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Tlmarisen arvot:

I lmarinen aloitti toimintansa 
vuonna 1961 eli aikana, jolloin 
Suomeen oltiin perustamassa työ-

eläkejärjestelmää. Kuluneet vuosikymmenet 
ovat olleet aika ajoin talouden vuoristorataa 
ja työeläkejärjestelmän muutosta, mutta aina 
Ilmarinen on takonut eläkepäivien turvaa 
suomalaisille. Ilmarinen onkin hoitanut oman 
osansa suomalaisessa työeläkevakuutusjär-
jestelmässä kiitettävällä tavalla. Tänä päivänä 
yhtiö huolehtii noin 850 000 suomalaisen 
eläketurvasta. Ilmarisella on eniten asiakkaita 
toimialallaan, ja työpaikkana se on valtakun-
nan ykkösketjussa. 

Harvalla alalla kaikilla toimijoilla on samat 
tuotteet, joilla on vieläpä sama hinta. Erottau-
tuakseen on tarjottava lisäarvoa, joka ponnis-
taa siitä, että tekee oikeita asioita paremmin 
kuin muut. Ja että viestii ymmärrettävästi ja 
on helppo yhteistyökumppani.

Ilmariselle asiakkaat ovat ihmisiä eivätkä 
numeroita. Asiakasyritysten henkilöstöstähän 
tässä kaikessa on loppujen lopuksi kysymys. 
Heidän eläkkeidensä turvaamiseksi Ilmarinen 
on ylipäänsä olemassa. Siksi Ilmarinen tekee-
kin joka päivä työtä ymmärtääkseen asiakkai-
taan vielä paremmin. 

Nämä ajatukset mielessään Ilmarinen 
tähyää luottavaisena pitkälle tulevaisuuteen.  

Avoimesti

Vastuullisesti

Yhdessä  
menestyen

avoin uudelle 
avoin kertomaan 
avoin kuuntelemaan

vastuu eläketurvasta 
vastuu omasta työstä 
vastuu yrityksenä

asiakkaiden kanssa 
kumppaneiden kanssa 
yhtenä Ilmarisena

 Ilmarinen
katsoo eteenpäin 
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V astuullisuus on yksi Ilmarisen 
arvoista, ja yritysvastuu on kir-
jattu myös yhtiön strategiaan 

yhtenä menestystekijänä. Näin Ilmarisessa on 
varmistettu, että vastuullisuus on kiinteä osa 
kaikkea yhtiön toimintaa. Ilmarinen sitoutuu 
lakien ja säännösten lisäksi erilaisiin vapaaeh-
toisiin vastuullisuusperiaatteisiin. 

Vuonna 2010 yritysvastuukysymykset 
koottiin Ilmarisen yritysvastuuohjelmaksi, 
joka sinetöitiin yhtiön johtoryhmässä. Työtä 
edelsi olennaisuusselvitys, jossa kysyttiin 
sekä omalta henkilökunnalta että asiakkaiden 
ja vakuutettujen neuvottelukunnilta, mitkä 
asiat Ilmarisen toiminnassa ovat yritysvastuun 
näkökulmasta tärkeitä. 

Yritysvastuun kpi-mittarit (Key Perfor-
mance Indicators) määriteltiin myös osana yri-
tysvastuuohjelmaa. Ne kattavat kaikki yritys-
vastuun osa-alueet ja ovat jatkossa keskeinen 
tapa seurata ja arvioida Ilmarisen toiminnan 

Vastuullisuus 
    kuuluu kaikkeen toimintaan 

2010 Muutos-% 2009 2008 2007 2006

Vakuutusmaksut, milj. € 3 383,2 6,3 3 184,1 3 264,4 2 772,5 2 652,6
Maksetut eläkkeet, milj. € 3 267,5 6,8 3 059,1 2 703,3 2 398,4 2 239,1
Hoitokustannustulolla katetut liikekulut, milj. € 92,1 5,3 87,5 83,3 85,6 71,8
Vastuuvelka, milj. € 24 657,4 9,1 22 609,7 20 612,8 22 661,1 20 917,2
taseen loppusumma käyvin arvoin, milj. € 31 301,0 11,7 28 026,3 22 840,9 25 964,0 23 635,4
toimintapääoma, milj. € 6 578,2 34,9 4 876,9 2 673,0 6 068,8 5 828,0
    % vastuuvelasta 29,7 24,0 14,0 32,5 33,7
    suhteessa vakavaraisuusrajaan 2,6 2,7 2,0 2,0 2,4
sijoitukset käyvin arvoin, milj. € 28 121,7 11,7 25 179,8 20 871,7 23 663,6 22 994,9
sijoitusten tuotto käyville arvoille, % 10,8 15,8 -17,7 5,7 8,5
eläkkeensaajia 295 827 4,5 282 982 273 605 262 971 257 884
tyel-vakuutuksia 36 767 2,6 35 840 35 793 34 113 31 551
tyel-vakuutettuja 501 000 6,1 472 000 480 000 417 000 387 000
Yel-vakuutuksia 53 660 2,7 52 243 52 814 51 289 49 898
Vakituinen henkilöstö 31.12. 573 2,7 558 539 545 543
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vastuullisuutta. Mittarit esitellään tässä vuosi-
kertomuksessa kunkin vastuullisuuden osa-
alueen yhteydessä. 

Code of conduct eli Ilmarisen liiketoimin-
taperiaatteet koottiin niin ikään vuonna 2010. 
Liiketoimintaperiaatteiden mukaan Ilmarinen 
on muun muassa sitoutunut noudattamaan 
hyvää vakuutustapaa, huolehtimaan yksityi-
syyden suojasta henkilötietojen käsittelyssä 
sekä edellyttämään palveluntoimittajilta vas-
tuullisia toimintatapoja. Toimintaperiaatteet 
sitovat koko henkilöstöä. Ne ovat julkiset ja 
löytyvät Ilmarisen verkkosivuilta. 

Käytännössä yritysvastuukysymykset on 
organisoitu yritysvastuutoimikuntaan, jota 
vetää viestintä- ja henkilöstöjohtaja. Toimikun-
nassa on edustettuna kaikki yhtiön keskeisim-
mät toiminnot. 

Verkkosivuilla kaikki Ilmarisen yritysvas-
tuuta koskevat asiat on koottu kohtaan Ilmari-
nen – Yritysvastuu.   
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Tlmarinen

työeläke- 
maksut

tulonmuodostus 2010 2009

Vakuutusmaksutulo 3 383,2 3 184,1
tyel työnantajan osuus 2 461,0 2 334,6
tyel työntekijän osuus 691,0 631,8
Yel yrittäjät 231,2 217,7
Sijoitustoiminnan nettotuotot
ilman liikekuluja 2 746,7 3 430,7
Muut tuotot ja kulut 0,5 0,7
kokonaistuotot 6 130,5 6 615,6

tulonjako 2010 2009

Eläkkeensaajille –3 266,3 –3 056,7
tyel-eläkkeensaajat –3 031,9 –2 837,4
Yel-eläkkeensaajat –234,4 –219,3
Varautuminen tulevaisuuden eläkkeisiin –717,3 –667,9
Varautuminen tulevaisuuden riskeihin –1 996,7 –2 745,1
puskuroidaan sijoitustuottojen heilahteluja –1 900,2 –2 767,6
puskuroidaan vakuutusliikkeen
tulosten heilahteluja -96,6 22,5
Asiakashyvitys –18,9 –20,9
siirretään seuraavan vuoden
asiakashyvityksiä varten –71,0 –52,0
Maksetut hyvitykset 52,1 31,1
Henkilöstökulut –40,3 –39,2
Muut palveluiden tuottajat –87,7 –82,1
Lähdeverot –1,8 –2,7
Takuupääoman korko –1,1 –0,9
Lahjoitukset –0,3 –0,1
kokonaistulonjako –6 130,5 –6 615,6

talteen tuleville
eläkeläisille

sijoitusten
tuotot 

nykyisille
eläkeläisille  

asiakas- 
hyvityksiin

talteen tulevien
riskien varalle

yritystoiminnan 
kuluihin

Ilmarisen tulot, milj. € Ilmarisen tulonjako, milj. €

YHteiskunnallinen tulonjakolaskelMa

    Tärkeä rooli 
YHteiskunnassa
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I lmarisen 49. toimintavuosi 
oli monella tavalla suotuisa: 
Finanssikriisin jälkeen jo toinen 

peräkkäinen erinomainen vuosi on peittänyt 
notkahduksen sijoitusomaisuudessa, asiakkaat 
ovat osoittaneet luottamusta meihin, olemme 
parantaneet juoksuamme kustannustehokkuu-
dessa ja olemme edelleen maan ykkösketjua 
työpaikkana. 

Osakemarkkinat vahvistuivat vuoden mit-
taan, mikä oli osakkeisiin uskovalle Ilmariselle 
hyvä uutinen. Valtionlainamarkkinat sen 
sijaan loivat epävarmuutta, kun euroalueen 
kriisi iski keväällä 2010. 

Kokonaisuutena sijoitusvuosi oli kuitenkin 
hyvä – Ilmarisen toiseksi paras siitä lähtien, 
kun ylipäätään avautui kunnollinen mahdolli-

HYVä alku
    ja ne seuraavat 50 vuotta

suus sijoittaa osakkeisiin. 
Tulevaisuudessa sijoitustuottojen merkitys 

eläkejärjestelmälle korostuu entisestään. Tämä 
johtuu siitä, että ikääntymisen vuoksi yhä 
useampi suomalainen on jatkossa saamassa 
eläkettä ja entistä harvempi maksamassa sitä. 
Eläkemeno muuttuu siis maksutuloa suu-
remmaksi. Mitä paremmat sijoitustuotot, sitä 
vähemmän on painetta nostaa maksuja. 

suomessa talous elpyi vuonna 2010 odo-
tettua paremmin ja työllistenkin määrä kääntyi 
nousuun. Eläkeyhtiöille työllisyyden vahvistu-
minen on merkittävä asia, koska työssä käyvät 
maksavat suuren osan nyt maksussa olevista 
eläkkeistä. Erityisen ilahduttavaa on ollut 
60–64-vuotiaiden työllisyysasteen nousu, jota 
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ei edes vuoden 2009 taantuma kyennyt 
taittamaan.

Hyvästä kehityksestä huolimatta Suo-
mella on edessään vaativa yhtälö, jonka 
muuttujiin seuraavan hallituksen on otet-
tava kantaa. Työurien pidentäminen on 
yhtälössä keskeinen osa. Se on edellytys 
sille, että valtion kassassa riittää jaettavaa 
ja yhteiskunnan palvelut voidaan tur-
vata.  

on välttämätöntä, että työuria tarkas-
tellaan kokonaisuutena. Viime aikoina 
julkisuudessa onkin havahduttu työky-
vyttömyyden inhimillisiin ja kansanta-
loudellisiin kustannuksiin. Jos työkyvyt-
tömyyseläkkeitä ei oteta 
huomioon, suomalaiset 
jäävät eläkkeelle 63,4-vuo-
tiaina. Siinä olemme siis jo 
hyvällä uralla. 

Me suomalaiset myös 
elämme entistä pidempään, 
mikä on hieno asia. Tätä 
suotuisaa kehitystä emme 
ole kuitenkaan osanneet 
ennustaa, eikä nykyistä 
tarkempia ennustuksia osata todennäköi-
sesti tehdä tulevaisuudessakaan. 

Siksi systeemin pitää korjata itse itse-
ään automaattisesti. Tätä varten meillä 
on sekä piiska että porkkana – elinai-
kakerroin ja superkarttuma. Niillä on 
tarkoitus saada aikaan se, että jokaisesta 
lisääntyneestä elinvuodesta olemme 
puolet töissä. Silloin eläkkeiden maksut 
ja menot pysyvät tasapainossa. 

iimarinen voi vaikuttaa tiettyihin 
yhtälön osiin. Olemme vuosien mittaan 

siirrymme ilmarisen 
juhlavuoteen 2011  
hyvissä lähtökuopissa  
ja innoissamme.

kasvattaneet osaamistamme siinä, mikä 
tekee työpaikasta hyvän. Sellaisen, johon 
on mukava tulla töihin. Se on mieles-
tämme enemmän johtamista kuin jump-
paa, vaikka virkistäytymisellä ja liikun-
nalla onkin jaksamisessa tärkeä rooli. 

Meidän tapamme toimia on se, että 
autamme asiakkaitamme analysoimaan, 
miten parantaa oman työpaikan laatua. 
Se maksaa itsensä takaisin vähentyneinä 
poissaoloina, kohonneena tuottavuutena 
ja pienentyneenä työkyvyttömyysriskinä. 

asiakkaiden palvelussa kumppa-
neillamme OP-Pohjola-ryhmällä ja 
Pohjantähdellä on ratkaiseva merkitys.  

Kaiken kaikkiaan vuosi oli erittäin hyvä 
– saimme paljon uusia asiakkaita, ja se 
heijastuu myös maksutulossa.   

Toivon, että kilpailu työeläkealalla 
vahvistuu tulevaisuudessa edelleen. 
Sekin on seuraavan hallituksen kädessä. 
Me olemme valmistautuneet kisaan 
kääntämällä koko organisaation katso-
maan asiakkaaseen päin. Vuoden 2010 
aikana hyvin monen tehtäväsalkku 
sai uusia sisältöjä ja jakkarakin siirtyi 
uuteen paikkaan. 

Näin isot muutokset tuuppaavat aina 

ihmisiä myös epämukavuusalueille. 
Ilmarisen väki osoitti muutosvalmiutta, 
epävarmuudensietokykyä ja kasvua 
haasteiden mukana, mistä haluan lausua 
kiitokset. Kiitokseni menevät erityisesti 
esimiehille, jotka ovat olleet monien 
odotusten ristipaineessa. Hoiditte hom-
man hyvin – alaisenne ovat antaneet 
teille viime vuotta korkeammat arviot 
esimiestyöstä. Ja silloinkin ne olivat jo 
korkealla. 

toinen tapa varautua tuleviin on pitää 
katse tarkasti olennaisessa. Kustannuste-
hokkuuden juju ei ole kaikesta höylää-
minen, vaan oikeiden asioiden teke-
minen fiksusti. Kustannustehokkuutta 
mittaava hoitokulusuhde kohentuikin 
74 prosenttiin.

Siirrymme Ilmarisen juhlavuoteen 
2011 hyvissä lähtökuopissa ja innois-
samme. Ja miksemme olisi – ne Ilmari-
sen ensimmäiset 49 vuotta ainakin ovat 
olleet hyviä!  

Harri Sailas
toimitusjohtaja
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taloudellisessa Vastuussa
 korostuvat sijoitukset ja oma talous
 

E läkejärjestelmän kestävyydestä 
huolehtiminen on merkittävä osa 
Ilmarisen taloudellista vastuuta ja 

toimintaa. Tavoitteena on, että työeläkevakuu-
tusmaksu pysyy kohtuullisena ja suomalainen 
kansantalous kilpailukykyisenä. 

Vuonna 2010 Ilmarisen kaikista sijoituk-
sista 44 prosenttia eli yli 12,2 miljardia euroa 
oli sijoitettu eri muodoissa suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Se on iso satsaus kotimaisen 
liiketoiminnan tukemiseksi.  

Mitä mittaamme?
Ilmarisen taloudellisen vastuun mittareilla 
seurataan sijoitusten tuottoa, vakavaraisuutta 
sekä oman toiminnan kustannustehokkuutta. 
Sijoitustoiminnan tavoitteena on saada 
hallitulla ja sallitulla riskillä mahdollisimman 
korkea tuotto. Näin varmistetaan, että tulevai-
suuden eläkkeet ovat turvassa. Ehdoton edel-
lytys on se, että vakavaraisuus on riittävällä 
tasolla ja vastuut katettu koko ajan, kuten laki 
edellyttää. Hyvä hoitokulusuhde kertoo siitä, 
että Ilmarinen pitää oman toimintansa kustan-
nukset kurissa.  

mittari nykyinen tilanne* tavoite
1. Vakavaraisuusaste 
2. Sijoitusten tuotto 
3. Hoitokulusuhde
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1. Toimialan paras
2. Toimialan paras
3. Toimialan paras

1. Sija 2 toimialalla  
(vakavaraisuusaste 29,7 %) 

2. Sija 3 toimialalla  
(sijoitustoiminnan  
tuotto 10,8 %)

3. Sija 2 toimialalla 
(hoitokulusuhde 74 %)

* Vertailussa: Eläke-Fennia, Eläke-Tapiola, Eläke-Veritas, Etera,  
 Ilmarinen ja Varma
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tiedän, että minun 
ei tarvitse huolehtia 
eläkkeestäni. Ilmarinen 
huolehtii puolestani.
Ilmarisen asiakkaat Nina ja Marja
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I  lmarisen sijoitustoiminnan tavoit-
teena on sijoitusten mahdolli-
simman korkea tuotto pitkällä 

aikavälillä. Sijoitusten keskimääräinen riski 
ei kuitenkaan saa olla liian suuri suhteessa 
yhtiön riskinkantokykyyn. Eläkevarojen sijoit-
tamisessa korostuu toiminnan pitkäjänteisyys. 

Hyvällä pitkän aikavälin tuottotasolla 
voidaan hillitä tulevien eläkemaksujen nou-
supainetta ja tarjota kilpailukykyisiä asiakas-
hyvityksiä. Lyhyen aikavälin arvonvaihtelu ei 
ole sijoitustoiminnan perustehtävän kannalta 
olennaista, kunhan vakavaraisuudelle ja toi-
mintapääoman riittävyydelle asetetut tavoitteet 
toteutuvat. Ilmarisen sijoitusvarallisuuden 
keskimääräinen tuotto-odotus on pitkällä 
aikavälillä kuusi prosenttia ja tuoton odotettu 
keskihajonta kahdeksan prosenttia.

aktiivisen salkunhoidon avulla Ilmarinen 
tavoittelee aina yleistä markkinakehitystä 
parempaa tuottoa. Yhtiö pyrkii korkeisiin 
tuottoihin hyvin hajautetulla sijoitussalkulla, 
ammattitaitoisella sijoituskohteiden arvioin-
nilla ja sijoitusriskien hallinnalla. Sijoitus-
riskiä yhtiö kantaa niin, että sen määrä on 
tasapainoisessa suhteessa riskinkantokykyyn 
ja toisaalta sijoitusten tuotto-odotus on paras 
mahdollinen.

