävs verksamhetens långsiktighet. De 
genomsnittliga avkastningsförväntningarna på Ilmarinens place-
ringsförmögenhet på lång sikt är sex procent och avkastningens 
förväntade standardavvikelse åtta procent. Även om statslånekri-
sen i euroområdet medförde nervositet på marknaden bidrog 
företagens goda resultatutveckling emellertid till en positiv 
utveckling av tillgångarnas värden och därigenom även i fråga 
om Ilmarinens räkenskapsår.  

Ilmarinens placeringar enligt verkligt värde uppgick vid 
utgången av år 2010 till sammanlagt 28 121,7 (25 179,8) 
miljoner euro. Avkastningen på placeringarna till verkligt värde 
var 10,8 procent. Med en inflation på 2,9 procent blev realav-
kastningen på Ilmarinens placeringar 7,7 procent år 2010. Året 
innan var avkastningen på placeringsportföljen 15,8 procent, 
dvs. reellt 16,4 procent, eftersom inflationen då var negativ. Den 
årliga medelavkastningen enligt verkligt värde under de senaste 
fem åren har varit 3,9 procent, vilket motsvarar en årlig realav-
kastning på i genomsnitt 1,7 procent. Räknat från år 1997 har 
totalavkastningen på Ilmarinens placeringar till verkligt värde 
varit i genomsnitt 6,2 procent per år. Detta motsvarar en årlig 
realavkastning på 4,4 procent.

Specifikation av placeringarnas fördelning per marknads-
värde och avkastning är uppdelade enligt Arbetspensionsför-
säkrarna TELA:s rekommendationer. Såväl fördelningen av 
placeringsslagen samt avkastningen, gjorda enligt de officiella 
bestämmelserna, ingår i bokslutets bilagor.  

Andelen masskuldebrevslån, räntefonder och övriga finans-
marknadsinstrument var 30,3 (37,8) procent av Ilmarinens 
placeringstillgångar. Deras marknadsvärde med beaktande av 
derivaten uppgick till sammanlagt 8 530,8 (9 533,4) miljoner 
euro och avkastningen enligt verkligt värde var 1,4 (15,5) pro-
cent. Placeringarna i statsemitterade eller dylika emittenters lån 
uppgick till 3 935,0 (3 477,4) miljoner euro, dvs. 46,1 (36,5) 
procent. Avkastningen på statsemitterade masslån försvagades av 
statslånekrisen inom euroområdet. Penningmarknadsplacering-
arnas andel var 196,9 (579,1) miljoner euro, dvs. cirka 2,3 (6,1) 
procent och avkastningen -2,1 (1,4) procent. Resterande 51,6 
procent var placerat i företagslån. Huvuddelen av företagslånen 
hade hög kreditvärdighet. Avkastningen på masskuldebrevslån 
med kreditrisk ökade till 5,0 procent. Vid utgången av året var 
masslåneportföljens genomsnittliga löptid 3,1 (3,2) år.  

Lånebeståndet som beviljades av Ilmarinens företagsfinan-
siering minskade år 2010 med drygt två procent, då företagens 
intresse för ArPL-återlåning märkbart avtog som en följd av att 
bankernas finansieringsförmåga normaliserades efter finanskri-
sen. Lånefordringarnas andel av placeringsförmögenheten var 
vid utgången av året 11,2 (12,8) procent. Nya lån lyftes under 
år 2010 för 557,6 (876,4) miljoner euro. Hela lånebeståndet 
inklusive upplupna räntor var vid utgången av året 3 137,8  
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(3 211,8) miljoner euro. Avkastningen på lånefordringarna var 
3,9 (4,0) procent.

Företagfinansieringens lånebesånd, miljoner euro
2000 2005 2010 Avkastnings

procent
Återlån 1 269,1 534,9 1 684,9 4,1

Investeringslån 305,2 541,0 1 453,0 3,7

Sammanlagt (inkluderar 
upplupna räntor) 1 574,3 1 076,0 3,137,8 3,9
Andel av placeringarna % 11 5 11

Ovan nämnda placeringar bildar tillsammans klassen ränteplace-
ringar. Totalt var dessa placeringars andel av placeringsbeståndet 
41,5 (50,6) procent och avkastningen 2,0 (12,6) procent.

Andelen noterade och onoterade aktieplaceringar samt 
kapitalplaceringar utgjorde 42,7 (34,7) procent av placeringarna. 
Deras värde steg år 2010 som en följd av stigande börskurser 
och aktieförvärv till 12 011,8 (8 730,8) miljoner euro. Andelen 
inhemska aktieplaceringar av dessa var cirka 42,7 (41,1) procent, 
dvs. cirka 5 134,0 (3 218,2) miljoner euro. Av de noterade aktie-
placeringarna var andelen inhemska aktier 43,5 (40,9) procent. 
Avkastningen på aktieplaceringarna enligt verkligt värde steg till 
20,6 (28,3) 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 slutet av året från deras belopp enligt marknadsvärde. Räknat 
enligt det sätt som arbetspensionsanstalterna gemensamt avtalat 
om uppgick deras riskbelopp till 11 853,6 miljoner euro, dvs. 
till 42,2 procent av placeringarna. Räntederivatens inverkan har 
beaktats i den genomsnittliga 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 placeringsobjekt vilkas verksamhet 
inte uppfyller uppställda villkor. Under år 2010 deltog Ilmarinen 
i 283 inflytandeprocesser.  