Mahdollisuus asiakashyvitysten antamiseen 
perustuu pitkälti sijoitustoiminnan tulokseen. 
Ilmarisen asiakashyvitykset ovat alan parhaat 
viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

Ilmarinen haluaa erottautua kilpailijois-
taan kilpailukykyisillä sijoitustuotoilla myös 
jatkossa ja panostaa siksi sijoitustoiminnan 
kilpailutekijöiden vahvistamiseen. Näitä 

ovat esimerkiksi aktiivisuus ja uudistumis-
halu uusien sijoitusmahdollisuuksien ja 
-instrumenttien hyödyntämisessä, ennakoiva 
riskienhallinta sekä sijoitustoiminnan luotet-
tavat ja tehokkaat prosessit. Myös Ilmarisen 
sijoitusammattilaisten osaamista kehitetään 
jatkuvasti oikea-aikaisten allokaatiovalintojen 
varmistamiseksi.

sijoitussuunnitelmassa päätetään omai-
suuslajien painotuksista sekä sijoitustoimin-
nan tuottotavoitteista ja riskitasosta. Yhtiön 
hallitus hyväksyy suunnitelman vuosittain.

Oman sijoitusorganisaation lisäksi joissakin 
sijoituskohteissa käytetään ulkopuolisia sijoi-
tuspalveluiden tuottajia. Tällaisia kohteita ovat 
muun muassa kehittyvien talouksien markki-
nat, pääomasijoitusrahastot ja hedge-rahastot. 
Ulkopuolisten varainhoitajien osuus on noin 
20 prosenttia koko sijoitusvarallisuudesta.

ilmarisen omistajapolitiikkaan on kir-
jattu yhtiön hallituksen hyväksymät omista-
misen periaatteet. Aktiivinen omistaminen 
vaikuttaa myönteisesti omistusten arvon 
kehitykseen ja alentaa sijoituksiin liittyvää 
riskiä. Ilmarinen edistää omistamiensa yritys-
ten ammattitaitoista hallintoa ja johtamista 
osallistumalla aktiivisesti yritysten hallitusten 
jäsenten valintaan. Ilmarinen ottaa verkkosi-
vuilla julkaisemassaan omistajapolitiikkamuis-
tiossaan kantaa muun muassa omistamiensa 
yhtiöiden hallintorakenteeseen, osingonjako-
politiikkaan ja kannustinjärjestelmiin.

Osana aktiivista omistamista Ilmarinen 
pitää säännöllisesti yhteyttä omistamiensa 
yhtiöiden johtoon sekä osallistuu niiden 
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sijoitustoiMinta  
 on tuottohakuista, vastuullista ja pitkäjänteistä
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yhtiökokouksiin. Vuoden 2010 aikana 
Ilmarisen osallistumisprosentti sen 
Suomessa omistamien pörssiyhtiöiden 
yhtiökokouksissa oli 90 prosenttia.

Suomalaisen eläkejärjestelmän 
menestyminen on riippuvainen Suo-
men kansantalouden ja suomalaisten 
yritysten kehityksestä. Ilmarinen haluaa 
olla aktiivinen ja monipuolinen sijoit-
taja suomalaisessa elinkeinoelämässä. 
Vuonna 2010 Ilmarisen kaikista sijoituk-
sista noin 44 prosenttia eli yli 12,2 mil-
jardia euroa oli sijoitettu eri muodoissa 
suomalaiseen yhteiskuntaan.

ilmarinen allekirjoitti ensimmäisenä 
suomalaisena sijoittajana YK:n vastuul-
lisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI) 
vuonna 2006. Allekirjoituksellaan 
Ilmarinen on sitoutunut kiinnittämään 
huomiota sijoituskohteidensa ympäris-
tövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen 
sekä hyvään hallintotapaan. Vastuullisen 
sijoittamisen periaatteet sisältyvät olen-
naisena osana Ilmarisen omistajapolitiik-
kaan ja näkyvät Ilmarisen sijoitustoimin-
nassa monella tavalla.

oma vastuullisen sijoittamisen pääl-
likkö on myös yksi keino huolehtia 
Ilmarisen sijoitustoiminnan vastuul-
lisuudesta. Hänen tehtävänään on 
auttaa salkunhoitajia sijoituskohteiden 
analysoinnissa. Jos sijoituskohteen toi-
minnasta löytyy epäkohtia, Ilmarinen on 
myös valmis käynnistämään vaikutta-
misprosesseja joko yksin tai yhteistyössä 
muiden sijoittajien kanssa. Vuoden 2010 
aikana Ilmarinen oli mukana yli 500 vai-
kuttamisprosessissa.

Ilmarinen on jo pitkään tehnyt yri-
tysvastuuasioissa yhteistyötä muiden 
sijoittajien kanssa. Yhtiö oli vuonna 2008 
mukana perustamassa pohjoismaista 
Nordic Engagement Co-operationia 

(NEC), josta on saatu hyviä kokemuksia 
kansainvälisten vaikuttamisprosessien 
läpiviennissä. Ilmarinen on mukana myös 
CDP:ssä (Carbon Disclosure Project) 
ja WDP:ssä (Water Disclosure Project), 
joiden tarkoituksena on saada sijoittajille 
vertailukelpoista informaatiota yritysten 
kasvihuonekaasupäästöistä ja veden 
kulutuksesta.

ilmarinen pyrkii edistämään vas-
tuullisen sijoittamisen periaatteiden 
käyttöönottoa koko sijoitustoimialalla. 
Ilmarinen on muun muassa ollut perus-
tamassa Finsif – Finland’s Sustainable 
Invest Forumia, jonka tarkoituksena on 
jakaa tietoa vastuullisesta sijoittamisesta 
ja lisätä kotimaisten sijoittajien yhteis-
työtä. 

Kesäkuussa 2010 Finsif järjesti 
Vastuullinen sijoittaminen 2010 -tapah-
tuman, johon osallistui yli 400 aiheesta 
kiinnostunutta henkilöä. Ilmarinen 
myös raportoi ja tuo esiin vastuuasioita 
erilaisissa julkaisuissa ja tilaisuuksissa 
sekä kannustaa alaan liittyvää tutki-
musta.

YK kartoittaa vuosittain vastuullisen 
sijoittamisen periaatteiden toteutumista. 
Ilmarinen menestyi vertailussa jälleen 
vuonna 2010 erinomaisesti: yhtiö sijoit-
tui vertailuryhmässään (168 sijoittajaa) 
parhaan neljänneksen joukkoon. Kysely 
toteutetaan itsearviona ja osin puhelin-
haastatteluna.  

Jos sijoituskohteiden toiminnassa 
ilmenee ongelmia, paras vaikut-
tamiskeino on pyrkiä saamaan 
neuvotteluyhteys yritykseen ja 
yrittää sopia asioiden parantami-
sesta yhdessä yrityksen kanssa. 
Osakkeiden myyminen on usein 
kyseenalainen vaikuttamiskeino.

Vuonna 2010 Ilmarinen oli vaikut-
tamassa muun muassa öljy-yhtiö 
BP:n ympäristö- ja työturvallisuus-
riskiraportoinnin tehostamisessa.

Miten sijoittaja voi 
käytännössä vaikuttaa 
sjoituskohteidensa toi-
mintatapohin vastuu-
kysymyksissä?
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I lmarinen jatkoi vahvaa 
etenemistään globaalin 
taloudellisen toipumisen sii-

vittämänä. Yhtiön sijoitusvarallisuuden 
tuotot vuonna 2010 nousivat 10,8 pro-
senttiin eli noin 2,7 miljardiin euroon. 
Reaalisesti sijoitukset tuottivat myös 
erinomaisesti, 7,7 prosenttia.

Globaali talouskasvu jatkoi vuonna 
2010 jo edellisvuonna alkaneella 
toipumisurallaan. Kehittyvät taloudet 
jatkoivat vahvaa taloudellista nousu-
aan. Euroopassa taloudellinen kehitys 
jakaantui voimakkaasti. Vientivetoiset 
taloudet, kuten Saksa ja Suomi, jatkoivat 
toipumistaan, mutta toisaalta rahoitus-
vaikeuksiin ajautuneiden euromaiden 
talouskehitys oli huomattavasti vaati-
mattomampaa. 

Riskijakauma, milj. € Riskijakauma, % Tuotto, %

Korkosijoitukset 11 544,3 41,1 2,0
lainasaamiset 3 137,8 11,2 3,9
julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat 3 749,7 13,3 -2,1
Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat 8 832,2 31,4 5,0
Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset -4 175,5 -14,8 -2,1

Osakesijoitukset 11 853,6 42,2 20,6
noteeratut osakkeet 10 525,9 37,4 20,6
pääomasijoitukset 937,5 3,3 20,0
noteeraamattomat osakesijoitukset 390,2 1,4 21,2

Kiinteistösijoitukset 3 028,4 10,8 9,0
suorat kiinteistösijoitukset 2 623,6 9,3 9,4
kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 404,8 1,4 6,1

Muut sijoitukset 1 695,4 6,0 32,2
Hedge-rahastosijoitukset 618,8 2,2 7,0
Hyödykesijoitukset 69,2 0,2 -
Muut sijoitukset 1 007,4 3,6 -

Sijoitukset yhteensä 28 121,7 100,0 10,8

Öljyn hinta painui alkuvuonna alle 65 
dollarin, mutta nousi noin 91 dollariin 
vuoden lopulla.

Rahoitusmarkkinoiden ja talouden 
tukemiseksi Yhdysvaltojen keskus-
pankki piti ohjauskorkonsa jo toisen 
vuoden peräkkäin 0,25 prosentissa. 
Myös Euroopan keskuspankki piti ohja-
uskorkonsa muuttumattomana 1,0 pro-
sentissa. Yhdysvalloissa valtionlainojen 
pitkät korot laskivat vuoden aikana noin 
0,5 prosenttiyksiköllä yli 3,3 prosenttiin. 
Euroopassa Saksan valtionlainojen pitkät 
korot laskivat hieman maltillisemmin 
päätyen 3,0 prosenttiin. 

osakkeet tuottivat hyvin, vaikka 
osakemarkkinoiden maailmanindeksi 
vielä alkuvuoden aikana laski 8 prosent-
tia vuodenvaihteen tasostaan. Kesällä 
alkaneen nousun ansiosta osakekurssit 
päätyivät vuoden lopulla 10 prosen-
tin nousuun. Suomessa osakkeiden 
kurssinousu oli 23 prosenttia, mikä oli 
huomattavasti enemmän kuin Euroopan 
keskimääräinen 12 prosentin nousu. 
Kehittyvien markkinoiden osakkeita 
kuvaava indeksi nousi 16 prosenttia.

Vuonna 2010 Ilmarinen lisäsi 
sijoituksiaan noteerattuihin osakkei-
siin. Vuoden lopulla niiden osuus 
sijoitusvarallisuudesta oli 38 prosenttia. 
Noteerattujen osakkeiden tuotto oli 21 
prosenttia. Pääomasijoitukset hyötyivät 
arvojen palautuksista, ja niiden tuotto 
nousi 20 prosenttiin. Uusia sijoituksia 
pääomasijoitusrahastoihin tehtiin 279 
miljoonalla eurolla, ja niiden osuus 
sijoitusvarallisuudesta oli vuoden lopulla 
3,3 prosenttia.

Euroopassa rahoitusmarkkinoiden 
huomio kiinnittyi valtioiden velkamää-
riin sekä rahoitustarpeisiin. Touko-
kuussa markkinoiden luottamus Kreikan 
valtionlainojen takaisinmaksukykyyn 
heikkeni niin, ettei maa enää pystynyt 
rahoittamaan julkisen talouden vajettaan 
rahoitusmarkkinoilla. Tilanne rauhoittui 
kuitenkin pelastuspaketin ja keskuspan-
kin tukiostojen avulla. Marraskuussa 
vuorostaan Irlanti joutui pyytämään 
tukea pankkikriisin ja julkisen talouden 
hoitoon.

sekä inflaatio että öljyn hinta 
seurasivat talouden kehitystä ja nousi-
vat vuoden loppua kohden. Euroopan 
kuluttajahintainflaatio nousi tasaisesti ja 
päätyi vuodenvaihteessa 2,2 prosenttiin. 
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ilMarisen sijoitukset31.12.2010

pitkäjänteisYYs palkitsi  
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Ilmarisen absoluuttisen tuoton 
rahastot eli hedge-rahastot tuottivat 
7 prosenttia. Hedge-rahastojen osuus 
sijoitusvarallisuudesta oli vuoden 2010 
lopussa 2,2 prosenttia.

ilmarisen joukkovelkakirjalainat 
tuottivat 1,5 prosenttia vuonna 2010. 
Valtioiden liikkeelle laskemien jouk-
kolainojen tuottoa heikensi euroalueen 
valtionlainojen kriisi ja tuotto jäi 2,1 
prosenttia miinukselle. Luottoriskillisten 
joukkovelkakirjalainojen tuotto kohosi 
5,0 prosenttiin. 

Myös valuuttamarkkinoiden heilah-
telut jatkuivat vuonna 2010. Suhteessa 
dollariin euro heikentyi 6,6 prosenttia. 
Ilmarisen noin 6,6 miljardin euron 
valuuttamääräisten sijoitusten valuutta-
riskiä pienennetään valuuttasuojausten 
avulla.

Yritysten kiinnostus TyEL-takaisin-
lainausta kohtaan laimeni tuntuvasti 
pankkien rahoituskyvyn palauduttua 
finanssikriisin jälkeen normaaliksi. 

Yritysrahoituksen koko lainakanta 
oli vuoden 2010 lopussa 3,1 miljar-
dia euroa eli hieman pienempi kuin 
edellisvuonna. Uusia lainoja nostettiin 
558 miljoonaa euroa, josta TyEL-
takaisinlainojen osuus oli 110 miljoonaa 
euroa. Koko lainasalkun tuotto oli 3,9 
prosenttia.

kiinteistömarkkinat piristyivät 
muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen. 
Kiinteistöjen arvot kääntyivät nousuun 
Ilmariselle vahvoilla osamarkkinoilla 
kuten Helsingin ydinkeskustassa. Näillä 
osamarkkinoilla myös vuokratasot kehit-
tyivät positiivisesti ja vajaakäyttö pysyi 
kurissa, vaikka yleinen kehitys toimitilo-
jen osalta oli päinvastainen.

Ilmarisen kiinteistösijoitukset 

tuottivat 9,0 prosenttia, mistä suorien 
omistusten tuotto oli 9,4 prosenttia 
ja epäsuorien kiinteistösijoitusten 6,1 
prosenttia. Suorien kiinteistösijoitusten 
arvonmuutostuotto oli 88,0 miljoonaa 
euroa.  
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Vuosi 2010 oli sijoittajalle haas-
tava: korkosijoitusten tuotto oli 
alhainen, ja euroalueen valtion-
lainakriisi loi epävarmuutta niin 
korko- kuin osakemarkkinoille-
kin. Loppuvuonna osakekurssit 
kuitenkin kehittyivät yritysten 
tulosten ja talousnäkymien elpy-
essä hyvin.

Ilmarinen jatkoi pitkäjänteistä 
osakepainotteista sijoituspoli-
tiikkaansa myös päättyneenä 
vuonna. Onnistuimme 
kokonaisuudessaan hyvin niin 
sijoitustoiminnan valinnoissa 
kuin ajoituksissakin, mikä takasi 
meille hyvän sijoitustuoton 
haastavassa toimintaympäris-
tössä. Myös pääomasijoitusten ja 
kiinteistösijoitusten tuotot olivat 
vuonna 2010 erittäin hyvällä 
tasolla.

Ilmarisen vakavaraisuus oli 
vuoden päättyessä entistäkin 
vankemmalla tasolla, ja yhtiön 
pitkän aikavälin sijoitustuotot 
ovat olleet toimialan parhaim-
mistoa.

Ilmarisen varatoimitu-
johtaja Timo Ritakallio, 
millainen vuosi 2010 oli 
Ilmariselle sijoittajana?
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 Omalla Muu Sijoitus- Hoito- Yhteensä
vastuulla oleva vakuutus- toiminta kustannus-

Milj. € vakuutusliike liike tulos

Vakuutusmaksutulo 559,5 2 691,2 9,3 123,2 3 383,2
sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin 2 746,7 2 746,7
Maksetut korvaukset -696,5 -2 569,8 -3 266,3
Vastuuvelan muutos 254,0 -121,5 -1 160,7 -1 028,2
kokonaisliikekulut -20,6 -15,4 -92,1 -128,0
Muut tuotot ja kulut 0,5 0,5
Verot -1,8 -1,8

Tulos käyvin arvoin 96,4 0,0 1 578,1 31,6 1 706,2

tasoitusvastuun muutos -96,6
osittamattoman lisävakuutusvastuun muutos -6,9
arvostuserojen muutos -1 532,2
poistoeron muutos 5,4

siirto asiakashyvityksiin -71,0

tilikauden voitto virallisella tuloslaskelmalla 4,9

tulos käYVin arVoin2010

V  uosi 2010 oli sijoittajan näkökul-
masta haastava, mutta Ilmarinen 
onnistui hyvin ja yhtiön vaka-

varaisuus vahvistui entisestään. Hyvä vaka-
varaisuus ja ennakoiva riskienhallinta luovat 
Ilmariselle edellytykset toimia pitkäjänteisenä 
sijoittajana. Näin turvataan sekä nykyiset että 
tulevat eläkkeet. 

ilmarisen vakavaraisuus vahvistui vuo-
den ensimmäisen neljänneksen aikana suotui-
san osakemarkkinakehityksen seurauksena. 
Loppukeväästä kärjistynyt Euroopan valtioi-
den velkakriisi painoi osakekursseja kesällä, 
mutta osakemarkkinoiden selvä vahvistumi-

nen joulukuussa nosti Ilmarisen vakavaraisuu-
den vuoden korkeimmalle tasolleen.

Työeläkevakuutuksen lakisääteisyys 
ja yhteiskunnallinen merkitys asettavat 
Ilmariselle erityisen vaatimuksen huolehtia 
taloudellisesta asemastaan ja toimintaansa liit-
tyvien riskien hallinnasta. Ilmarinen on pitkän 
aikavälin sijoittaja, jonka on joka hetki täytet-
tävä lain asettamat vakavaraisuusvaatimukset. 
Riskienhallinnassa on tärkeää määritellä yhtiön 
vakavaraisuuden mahdollistama riskinoton 
taso pitkällä ja lyhyellä aikavälillä kulloistenkin 
riskinoton rajoitteiden puitteissa. Samalla on 
huolehdittava siitä, ettei sijoitusmahdollisuuk-
sien hyödyntämistä tarpeettomasti rajoiteta.

 HYVä VakaVaraisuus
turvaa eläkkeet nyt ja tulevaisuudessa
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Milj. €

VastaaVaa

sijoitukset käyvin arvoin 28 121,7

saamiset 2 884,8

Muu omaisuus  294,5

Vastaavaa yhteensä 31 301,0

tase käYVin arVoin

VastattaVaa
oma pääoma ehdotetun voitonjaon jälkeen 101,4
poistoero 2,4
arvostuserot 4 006,7
osittamaton lisävakuutusvastuu 1 552,9
toimintapääoman muut erät –8,6

5 654,8
tasausvastuusta toimintapääomaan
rinnastettava osa 923,4
Toimintapääoma yhteensä 6 578,2

tasoitusvastuu 971,4
Vakavaraisuuspääoma 7 646,1

ositettu lisävakuutusvastuu (asiakashyvityksiin) 71,1

osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu 201,8

Varsinainen vastuuvelka *) 20 840,3

Muut velat 2 541,7

Vastattavaa yhteensä 31 301,0

*) vastuuvelka ilman lisävakuutusvastuita, tasausvastuun toimintapääomaan rinnastettavaa osaa ja tasoitusvastuuta   

31.12.2010

riskienhallintaa kehitetään Ilma-
risessa jatkuvasti. Yhtiössä on kehitetty 
ennakoivia riskienhallinnan menetelmiä 
sekä laadittu omia skenaariopohjaisia 
stressitestejä. Vuonna 2010 yhtiön ris-
kinkantokykyä arvioitiin erityisesti vel-
kakriisin kärjistymisen varalta. Sijoitus- 
ja vakuutusriskien lisäksi yhtiössä on 
asetettu erityistä painoa operatiivisten 
riskien hallinnalle. Lisätietoja riskienhal-
linnasta löytyy Ilmarisen verkkosivuilta.

työeläkeyhtiön eläkevastuut ovat 
pitkäkestoisia ja siksi on varmistettava, 
että yhtiön varat riittävät vuosikym-
menten päästäkin odotettavissa oleviin 
eläkemenoihin. Vakuutusliikkeen riskit 
liittyvätkin siten vakuutusmaksun ja 
vastuuvelan riittävyyteen suhteessa 
yhtiön vastuulla oleviin eläkkeisiin. Pit-
källä aikavälillä keskeisin epävarmuus-
tekijä on odotettavissa olevan eliniän ja 

siten siis eläkkeelläoloajan pituus. Lyhy-
emmällä aikavälillä suurin epävarmuus 
liittyy eläkkeiden alkavuuteen. Näitä 
riskejä hallitaan tilastollisten ja vakuu-
tusmatemaattisten menetelmien avulla. 

 Vakuutusmaksujen ja vastuuvelan 
määritystä varten yhtiöllä on oltava 
laskuperusteet, jotka täyttävät lain 
turvaavuusvaatimukset. Vakuutusliik-
keen seurantaa ja laskuperusteiden 
laatimista varten aktuaaritoimi tekee 
erilaisia analyysejä toteutuneesta ja 
ennusteita tulevasta kehityksestä. 
Vakuutusmaksuperusteet ovat yhteiset 
kaikille työeläkeyhtiöille. Lain mukaan 
yhtiön on myönnettävä kaikki siltä 
haetut vakuutukset, joten se ei voi valita 
asiakkaitaan esimerkiksi vakuutusriskin 
vähentämiseksi.

Vakuutusliikkeen vuotuisen tuloksen 
heilahteluun varaudutaan tasoitusvas-
tuulla. Tämä vastuuvelkaan sisältyvä 

puskuri on kertynyt vakuutusliikkeen 
aikaisempien vuosien ylijäämistä. Tasoi-
tusvastuulle on määritelty vakuutusris-
kien mukaan mitoitetut vähimmäis- ja 
enimmäisrajat.

sijoitusriskeihin varaudutaan 
toimintapääomalla, joka muodostuu 
yhtiön varsinaisen eläkevastuun ja 
tasoitusvastuun ylittävistä varoista. Toi-
mintapääomaa ja vastuuvelan kattamista 
koskevat vakavaraisuussäännökset aset-
tavat lainsäädännölliset puitteet yhtiön 
sijoitustoiminnalle. Vakavaraisuusvaati-
mukset riippuvat yhtiön sijoitustoimin-
nan riskinotosta: mitä riskipitoisempia 
yhtiön sijoitukset ovat, sitä suurempaa 
toimintapääomaa siltä edellytetään. 
Sijoitustoiminnan riskitasosta päättää 
yhtiön hallitus. 
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Vastuuvelalle hyvitetään vuosittain 
korko, joka riippuu työeläkelaitosten 
keskimääräisestä vakavaraisuusasteesta 
ja osakesijoitusten keskimääräisestä tuo-
tosta. Osa eläkelaitosten osakeriskistä on 
siten siirretty koko työeläkejärjestelmän 
vastuulle. Jos sijoitustoiminnan tuotot 
ylittävät vastuuvelalle hyvitettävän 
koron, erotus kasvattaa toimintapää-
omaa; päinvastaisessa tapauksessa erotus 
pienentää sitä. Korkeampi vakavaraisuus 
merkitsee samalla suurempia asiakashy-
vityksiä.

Vuoden 2010 keväällä sosiaali- ja 
terveysministeriön asettamat työryhmät 
saivat valmiiksi ehdotuksensa vakavarai-
suusäännösten kehittämisestä. Vuonna 
2008 säädettyä määräaikaislakia jatket-
tiin vuoden 2012 loppuun asti ja halli-
tus antoi eduskunnalle esityksen eräistä 
muutoksista vakavaraisuussäännöksiin, 
joiden on määrä tulla voimaan vuoden 
2011 maaliskuun lopussa. 

ilmarisen kokonaistulos vuodelta 
2010 oli 1 706,2 miljoonaa euroa ja tase 
käyvin arvoin oli 31 301,0 miljoonaa 
euroa. Viralliseen tilinpäätökseen sisäl-
tyvät tunnusluvut ja analyysit on esitetty 
sivuilla 75–79.

Sijoitustoiminnan tulos oli vastuu-
velalle hyvitettävien erien huomioon 
ottamisen jälkeen 1 578,1 miljoonaa 
euroa. Toimintapääoma kasvoi 6 578,2 
miljoonaan euroon oltuaan edellisen 
vuoden päättyessä 4 876,9 miljoonaa 
euroa. Osaketuottosidonnainen vastuu-
velan osa nousi kohenevien osakekurs-
sien myötä 201,8 miljoonaan euroon. 
Toimintapääoma oli 29,7 prosenttia 
(24,0 prosenttia vuonna 2009) vakava-
raisuusvaatimusten perusteena olevasta 
vastuuvelasta ja 2,6-kertainen (2,7) 
verrattuna vakavaraisuusrajaan.

Ilmarisen toimintapääoma on sijoi-
tusmarkkinoiden tilaan nähden riittävä, 
ja sen turvin yhtiö voi jatkaa pitkäjän-
teistä sijoitustrategiaansa. Vastuuvelka 
on laskettu turvaavasti. Se kasvaa 
tasaisesti vakuutuskannan kehityksen 
mukaisesti, toisin kuin tasoitusvastuu ja 
toimintapääoma, jotka ottavat vastaan 
vakuutusliikkeen ja sijoitustoiminnan 
tuloksen heilahtelut. Ilmarisen tasoitus-
vastuu on vakuutusliikkeen laajuuteen 
nähden riittävällä tasolla ja yhtiö täyttää 
sille laissa säädetyt velvoitteet.  
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I lmarinen menestyi vuonna 2010 
erinomaisesti sekä uusien yritysten 
vakuuttamisessa että työeläkeyhti-

öiden välisessä kilpailussa asiakkaista. Lisäksi 
markkinat tarjosivat eläkeyhtiöille mahdol-
lisuuden kasvuun, sillä vuoden aikana useat 
suuret eläkesäätiöt ja -kassat päättivät siirtää 
työeläkkeidensä hoidon ja purkaa eläkevas-
tuunsa työeläkeyhtiöihin. Myös useita valtion 
liikelaitoksia yksityistettiin, ja niiden vakuut-
taminen siirtyi työeläkeyhtiöihin. 

Ilmarinen menestyi vastuunsiirroissa ja lii-
kelaitosten vakuuttamisessa hyvin, ja menestys 
vahvisti yhtiön 
asemaa suurten 
asiakkaiden va -
kuuttajana en-
tisestään. Nyt 
suurimmat elä-
kesäätiöt ovat jo 
purkaneet toi-
mintansa ja siir-
täneet vas tuunsa 
eläkeyhtiöihin, joten samanlainen kehitys sää-
tiöiden purussa ei enää jatku.

siirtoliike eli yritysten ja yrittäjien siirtymi-
nen muista työeläkeyhtiöistä Ilmarisen asiak-
kaiksi kasvatti yhtiön asiakasmäärää vuonna 
2010 tuntuvasti. Menestys siirtoliikkeessä 
oli yksi Ilmarisen historian parhaista. TyEL-
vakuutuskanta kasvoi siirtoliikkeen ansiosta 
686 vakuutuksella ja maksutulo 72,6 miljoo-
nalla eurolla. YEL-vakuutuksen piirissä olevia 
yrittäjiä tuli muista yhtiöistä Ilmariseen 650, 
mikä kasvatti YEL-vakuutusten tuomaa mak-
sutuloa 2,9 miljoonaa euroa. 

Ilmarinen menestyi 

 asiakasHankinnassa

Myös uudet yritykset kasvattivat Ilmarisen 
maksutuloa. Uusia TyEL-vakuutuksia myytiin 
4 151, mikä lisää yhtiön vuotuista TyEL-mak-
sutuloa 106,2 miljoona euroa. Uusia yrittäjäasi-
akkaita Ilmariseen tuli puolestaan 5 700, mikä 
lisää YEL-maksutuloa 19,1 miljoona euroa. 

Ilmarisen osuus työeläkevakuutuksen 
markkinoista on noin kolmannes. Muutokset 
markkinaosuuksissa ovat yleensä pieniä, ja 
ne tapahtuvat hitaasti. Sekä onnistuneen uus-
myynnin että hyvän siirtotuloksen perusteella 
voi kuitenkin arvioida, että Ilmarisen mark-
kinaosuus tulee vahvistumaan. Tarkkaa tietoa 

aiheesta ei vielä ole, sillä 
onnistunut asiakashan-
kintavuosi 2010 näkyy 
vasta vuoden 2011 mark-
kinaosuustilastoissa.

Menestystä asiakas-
hankinnassa selittävät 
etenkin osaaminen ja 
hyvä kumppanuus OP-
Pohjola-ryhmän ja Poh-

jantähden kanssa. Tulosten taustalla on myös 
toiminnan kehittämistä erityisesti yhteistyö-
kumppaneiden ja oman asiakkuusorganisaation 
tukemisessa.

eläkesäätiöiden vastuunsiirroissa oli olen-
naista erityisesti taito palvella suuryrityksiä ja 
osaaminen, jota Ilmariseen on vuosien koke-
muksesta kertynyt. Tärkeää oli myös se, että 
palveluratkaisut työhyvinvointipalveluissa ja 
asiakasrahoituksessa onnistuttiin neuvottele-
maan sellaisiksi, että asiakkaat kokivat hyö-
tyvänsä parhaiten yhteistyöstä juuri Ilmarisen 
kanssa. 

osaaminen ja hyvät 
yhteistyökumppanit 
toivat ilmariseen uusia 
asiakkaita.
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Menestyksekäs yhteistyö kump-
paneiden kanssa oli myös yksi avainte-
kijöistä hyvään myyntivuoteen 2010. 
Ilmarinen toimii asiakashankinnassa ja 
asiakassuhteiden hoidossa yhteistyössä 
OP-Pohjola-ryhmän ja Pohjantähden 
kanssa. 

OP-Pohjola-ryhmän ja Pohjantähden 
kesken oli vuonna 2010 käynnissä 
yhdistymishanke Pohjola Vakuutuksen 
tehtyä Pohjantähdelle ehdotuksen 
sulautumisesta. Pohjantähden hallitus 
puolsi ehdotuksen hyväksymistä, mutta 
ylimääräinen yhtiökokous hylkäsi 
yhdistymisen joulukuussa 2010. Niinpä 
Ilmarisen vahinkovakuutuskumppanit 
toimivat erillisinä yhtiöinä myös jat-
kossa. 

perinteiset kilpailutekijät ovat 
vakavaraisuus, kilpailukykyiset asia-
kashyvitykset ja kustannustehokkuus, 
ja niissä Ilmarinen on edelleen alan 
parhainta kärkeä. Ilmarinen uskoo kui-
tenkin vahvasti siihen, että näiden kil-
pailuetujen rinnalle yhä keskeisempään 
rooliin nousevat palvelukokonaisuuden 
entistä parempi hallinta ja asiakaslähtöi-
nen toiminta. 

Panostus asiakastyöhön sekä asia-
kaslähtöisen toiminnan kehittäminen 
olivatkin viime vuonna toteutetun orga-
nisaatiomuutoksen keskeisiä tavoitteita. 
Tämän kehitystyön merkitys Ilmarisen 
tulevaisuuden menestymiselle on tär-
keää, koska tutkimuksissa asiakkaiden 
kokeman palvelun laatu on noussut 
merkittäväksi asiakasuskollisuuden 
kriteeriksi. 

Vuoden 2010 asiakastyytyväisyysky-
selyissä Ilmarinen sai asiakashyvitysten 
ja vakavaraisuuden lisäksi hyvät arviot 
palveluistaan ja asiointikanavistaan.  
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E läkepalvelut sujuivat vuonna 
2010 mallikkaasti niin eläkeasi-
oita koskevassa neuvonnassa, 

eläkehakemusten käsittelyssä kuin elä-
keläisten asioiden hoitamisessakin. 

Työeläkeotteen sai Ilmarisesta kaik-
kiaan 703 000 henkilöä, joista 21 000 
henkilöä haki otteen verkkopalvelusta. 
Lisäksi Ilmarisen asiakaspalvelussa 
tehtiin 12 000 yksilöllistä eläkearviota ja 
verkkopalveluissa 54 000 eläkearviota.

asiakastyytyväisyys ilmarisen elä-
kepalveluun säilyi erinomaisena. Vakuu-
tetut työntekijät ja yrittäjät antoivat asia-
kaspalvelulle arvosanan 4,58 (asteikko 
1–5) heille tehdyssä asiakastyytyväisyys-
kyselyssä, ja peräti 63 prosenttia vastaa-
jista kertoi palvelun ylittäneen heidän 
odotuksensa. Asiakkaat arvostavat kyse-
lyn mukaan Ilmarisen palvelussa erityi-
sesti sen asiantuntemusta, tehokkuutta 
ja palveluhenkisyyttä. 

eläkehakemuksia saapui Ilmari-
seen edelleen paljon ikäluokkien koon 
vuoksi. Uusien eläkepäätösten koko-
naismäärä laski 5,7 prosenttia ennätys-
vilkkaasta vuodesta 2009, mutta niitä 
tehtiin kuitenkin 22 000 kappaletta. 
Kokonaismäärän laskuun vaikutti mer-
kittävästi työttömyyseläkkeen lakkaa-
minen vuonna 1950 tai sen jälkeen syn-
tyneillä. Muita lain tuomia muutoksia 
olivat muun muassa alle 56-vuotiaiden 
työkyvyttömyyseläkeläisten eläkkeisiin 
tehty kertakorotus sekä elinaikakerroin, 
jota sovellettiin eläke-etuuksiin ensim-
mäisen kerran vuonna 2010. 

Kahtena edellisenä vuonna näkynyt 
vanhuuseläkepäätösten määrän kova 
kasvu taittui hieman; uusia vanhuuselä-
kepäätöksiä annettiin 8 300 kappaletta. 
Työkyvyttömyyseläkepäätöksiä tehtiin 
sen sijaan aiempaa enemmän, 6 500 
kappaletta, mikä johtui pitkälti edel-
lisenä vuonna syntyneen käsittelyruuh-
kan purkamisesta. 

nopeus ja laatu ovat asioita, joihin 
eläkehakemusten käsittelyssä kiinni-
tetään erityistä huomiota. Ilmarinen 
on perinteisesti käsitellyt eläkehake-
mukset alan keskiarvoa nopeammin, 
ja näin tapahtui myös vuonna 2010. 
Vain työkyvyttömyyseläkehakemuk-
set käsiteltiin hieman keskimääräistä 
hitaammin, mutta niiden käsittelyaika 
saatiin vuoden aikana lyhenemään noin 
10 päivällä. Edellisen vuoden tapaan 93 
prosenttia eläkehakemuksista käsiteltiin 
vuonna 2010 niin, että hakijan toimeen-
tulo jatkui ilman keskeytyksiä.

Eläkehakemusten käsittelyn laatua 
kuvaa työkyvyttömyyseläkeratkaisujen 
pysyvyys muutoksenhakulautakunnassa. 
Ilmarisen ratkaisujen pysyvyys on 
vakiintunut hyvälle tasolle.

ilmarinen maksoi eläkettä 296 000 
eläkeläiselle vuonna 2010. Eläkeläisten 
palvelussa valmistauduttiin siirtymään 
Euroopan yhteiseen maksualueeseen 
SEPAan. Tämä tarkoitti eläkkeensaajien 
maksutilin muuttamista IBAN-muotoi-
seksi sekä laajoja muutoksia Ilmarisen 
tietojärjestelmiin.    
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sosiaalinen Vastuu
    on huolehtimista

I  lmariselle sosiaalista vastuuta on 
se, että yhtiö huolehtii yli 800 000 
suomalaisen työeläketurvasta. 

Sekä nykyisten että tulevien eläkeläisten asiat 
hoidetaan huolellisesti ja laadukkaasti, ja siitä 
asiakkaatkin kiittävät Ilmarista toistuvasti. 

Myös vastuu omasta henkilöstöstä on tärkeä 
osa Ilmarisen sosiaalista vastuuta. Toiminnan 
lähtökohtana on hyvä työyhteisö ja yksilön 
kunnioittaminen, mikä on tuottanut tulosta: 
Ilmarinen on valittu suomalaisten työpaik-
kojen parhaimmistoon jo kahtena vuonna 
peräkkäin. Ilmarinen on edelläkävijä myös asi-
akkaille tarjottavien työhyvinvointipalvelujen 
kehittämisessä. 

Mitä mittaamme? 
Eläkepäätösten oikea-aikaisuus on Ilmariselle 
ehdoton edellytys. Se toteutuu silloin, kun 
hakijalle ei tule katkoksia toimeentuloon. Ilma-
rinen seuraa myös ammatillisen kuntoutuksen 
vaikuttavuutta, oman henkilöstön eläkkeelle-
jäämisikää sekä sijoittumista Suomen parhaat 
työpaikat -tutkimuksessa.    