Fastighetsplaceringarna uppgick vid utgången av år 2010 till 
3 028,4 (2 575,6) miljoner euro. Förändringen jämfört med året 
innan var 17,6 % procent. Fastighetsplaceringarnas andel var 
10,8 (10,2) procent, varav 1,4 procentenheter var indirekta place-
ringar. De direktägda fastigheterna uppgick till 2 623,6 miljoner 
euro. Nyttjandegraden i Ilmarinens fastigheter var fortsatt hög 
och vid utgången av året var den 94,7 (95,8) procent.

Fastigheternas värde vände uppåt på den för Ilmarinen 
starka aktiemarknaden, såsom i Helsingfors stadskärna. På dessa 
delmarknader utvecklades också hyresnivåerna positivt. Den 
totala avkastningen på bolagets fastighetsplaceringar var 9,0 
(-0,6) procent. Avkastningen på de direktägda fastigheterna var 
9,4 (5,0) procent. Till avkastningen på de direktägda fastighets-
placeringarna bidrog en värdeförändring på 88,0 miljoner euro. 
Före värdeförändringarna var nettoavkastningen på de direkta 
fastighetsplaceringarna 5,7 procent. Avkastningen på indirekta 
fastighetsplaceringar var 6,1 (-27,1) procent.  

Tillgångsplaceringar och placeringar i fonder som strävar efter 
absolut avkastning hör enligt fördelningen i TELA:s rekommen-
dationer till övriga placeringar. I slutet av året var andelen övriga 
placeringar cirka 5,0 (4,5) procent av placeringstillgångarnas 
marknadsvärde. Av dessa var andelen fonder som strävar efter 
absolut avkastning 618,8 miljoner euro och andelen tillgångspla-
ceringar 1,9 miljoner euro. Avkastningen på fonder som strävar 
efter absolut avkastning var i genomsnitt 7,0 procent på det sys-
selsatta kapitalet.

Riskhantering
Målet med Ilmarinens riskhantering är att förhindra risker som 
äventyrar bolagets verksamhet, minimera ekonomiska och andra 
följder av eventuella realiserade risker och säkra verksamhetens 
kontinuitet. Målet är också att bolaget ska kunna utnyttja de möj-
ligheter som en behärskad risktagning medför för affärsverksam-
heten och i synnerhet för placeringsverksamheten. Det viktigaste 
är att trygga de försäkrades, pensionstagarnas och försäkringsta-
garnas rättigheter i alla situationer.  
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Som referensram för riskhanteringen inom placeringsverksam-
heten fungerar de solvensbestämmelser som reglerats för arbets-
pensionsförsäkringsbolagen samt bestämmelserna om täckningen 
av ansvarsskulden. Solvensbestämmelserna är beroende av hur 
riskfyllda placeringarna är. Täckningsbestämmelsens huvudsyfte 
är att undvika riskkoncentrationer. Klassificeringen av placeringar 
görs både i täckningsbestämmelserna och i beräkningen av sol-
venskraven enligt samma principer och på grundval av placering-
arnas faktiska risk. Ilmarinen bär placeringsrisken i anslutning 
till täckningen av ansvarsskulden och avkastningskravet. Av 
aktieplaceringarnas prisrisk bärs emellertid en andel motsvarande 
tio procent av den ansvarsskuld som utgör grund vid solvensbe-
räkningen av hela arbetspensionssystemet.  

Ilmarinen har en riskhanteringsplan som årligen godkänns 
av styrelsen och som omfattar hela verksamheten. Bolaget har 
en riskhanteringskommitté bestående av representanter för de 
olika organisationsenheterna med uppgift att följa upp, bedöma 
och utveckla riskhanteringen på bolagsnivå. Riskhanteringskom-
mittén uppdaterar bland annat bedömningen av de risker som 
hänför sig till bolagets verksamhet varje halvår. Riskbedömningen 
behandlades och riskhanteringsplanen fastställdes i styrelsens 
revisionsutskott och i styrelsen i januari 2010. 

Utöver bolagets riskhantering ingår även riskövervakningen 
inom placeringsverksamheten och rapporteringen till styrelsen i 
ansvarsområdet för direktören för bolagets aktuariefunktion och 
riskhantering. På detta sätt säkerställer bolaget att rapporteringen 
av placeringsverksamheten och riskövervakningen är oberoende 
av de risktagande funktionerna. Utvecklingen av riskhanteringen 
på bolagsnivå fortsatte i enlighet med helhetsplanen. År 2010 
har man fokuserat speciellt på utvecklandet av hanteringen av de 
operativa riskerna. 

För riskhanteringen redogörs närmare i bilagorna till bokslu-
tet.

Personalen
Koncernen Ilmarinen hade i genomsnitt 634 anställda år 2010, 
då motsvarande siffra ett år tidigare var 658. Moderbolaget 
Ilmarinen hade i genomsnitt 545 (536) anställda. I denna 
siffra ingår 76 (72) deltidsanställda, vilkas arbetsinsats har 
justeras vid uträkningen av medeltalen så att den motsvarar de 
heltidsanställdas arbetstid. I genomsnitt 54 (52) personer var 
familjelediga eller tog ut annan oavlönad ledighet under året. I 
slutet av året hade moderbolaget Ilmarinen 589 (586) anställda, 
varav 573 (558) i fast anställning.

Särskilt viktiga teman i Ilmarinens verksamhetskultur år 
2010 var ledningen av förändringar och stödjandet av arbets-
klimatet, eftersom Ilmarinens organisation delvis genomgick en 
grundläggande omstrukturering under året. Genom ändringarna 
i verksamhetsmodellen strävade man till att göra organisationen 
mer kundorienterad. Ändringarna berörde direkt cirka hälften 
av personalen och indirekt nästan alla.  

Man valde ut de viktigaste utvecklingsobjekten ur resultaten 
i tävlingen om Finlands bästa arbetsplats och implementerade 
dessa systematiskt i avdelningarnas och chefernas resultatkort. 
I målen framhävdes goda kommunikationsfärdigheter och 
förmåga till växelverkan. Resultaten i undersökningen om 
chefsarbetet visade en positiv utveckling för andra året i följd. 
Resultaten av undersökningen om den bästa arbetsplatsen 
försämrades emellertid något men var fortsättningsvis på en hög 
nivå. Ilmarinen kom på andra plats i serien för storföretag.  

Inom Ilmarinen utvecklades den långsiktiga belöningen 
av såväl ledningen som hela personalen. Styrelsen beslutade 
i januari 2010 att inrätta ett system för långsiktig belöning av 
bolagets ledning och nyckelpersoner. Systemet omfattar cirka 
50 personer. Bonusbeloppet baserar sig på hur de på förhand 
fastställda kriterierna uppnås under en intjäningsperiod på tre 
år och bonusen betalas under de följande fyra åren. I slutet av 
år 2010 inrättades även en personalfond. Fonden omfattar hela 
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Kontorsfastigheter
Affärsfastigheter
Bostadsfastigheter
Övriga direkta placeringar
Indirekta placeringar

13 %
34 %

9 %
19 %

25 %

Fördelningen av fastighetsplaceringarna 31.12.2010
Sammanlagt 3 028,4 miljoner euro

personalen med undantag av de personer som omfattas av det 
långsiktiga belöningssystemet för ledningen. Fonden förvaltas av 
en av personalen vald fullmäktigegrupp och styrelse. Ilmarinens 
styrelse beslutar årligen om den vinstpremie genom vilken fon-
dens medel utökas. Villkoren motsvarar ledningens bonussystem.

Bolagets belöningssystem på kort sikt omfattar hela persona-
len. Dessa premier på årsnivå grundar sig på hur väl de mål som 
uppställs för bolaget och enheten samt de individuella målen 
uppfylls.

Datateknik
Ändringsarbetena i pensionssystemen inleddes med beaktande 
av de lagändringar som träder i kraft vid ingången av år 2012. 
I enlighet med det utvecklingsprogram för affärsverksamheten 
och datasystemen som färdigställdes i slutet av året kommer man 
att inleda de egentliga förnyelsearbetena gällande processerna 
och datatekniken i ersättnings- och försäkringsproduktionen år 
2011. Inom placeringsverksamheten har det största projektet gällt 
förnyandet av utlåningssystemet. På hösten avtalades om de nya 
terminaltjänsternas arkitektur och programval. Det är fråga om 
2000-talets mest omfattande revidering av samtliga terminal-, 
kontors-, programvaru- och kommunikationstjänster, vilka till 
dessa delar medför nya arbetsredskap för de anställda hos Ilmari-
nen under år 2011. 
I enlighet med den nya upphandlingsmodellen för datasystem 
som grundar sig på konkurrenssättning avtalade bolaget om 
fortsatt samarbete med Tieto, vilket innebär att moderbolaget 
ansvarar för kundrelationen och datasystemsleveranserna medan 
samföretaget TietoIlmarinen koncentrerar sig på underhållet av de 
nuvarande systemen och på experttjänster för pensionsbranschen. 
Med tanke på kommande datasystemanskaffningar har man även 
avtalat om ramvillkor som bygger på enhetliga villkor med några 
andra betydande datasystemleverantörer. Serviceverksamheten 
hos AREK, som sköter arbetspensionssystemets gemensamma 
datasystem och register, har utvecklats i enlighet med målen.

Driftskostnader
Ilmarinens kostnadseffektivitet var fortsatt god under räken-
skapsperioden. De kostnader som finansieras med försäkrings-
avgiftens omkostnadsinkomst ökade med 4,6 miljoner euro, 
dvs. 5,3 procent. Omkostnadsprocenten, dvs. ovan nämnda 
driftskostnader i förhållande till erhållna omkostnadsandelar var 
74 (76) procent. Verksamhetens effektivitet kommer kunderna 
till nytta i och med Ilmarinens kundåterbäringar.

Ilmarinens totala driftskostnader uppgick till sammanlagt 
128,0 (121,4) miljoner euro, dvs. de var 5,5 procent högre 
än året innan. Av de enskilda kostnadsposterna skedde det en 
avsevärd ökning i kostnaden till AREK, vilken steg till 14,8 
miljoner euro, dvs. 47 procent. För år 2010 aktiverades 5,8 
miljoner euro i licens- och utvecklingskostnader för datasystem. 
I aktiveringarna ingår även en förskottsbetalning på 2,8 miljoner 
euro till AREK.

De lagstadgade avgifterna på 13,2 miljoner euro finansieras 
med en särskild andel för lagstadgade avgifter som ingår i 
försäkringsavgiften. Dessa avgifter utgörs av Pensionsskyddscen-
tralens kostnadsandel, Försäkringsinspektionens tillsynsavgift 
och justitieförvaltningsavgiften.  