Osuus eläkehakemuksista,  1. 
jotka saadaan käsitellyksi niin, 
että hakijan toimeentulo jatkuu 
keskeytyksettä.
Takaisin työelämään päässeiden 2. 
kuntoutujien osuus kaikista  
kuntoutustapauksista. 
Suomen parhaat työpaikat  3. 
-tutkimus.
Ilmarislaisten eläkkeellejäämisikä 4. 
(kolmen vuoden keskiarvo)  
sisältäen työkyvyttömyyseläkkeet.

mittari nykyinen tilanne tavoite
93 % 1. 
71 %2. 
Sija 2 suurten yhtiöiden 3. 
sarjassa 
62,7 vuotta (2008–2010)4. 

Hyvän nykytason  1. 
säilyttäminen. 
Hyvän nykytason  2. 
säilyttäminen.
Oman sarjan voitto 3. 
vuonna 2012.
Vähintään lainmukainen 4. 
vanhuuseläkeikä (63 v).
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työhyvinvointi tarkoittaa 
meille sitä, että aamuisin 
on mukava tulla töihin. 
Ilmarislaiset Anita, Merja ja Heikki  
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A   vain sosiaaliturvan kestävyyteen on 
sopeutumiskyky. Sosiaaliturva on 
runsaan sadan vuoden historiansa 

aikana kestänyt kaksi maailmansotaa, yhden 
suuren laman ja yhden finanssikriisin seu-
rauksineen. Tämän on mahdollistanut kyky 
sopeutua, mikä ei merkitse perusperiaatteiden 
myymistä vaan mukautumista kulloisiinkin 
olosuhteisiin. 

Sopeutuminen onnistuu, jos päätöksenteko 
toimii. Suomen työeläkejärjestelmä täyttää 
vuonna 2011 puoli vuosisataa. Sen sopeutu-
miskyvyn avain on kolmikantainen päätök-
senteko. Työeläkejärjestelmän 1990-luvulle 
jatkuneen kasvukauden ja sitä seuranneen 
sopeutumiskauden kuluessa on tehty suuri 
määrä kauaskantoisia ratkaisuja, osa huomat-
tavan kipeitäkin. Nämä eivät ole murtaneet 
työeläketurvan tavoitetta ja perusrakennetta.

Finanssikriisi oli lyhytkestoinen mutta 
ankara testi suomalaisen työeläkejärjestelmän 
sopeutumiskyvylle. Järjestelmä selvisi krii-
sistä puhtain paperein, sillä eläke-etuuksia ei 
jouduttu leikkaamaan eikä työeläkemaksuja 
nostamaan. Tämä oli harvinaista maailmanlaa-
juisesti. 

Todella raskaan sijoitusvuoden 2008 
jälkeen on jo nähty kaksi erittäin hyvien tuot-
tojen vuotta (kuvio s. 21). Ne ovat nostaneet 
sijoitusten pitkän ajan keskituoton selkeästi 
sen tason yläpuolelle, jota Eläketurvakeskus 
käyttää pitkän ajan ennusteidensa oletuksena. 
Ilmarisen sijoitusten tuotto on vuodesta 1997 
lukien ylittänyt inflaation keskimäärin 4,4 
prosentilla vuosittain. Tuottojen vaikutus työ-

eläkemaksutasoon on merkittävä (kuvio  
s. 21).

Hallitus ja eduskunta katsoivat syksyllä 
2008 finanssikriisin edellyttävän määräaikaisia 
vakavaraisuussäännösten helpotuksia. Näiden 
voimassaoloa jatkettiin vuonna 2010 vielä 
kahdella vuodella. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön vetämät työryhmät kehittävät nyt 
säännöksiä tuleviin oloihin yhä sopivammiksi 
hyödyntäen kriisin opetuksia ja muualla 
vakuutusalalla tapahtuvaa kehitystyötä. 

Väestön ikääntyminen on pysyvä haaste. 
Jo ennen finanssikriisiä tiedostettiin, että väes-
törakenteen muutos koettelee työeläketurvan 
taloudellista kestävyyttä. Nopeasti kasvavan 
elinajan haasteeseen vastattiin luovasti sopeut-
tamalla alkavien eläkkeiden taso kasvaneeseen 
elinajan odotteeseen sen kehitystä seuraile-
valla elinaikakertoimella. Eläke alkaa karttua 
63 vuoden iästä hyvin nopeasti, mikä auttaa 
kompensoimaan kertoimen vaikutuksen. 
Nämä työeläketurvan taloudellisen kestävyy-
den kannalta keskeiset uudistukset astuivat 
voimaan vuoden 2005 alusta.

Yhteiskunnassamme vallitsee laaja yhteis-
ymmärrys siitä, että vuoden 2005 eläkeuu-
distuksen tavoitteiden toteutuminen ei riitä: 
työurien on jatkuttava vieläkin pitempään. 
Tätä vaativat kansantalouden ja julkisen talou-
den tila, työeläkkeiden taso sekä työeläkkei-
den rahoituksen kestävyys. Keinoista tämän 
päämäärän saavuttamiseksi ollaan kuitenkin 
edelleen erimielisiä. 

Tähän asti hyvin toiminut työmarkkinaosa-
puolten ja valtiovallan kolmikantayhteistyö 
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ei toistaiseksi ole osoittanut voimaansa 
työurakysymyksen ratkaisemisessa. 
Keskustelussa keskityttiin pitkään vain 
eläkeikään. Vuoden 2010 keväällä 
keskustelu laajennettiin kestävän 
talouskasvun ja työllisyyden ohjelman 
valmisteluksi. Useista työryhmistä on 
saatu lupaavia tuloksia. 

Asian ytimessä on työuratyöryhmä, 
jonka työn maaliskuun alussa julkistetut 
tulokset kattavat pöytää myöhemmin 
tapahtuvalle päätöksenteolle. Ei ehdo-
tuksia tehden, vaan kooten päätöksen-
teon pohjaksi vaihtoehdot, jotka täyt-
tävät annetut reunaehdot eläketurvan 
tasosta, työeläkejärjestelmän talouden 
kestävyydestä ja eläkkeelle siirtymisen 
myöhentämisestä. 

Miten vaikeassa haasteessa onnis-
tutaan? Ikääntyneiden työllisyysasteen 
jo pitkään jatkunut nousu on lupaavaa. 
Tärkeimpiä kysymyksiä ovat alin mah-
dollinen eläkkeellesiirtymisikä ja se, 
miten paljon todellisen eläkkeellesiirty-
misiän olisi noustava täyden eläkkeen 
saamiseksi. Kun työeläketurvan halutaan 
vastaavan yhteiskunnan kehitykseen, 
on välttämätöntä säilyttää eläkkeelle-
siirtymiseen vuodesta 2005 sisältynyt 
joustavuus.

Työelämässä jatkaminen edellyttää 
työtä, työkykyä ja työhaluja. Väestön 
vanheneva ikärakenne edistää ikäänty-
neenkin työvoiman kysyntää. Työkyvyn 
hallinta on jo ollut työeläkeyhtiöiden 
ja useiden asiakasyritysten yhteinen 
menestystarina, mikä osoittaa, että 
työkyvyttömyyden vähentämiseen on 
haluttaessa mahdollisuudet.

Työhaluihin nähden avainasemassa 
on työelämän laatu: työn sisältö ja 

johtaminen. Näihin liittyviä, usein 
”pehmeiltä” vaikuttavia toimia ei tule 
väheksyä. 

eläketurva on kokonaisuus, jonka 
määräävät eläkkeen lähtötaso ja indek-
siturva. Näitä tekijöitä koskevia valin-
toja joudutaan tekemään vastakin. On 
tarkkaan punnittava, mitä tavoitetta 
painotetaan.

Paluusta niin sanottuun puoliväli-
indeksiin on keskusteltu pitkään. Tämän 
muutoksen kustannus olisi ensimmäi-
senä vuonna vailla merkitystä, mutta 
kasautuisi vuosi vuodelta. Se nostaisi 
pitkällä aikavälillä työeläkemaksun tasoa 
pysyvästi parilla prosenttiyksiköllä eli 
yhtä paljon kuin sijoitustuottojen jää-
minen pysyvästi yhtä prosenttiyksikköä 
matalammiksi. Sen kompensoimiseksi 
eläkkeiden alkumääriä olisi leikattava. 
Elinaikakertoimen poistamisella tai 
lieventämisellä olisi vielä pulmallisempia 
seurauksia. 

sopeutuminen jatkuu edelleen. 
Keväällä 2011 Suomeen valitaan uusi 
eduskunta. Tulevat eläketurvan muu-
tokset konkretisoituvat työmarkkinajär-
jestöjen sopimusten, eduskuntavaalien 
tuloksen ja tulevan hallitusohjelman 
sisällön myötä.

Eläkepoliittisten ratkaisujen suuren 
yhteiskunnallisen merkityksen takia 
on perusteltua, että ne ovat vaaleihin 
valmistauduttaessa suuren huomion 
kohteena. Jos vaalikeskusteluissa 
kiinnitetään runsaasti ennakkoehtoja, 
ne rajoittavat tulevan kokonaisuuden 
rakentamista merkittävästi.   
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T       yöhyvinvointi on yhteinen etu 
niin yhteiskunnalle, yksittäiselle 
yritykselle kuin myös työnteki-

jöille. Työntekijöiden hyvinvointi näkyy myös 
yrityksen tuloksessa. Hyvinvoiva henkilöstö 
on motivoitunut tekemään laadukasta työtä. 

Noin kolmannes uusista eläkkeensaajista 
joutuu keskeyttämään työuransa työkyvyt-
tömyydestä johtuen. Suunnitelmallisella ja 
tavoitteellisella työhyvinvoinnin kehittämis-
toiminnalla työkyvyn alentumiseen liittyvää 
riskiä voi hallita ja ennaltaehkäistä. Yritykset 
voivat säästää kustannuksia esimerkiksi saira-
uspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden 
osalta kiinnittämällä huomiota työhyvinvoin-
tiin ja työssäjaksamiseen. Työhyvinvointiin 
tehdyt investoinnit on mahdollista saada 
moninkertaisina takaisin. 

ilmarisen työhyvinvointipalveluissa vuo-
si 2010 oli koko historian aktiivisin. Asiakkaille 
järjestetyissä työhyvinvointiseminaareissa kävi 
ennätykselliset 1 500 henkilöä kuulemassa 
Suomen parhailta asiantuntijoilta vinkkejä 
työhyvinvoinnin kehittämiseen. Myös Ilmari-
sen omat työhyvinvointipäälliköt konsultoivat 
ja valmensivat runsaasti asiakkaita eri palve-
luteemoihin liittyvissä asioissa. Ilmarisella oli 
vuonna 2010 käynnissä 485 erillistä työhy-
vinvointihanketta yhteistyössä asiakkaiden 
kanssa. 

Hengitysliitto Helin kanssa pidetyt keuh-
kokatsastukset asiakasyrityksissä saavuttivat 
edelleen hyvän suosion. Tilaisuuksia pidettiin 

yhteensä 50 kappaletta. Vuoden henkilöstö-
tekokilpailun voittaja palkittiin jo yhdennen-
toista kerran, ja aikaisempina vuosina palkitut 
sekä kilpailun yhteydessä muuten noteeratut 
kehittämishankkeet koottiin Työhyvinvointi 
johtaa tuloksiin -kirjaan.

työhyvinvointipalveluiden kehittäminen 
perustuu asiakkaiden tarpeisiin. Vuonna 2010 
laadittiin asiakkaiden toiveiden perusteella 
työyhteisötaitojen sekä osaamisen ja hiljaisen 
tiedon siirtämisen palveluratkaisut täydentä-
mään Ilmarisen palvelutarjoamaa. Yrityspäät-
täjien tueksi kehitettiin myös uusia laskureita 

auttamaan työhyvinvointitoiminnan vaikut-
tavuuden arviointia. Lisäksi työhyvinvoinnin 
verkkopalvelussa julkaistiin Esimiehen käsi-
kirja tukemaan lähiesimiestyötä erityisesti pie-
nissä ja keskisuurissa asiakasyrityksissä.  

Ilmarinen tekee tutkimusyhteistyötä 
Helsingin yliopiston taloustieteen laitoksen 
kanssa Hoiva-alan tuottavuustalkoot -tutki- 
mushankkeen parissa. Työelämän laatua ja 
tuottavuutta hoiva-alalla selvittävään tutki-
mukseen osallistuu useita Ilmarisen asiakkaita. 
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Hanke eteni hyvää vauhtia vuoden 
2010 aikana, ja sen välituloksina hank-
keeseen osallistuvissa yrityksissä näkyi 
positiivista kehittymistä työhyvinvointia 
mittaavissa tunnusluvuissa.

ilmarinen tukee ammatillisen kun-
toutuksen avulla työntekijän työhönpa-
luuta sekä työpaikan tai ammatinvaihtoa 
silloin, kun henkilö ei voi terveydenti-
lansa takia enää jatkaa entisessä tehtä-
vässään. Terveydentilaan sopivan työn 
löytäminen voi tapahtua esimerkiksi 
työkokeilun tai uudelleenkoulutuksen 
avulla. 

Onnistuneen kuntoutusohjelman 
jälkeen työntekijä voi jatkaa työelämässä 
sairaudestaan huolimatta. Myös työnan-
taja säästää eläkemenoissaan ja säilyttää 
työntekijän ammattitaidon ja osaamisen 
yrityksessään. Tavoitteena on havaita 
työkyvyttömyyden uhka niin varhain, 
että työkyvyttömyys voidaan ehkäistä tai 
ainakin myöhentää sen alkamista. 

ammatillisen kuntoutuksen suosio 
jatkoi nousuaan viime vuosien tapaan 
reilun 11 prosentin hakemusmäärän 
kasvulla. Kuntoutuksen vaikuttavuus on 
kasvun rinnalla säilynyt edelleen korke-
alla tasolla, sillä Ilmarisen kuntoutujista 
yli 70 prosenttia palaa työmarkkinoille 
kuntoutusohjelman jälkeen. Onnis-
tuneet kuntoutusohjelmat pidentävät 
työntekijöiden työuria, mikä on työssä-
jatkajan, työnantajan sekä myös yhteis-
kunnan yhteinen etu.

Työnantajien kuntoutustietämystä 
pyritään ylläpitämään ja syventämään 
yhteistyössä heidän kanssaan, sillä näin 
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työnantaja tunnistaa paremmin kuntou-
tuksen käyttömahdollisuudet. Yhteis-
työtä työnantajien ja Ilmarisen kanssa 
kehitettiin ja uudelleenorganisoitiin 
vuoden 2010 aikana, ja työpaikkakun-
toutuksen prosessit ovat nyt entistäkin 
sujuvampia. 

Ilmarisessa on kiinnitetty erityistä 
huomiota hakemuskäsittelyn ripeyteen 
sekä etuuspäätöksien oikea-aikaisuuteen 
niin, että kuntoutus toteutuu ajallaan 
eikä hakijoiden toimeentuloon tule 
katkosta kuntoutuksen alkaessa. 

kuntoutuksen tukimuotojen 
kehittäminen jatkui kuluneena vuonna 
yhdessä kuntoutuksen palvelutuottajien 
kanssa asiakkaiden tarpeita yhä parem-
min palvelevaan suuntaan. Kehitystyön 
ansiosta kuntoutujille on voitu tarjota 
entistä enemmän henkilökohtaista ja 
paikallista tukea uuden työkokeilupai-
kan löytämiseksi, työhönpaluun suunni-
telman tekemiseksi tai uuden soveltuvan 
ammatin hankkimiseksi. 

Kuntoutuksen toimenpiteistä työko-
keilu ja työhönvalmennus ovat edelleen 
käytetyimmät. Yhteiskunnan ja työelä-
män muutoksien vuoksi tarve panostaa 
uudelleenkoulutukseen on kuitenkin 
kasvanut.   
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J  o vuosikymmenien ajan henkilöstö 
on arvioinut ilmapiirikartoituksissa 
Ilmarisen hyväksi työnantajaksi. 

Vuodelta 2010 saatiin toista kertaa vertailutie-
toa Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksesta, 
ja taas yhtiö nousi kärkikaartiin. Tulokset 
osoittavat, että Ilmarisen henkilöstö on ylpeä 
omasta työstään ja että yhteishenki on hyvä. 

Vuoteen sisältyi suuria muutoksia organi-
saation ja henkilöstön näkökulmasta. Edellis-
vuonna kirkastetut arvot ja strategia pääsivät 
testiin, kun suurinta osaa organisaatiosta 
koskeva toimintatapamuutos vietiin läpi. 

Organisaatio- ja toimintatapamuutosten 
taustalla on halu kääntää näkökulma asia-
kaslähtöiseksi sekä halu tehostaa toimintaa. 
Muutoksen raamit oli luotu jo edellisenä 
vuonna, mutta käytännön toteutus ja uuden 
toimintatavan opettelu jatkuivat koko vuoden 
2010 ja tulee jatkumaan vielä seuraavinakin 
vuosina. 

Henkilöstö osallistui monin tavoin muu-
toksen toteuttamiseen, kun asiaa työstettiin 
yhdessä muun muassa erilaisissa työpajoissa.  

Muutos kosketti suoraan noin 300 ilma-
rislaista, joilla vaihtui organisaatio, esimies tai 
työtehtävä ja monen kohdalla myös työpiste. 
Kaikilta vaadittiin uuden opettelua ja entisen 
poisoppimista. Uusille yksiköille, osastoille 
ja tiimeille järjestettiin toiveiden mukaisia 

starttivalmennuksia ja myös esimiehiä valmen-
nettiin. Uusien toimenkuvien opettelu jatkuu 
edelleen.  

Henkilöstön tyytyväisyys johtamiseen 
ja esimiestyöhön parani, vaikka vuosi oli 
monella tapaa haasteellinen suurten muutos-
ten vuoksi. Trendi on ollut parempaan suun-
taan kahdessa esimiestyön arviointikyselyssä 

peräkkäin. Viimeisimmässä tutkimuksessa 
arviot nousivat kaikilla osa-alueilla, ja keski-
arvo on lähes 4 kaikissa väittämissä asteikolla 
1–5.  

Vuonna 2010 Ilmarinen osallistui toisen 
kerran Suomen paras työpaikka -tutkimuk-
seen. Vaikka arviot hieman laskivat edellisestä 
vuodesta, yhtiö sijoittui edelleen toiselle sijalle 
suurten yritysten sarjassa.

uutena kannustamisen muotona Ilmari-
nen kehitti erityisesti pitkän aikavälin palkit-
semista, jonka merkitys korostuu finanssialalla 
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yleensä. Johdon pitkän aikavälin palkit-
semiseksi kehitettiin järjestelmä, jonka 
tavoitteet ja ansaintakriteerit perustuvat 
Ilmarisen liiketoimintastrategiaan. 

Järjestelmä koostuu peräkkäisistä 
kolmen vuoden mittaisista ansaintajak-
soista, joiden aikana palkkiota ansaitaan 
ennalta määrättyjen mittareiden perus-
teella. Kunkin ansaintajakson päätyttyä 
kertynyt palkkio maksetaan kohderyh-
mälle neljässä erässä kolmen vuoden 
kuluessa. 

Henkilöstön pitkän aikavälin pal-
kitsemisen osalta Ilmarisen hallitus 
päätti voittopalkkiojärjestelmästä, 
joka mahdollisti henkilöstörahaston 
perustamisen. Henkilöstörahaston 
perustamiskokous pidettiin vuonna 
2010, ja voittopalkkion ensimmäinen 
ansaintajakso alkaa vuonna 2011. 

Myös Ilmarisen vuositason tulosoh-
jausta ja siihen liittyvää palkitsemista 
pohdittiin kertomusvuonna. Tulosohja-
ukseen liittyvää tavoitteiden asetantaa 
tarkennettiin siten, että tavoitteet 
ohjaavat yhteisiin päämääriin entistä 
vahvemmin ja tarkemmin. Lyhyen 
aikavälin palkitsemisen osalta työ jatkuu 
vielä vuonna 2011.

uusia menetelmiä henkilöstöjohta-
misen tueksi kehitettiin ja otettiin käyt-
töön vuoden 2010 aikana. Erityisesti 
panostettiin uuteen osaamisen kehittä-
misen konseptiin. Uutta osaamiskarttaa 
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ja kehityskeskustelumallia pilotoitiin 
vuonna 2010 muutamalla osastolla, ja 
varsinainen käyttöönotto tapahtuu vuo-
den 2011 aikana.

Kartta ohjaa esimiehiä ja työntekijöitä 
keskittymään kehityskeskusteluissa 
toisaalta Ilmariselle kilpailuetua tuoviin, 
ns. strategisiin osaamisiin, ja toisaalta 
ammatillisiin osaamisiin. Keskusteluissa 
haetaan entistä enemmän henkilön 
vahvuuksista ja mietitään yhdessä, miten 
näitä voisi hyödyntää vielä laajemmin. 

Lisäksi Ilmarisessa painotetaan jat-
kossa työssä oppimista. Tehokas yhdis-
telmä on 70 prosenttia työssä oppimista, 
20 prosenttia vertais- tai mallioppimista 
ja 10 prosenttia perinteistä koulutusta.

Henkilöstön määrä on pysynyt Ilma-
risessa vakaana viimeisimmät vuodet, 
vaikka toiminnan mittakaava on kas-
vanut. Vuonna 2010 henkilöstömäärä 
pysyi samalla tasolla kuin edellisenä 
vuonna. 

Sairauspoissaolot ja lähtövaihtuvuus 
ovat hieman nousseet edellisestä vuo-
desta pysyen silti alhaisella tasolla. Läh-
tövaihtuvuutta selittää henkilökunnan 
eläköityminen. 

Naisten osuus esimiestehtävissä ja 
ylimmässä johdossa on poikkeuksellisen 
korkea verrattuna esimerkiksi koko 
palvelusektorin tilanteeseen.   

Henkilöstön tunnuslukuja

2010 2009

Henkilöstön lähtövaihtuvuus, %  
(sis. eläkkeelle siirtyneet) 5,1 3,2
sairauspoissaolot, % 3,6 3,1
keskimääräinen  
eläkkeellelähtöikä 61,5 64
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YMpäristöVastuu 

 korostuu kiinteistösijoituksissa

T   oimialasta johtuen Ilmarisen 
suorat ympäristövaikutukset ovat 
suhteellisen pieniä. Silti yhtiö 

haluaa kantaa vastuuta ympäristöstä ja kiinnit-
tää kaikessa toiminnassaan huomiota ympäris-
töasioihin. Aihe korostuu erityisesti Ilmarisen 
omistamien kiinteistöjen sekä muiden sijoitus-
kohteiden ympäristövaikutusten arvioinnissa. 
Omassa toimitalossaan Ilmarinen noudattaa 
WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmää, 
ja yhtiö edellyttää myös palveluntuottajilta 
ympäristöasioiden hoitamista mallikkaasti. 

Mitä mittaamme?
Ilmarisen ympäristövastuun arviointi keskittyy 
erityisesti vastuulliseen sijoittamiseen, jonka 
edistämiseksi yhtiö sitoutui YK:n vastuullisen 
sijoittamisen periaatteisiin jo vuonna 2006. Kiin-
teistösijoitusten osalta Ilmarinen seuraa myös 
omistamiensa kiinteistöjen energiatehokkuutta ja 
tavoittelee energiankulutuksen jatkuvaa vähen-
tämistä EK:n energiatehokkuusssopimuksen 
mukaisesti. Lisäksi yhtiö haluaa pitää oman 
toimintansa sekä asiakaskontaktien ympäristö-
vaikutukset mahdollisimman pieninä.  

YK:n vastuullisen sijoittami-1. 
sen periaatteet.
Energiankulutuksen vähe-2. 
neminen Ilmarisen omis-
tamissa kiinteistöissä EK:n 
energiatehokkuusssopimuk-
sen mukaisesti.
WWF:n Green Office -serti-3. 
fikaatin ehdot.
Verkkoasioinnin määrän 4. 
kasvu määritetyissä palve-
luissa.

mittari nykyinen tilanne tavoite
Käynnissä olevien mer-1. 
kittävien vaikuttamispro-
sessien ja onnistuneesti 
päättyneiden prosessien 
lukumäärä on raportoitu. 
Energian säästö 3,3 % 2. 
vuodesta 2005 vuoden 
2010 loppuun mennessä.
WWF:n Green Office- ser-3. 
tifikaatin ehdot täyttyvät.
4,0 %-yksikköä vuonna 4. 
2010.

Raportoinnin jatkaminen 1. 
nykyisellä tavalla.
Energian säästö 9 % vuo-2. 
desta 2005 vuoden 2016 
loppuun mennessä.
WWF:n Green Office -ser-3. 
tifikaatin säilyttäminen.
Verkkoasioinnin määrän 4. 
kasvu vuosittain  
4 %-yksikköä. 
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on meille tärkeää. 
Ilmarisen rakennuttamisesta ja ylläpidosta 
vastaavat Niina ja Heikki
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I  lmarisen ympäristövastuu koros-
tuu erityisesti rakennuttamisessa. 
Rakennuttaminen on uudistu-

massa, koska ilmastonmuutos ja samalla 
erilaisten energiamääräysten tiukentuminen 
ovat muuttaneet perinteistä rakentamista. 
Ilmarinen on ottanut rakennuttamisen uudet 
haasteet vastaan omassa kiinteistösijoitus-
toiminnassaan. Ilmarisen tavoitteena on olla 
mukana kehittämässä rakennuttamista. Yhtiö 
pyrkii ennakoimaan käyttötarpeiden muutok-
set jo uudistilojen suunnitteluvaiheessa ja 
rakentamaan monikäyttöisiä sekä pitkäikäisiä 
kiinteistöjä. 

ilmarinen on omistajana ja tilaajana 
entistä vahvemmassa roolissa hankkeiden 
suunnittelussa, sopimusten kehittämisessä 
sekä tavoitteiden asettamisessa. Ilmarinen 
laati vuonna 2010 Rakennuttamisen vaa-
timukset -ohjeistuksen, jota yhtiö soveltaa 
rakennushankkeissaan. Näissä vaatimuksissa 
otetaan kantaa mm. hankkeissa vaadittavaan 
energialuokkaan, energia-arkkitehtuuritarkas-
teluun ja suunnitelmien tarkastusprosessiin.

Suunnitteluohjeiden päivityshankkeessa 
päivitetään puolestaan suunnittelua koskevat 
ohjeet nykyvaatimusten mukaisiksi, ja niissä 
otetaan myös kantaa tuleviin tiukkeneviin 
energiamääräyksiin sekä valmistaudutaan 
vuoden 2020 nollaenergia-määräyksiin. 

Ympäristösertifioinnit ovat tulleet osaksi 
rakentamisprosessia. Ilmarinen tarkastelee 
hankekohtaisesti mahdollisuutta toteuttaa 
hankkeet kansainvälisten ympäristöluokitus-

ten mukaisesti. Yksi tunnetuimmista kansain-
välisistä sertifioinneista on LEED. 

LEED® (Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design) on rakennusten suunnitte-
lun ja rakentamisen sekä käytön ja ylläpidon 
ympäristöluokitus. LEED Green Building 
Rating SystemTM on puolestaan kansainvä-
lisesti arvostettu rakennusten ympäristöte-
hokkuuden ympäristöluokitus. Sertifioitavaa 
hanketta arvioidaan kuudella eri kriteerillä: 
kestävä maankäyttö, tehokas vedenkäyttö, 

energiankäyttö, materiaalien valinta ja kier-
rätys, sisäilman laatu sekä innovaatiot suun-
nitteluprosessissa. Ilmarisella on tällä hetkellä 
kaksi LEED-kehityshanketta, joissa tähdätään 
kulta- ja platinaluokan vaatimustasoihin.

ek:n energiatehokkuussopimukseen 
Ilmarinen liittyi mukaan vuonna 2008. Sopi-
muksen mukaan Ilmarinen sitoutui vähen-
tämään energiankulutusta vuoden 2005 läh-
tötasosta 9 prosenttia vuoden 2016 loppuun 
mennessä. Ilmarisen kiinteistöissä on vuoden 
2010 loppuun mennessä saavutettu 3,3 pro-

ilMarinen rakennuttaa  
   ympäristöä kunnioittaen
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uudistavat ilmarisen 
rakennuttamista.



 29Ilmarisen vuosi 2010

sentin säästöt energiankulutuksessa. 
Tavoitteesta on siis jo yli kolmasosa 
toteutunut. Seuraava välitavoite on saa-
vuttaa 7 prosentin säästö vuoden 2014 
loppuun mennessä. 

Energiansäästössä on onnistuttu 
kohteissa tehtyjen energiakatselmusten 
ansiosta. Suurin osa katselmuksissa 
ehdotetuista säästötoimenpiteistä ovat 
olleet niin sanottuja nollainvestoin-
teja, eli säästöihin on päästy käsiksi 
käyttämällä kiinteistöä oikealla tavalla. 
Energiakatselmuksessa ehdotettuja toi-
menpiteitä on toteutettu 20 kiinteistössä 
yhteensä noin 130 kappaletta. Energiaa 
säästäviä investointeja kiinteistöihin on 
tehty noin 800 000 euron edestä.

Energiakatselmusten lisäksi Ilmarinen 
hakee jatkuvasti uusia ratkaisuja energi-
ankulutuksen hallintaan. Alan kehitystä 
seurataan aktiivisesti ja uusia ratkaisuja 
otetaan käyttöön pilottikohteiden 
kautta. 

kansainvälinen yhteistyö on osa 
ympäristövastuuta. Ilmarinen on ollut 
vuodesta 2006 mukana CDP:ssä (Car-
bon Disclosure Project) eli kansainväli-
sessä sijoittajayhteisössä, joka selvittää 
ilmastonmuutoskysymyksiä sijoittajan 
näkökulmasta. CDP:n rinnalle on syn-
tynyt WDP (Water Disclosure Project), 
joka selvittää yritysten vedenkäyttöä ja 
vesiriippuvuutta omassa toiminnassaan. 

Vedenkulutuksen odotetaan ylittävän 
saatavuuden merkittävästi ja erilaisten 
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saatavuusongelmien uskotaan kasvavan. 
Näin ollen myös sijoittajan on otettava 
veteen ja sen saatavuuteen liittyvät 
riskit ja mahdollisuudet huomioon 
sijoituspäätöksiä tehtäessä. Tietojen 
keräämisessä CDP:n ja WDP:n kaltaiset 
yhteisöt ovat tärkeitä vertailukelpoisen 
informaation saamiseksi.    

ilmarisen oman toiminnan suo-
rat ympäristövaikutukset rajautuvat 
lähinnä omaan toimitaloon. Ilmarisessa 
on tehty paljon erilaisia muutoksia 
ympäristövaikutusten pienentämiseksi, 
ja osoituksena järjestelmällisestä työstä 
yhtiölle myönnettiin oman toimitalon 
osalta WWF:n Green Office -sertifikaatti 
vuonna 2010. 

Ilmarisen pääkonttorin ympäristövai-
kutukset syntyvät lähinnä veden-, pape-
rin- ja energiankulutuksesta sekä yhtiön 
ajoneuvojen hiilidioksidipäästöistä. 
Ilmarinen on sitoutunut ympäristöoh-
jelmassaan vähentämään muun muassa 
näistä tekijöistä johtuvia ympäristöhait-
toja. Ympäristöohjelman toimenpiteiden 
toteutumista seurataan vuosittain, mikä 
kannustaa jatkuvaan parantamiseen.  

Seurannassa ovat mukana Ilmarisen kokonaan ylläpitämät kiinteistöt.
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ilMarisen 
 hallinto ja ohjaus

I  lmarinen on keskinäinen työelä-
kevakuutusyhtiö, jonka omistavat 
yhtiöjärjestyksessä mainituin 

edellytyksin asiakkaat eli vakuutuksenot-
tajat ja Ilmarisessa vakuutetut työntekijät 
sekä takuupääoman omistajat. Työeläke-
vakuutusyhtiöiden hallintoa ja valvontaa 
säätelevät osakeyhtiölaki, vakuutusyhtiölaki, 
työeläkevakuutusyhtiölaki ja yhtiöjärjestys. 
Ilmarinen noudattaa näiden lisäksi Suomen 
listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate 
Governance) 2010. Työeläkevakuutusyhtiöitä 
koskeva lainsäädäntö velvoittaa kuitenkin 
muutamassa kohdassa työeläkeyhtiöt suosi-
tuksista poikkeavaan toimintatapaan.

Hallinnointikoodin suosituksen 54 
mukainen selvitys hallinto- ja ohjausjärjes-
telmästä (Corporate Governance Statement) 
on julkaistu erillisessä kertomuksessa, ja se 
on luettavissa sivuilta 87–89. Selvityksessä 
on lueteltu Ilmarista koskevan lainsäädännön 
aiheuttamat poikkeukset hallinnointikoodin 
suosituksiin.

Yhtiökokous 
Ylintä päätösvaltaa Ilmarisessa käyttävät osak-
kaat yhtiökokouksessa. Äänioikeus yhtiökoko-
uksessa on osakkailla tai heidän valtuuttamil-
laan edustajilla.

Yksityiskohtaiset tiedot äänioikeuden 
jakoperusteista löytyvät Ilmarisen yhtiöjärjes-
tyksestä yhtiön verkkosivuilta.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on käsi-
teltävä lainsäädännön edellyttämät tilinpää-
tösasiat sekä muut kokouskutsussa mainitut 
asiat.

Vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous 
pidettiin 14.4.2010 Ilmarisessa. Kokouksessa 
käsiteltiin yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat 

ja lisäksi kuultiin toimitusjohtajan katsaus 
vuodesta 2009.

Hallintoneuvosto 
Työeläkevakuutusyhtiölain mukaan työeläke-
yhtiöllä on oltava hallintoneuvosto, jonka teh-
tävät määräytyvät lain, säännösten ja Ilmarisen 
yhtiöjärjestyksen mukaan. Hallintoneuvoston 
tehtävänä Ilmarisessa on valvoa hallituksen ja 
toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. 
Valvontatehtäväänsä hallintoneuvosto suo-
rittaa myös siten, että se valitsee tarpeellisen 
määrän jäseniään vuorollaan perehtymään 
yhtiön sijoitus- ja eläkeratkaisutoimintaan. 
Lisäksi hallintoneuvosto valitsee hallituksen ja 
vaalivaliokunnan jäsenet sekä päättää jäsenten 
palkkiosta ja matkakustannusten korvaami-
sesta.

Yhtiökokous valitsee hallintoneuvostoon 
28 jäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 
Vähintään puolet jäsenistä valitaan keskeisiä 
työnantajia ja palkansaajia edustavien keskus-
järjestöjen ehdottamista henkilöistä siten, että 
näistä seitsemän on työnantajien ja seitsemän 
palkansaajien ehdottamaa henkilöä.

Hallintoneuvoston jäsenistä puolet on vuo-
sittain erovuorossa. Hallintoneuvosto valitsee 
kalenterivuosittain keskuudestaan puheen-
johtajistonsa. Hallintoneuvosto kokoontui 
kaksi kertaa vuonna 2010, ja jäsenten 
keskimääräinen osallistumisprosentti oli 71,7. 
Hallintoneuvoston jäsenkohtainen osallistu-
minen kokouksiin ja heidän palkkionsa ovat 
luettavissa Ilmarisen verkkosivuilla kohdassa 
palkka- ja palkkioselvitys.  

Hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 
on 5 000 euroa, varapuheenjohtajan 3 800 
euroa sekä jäsenten 2 500 euroa vuodessa. 
Hallintoneuvoston kaikkien jäsenten koko-
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uspalkkio ja tarkastuspalkkio ovat 500 
euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston 
jäsenten työskentelystä kertyy TyEL:n 
mukaisesti eläkettä. Hallintoneuvoston 
jäsenet on esitelty sivulla 34.  

Vaalivaliokunta 
Vaalivaliokunta valmistelee yhtiökoko-
ukselle ehdotuksen hallintoneuvoston 
jäsenistä sekä ehdotuksen jäsenten 
palkkioiksi ja matkakustannusten perus-
teiksi.

Samoin valiokunta valmistelee hal-
lintoneuvostolle ehdotuksen hallituksen 
jäsenistä sekä ehdotuksen jäsenten 
palkkioiksi ja matkakustannusten 
perusteiksi. Valiokunnan ehdotukset 
eivät sido yhtiökokousta tai hallinto-
neuvostoa, vaan näillä hallintoelimillä 
säilyy yhtiöoikeudellinen päätösvalta 
nimitysasioissa.

Hallintoneuvosto valitsee kalen-
terivuosittain vuoden viimeisessä 
kokouksessaan vaalivaliokuntaan kuusi 
jäsentä. Jäsenten tulee olla yhtiön hal-
lintoneuvoston tai hallituksen jäseniä. 
Valiokunnalla on puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja, joista toiseksi hallin-
toneuvoston on valittava vakuutettujen 
edustajien ehdottama henkilö. 

Jäsenistä puolet valitaan vakuutuk-
senottajien ja puolet vakuutettujen 
hallintoneuvostoedustajien ehdottamista 
henkilöistä.