Driftskostnaderna för placeringsverksamheten var 15,4 
(14,1) miljoner euro, vilket utgör 0,05 promille av de samman-
räknade placeringarna. Dessa kostnader finansieras med intäk-
terna av placeringsverksamheten. Kostnaderna för verksamhet 
för upprätthållande av arbetsförmågan, vilka finansieras med en 
andel för hanteringen av risken för arbetsoförmåga i arbetspen-
sionsavgiften, uppgick till 7,4 (6,9) miljoner euro. Ökningen av 
kostnadsposten kan förklaras med de satsningar kunderna gjort 
för att upprätthålla arbetsförmågan, t.ex. i form av utbildning.

Förvaltning och organisation
Ilmarinens förvaltningsråd omvalde på sitt möte 16.11.2010 de 
dåvarande ordförandena att fortsätta sina uppdrag år 2011. Som 
ordförande för förvaltningsrådet fortsätter således år 2011 verk-
ställande 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.

Till nya medlemmar i styrelsen utnämnde förvaltningsrådet 
på sitt möte 16.11.2010 verkställande direktör för Finlands 
Näringsliv EK Mikko Pukkinen. Leif Fagernäs lämnade styrel-
sen. Till övriga delar fortsätter styrelsen med samma medlem-
mar och suppleanter som hittills. Styrelsens suppleanter kallas 
alltid till styrelsens möten, men suppleanterna har rösträtt 
endast i det fallet när den egentliga medlemmen inte är närva-
rande.  

Styrelsen valde på sitt möte 26.1.1011 Hannu Syrjänen till 
ordförande. Till vice ordföranden valde styrelsen ordförande 
Lauri Lyly och verkställande direktör Mikko Pukkinen. Lyly 
fungerar som ordförandens första ställföreträdare. Ordförandena 
fungerar även som styrelsens utnämnings- och belöningsutskott..

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

Ilmarinens förvaltningsråd tillsatte på sitt möte 16.11.2010 
även medlemmarna i valutskottet. Valutskottets mandatperiod 
började genast och slutar efter förvaltningsrådets sista möte år 
2011.

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, Hannu Syrjänen 
och ordförande Matti Viljanen. Av utskottets sex medlemmar 
utgörs hälften av personer som föreslagits av försäkringstagarnas 
representanter i förvaltningsrådet och hälften av personer som 
föreslagits av de försäkrades representanter i förvaltningsrådet.

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

Ernst & Young Oy har fungerat som Ilmarinens revisor. 
Ilmarinens organisation ändrades från den 1 januari 2010. 

Med organisationsändringen strävade man efter ett klarare sam-
band med bolagets strategi. Den ledde också till en omfördelning 
av ansvarsområdena mellan vissa medlemmar i bolagets lednings-
grupp.  

Försäkrings- och ersättningsverksamheten samt därtill 
hörande kundservice koncentrerades till pensionsförsäkrings-
linjen och skötseln av kundrelationerna till linjen för kundrela-
tioner. 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.

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 Ilma-
rinens andel av aktiekapitalet är 30 procent. 31.12.2010 hade 
bolaget 168 dotterbolag. Försäkringsaktiebolaget Garantia och 
Kruunuvuoren Satama Oy är Ilmarinens intressebolag.

Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi och Pohjantähti 
Ömsesidiga Försäkringsbolaget är Ilmarinens ägarintresseföretag.

Garantikapital
Ilmarinens garantikapital är 22 994 653,31 euro och det är för-
delat på 13 672 garantiandelar. Garantikapitalets ägare och deras 
andelar av garantikapitalet var 31.12.10 följande: 

Garantiandelar Andel i %
Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi 13 412 98,1

Pohjantähti Ömsesidiga 
Försäkringsbolaget 260 1,9

Sammanlagt 13 672 100,0

Bolagets styrelse beslutade på sitt möte 26.1.2011 att för den 
ordinarie bolagsstämman föreslå att garantikapitalet återbetalas i 
sin helhet. Om bolagsstämman godkänner förslaget, sker återbe-
talningen av garantikapitalet jämte upplupna räntor då ändring-
arna i anslutning till garantikapitalet har registrerats i bolagsord-
ningen och nödvändiga myndighetstillstånd har erhållits.

Händelser efter räkenskapsperioden 
Den ekonomiska verksamhetsmiljön är förknippad med bety-
dande osäkerhetsfaktorer som samtidigt medför stora utmaningar 
inom placeringsverksamheten. I början av år 2011 har avkast-
ningen på värdepappersplaceringarna i sin helhet varit försiktigt 
positiv och bolagets solvens har ökat. 

Vid ingången av år 2011 förhandlade man om ägararrang-
emang med Fingrid Abp, vilka ledde till att Ilmarinen betydligt 
utökar sitt innehav i bolaget. På basis av värdebestämningen i 
samband med förhandlingarna översteg värdet på de aktier som 
Ilmarinen redan innehar i Fingrid Abp betydligt det anskaff-
ningsvärde som användes i bokslutet 31.12.2010. Dessa aktiers 
verkliga värde kommer att beaktas först när ägararrangemanget 
har slutförts.

Framtidsutsikter 
Utifrån den diskussion som pågår i samhället är det sannolikt 
att det kommer att göras vissa ändringar i grunderna för faststäl-
landet av arbetspensionsförmånerna i syfte att allmänt förlänga 
yrkesbanorna. Hur det arbete som har gjorts för att stöda de 
anställda att orka i arbetet, för att förlänga yrkesbanorna och 
förbättra arbetshälsan inverkar på en senareläggning av pensionen 
beror emellertid också på huruvida den snabba ekonomiska 
tillväxten efter recessionen fortsätter eller om det sker en snabb 
utjämning av utvecklingen. 