Vaalivaliokunnan jäsenten koko-
uspalkkio on 500 euroa kokoukselta. 
Vaalivaliokunnan jäsenet on kerrottu 
sivulla 35.

Hallitus 
Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta 
ja toiminnan asianmukaisesta järjestä-
misestä ja vastaa siitä, että yhtiön kir-
janpidon ja varainhoidon valvonta on 
asianmukaisesti järjestetty. Lisäksi halli-
tus mm. valmistelee yhtiökokouksessa 
käsiteltävät asiat, laatii yhtiön sijoitus- ja 
riskienhallintasuunnitelmat sekä päättää 
yhtiön strategisista linjauksista. Halli-
tuksella on nimitys- ja palkitsemisvalio-
kunta sekä tarkastusvaliokunta.

Hallintoneuvosto valitsee hallituk-
seen neljäksi vuodeksi kerrallaan 12 
varsinaista jäsentä sekä neljä varajäsentä. 
Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä 
vähintään puolet on valittava keskeisten 
työnantajia ja palkansaajia edustavien 
keskusjärjestöjen ehdottamista hen-
kilöistä siten, että tällä tavoin valittuja 
jäseniä ja vastaavasti varajäseniä on yhtä 
monta.

Hallituksen jäsenen ja varajäsenen 
toimikausi alkaa valintaa seuraavan 
tilikauden alussa ja päättyy valintaa 
seuraavan neljännen tilikauden 
lopussa. Nykyisten hallituksen jäsen-
ten toimikausi alkoi 2010 ja päättyy 
vuonna 2013. Hallitus valitsee kunkin 
kalenterivuoden alussa keskuudestaan 
puheenjohtajistonsa. Vuonna 2010 
hallitus kokoontui yhteensä 10 kertaa, 
ja keskimääräinen osallistumisprosentti 
varajäsenet mukaan lukien oli 89,4. Hal-
lituksen jäsenkohtainen osallistuminen 
kokouksiin ja heidän palkkionsa ovat 
luettavissa Ilmarisen verkkosivuilla koh-
dassa palkka- ja palkkioselvitys.

Hallintoneuvosto päätti kokoukses-
saan 16.11.2010 pitää palkkiot ennal-
laan. Hallituksen puheenjohtajan palk-
kio on 1.1.2011 alkaen 38 000 euroa, 
varapuheenjohtajan 27 000 euroa, 
jäsenten 16 000 euroa ja varajäsenten 
13 000 euroa vuodessa. Hallituksen 
kaikkien jäsenten kokouspalkkio on 500 
euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten 
työskentelystä kertyy TyEL:n mukaisesti 
eläkettä. Hallituksen jäsenet on esitelty 
sivuilla 34–35, ja jäsenten keskeinen 
työkokemus sekä keskeisimmät luot-
tamustehtävät on julkaistu Ilmarisen 
verkkosivuilla.

toimitusjohtaja ja toimitusjohta-
jan sijainen 
Ilmarisessa on hallituksen nimittämä 
toimitusjohtaja ja hänen sijaisenaan toi-
miva varatoimitusjohtaja.

Toimitusjohtajana on toiminut 
1.1.2007 alkaen Harri Sailas. Toimitus-
johtajan sijainen on varatoimitusjohtaja 
Timo Ritakallio.

Toimitusjohtajan keskeinen työkoke-
mus ja keskeisimmät luottamustehtävät 
on julkaistu Ilmarisen verkkosivuilla 
kohdassa johto ja osastot. 

liiketoiminnan muu organisointi 
ja vastuut 
Ilmarisessa on hallituksen nimittämiä 
johtajia, jotka vastaavat vastuualueensa 
toiminnasta ja tekevät päätökset toimi-
alaansa kuuluvista asioista hyväksytyn 
strategian, tuloskorttien ja budjettien 
puitteissa.
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Säännöllisesti kokoontuva Ilmarisen 
johtoryhmä toimii toimitusjohtajan 
tukena päätöksenteossa. Johtoryhmään 
kuuluu toimitusjohtajan lisäksi yhdek-
sän johdon edustajaa ja yksi henkilöstön 
edustaja. Johtoryhmä osallistuu koko 
Ilmarista koskevien ratkaisujen valmiste-
luun, toteutuksen ohjaukseen ja seuran-
taan. Ilmarisen johtoryhmä on esitelty 
sivuilla 36–37. Johtoryhmän jäsenten 
keskeisimmät luottamustehtävät on jul-
kaistu Ilmarisen verkkosivuilla kohdassa 
johto ja osastot.

palkkiot 
Ilmarisen toimitusjohtajan palkka muo-
dostuu peruspalkasta ja vuosittaisesta 
tulospalkkiosta. Toimitusjohtajan perus-
palkka vuonna 2010 oli 463 012,93 
euroa ja lisäksi vuonna 2010 maksettiin 
vuodelta 2009 tulospalkkiota 131 903 
euroa. Toimitusjohtajan tulospalkkio 
määräytyy hallituksen hyväksymän 
Ilmarisen tuloskortin toteutumapro-
sentin perusteella. Maksimipalkkion 
suuruus on kuusi kertaa kuukausiansio. 
Tulospalkkio on toteutumaprosentin 
mukainen osa maksimipalkkiosta. 
Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu avain-
henkilöiden pitkän aikavälin palkitse-
misjärjestelmän piiriin.

Myös Ilmarisen johtoryhmän ansiot 
koostuvat peruspalkasta, vuosittaisesta 
tulospalkkiosta sekä jatkossa myös 
avainhenkilöiden pitkän aikavälin 
palkitsemisesta. Johtoryhmän vuositason 
palkitseminen perustuu siihen, miten 

Ilmarinen, oma linja ja johtaja itse ovat 
saavuttaneet asetetut vuositavoitteet.  
Palkkioiden maksimimäärä edellyttää 
erittäin haastavan tavoitetason saavutta-
mista ja todennettavia tuloksia. 

Avainhenkilöiden pitkän aikavälin 
palkitsemisjärjestelmä otettiin käyttöön 
Ilmarisessa vuonna 2010. Järjestelmässä 
korostetaan onnistumista pitkän aikavä-
lin strategisten tavoitteiden saavuttami-
sessa. Järjestelmän piiriin kuuluu noin 
50 henkilöä, mukaan lukien toimitus-
johtaja ja johtoryhmä.  

Palkkion määrä avainhenkilöiden pit-
kän aikavälin palkitsemisjärjestelmässä 
riippuu hallituksen ennalta asettamien 
kriteerien täyttymisestä kolmen peräk-
käisen vuoden ansaintajakson aikana. 
Mahdollinen palkkio maksetaan seu-
raavien neljän vuoden kuluessa. Ensim-
mäinen ansaintajakso on 1.1.2010–
31.12.2012. Enimmäispalkkion määrää 
ja ansaintajaksolta maksettavan palkkion 
määrää korotetaan tai lasketaan vuosit-
tain yhtiön sijoitustoiminnan onnistumi-
sen perusteella. Hallituksella on oikeus 
muuttaa ansaintakriteereille asetettuja 
tavoitteita ansaintajaksolla tapahtuneesta 
merkittävästä muutoksesta johtuen. 
Hallitus päättää kullekin kohderyhmään 
kuuluvalle avainhenkilölle hänen 
enimmäispalkkionsa määrän ansain-
tajaksolle. Enimmäispalkkion suuruus 
on vuositasolla noin 15–30 prosenttia 
vuosipalkasta. 

Ilmarisen henkilökunnan ansiot 
koostuvat niin ikään peruspalkasta, vuo-
sittaisesta tulospalkkiosta sekä jatkossa 
myös pitkän aikavälin palkitsemisesta. 
Vuositason tulospalkkiot on sidottu 
yhtiö-, osasto- ja henkilökohtaisen tason 
tavoitteiden toteutumiseen. Sijoituslin-
jalla ja erikseen sovituilla asiakkuudet-
linjan asiakasvastuullisilla päälliköillä on 
erillinen tulospalkkiojärjestelmä, joka 
tarkistetaan vuosittain. 

Henkilökunnan pitkän aikavälin 
palkitseminen perustuu voittopalkkio-
järjestelmään, jonka pohjalta henkilöstö 
perusti vuonna 2010 henkilöstöra-
haston. Sen piiriin kuuluvat kaikki 
Ilmarisen työntekijät, joilla on vähintään 
puolen vuoden työsuhde Ilmariseen 
ja jotka eivät kuulu avainhenkilöiden 
palkitsemisjärjestelmän piiriin. Kriteerit 
ovat samat kuin avainhenkilöiden pitkän 
aikavälin palkitsemisjärjestelmässä. 
Hallitus päättää vuosittain, minkä suu-
ruinen voittopalkkioerä henkilöstöra-
hastoon siirretään sen perusteella, miten 
tavoitteissa on onnistuttu. Voittopalk-
kion maksimi on kahden viikon palkkaa 
vastaava summa. 

Sekä johdon että henkilöstön palk-
kiojärjestelmät käsitellään hallituksen 
palkitsemis- ja nimitysvaliokunnassa 
sekä hyväksytään hallituksessa. 
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johdon eläkeikä 
Toimitusjohtajan eläkeikä on 62 vuotta. 
Kokonaiseläketaso on 60 prosenttia lisä-
eläkkeen perusteena olevasta palkasta. 
Lisäeläkkeen perusteena oleva palkka 
lasketaan nykyisen työsuhteen viiden 
viimeisen täyden vuoden vuosiansi-
oiden perusteella. Yhtiön irtisanoessa 
toimitusjohtajan irtisanomisaika on 
12 kuukautta, ja toimitusjohtajan irti-
sanoutuessa irtisanomisaika on kuusi 
kuukautta.

Varatoimitusjohtajien eläkeikä on 62 
vuotta. Ennen 1.7.1992 johtajiksi nimet-
tyjen johtajien eläkeikä on 60 vuotta. 
Muiden johtajien eläkeikä on yleinen 
vanhuuseläkeikä eli 63–68 vuotta. 

sisäpiiri 
Ilmarinen noudattaa NASDAQ OMX 
Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) sisäpii-
riohjetta siltä osin kuin se on listaamat-
tomalle, keskinäiselle työeläkevakuu-
tusyhtiölle mahdollista. Ilmarisella on 
hallituksen viimeksi 26.5.2009 hyväk-
symä sisäpiiriohje. Sen tarkoituksena 
on edistää Ilmarisen sijoitustoiminnan 

julkista luotettavuutta. Tavoitteena on 
myös lisätä tietämystä sisäpiirimäärä-
yksistä niin, ettei määräyksiä tahatto-
mastikaan rikota. Pysyvään sisäpiiriin 
kuuluvat henkilöt, jotka asemansa tai 
tehtävänsä perusteella saavat haltuunsa 
säännönmukaisesti sisäpiiritietoa. Lisäksi 
sisäpiiriohjetta sovelletaan tilapäisiin 
sisäpiiriläisiin, jotka saattavat saada han-
kekohtaisesti sisäpiiritietoa.

riskienhallinta- ja  
valvontajärjestelmät
Ilmarisen riskienhallinnasta, valvontajär-
jestelmistä ja taloudelliseen raportointi-
prosessiin liittyvien sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiir-
teistä kerrotaan sivuilla 80–84. Tilintar-
kastajat sekä eläkeratkaisutoiminnan ja 
sijoitustoiminnan valvojat sekä valio-
kuntien jäsenet luetellaan sivulla 35.

Ilmarinen maksoi palkkioita tilintar-
kastusyhteisölleen Ernst & Young Oy:lle 
tilikaudelta 2010 arvonlisäverot mukaan 
lukien tilintarkastuksesta 258 509 
euroa, veroneuvonnasta 46 457 euroa ja 
muusta neuvonnasta 31 521 euroa.  
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HallintoneuVosto   

puheenjohtaja jorma eloranta
Vuorineuvos, Ilmarisen hallintoneuvoston puheen-
johtaja, erovuorossa 2012

Varapuheenjohtaja Merja strengell
Hallituksen puheenjohtaja, Tekniikan  
Akateemisten Liitto TEK ry, erovuorossa 2012

Varapuheenjohtaja antti Herlin
Hallituksen puheenjohtaja, Kone Oyj,  
erovuorossa 2011

kim Gran 
Toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj, 
erovuorossa 2012

ilkka Hämälä 
Toimitusjohtaja, Oy Metsä-Botnia Ab, 
erovuorossa 2012

liisa joronen 
Hallituksen puheenjohtaja, SOL Palvelut Oy, 
erovuorossa 2012

pasi kallio 
Pääluottamusmies, Pilkington Automotive 
Finland Oyj, erovuorossa 2011

kari kauniskangas 
Varatoimitusjohtaja, YIT Oyj, erovuorossa 2011

timo kohtamäki 
Toimitusjohtaja, Lemminkäinen Oyj, 
erovuorossa 2011

Veikko kuusakoski 
Hallituksen puheenjohtaja, Kuusakoski Group Oy, 
erovuorossa 2012

tarja lankila 
Johtaja, Ammattiliitto Pro, erovuorossa 2011

sakari lepola 
Puheenjohtaja, Puu- ja erityisalojen liitto, 
erovuorossa 2011

Matti lievonen 
Toimitusjohtaja, Neste Oil Oyj, erovuorossa 2012

jarmo Mikkonen 
Toimitusjohtaja, Securitas Oy,  erovuorossa 2011

sinikka Mönkäre 
Toimitusjohtaja, Raha-automaattiyhdistys, 
erovuorossa 2011

jaakko nevanlinna 
Toimitusjohtaja, Aina Group Oyj, erovuorossa 2011

Matti niemi 
Toimitusjohtaja, HOK-Elanto, erovuorossa 2012

krister olsson 
Puheenjohtaja,  Suomen Taksiliitto r.y., 
erovuorossa 2011

jussi pesonen 
Toimitusjohtaja, UPM-Kymmene Oyj, 
erovuorossa 2011

Veli-Matti puutio 
Toimitusjohtaja, Osuuskauppa Arina, 
erovuorossa 2011

timo räty 
Puheenjohtaja, Auto- ja Kuljetusalan  
Työntekijäliitto AKT r.y., erovuorossa 2012

jari sarjo 
Toimitusjohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj, 
erovuorossa 2012

pirjo terilehto 
Talousjohtaja, Ammattiliitto Pro, erovuorossa 2012

riitta tiuraniemi 
Toimitusjohtaja, DNA Oy, erovuorossa 2011

Maarit toivanen-koivisto 
Hallituksen puheenjohtaja, Onvest Oy, 
erovuorossa 2011

juha Vanhainen 
Maajohtaja, Stora Enso Oyj, erovuorossa 2012

Mika Vehviläinen 
Toimitusjohtaja, Finnair Oyj, erovuorossa 2012

esa Vilkuna 
Puheenjohtaja, Posti- ja logistiikka-alan 
unioni PAU ry, erovuorossa 2012

Hallitus 

Kaikkien hallituksen jäsenten ja varajäsenten  
toimikausi päättyy 31.12.2013.

puheenjohtaja Hannu syrjänen
Ilmarisen hallituksen puheenjohtaja
s. 1951, ekon., oikeust. kand.

Varapuheenjohtaja lauri lyly
Puheenjohtaja, Suomen Ammattiliittojen  
Keskusjärjestö SAK ry
s. 1953
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 hallitus ja tarkastajat

Mikko pukkinen, leila kostiainen, reijo karhinen ja Matti Halmesmäki

George Berner, lauri lyly ja riku aalto
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Varapuheenjohtaja Mikko pukkinen
Toimitusjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
s. 1954, varatuomari

jukka alho
Konsernijohtaja, Itella Oyj
s. 1952, dipl.ins.

George Berner
Toimitusjohtaja, Berner Osakeyhtiö
s. 1948, dipl.ins.

Matti Halmesmäki
Pääjohtaja, Kesko Oyj
s. 1952, kauppat. maist., varat.

reijo karhinen
Pääjohtaja, OP-Pohjola-ryhmä
s. 1955, kauppat. maist.

leila kostiainen
Pääsihteeri, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
s. 1950, oikeust. kand.

leena niemistö
Toimitusjohtaja, Oy Dextra Ab
s. 1963, lääket. tri

kristian pullola
Rahoitusjohtaja, Nokia Oyj
s. 1973, kauppat. maist.

Markku Vesterinen
Toimitusjohtaja, Keskinäinen  
Henkivakuutusyhtiö Suomi
s. 1951, fil. lis., SHV

Matti Viljanen
Puheenjohtaja, AKAVA ry
s. 1949, ins.

Varajäsenet

riku aalto
Puheenjohtaja, Metallityöväen Liitto ry
s. 1965, hallintot. maist.

anne Berner
Toimitusjohtaja, Oy Vallila Interior Ab
s. 1964, kauppat. maist. 

timo parmasuo
Hallituksen puheenjohtaja, Meconet Oy
s. 1950, ins.