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

Ilmarinen fortsätter systematiskt sin strategi som fastställts för 
den treårsperiod som löper ut 2012. Revideringen av bolagets 
verksamhetsmodell 2009–2010 syftar framför allt till att bättre 
svara mot kundernas behov. Samma mål har också den kund-
strategi som godkändes år 2010, som stöds av stärkandet av 
företagsprofilen. 

Som ett av de mest solida arbetspensionsbolagen har Ilmari-
nen förutsättningar att fortsätta sin placeringsverksamhet som 
strävar efter god avkastning på lång sikt. Vid sidan av detta 
fortsätter bolaget sitt mål att förbättra kostnadseffektiviteten de 
närmaste åren. 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 2010 2009 2010 2009

FÖRSÄKRINGSTEKNISK KALKYL 

Premieinkomst  3 383,2 3 184,1 3 383,2 3 184,1 

Intäkter av placeringsverksamheten 5 174,5 5 759,8 5 159,2 5 744,4 

Ersättningskostnader 
Utbetalda ersättningar –3 301,9 –3 089,7 –3 302,1 –3 088,9
Förändring i ersättningsansvaret

Förändring sammanlagt –1 409,1 –324,1 –1 409,1 –324,1
Ansvarsöverföringar 318,7 14,1 318,7 14,1
Beståndsöverföringar - –3,9 - –3,9

–1 090,4 –313,9 –1 090,4 –313,9

–4 392,3 –3 403,6 –4 392,5 –3 402,8

Förändring i premieansvaret 
Förändring sammanlagt –638,5 –1 672,8 –638,5 –1 672,8
Ansvarsöverföringar 526,4 23,3 526,4 23,3
Beståndsöverföringar - –5,6 - –5,6

–112,2 –1 655,0 –112,2 –1 655,0

Driftskostnader –75,9 –72,9 –76,1 –71,4

Kostnader för placeringsverksamheten –3 975,4 –3 805,8 –3 966,1 –3 797,3

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

ANNAN ÄN FÖRSÄKRINGSTEKNISK KALKYL 

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

Övriga intäkter 0,5 0,7 2,7 2,0

Övriga kostnader –1,2 –1,4 –1,2 –1,3

Inkomstskatt för den egentliga verksamheten –1,8 –2,7 –2,3 –3,4

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

Bokslutsdispositioner 
Förändring av avskrivningsdifferens 5,4 0,5 - -

5,4 0,5 - -

Minoritetsandelar - - –0,4 –0,8

Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 4,9 3,9 –5,6 –1,5

Resultaträkning
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 MODERBOLAGET KONCERNEN
Miljoner euro 2010 2009 2010 2009

AKTIVA
Immateriella tillgångar

Immateriella rättigheter 1,4 0,8 1,4 0,8

Förskottsbetalningar 7,3 2,1 6,5 2,1

8,6 2,9 7,8 2,9
Placeringar 

Placeringar i fastigheter 
Fastigheter och fastighetsaktier 1 280,5 1 205,0 2 013,4 1 752,4

Lånefordringar hos koncernföretag 768,6 605,9 - -
Lånefordringar hos ägarintresseföretag 13,7 7,0 13,7 7,0

2 062,9 1 817,8 2 027,1 1 759,4
Placeringar i koncernföretag och ägarintresseföretag 

Aktier och andelar i företag som hör till samma koncern 0,2 0,2 - -

Aktier och andelar i ägarintresseföretag 38,0 16,0 35,0 15,6
Låndefordringar hos ägarintresseföretag 199,2 13,5 199,2 13,5

237,3 29,6 234,2 29,0
Övriga placeringar 

Aktier och andelar 12 337,9 9 617,8 12 337,9 9 617,8

Finansmarknadsinstrument 7 299,4 8 117,0 7 299,4 8 117,0

Fordringar på inteckningslån 1 011,4 1 206,5 1 011,4 1 206,5

Övriga lånefordringar 1 901,6 1 967,0 1 901,6 1 967,0
Insättningar - 169,0 3,7 173,7

22 550,3 21 077,3 22 554,1 21 082,0

24 850,6 22 924,8 24 815,4 22 870,5

Fordringar 
Vid direktförsäkringsverksamhet 

Hos försäkringstagare 135,2 77,6 135,2 77,6

Övriga fordringar 1 785,1 2 245,0 1 754,1 2 240,6

1 920,3 2 322,5 1 889,2 2 318,2

Övriga tillgångar 
Materiella tillgångar 

Maskiner och inventarier 1,3 1,6 1,3 1,8

Övriga materiella tillgångar 1,7 1,7 1,7 1,7

3,0 3,4 3,0 3,5
Kassa och banktillgodohavanden 282,8 90,7 283,6 91,8

285,8 94,0 286,6 95,3
Aktiva resultatregleringar 

Räntor och hyror 204,3 195,4 204,8 195,6

Övriga aktiva resultatregleringar 24,7 12,2 24,0 12,5

229,0 207,6 228,7 208,0

Aktiva sammanlagt 27 294,3 25 551,8 27 227,8 25 494,9

Balansräkning
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              MODERBOLAGET              KONCERNEN
Miljoner euro 2010 2009 2010 2009

PASSIVA
Eget kapital

Garantikapital 23,0 23,0 23,0 23,0

Övriga fonder
Fonder enligt bolagsordningen 74,9 72,0 74,9 72,0

Övriga fonder - - 0,6 0,6

74,9 72,0 75,5 72,6

Vinst ( förlust) från tidigare räkenskapsperioder - - –41,4 –36,0

Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 4,9 3,9 –5,6 –1,5

102,9 98,9 51,5 58,0

Minoritetsandelar - - 20,5 21,4

Ackumulerade bokslutsdispositioner 
Avskrivningsdifferens 2,4 7,8 - -

2,4 7,8 - -
Försäkringsteknisk ansvarsskuld 

Premieansvar 14 466,4 13 827,9 14 466,4 13 827,9

Ersättningsansvar 10 191,0 8 781,8 10 191,0 8 781,8

24 657,4 22 609,7 24 657,4 22 609,7
Skulder 

Av direktförsäkringsverksamheten 16,8 29,4 16,8 29,4

Lån från finansiella institut - - - 0,2
Övriga skulder 2 106,0 2 360,4 2 069,8 2 329,7

2 122,7 2 389,8 2 086,6 2 359,3

Passiva resultatregleringar 408,9 445,6 411,9 446,4

Passiva sammanlagt 27 294,3 25 551,8 27 227,8 25 494,9

Balansräkning
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Nyckeltal och analyser

Sammandrag av nyckeltalen 2010 2009 2008 2007 2006

Premieinkomst, mn euro 3 383,2 3 184,1 3 264,4 2 772,5 2 652,6
Utbetalda pensioner och andra ersättningar, mn euro 1) 3 266,3 3 056,7 2 701,2 2 396,1 2 237,1
Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde, mn euro 2 738,8 3 410,4 –4 571,5 1 325,0 1 803,0
Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital, % 10,8 15,8 –17,7 5,7 8,5
Omsättning, mn euro 4 597,9 5 156,3 –193,7 4 200,9 4 368,0
Driftskostnader totalt, mn euro 128,0 121,4 113,5 103,5 98,6
Driftskostnader totalt, % av omsättningen 2,8 2,4 neg, 2,5 2,3
Driftskostnader som täcks med omkostnadsinkomsten 92,1 87,5 83,3 85,6 71,8

% av ArPL-löne- och FöPL-arbetsinkomstsumman 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6
Resultat totalt, mn euro 1 706,2 2 180,4 –4 338,1 344,6 850,3
Ansvarsskuld, mn euro 24 657,4 22 609,7 20 612,8 22 661,1 20 917,2
Verksamhetskapital, mn euro 6 578,2 4 876,9 2 673,0 6 068,8 5 828,0
    % av ansvarsskulden 2) 29,7 24,0 14,0 32,5 33,7

i förhållande till solvensgränsen 2,60 2,73 1,99 2,00 2,38
Utjämningsansvar, mn euro 1 067,9 971,4 993,9 917,9 909,9
Pensionstillgångar, mn euro 3) 28 664,1 25 084,2 21 624,8 24 761,2 23 095,1
Överföring till kundåterbäringar (%) av ArPL-lönesumman 0,48 0,37 0,21 0,60 0,70
ArPL-lönesumma, mn euro 14 702,0 14 041,0 14 623,0 12 425,5 11 505,6
FöPL-arbetsinkomstsumma, mn euro 1 142,8 1 088,3 1 049,2 989,1 923,6
ArPL-försäkringar 4) 36 767 35 840 35 793 34 113 31 551
ArPL-försäkrade 501 000 472 000 480 000 417 000 387 000
FöPL-försäkringar 53 660 52 243 52 814 51 289 49 898
Pensionstagare 295 827 282 982 273 605 262 971 257 884

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
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Miljoner euro 2010 2009 2008 2007 2006

Resultatanalys

Resultatkälla 
Resultat av försäkringsrörelsen 96,4 –22,5 76,4 9,0 19,9
Resultat av placeringsverksamheten till verkligt värde 1 578,1 2 175,2 –4 449,2 321,6 807,6

+Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde 2 738,8 3 410,4 –4 571,5 1 325,0 1 803,0
-Avkastningskrav på ansvarsskulden –1 160,7 –1 235,3 122,3 –1 003,4 –995,5

Omkostnadsrörelsens resultat 31,6 27,7 34,7 14,0 22,9
Resultat sammanlagt 1 706,2 2 180,4 –4 338,1 344,6 850,3

Disposition av resultatet 
Till förändring av solvensen 1 635,2 2 128,4 –4 369,1 270,6 769,3

Till förändring av utjämningsansvaret 96,6 –22,5 76,0 8,0 16,3
Till förändring av verksamhetskapitalet 1 538,6 2 150,9 –4 445,1 262,7 753,0

   Till förändring av det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret 6,9 685,0 –3 361,1 339,0 647,7
   Till förändring av värderingsdifferenserna 1 532,2 1 462,5 –1 088,2 –77,7 96,6
   Till förändring i ackumulerade bosklutsdispositioner –5,4 –0,5 –1,9 –4,6 –0,8
   Till räkenskapsperiodens vinst 4,9 3,9 6,0 5,9 9,4

Överföring till kundåterbäringar 71,0 52,0 31,0 74,0 81,0
Sammanlagt 1 706,2 2 180,4 –4 338,1 344,6 850,3

 SOLVENS

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

Solvensgräns 11,4 8,8 7,0 16,3 14,1
Verksamhetskapitalets maximibelopp 1) 45,6 35,2 28,2 65,0 56,5
Verksamhetskapital 2) 29,7 24,0 14,0 32,5 33,7

1) För tiden före år 2007 idealzonens övre gräns
2) Åren 2008 - 2010 innehåller en utjämningsansvarspost som jämställs med verksamhetskapitalet
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2010 2009 2008 2007 2006
mn euro % mn euro % mn euro % mn euro % mn euro %

Placeringsallokering (till verkligt värde)

Lånefordringar 1) 3 137,8 11,2 3 211,8 12,8 2 695,6 12,9 1 239,3 5,2 1 139,1 5,0
Masskuldebrevslån 1) 2) 8 328,2 29,6 8 954,3 35,6 8 574,8 41,1 8 611,1 36,4 10 387,2 45,2

inkl. räntefonder 696,6 2,5 595,8 2,4 598,6 2,9 984,4 4,2 871,4 3,8

Övriga finansmarknadsinstrument och 
insättningar 1) 2) 3)* 202,2 0,7 579,1 2,3 122,4 0,6 447,2 1,9 155,9 0,7

inkl. räntefonder * –0,4 0,0 –0,2 0,0
Aktier och andelar 13 425,0 47,7 9 856,8 39,1 6 969,4 33,4 11 200,7 47,3 9 053,1 39,4
Fastighetsplaceringar 4) 3 028,4 10,8 2 577,9 10,2 2 509,5 12,0 2 165,3 9,2 2 259,5 9,8

inkl. placeringsfonder och fondföretag 404,8 1,4 341,7 1,4 418,1 2,0 249,3 1,1 137,5 0,6
Placeringar sammanlagt 28 121,7 100,0 25 179,8 100,0 20 871,7 100,0 23 663,6 100,0 22 994,9 100,0
Masslåneportföljens modifierade 
duration portfolio 3,1 3,2 3,6 4,3 4,2

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

* Med avdrag för skuld i anslutning till erhållna betalningsmedel.
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Miljoner euro 2010 2009 2008 2007 2006

Specifikation av nettointäkter och resultat av placeringsverksamheten

Direkta nettointäkter 554,1 735,6 374,6 1 068,2 822,2
Lånefordringar 125,0 123,2 76,0 51,5 44,8
Masskuldebrevslån 162,6 251,9 365,5 356,1 314,7
Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner –1,8 10,9 46,4 17,4 19,0
Aktier och andelar 159,8 265,8 –182,4 597,5 375,2
Fastighetsplaceringar 100,2 90,0 81,1 68,0 75,0

Övriga intäkter, kostnader och driftskostnader som inte hänförts till 
placeringsslag

8,3 –6,2 –11,9 –22,2 –6,4

Värdeförändringar i bokföringen 1) 652,5 1 212,3 –3 857,9 334,4 884,2
Aktier och andelar 706,8 687,3 –2 994,2 424,4 913,2
Masskuldebrevslån –50,3 547,6 –872,4 –145,3 –24,6
Fastighetsplaceringar –1,7 –16,9 8,7 55,3 –4,2
Övriga placeringar –2,2 –5,8 0,0 0,0 –0,2

Nettointäkter av placeringsverksamheten i bokföringen 1 206,6 1 947,9 –3 483,3 1 402,7 1 706,4

Förändring i värderingsdifferenser 2) 1 532,2 1 462,5 –1 088,2 –77,7 96,6
Aktier och andelar 1 477,2 1 082,2 –1 390,4 –86,5 271,2
Masskuldebrevslån –66,1 350,1 232,9 –29,3 –246,7
Fastighetsplaceringar 121,1 30,2 69,1 38,1 72,1
Övriga placeringar 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde 2 738,8 3 410,4 –4 571,5 1 325,0 1 803,0

Avkastningskrav på ansvarsskulden 3) –1 160,7 –1 235,3 122,3 –1 003,4 –995,5
Placeringsverksamhetens bokföringsmässiga resultat 45,9 712,6 –3 361,0 399,3 711,0
Placeringsverksamhetens resultat till verkligt värde 1 578,1 2 175,2 –4 449,2 321,6 807,6

Derivatens andel av nettointäkterna av placeringsverksamheten –228,5 202,2 –703,3 277,5 164,7

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
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Miljoner euro 2010 2010 2010 2009 2008 2007 2006

Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde 1.1 - 31.12.2010

Nettointäkter av placeringarna till verkligt värde 1) 
 

mn euro 

 Sysselsatt  
kapital 2) 

mn euro 

Avkastning 
i % på 

sysselsatt

Avkastning 
i % på 

sysselsatt

Avkastning 
i % på 

sysselsatt

Avkastning 
i % på 

sysselsatt

Avkastning 
i % på 

sysselsatt

Lånefordringar 122,7 3 140,2 3,9 4,0 4,9 4,5 4,4
Masskuldebrevslån 3) 141,5 9 024,7 1,6 17,1 –5,8 2,0 1,0

varav räntefonder 95,3 669,4 14,2 38,3 –28,6 1,3 9,1
Övriga finansmarknadsinstrument och 
insättningar * 0,8 263,9 0,3 1,3 4,6 4,0 3,8

varav räntefonder * –1,1 –0,3
Aktier och andelar 2 223,6 10 230,3 21,7 26,5 –36,9 9,1 20,3
Fastighetsplaceringar 4) 241,8 2 698,6 9,0 –0,6 6,1 9,5 7,3

varav placeringsfonder och 
fondföretag 22,2 363,4 6,1 –27,1 –5,2 14,5 11,2

Placeringar sammanlagt 2 730,5 25 357,8 10,8 15,8 –17,7 5,8 8,6
Intäkter, kostnader och driftskostnader 
som inte hänförts till placeringsslag 8,3 25 357,8 0,0 0,0 0,0 –0,1 0,0
Nettiointäkter av 
placeringsverksamheten 2 738,8 25 357,8 10,8 15,8 –17,7 5,7 8,5

till verkligt värde

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

* Med avdrag för skuld och ränteutgifter i anslutning till erhållna betalningsmedel.

Miljoner euro 2010 2009 2008 2007 2006

Omkostnadsrörelsens resultat

Försäkringsavgiftens omkostnadsandelar 117,5 109,0 111,7 93,6 92,9
Avgiftsandelar som kan användas för att täcka driftskostnader som 
orsakas av ersättningsbesluten 5,6 5,3 5,0 4,4
Övriga intäkter 0,5 0,9 1,3 1,7 1,8
Omkostnadsinkomst sammanlagt 123,7 115,2 118,0 99,7 94,6
Driftskostnader enligt funktion 1) –92,1 –87,5 –83,3 –85,6 –71,8
Övriga kostander 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Driftskostnader sammanlagt –92,1 –87,5 –83,3 –85,6 –71,8

Omkostnadsrörelsens resultat 31,6 27,7 34,7 14,0 22,9

Driftskostnader i % av omkostnadsinkomsten 74,5 75,9 70,6 85,9 75,8

1) Exkl. driftskostnader för placeringsverksamheten och verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan samt lagstadgade avgifter
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Styrelsens förslag disposition av bolagets vinst 
och utdelning av annat fritt eget kapital

Enligt bolagsordningen är räntan på garantikapitalet beräknings-
räntan plus en procentenhet. Räknad på detta sätt är avkastnings-
procenten 5,0 och räntan på garantikapitalet 1 149 732,67 euro 
för år 2010. 

Moderbolagets utdelningsbara fria egna kapital i bokslutet 
31.12.2010 är 79 861 896,95 euro, varav räkenskapsperiodens 
vinst utgör 4 943 191,89 euro.  

Styrelsen föreslår att 1 149 732,67 euro utdelas såsom ränta 
på garantikapitalet för år 2010, 250 000,00 euro reserveras för 
styrelsen för donationer till universitet och högskolor, 50 000,00 
euro reserveras för donationer till andra allmännyttiga ändamål 
och att resten av vinsten, dvs. 3 493 459,22 euro överförs till 
säkerhetsfonden. 

Som ett separat förslag framför styrelsen att bolagets garanti-
kapital på 22 994 653,31 euro återbetalas med såsom vinst utdel-
ningsbara medel genom att inrätta en grundfond motsvarande 
den summa som ska återbetalas.

Styrelsen föreslår, såvida bolagsstämman godkänner styrelsens 
förslag om återbetalning av garantikapitalet, att den ränta som 
upplupit på garantikapitalet för år 2011 fram till återbetalnings-
dagen betalas från det fria egna kapitalet på återbetalningsdagen.

Helsingfors den 23 februari 2011

  Hannu Syrjänen

 Lauri Lyly  Mikko Pukkinen Jukka Alho

 George Berner Matti Halmesmäki Reijo Karhinen

 Leila Kostiainen Leena Niemistö  Kristian Pullola

 Markku Vesterinen Matti Viljanen Harri Sailas
   verkställande direktör
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Revisionsberättelse

Vi har reviderat Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmari-
nens bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning 
för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2010. 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 gällande upprättande av bokslut och verksamhets-
berättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och 
medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och verkställande 
direktören för att bokföringen är lagenlig och medelsförvalt-
ningen ordnad på ett betryggande sätt.

Revisorns skyldigheter
Vår skyldighet är att ge ett utlåtande om bokslutet, koncernbok-
slutet och verksamhetsberättelsen på grundval av vår revision. 
Revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. Vi 
har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. 
God revisionssed förutsätter att vi planerar och genomför revi-
sionen för att få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet och 
verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och 
om huruvida medlemmarna i moderbolagets förvaltningsråd och 
styrelse eller verkställande direktören har gjort sig skyldiga till 
handlingar eller försummelse som kan leda till skadeståndsskyl-
dighet gentemot bolaget, eller brutit mot aktiebolagslagen, lagen 

om arbetspensionsförsäkringsbolag, lagen om försäkringsbolag 
eller bolagsordningen. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information som ingår i bok-
slutet och verksamhetsberättelsen. Valet av granskningsåtgärder 
baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en bedömning 
av risken för en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter 
eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn den interna 
kontrollen som har en betydande inverkan för upprättandet av ett 
bokslut och verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga 
uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen för att kunna 
planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra 
ett uttalande om effektiviteten i företagets interna kontroll. En 
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten 
i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
företagsledningens bokföringsmässiga uppskattningar, liksom en 
bedömning av den övergripande presentationen av bokslutet och 
verksamhetsberättelsen. 

Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ändamålsen-
liga revisionsbevis som grund för vårt utlåtande.

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

Helsingfors den 9 mars 2011

Ernst & Young Ab
CGR-samfund

Tomi Englund
CGR

Till Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens bolagsstämma
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