Hannu rautiainen
Lakiasiainjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
s. 1952, varat., ekon.

eläkeratkaisutoiMinnan ValVojat
Varsinaiset valvojat
Kim Gran
Pasi Kallio
Timo Kohtamäki
Sakari Lepola
Krister Olsson
Mika Vehviläinen 

Varajäsenet
Ilkka Hämälä
Veikko Kuusakoski
Sinikka Mönkäre
Matti Niemi
Timo Räty
Juha Vanhainen

sijoitustoiMinnan ValVojat
Varsinaiset valvojat
Matti Lievonen

Jussi Pesonen
Pirjo Terilehto
Riitta Tiuraniemi
Maarit Toivanen-Koivisto
Esa Vilkuna

Varajäsenet
Antti Herlin
Kari Kauniskangas
Jarmo Mikkonen
Jaakko Nevanlinna
Jari Sarjo
Merja Strengell

niMitYs- ja palkitseMisValiokunta
puheenjohtaja Hannu Syrjänen
Lauri Lyly
Mikko Pukkinen

tarkastusValiokunta
puheenjohtaja George Berner
Leila Kostiainen
Hannu Rautiainen
Kristian Pullola

VaaliValiokunta
puheenjohtaja Jorma Eloranta
varapuheenjohtaja Esa Vilkuna
Antti Herlin 
Hannu Syrjänen
Leila Kostiainen
Matti Viljanen

tilintarkastajat
Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö:
Vastuunalainen tarkastaja
Tomi Englund, KHT

George Berner, lauri lyly ja riku aalto Hannu syrjänen, kristian pullola, leena niemistö ja Markku Vesterinen

Hannu rautiainen, Matti Viljanen, timo parmasuo, anne Berner  
ja jukka alho
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joHtorYHMä

Harri sailas
Toimitusjohtaja
s. 1951, ekon.
Ilmarisen palveluksessa vuodesta 2006

timo ritakallio
Varatoimitusjohtaja, sijoitustoiminta
s. 1962, oikeust. kand., MBA
Ilmarisen palveluksessa vuodesta 2008

jaakko tuomikoski
Varatoimitusjohtaja
s. 1950, fil. maist., SHV
Ilmarisen palveluksessa vuodesta 1981

timo aro
Johtaja, asiakkuudet
s. 1955, M.Sc., lääk.kir.tri, dos.
Ilmarisen palveluksessa vuodesta 1994

pirkko auvinen
Johtaja, lakiasiat
s. 1950, oikeust. kand.
Ilmarisen palveluksessa vuodesta 1974

juhani karjasilta
Johtaja, tietotekniikka
s. 1959, dipl.ins.
Ilmarisen palveluksessa vuodesta 2002

jaakko kiander
Johtaja, talous ja eläkepolitiikka
s. 1963, valtiot. tri, dos.
Ilmarisen palveluksessa vuodesta 2010

sini kivihuhta
Johtaja, eläkevakuutukset
s. 1959, oikeust. kand.
Ilmarisen palveluksessa vuodesta 1983

Hillevi Mannonen
Johtaja, aktuaaritoimi ja riskienhallinta
s. 1958, fil. kand., SHV
Ilmarisen palveluksessa vuodesta 1997

Mika Mononen
Henkilöstöedustaja
s. 1975, tradenomi, VTS
Ilmarisen palveluksessa vuodesta 2003

päivi sihvola
Johtaja, viestintä ja henkilöstö
s. 1957, fil. kand.
Ilmarisen palveluksessa vuodesta 2008

 
osastopäälliköt ja Muu joHto

asiakkuudet

suurasiakkaat ja meklariyhteydet
Myyntijohtaja Ilari Jämsen

Yritysasiakkaat ja kumppaniyhteydet
Myyntijohtaja Jorma Hokkanen

Kumppani- ja asiakkuuspalvelut
Yhteysjohtaja Jukka Welling

Markkinointi
Markkinointijohtaja Jouni Saarinen

työhyvinvointipalvelut
Työhyvinvointijohtaja Kati Huoponen

liiketoiminnan kehitys
Kehitysjohtaja Soili Flygar

eläkeVakuutukset

asiakaspalvelu
Asiakaspalvelujohtaja Mika Paananen

Suurasiakaspalvelu
Osastopäällikkö Minna Hakkarainen

Asiakaspalvelu
Osastopäällikkö Jari Matveinen

eläkkeet
Eläkejohtaja Anne Koivula

Eläkeosasto
Osastopäällikkö Tarja Hurskainen

Työkyvyn arviointi- ja kuntoutusosasto
Osastopäällikkö Tuire Hakonen

Eläkkeiden maksuosasto 
Osastopäällikkö Tarja Lamminmäki

kehitys
Kehitysjohtaja Irmeli Kesonen

Vakuutukset
Vakuutusjohtaja Tiina Nurmi

osastopäälliköt ja muu johto
Johtoryhmä,

timo ritakallio, Harri sailas, sini kivihuhta ja timo aro jaakko tuomikoski, Hillevi Mannonen 
ja jaakko kiander
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Vakuutusosasto
Osastopäällikkö Eeva-Liisa Rahikainen

Vakuutustekninen osasto
Osastopäällikkö Kirsti Koponen

Vakuutusmaksuliikenne- ja perintäosasto
Osastopäällikkö Markku Riikonen

Vakuutuslääketiede
Ylilääkäri Seppo Kettunen

sijoitukset

arvopaperisijoitukset
Arvopaperisijoitusjohtaja Matti Rusanen

Suomalaiset osakkeet
Arvopaperisijoitusjohtaja Matti Rusanen (oto)

Ulkomaiset osakkeet ja rahastot
Osakejohtaja Juha Venäläinen

Korkosijoitukset
Johtaja Jari Eskelinen

listaamattomat sijoitukset
Johtaja Esko Torsti

Kiinteistösijoitukset
Kiinteistöjohtaja Tomi Aimonen

Noteeraamattomat osakesijoitukset
Seniorisalkunhoitaja Timo Kärkkäinen

Pääomasijoitukset ja hedge-rahastosijoitukset
Pääomasijoitusjohtaja Mikko Räsänen

Yritysrahoitus
Yritysrahoitusjohtaja Vesa Pohjankoski

allokaatio ja ilmarinen alfa
Johtaja Ville Helske

Alfa 1 
Johtaja Laura Männistö

Alfa 2
Johtaja Teemu Ahonen

sijoitushallinto
Sijoitushallintojohtaja Heidi Koskinen

Arvopaperihallinto
Osastopäällikkö Annika Lucander
 
talous

talous
Laskentajohtaja Pirjo Pohjankoski

Controller-palvelut
Osastopäällikkö Anu Kallio

sisäiset palvelut
Osastopäällikkö Olli-Veikko Kurvinen

tutkimus
Tutkimuspäällikkö Yrjö Norilo

aktuaaritoiMi ja riskienHallinta

aktuaaritoimi
Osastopäällikkö Barbara D’Ambrogi-Ola

riskienhallinta
Riskienhallintapäällikkö Kai Sotamaa

Viestintä ja Henkilöstö

Viestintä
Viestintäpäällikkö Vappu Aura

Henkilöstön kehittäminen
Henkilöstön kehittämispäällikkö Barbro  
Björkestam-Bärlund

Henkilöstöhallinto
Henkilöstöpäällikkö Arja Savolainen

tietotekniikka

tietotekniikkapalvelut
Osastopäällikkö Juha Junnelin

tietohallinto
Osastopäällikkö Jukka Hirvinen

lakiasiat 
Johtaja Pirkko Auvinen (oto)

sisäinen tarkastus
Sisäisen tarkastuksen päällikkö Heidi Weissmann

juhani karjasilta, päivi sihvola, Mika Mononen ja pirkko auvinen
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Juha Ahvenniemi, 
Suomen Taloushallintoliitto ry

Martti Ala-Härkönen,
Cramo Oyj

Marjo Berglund, 
HYY Yhtymä

Markku Eloranta, 
Bayer Oy

Ari Haapanen, 
Finavia Oyj

Petri Heino, 
TukkuHeino Oy

Mika Heinonen,
Suomen Sulkapalloliito ry

Heikki Helkavuori, 
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry

Arto Herranen, 
Enfo Oyj

Kari Häyrinen, 
Finpro ry

Ari Impivaara, 
Uusi Insinööriliitto UIL ry

Mikko Isotalo, 
Lujabetoni Oy

Katriina Jaakkola, 
Kirjakauppaliitto ry

Vesa Juola, 
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry

Jarkko Järvinen, 
Modelia Oy

Eija Karivaara, 
Kanta-Hämeen Hengitys ry

Aku Keltto, 
Länsi-Suomen Diakonialaitoksen Säätiö

Mauri Kontu, 
Vahterus Oy

Pauli Korpi-Tassi, 
Pohjanmaan Puhelinosuuskunta PPO

Petri Kupiainen, 
Petri Kupiainen Oy

Ritva Laakso-Manninen, 
Haaga-Helia Oy

Seppo Lahti,  
I-Print Oy

Ilkka Lantto, 
Katri Antell Oy

Marjut Laurikka-Routti, 
Suomen Lääkäriliitto ry

Johanna Lehtonen, 
Pohjolan Matka

Tuomas M. S. Lehtonen, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura SKS

Jorma Lehtovuori, 
Novart Oy

Jari Lemmetyinen, 
Suomen Taksiliitto ry

Pekka Lerkkanen, 
Hotelli Kumpeli Oy

Jouni Lintunen, 
Vaisala Oyj

Jari Mellas, 
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

Ahti Myllys, 
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Jyrki Mäkynen, 
Suomen Yrittäjät ry

Jukka Niemi, 
Sanmina-SCI EMS Haukipudas Oy

Jukka-Pekka Nikula, 
Komas Oy

Harri Nordström, 
Container Finance Ltd Oy

Hannu Nyyssölä, 
Haaga Yhtymä

Jukka Ottela,  
Esan Kirjapaino Oy

Päivikki Palosaari, 
Hullu Poro -yhtymä

Tahvo Pekkinen, 
E.M. Pekkinen Oy

Katri Pietilä, 
Aina Group Oyj

Tom Pippinsköld, 
Fingrid Oyj

Pertti Purovesi, 
Rakennusosakeyhtiö Hartela

Matti Pöyry, 
Suomen Hammaslääkäriliitto ry

Eeva Rantala, 
Tieteentekijöiden liitto ry

Seppo Rantala, 
Helprint Oy

Antti Rantalainen, 
Rantalainen Oy IA International

Ilkka Ruohola, 
Kultakeskus Oy

Seppo Saarelainen, 
Betonimestarit Oy

Pekka Sahamies, 
Urtava Oy

Ari Sandberg, 
Suomen Hiusyrittäjät ry

Lauri Sipponen, 
Lidl Suomi Ky

Magnus Sjöblom, 
Sitra

Janne Skogberg, 
Voltmen Oy

Riitta Smolander, 
Kyyhkylä-säätiö

Aimo Takala, 
Kemijoki Oy

Kari Tarkiainen, 
Suomen Kultaseppien Liitto

Reijo Tauriainen, 
Technopolis Oyj

Pentti Tiainen, 
Suomen Yrittäjät ry

Harry Viiala, 
HyXo Oy

Pasi Vilhunen, 
Barona Group Oy

Ville Vähälä, 
Vähälä Logistics Oy

Markku Vähä-Mustajärvi, 
Mikkelin Betoni Oy

Ritva Välimäki, 
Suomen Lakimiesliitto ry

Antti Zitting, 
Sacotec Components Oy
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Asiakkaiden 
  neuvottelukunta

jäsenten toimikausi päättyy 31.12.2013
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Vakuutettujen 
 ja eläkeasiain neuvottelukunta 

Kim Englund, F-Secure Oy, AKAVA
 
Seppo Fahlström, Vantaan Sähkö-Jope Oy, SAK
 
Anne Gärding, Kaleva Kustannus Oy, SAK
 
Kari Halminen, Teollisuuden Voima Oyj, SAK

Arto Halonen, Raha-automaattiyhdistys, SAK
 
Inkeri Hanki, Lassila & Tikanoja Oyj, SAK
 
Heikki Harakka, Lassila & Tikanoja Oyj, SAK

Piri Harju, Pöyry Infra Oy, AKAVA

Tyyne Hirvonen, Atria, Elintarvike, STTK
 
Hannu Juppi, Finnair Oyj, AKAVA

Markku Järvinen, Ramboll, STTK
 
Markku Kankainen, UPM-Kymmene Oyj, SAK
 
Kari Koivisto, Yrjö Wigren Oy, SAK
 
Marko Koivisto, Comforta Oy, SAK
 
Leo Kolari, WSOY, STTK

Esa Koskinen, Tietokarhu Oy, STTK 

Hanna Laitila, Joutsen Finland Oy, SAK
 
Hannele Lehdonkivi, Suomen Matkatoimisto, SAK

Katja Lundell, Componenta Finland Oy, SAK
 
Juha Nevalainen, Yara Suomi Oy, AKAVA

Mika Oja, DNA, STTK

Lars Pekkanen, Metso Paper Oy, SAK
 
Irmeli Perälä, Fenestra Oy, STTK

Tanja Puttonen, Kuntopolku Oy, SAK
 

työntekijöiden edustajat

Pauliina Juntunen, sosiaalipoliittinen asiantuntija,  
Ammattiliitto Pro

Saana Siekkinen, koulutus- ja työvoimapoliittinen  
asiantuntija, Suomen Ammattiliittojen  
Keskusjärjestö SAK

Aleksei Solovjew, kassanjohtaja, IAET-kassa

Antti Veirto, tutkimus- ja työvoimapoliittinen  
sihteeri, Palvelualojen ammattiliitto PAM

työnantajien edustajat

Timo Höykinpuro, asiantuntija,  
Finanssialan Keskusliitto FK

Hannu Rautiainen, lakiasiainjohtaja,  
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

ilmarisen edustajat

Puheenjohtaja
Sini Kivihuhta, johtaja, eläkevakuutukset

Varapuheenjohtaja
Anne Koivula, eläkejohtaja

asioiden esittelijät

Seppo Kettunen, ylilääkäri

Petri Järvinen, asiantuntijalääkäri

Ilkka Käppi, ratkaisupäällikkö

Pauliina Ripatti, ratkaisupalvelupäällikkö

Vakuutettujen neuvottelukunta

Pekka A. Rantala, UPM-Kymmene Oyj, AKAVA

Jukka Rautalin, Santen Oy, STTK
 
Risto Ruissalo, Logica Suomi Oy, STTK

Kari Salminen, Atria Suomi Oy, SAK

Timo Salonen, Tieto Oyj, STTK
 
Tarja Savolainen, Sokos Helsinki, SAK 

Vesa Vauhkala, Metso Paper Oy, AKAVA

Mikko Väisänen, Metso Automation Oy, STTK

Eläkeasiain neuvottelukunta 

jäsenten toimikausi päättyy 31.12.2013
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Osa virallisen tilinpäätöksen liitetiedoista on jätetty pois, koska ne ovat emoyhtiössä ja konsernissa lähes samoja tai ne 
ovat muuten vähämerkityksisiä tai tiedot käyvät ilmi toimintakertomuksesta.

Pois jätetyt liitetiedot ovat:
kiinteistösijoitukset•	
sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä•	
aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset•	
saamisten erittely•	
muiden velkojen kuin vastuuvelan erittely•	
 konsernin liitetiedot lukuun ottamatta sijoitustoiminnan nettotuoton, liikekulujen ja oman pääoman erittelyjä sekä •	
henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevia liitetietoja.

Tilinpäätöksen käsitteitä selvitetään sivuilla 90–91 lukijan oppaassa.

Toimintakertomus 41
Tuloslaskelma 51
Tase 52
Rahoituslaskelma 54
Tilinpäätöksen liitetiedot 55
 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 55
 Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot 58
 Tunnusluvut ja analyysit 75
 Riskienhallinta 80
Hallituksen ehdotus voiton käytöstä ja  
muun vapaan oman pääoman jakamisesta 85
Tilintarkastuskertomus 86

Toimintakertomus 
   ja tilinpäätös

Ilmarisen virallinen tilinpäätös ja konserni- 
tilinpäätös ovat nähtävissä verkko-
sivuillamme www.ilmarinen.fi  
sekä yhtiön toimitalossa osoitteessa  
Porkkalankatu 1, Helsinki.
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Talouden kehitys 
Finanssimarkkinoiden toipuminen syksyllä 2008 puhjenneesta 
globaalista kriisistä oli yllättävän nopeaa. Rahoitusmarkkinat 
palautuivat lähes ennalleen jo vuoden 2009 aikana. Myös finans-
sikriisiä seuranneista maailmanlaajuisista ongelmista reaalitalou-
dessa alettiin toipua odotettua nopeammin. Kokonaistuotannon 
taso jäi kuitenkin vuonna 2010 useissa teollisuusmaissa vuoden 
2008 tason alapuolelle. Samalla voimakkaasti kasvaneesta 
julkisesta velasta tuli euroalueella yhä vakavampi ongelma. Tule-
vaisuus koetaankin edelleen epävarmana, joskin pelko uudesta 
romahduksesta on vaihtunut odotuksiin verkkaisesta kasvusta, 
jota leimaa epävarmuus ja sen myötä odotettavissa olevat pie-
nemmät heilahtelut. Epävarmuustekijöistä huomattavimpia on 
kysymys siitä, onko kasvu kestävällä pohjalla vai perustuuko 
se pelkästään voimakkaaseen elvytykseen. Finanssimarkkinoita 
rasittavat euromaiden julkisen talouden ongelmat.

Suomen kansantalouden kääntyminen nousuun vuoden 
2010 aikana oli odotettua nopeampaa. Ripeästä kasvusta 
huolimatta kokonaistuotannon taso oli kuitenkin vielä vuoden 
lopulla selvästi alemmalla tasolla kuin ennen kriisiä. Työttömyys 
jäi taantuman aikanakin pelättyä pienemmäksi, ja vuoden 
2010 keskimääräinen työttömyysaste oli 8,4 prosenttia. Sekä 
55–59-vuotiaiden että 60–64-vuotiaiden työllisyysaste on ollut 
kasvussa koko 2000-luvun, eivätkä ne kääntyneet laskuun edes 
vuoden 2009 taantuman aikana. Yksityisalojen palkkasumma 
kasvoi 1,2 prosenttia vuonna 2010. Talouskriisin seurauksena 
Suomen julkiseen talouteen muodostui kuitenkin merkittävä 
kestävyysvaje. Keinojen etsintä sen hoitamiseksi leimaa talous- ja 
yhteiskuntapoliittista keskustelua. 

Vuositasolla osakekurssit kehittyivät myönteisesti, mutta 
erot vuosineljännesten välillä muodostuivat huomattaviksi. 
Ohjauskorot pysyivät matalalla, mutta ajoittain kärjistyneet euro-
maiden julkiseen velkaan liittyneet uhkakuvat toivat voimakasta 

vaihtelua luottoriskipreemioihin. Kuluttajahinnat olivat vuonna 
2010 keskimäärin 1,2 prosenttia korkeammalla kuin edellisenä 
vuonna, mutta vuoden loppua kohti nousuvauhti kiihtyi 2,9 
prosenttiin. Työeläkesijoittajien käyvin arvoin lasketut sijoitusten 
tuottoprosentit muodostuivat korkeiksi, ja pitkän aikavälin reaa-
linen keskituotto on yli neljä prosenttia.

Työeläkejärjestelmän kehitys
Suomessa on jo pitkään ollut käynnissä väestön ikärakenteen 
muutos, jonka seurauksena ikääntyneen väestön osuus painottuu 
yhä enenevässä määrin. Kehitystä voimistaa myös nopeasti kas-
vava keskimääräinen elinaika. Ikärakenteen muutos luo pysyvän 
haasteen eläkejärjestelmälle. Lähtökohtia työeläkejärjestelmän 
rahoitustasapainon hallitsemiseen rasittaa myös taantuman jäl-
jiltä matalaksi jäänyt työllisyysaste. 

Vuonna 2010 toteutunut kehitys oli sinänsä myönteistä. 
Työeläkkeiden kannalta tärkeän ikääntyneiden työllisyysasteen 
kehitys on säilynyt positiivisena. Työeläkkeelle siirtyneiden 
lukumäärä oli runsaat 10 prosenttia pienempi kuin edellisenä 
vuonna, ja eläkkeellesiirtymisiän odote nousi vuoden 2009 
tasosta runsaalla puolella vuodella 60,4 vuoteen. Muutoksesta 
puolet johtui työttömyyseläkkeen lakkaamisesta eläkemuotona 
ja puolet eläkealkavuuden yleisestä alenemisesta. Eläkkeelle-
siirtymisiän odote on kasvanut vuoden 2005 eläkeuudistuksen 
yhteydessä asetettua tavoitetta nopeammin.

Suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsee laaja yhteisymmärrys 
siitä, että työurien pidentäminen edelleen sekä alku- että loppu-
päästä on välttämätöntä koko kansantalouden, julkisen talouden, 
työeläkkeiden tason ja työeläkkeiden rahoituksen kannalta. 
Keinoista tämän päämäärän saavuttamiseksi on kuitenkin erimie-
lisyyttä. 

Ensi vaiheessa erilaiset näkökohdat pyrittiin sovittamaan 
asettamalla kaksi noin vuoden määräajalla toiminutta työryhmää. 

Toimintakertomus 2010
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Työelämän kehittämistä käsitellyt työryhmä pääsi tammikuussa 
2010 yksimielisyyteen toimenpidekokonaisuudesta, jolla pyrittiin 
edistämään työssä jaksamista. Eläkejärjestelmän puolelta keinoja 
etsinyt työryhmä jäi kuitenkin erimieliseksi siitä, missä määrin 
muita kuin työelämän kehittämiseen liittyviä keinoja tarvitaan 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Keväällä 2010 hallitus ja työmarkkinajärjestöt sopivat, että 
selvitystyön kohde laajennetaan kestävän talouskasvun ja työl-
lisyyden ohjelman valmisteluksi. Tähän liittyvistä kuudesta ala-
työryhmästä muut jättivät mietintönsä alkusyksyllä 2010, mutta 
ilman määräaikaa työskentelevä työuratyöryhmä jatkoi edelleen 
työtään. Sen toimeksiantoon ei sisältynyt ehdotusten tekeminen. 
Tehtäväksi asetettiin koota päätöksenteon pohjaksi vaihtoehdot, 
jotka täyttävät annetut eläketurvan tasoon, työeläkejärjestelmän 
talouden kestävyyteen ja eläkkeelle siirtymisen myöhentämiseen 
liittyvät reunaehdot. 

Finanssikriisin johdosta hallitus ja eduskunta katsoivat syk-
syllä 2008 tarpeelliseksi säätää määräaikaisen lain, jolla työeläke-
laitosten vakavaraisuussäännöksiä muutettiin osittain tilapäisesti 
vuoden 2010 loppuun asti. Keväällä 2010 lain voimassaoloaikaa 
jatkettiin kahdella vuodella.  Sosiaali- ja terveysministeriön 
asettamat kaksi työryhmää, joiden toimeksiantona oli tarkastella 
mahdollisia pysyviä ja pidemmällä ajalla tarpeellisia vakavarai-
suussäännösten muutostarpeita, jättivät mietintönsä huhtikuussa 
2010. Työryhmät tekivät lukuisia ehdotuksia, jotka ehdotettiin 
toteutettaviksi kolmessa vaiheessa. Ensimmäiseen vaiheeseen 
liittyvät nykyistä lakia täsmentävät muutosesitykset annettiin 
eduskunnalle loppuvuodesta 2010, ja ne on tarkoitettu tulemaan 
voimaan vuoden 2011 maaliskuun lopussa. Toisen ja kolmannen 
vaiheen muutokset koskevat vakavaraisuussäännösten pidem-
mälle kantavaa kehittämistyötä sekä muun muassa eläkelaitosten 
hallintoa, raportointia ja verotusta.

Työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteita koskeva pitkä-
aikainen selvitystyö ei vieläkään ole johtanut konkreettisiin 
ehdotuksiin. Käytettävissä olevien tietojen mukaan sosiaali- ja 

terveysministeriössä katsotaan, että tehdyt selvitykset riittävät, ja 
on syytä siirtyä toimeenpanovaiheeseen. Lähtökohtana tässä on 
eläkelaitostyyppien erityispiirteiden säilyttäminen. 

Vakuutusmaksun laskuperusteita koskevan sääntelyn vähen-
täminen on kilpailukentän kehittämiseen liittyvän kokonaisuu-
den tärkeimpiä osia. Muutos yhtiökohtaisten laskuperusteiden 
suuntaan on todennäköinen, mutta muutosten aikataulu on 
hidas. Työeläkeyhtiöiden tammikuussa 2008 tekemä ehdotus, 
jonka mukaan vakuutusmaksun hoitokustannusosa ja asiakas-
hyvitysten kohdentamista asiakkaille koskevat säännöt tulisi 
avata yhtiökohtaisuudelle, odottaa edelleen edistämistään. 
Tällä hetkellä arvioidaan, että mahdollinen muutos voisi tulla 
voimaan aikaisintaan vuonna 2014. Työeläkeyhtiöiden toimin-
tapolitiikka työkyvyn ylläpitämiseen liittyvissä hankkeissa on 
tullut tarkemman huomion kohteeksi ja tullee myös tarkemman 
sääntelyn piiriin.

Ilmarisen tulos ja vakavaraisuus 
Vuosi 2010 oli Ilmariselle myönteisen kehityksen vuosi. Korkea 
sijoitusten tuotto paransi sijoitusten pitkän ajan keskimääräistä 
tuottoa entisestään, ja asiakaskannan kasvu kertoo asiakkaiden 
yhtiötä kohtaan tuntemasta luottamuksesta. 

Ilmarisen sijoitusten käyvin arvoin laskettu nettotuotto vuo-
delta 2010 oli 10,8 prosenttia (15,8 prosenttia vuonna 2009). 
Toimintapääoma eli yhtiön käypiin arvoihin arvostettujen 
varojen ja vastuiden erotus kasvoi 6 578,2 miljoonaan euroon 
edellisen vuoden 4 876,9 miljoonasta eurosta. Toimintapääoma 
oli vuoden 2010 päättyessä 29,7 (24,0) prosenttia vakavarai-
suuslaskennassa käytettävästä vastuuvelasta. Toimintapääomaa 
kasvatti määräaikaiseen lainsäädäntöön sisältyvä tasausvastuusta 
toimintapääomaan rinnastettava määrä, 923,4 (845,4) miljoo-
naa euroa. Ilman tätä erää toimintapääoma olisi ollut 5 654,8 
(4 031,5) miljoonaa euroa ja yhtiön vakavaraisuusaste 24,5 
(19,1) prosenttia. 

Toimintapääoma on tarkoitettu sijoitustoiminnan riskien 
kantamiseen. Työeläkeyhtiöiden toimintapääoman valvontarajat 
määräytyvät yhtiön sijoituskannan riskipitoisuudesta, jota 
arvioidaan jakamalla sijoitukset riskin mukaisiin luokkiin ja las-
kemalla luokituksen perusteella niin sanottu vakavaraisuusraja. 
Luokittelu tehdään sijoituksen tosiasiallisen riskin perusteella 
silloin, kun tämä selkeästi poikkeaa sijoituksen juridisen 
luonteen mukaisesta riskistä. Ilmarisen toimintapääoma oli 
tilikauden päättyessä 2,6-kertainen verrattuna vakavaraisuus-
rajaan. Vuotta aikaisemmin vastaava tunnusluku oli 2,7. Ilman 
määräaikaislainsäädännön mukaista tasausvastuurinnastusta 
vakavaraisuusasema olisi ollut 2,1 (2,2).

Ilmarisen kokonaistulos käyvin arvoin vuodelta 2010 oli 
1 706,2 (2 180,4) miljoonaa euroa. Yhtiön omalla vastuulla ole-
van vakuutusliikkeen tulos oli 96,4 (-22,5) miljoonaa euroa ja 
hoitokustannustulos 31,6 (27,7) miljoonaa euroa. Vakuutusliik-
keen tulos on vakuutusmaksussa perittyjen, riskin kattamiseen 
tarkoitettujen maksujen ja korvausten erotus. Hoitokustan-
nustulos on määrä, jolla maksun hoitokustannusosat ja muut 
vastaavat tuotot ylittävät niillä katettavat liikekulut. 
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Käyvin arvoin lasketut sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 
2 738,8 (3 410,4) miljoonaa euroa.  Vastuuvelalle hyvitettävä 
korko oli 797,6 (617,6) miljoonaa euroa ja osaketuottosidonnai-
sen lisävakuutusvastuun muutos 363,1 (617,7) miljoonaa euroa. 
Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu sitoo vastuuvelalle 
hyvitettävän koron kymmenen prosentin osuudelta työeläkesijoit-
tajien noteerattujen osakesijoitusten keskimääräiseen tuottoon ja 
siirtää siten osakeriskin tältä osin koko työeläkejärjestelmän kan-
nettavaksi. Kaikkiaan sijoitustoiminnan ylijäämäksi muodostui 
1 578,1 (2 175,2) miljoonaa euroa. 

Yhtiön omalla vastuulla olevan vakuutusliikkeen tulos siir-
retään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden 
mukaisesti tasoitusvastuuseen.

TyEL-vakuutusmaksujen alennuksiin eli asiakashyvityksiin 
käytettävissä oleva määrä määräytyy yhtiön toimintapääoman ja 
hoitokustannustuloksen perusteella. Asiakashyvityksiin käytettä-
väksi siirretään 71,0 (52,0) miljoonaa euroa. Siirto on 0,48 (0,37) 
prosenttia vakuutetusta palkkasummasta ja 142 (110) euroa 
Ilmarisessa vakuutettua työntekijää kohti. Muu osuus kokonais-
tuloksesta jää vahvistamaan yhtiön toimintapääomaa lukuun 
ottamatta takuupääomalle tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen 
maksettavaa korkoa.

Edellä esitetyt tulosta ja vakavaraisuutta koskevat tiedot 
perustuvat tilinpäätöksen liitetiedoissa esitettyihin, käyvin 
arvoin laskettuihin tunnuslukuihin ja analyyseihin. Ne kertovat 
yhtiön taloudellisen tuloksen ja tilan tuloslaskelmaa ja tasetta 
paremmin. Sijoitusten arvostus virallisessa kirjanpidossa perustuu 
hankintamenoon, ja tuloslaskelmassa näytettävän voiton määrää 
sosiaali- ja terveysministeriön etukäteen vahvistama laskuperuste. 
Kirjanpidollisen kokonaistuloksen ja tuloslaskelman voiton erotus 
kirjataan poistoeron muutosta lukuun ottamatta vastuuvelkaan. 
Vuonna 2010 tuloslaskelman mukainen voitto oli 4,9 (3,9) mil-
joonaa euroa. 

Seuraava laskelma kuvaa tuloslaskelman tuloksen yhteyttä käy-
pien arvojen mukaiseen kokonaistulokseen: 
  

Milj. euroa Vuosi 2010 Vuosi 2009
Tilikauden voitto tuloslaskelmalla 4,9 3,9
Vastuuvelan muutos
 Tasoitusvastuun muutos 96,6 –22,5
 Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutos 6,9 685,0
 Siirto asiakashyvityksiin 71,0 52,0
Poistoeron muutos –5,4 –0,5

Käypien arvojen ja tasearvojen eron eli 
arvostuserojen muutos 1 532,2 1 462,5

Tulos käyvin arvoin 1 706,2 2 180,4

Vakuutuskanta ja vakuutusmaksutulo
Valtaosa Ilmarisessa työntekijänsä vakuuttaneista työnantajista 
tekee yhtiön kanssa vakuutussopimuksen. Tilapäisesti työtä 
teettävät voivat kuitenkin tilittää työeläkemaksunsa työeläkeva-
kuutusyhtiöihin varsinaista vakuutussopimusta tekemättä. 

Ilmarisen vakuutuskanta kääntyi jälleen kasvuun talouden 
taantuman painettua sitä edellisenä vuonna. TyEL-vakuutuksia 
oli vuoden 2010 lopussa 36 767 (35 840), eli näiden vakuutusten 
lukumäärä kasvoi 2,6 prosenttia. Vakuutussopimuksen tehneiden 
työnantajien lisäksi 3 224 (2 484) tilapäistä työnantajaa tilitti 
Ilmariseen TyEL-vakuutusmaksuja. TyEL-vakuutusten piirissä oli 
vuoden päättyessä 501 000 (472 000) vakuutettua eli 6,1 prosent-
tia enemmän kuin edellisen vuoden päättyessä. TyEL-vakuutusten 
keskikoko oli vuonna 2010 miltei 14 henkilöä eli hieman suu-
rempi kuin vuonna 2009, jolloin se oli 13 henkilöä.

Ilmarisessa vakuutettu TyEL-palkkasumma oli 14 702,0 
(14 041,0) miljoonaa euroa. Tämä oli 4,7 prosenttia suurempi 
kuin edellisen vuoden vakuutettu palkkasumma. Vakuutetusta 
TyEL-palkkasummasta lasketun markkinaosuuden arvioidaan 
vuonna 2010 säilyneen ennallaan. 

YEL-vakuutuksia Ilmarisella oli vuoden lopussa 53 660 
(52 243). Ilmarinen on selvästi suurin yrittäjien vakuuttaja, ja sen 
markkinaosuus on viime vuosina ollut 30–31 prosentin luokkaa 
maksutulolla mitattuna. YEL-vakuutusten keskimääräinen työtulo 
oli 21 305 (20 832) euroa vuodessa. Se kasvoi edellisestä vuodesta 
noin 2,3 prosenttia eli vähemmän kuin palkkakerroin, johon 
YEL-työtulot on sidottu ja joka nousi 3,3 prosenttia.

Ilmarisen vakuutusmaksutulo vuonna 2010 oli 3 383,2 
(3 184,1) miljoonaa euroa.

TyEL-vakuutusten vakuutusmaksuja kertyi 3 152,0 (2 966,4) 
miljoonaa euroa, eli TyEL-maksutulo kasvoi 6,3 prosenttia 
edelliseen vuoteen nähden. Vuonna 2010 TyEL-maksuun annetut 
alennukset eli asiakashyvitykset olivat yhteensä 52,1 miljoonaa 
euroa oltuaan edellisenä vuonna 31,1 miljoonaa euroa. 

YEL-vakuutusten maksutulo oli 231,2 (217,7) miljoonaa 
euroa, missä oli kasvua 6,2 prosenttia. 

Luottotappiot saamatta jääneistä TyEL-vakuutusmaksuista 
olivat 11,0 (12,0) miljoonaa euroa. Pienentynyt luottotappioi-
den määrä heijastaa asiakasyritysten keskimäärin parantunutta 
taloudellista tilannetta. Luottotappiot saamatta jääneistä YEL-
vakuutusmaksuista olivat 2,8 (2,9) miljoonaa euroa. YEL:n 
luottotappioista ei Ilmariselle kuitenkaan jää tappioita, koska 
YEL-eläkkeiden rahoitusjärjestelmässä valtion osuus korvaa 
vakuutuksenottajilta saamatta jäävän vakuutusmaksun.

Ilmarinen menestyi yhdessä yhteistyökumppaneidensa OP-
Pohjola-ryhmän ja Pohjantähden kanssa asiakashankinnassa. 
Näiden yhteistyökumppaneiden kesken oli vuonna 2010 
käynnissä yhdistymishanke Pohjola Vakuutuksen tehtyä Pohjan-
tähdelle ehdotuksen sulautumisesta. Pohjantähden hallitus puolsi 
ehdotuksen hyväksymistä, mutta Pohjantähden ylimääräinen 
yhtiökokous 8.12.2010 hylkäsi sen. Näin ollen nämä Ilmarisen 
vahinkovakuutuskumppanit jatkavat toimintaansa erillisinä.

Vuoden aikana useat eläkesäätiöt ja -kassat purkivat eläke-
vastuunsa työeläkeyhtiöihin. Lisäksi useita valtion liikelaitoksia 
yksityistettiin ja niiden vakuuttaminen siirtyi työeläkeyhtiöihin. 
Menestyminen vastuunsiirroissa ja liikelaitosten vakuuttamisessa 
vahvisti Ilmarisen asemaa suurten asiakkaiden vakuuttajana.

Vakuutusten siirtoliike Ilmarisen ja muiden työeläkeyhtiöiden 
välillä kasvatti asiakasmäärää ja maksutuloa merkittävästi. 
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Uusia TyEL-vakuutuksia myytiin 4 151 kappaletta. Tämä 
lisää vuotuista TyEL-maksutuloa 106,2 miljoonalla eurolla. 
TyEL-vakuutusten siirroissa muista eläkeyhtiöistä Ilmarisen tulos 
oli erinomainen. Siirtoliikkeessä Ilmarisen TyEL-vakuutuskanta 
kasvoi 686 vakuutuksella ja maksutulo 72,6 miljoonalla eurolla. 

Uusia YEL-vakuutuksia myytiin 5 700 kappaletta. Tämä lisää 
YEL-maksutuloa 19,1 miljoonalla eurolla. Myös YEL-vakuutusten 
siirroissa Ilmarinen menestyi erinomaisesti siirtotuloksen ollessa 
650 kappaletta ja 2,9 miljoonaa euroa voitollinen.

Vakuutusmaksutaso 
Vuodelle 2010 vahvistettu keskimääräinen TyEL-maksu oli 22,0 
prosenttia palkasta eli sama kuin edellisenä vuonna. Alle 53-vuo-
tiaiden työntekijöiden maksuosuus oli 4,5 prosenttia ja 53 vuotta 
täyttäneiden 5,7 prosenttia. Työnantajan maksu oli keskimäärin 
17,3 prosenttia palkoista. Työnantajan maksutaso vaihtelee 
vakuutuskohtaisesti ja riippuu myös työeläkeyhtiön asiakashyvi-
tyksistä. Ilmarisen asiakashyvitykset olivat keskimäärin 2,1 (1,3) 
prosenttia työnantajan maksusta. Pienille ja keskisuurille työnan-
tajille annettiin lisäksi enimmillään 0,6 prosenttiyksikön alennus 
työttömyyseläkkeiden tasoitusvastuun pienentämiseksi. Kun tämä 
alennus otetaan huomioon, työnantajan maksu oli keskimäärin 
16,9 prosenttia.

Vuodelle 2011 vahvistettu TyEL-maksu on keskimäärin 22,4 
prosenttia palkasta eli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin 
vuonna 2010. Nousu perustuu työmarkkinaosapuolten alku-
vuodesta 2009 solmimaan sopimukseen. Pienille ja keskisuurille 
työnantajille annetaan työttömyyseläkkeiden rahoitusylijäämän 
pienentämiseksi alennus, joka riippuu työnantajan koosta ja on 
enimmillään 0,5 prosenttiyksikköä. Työnantajan keskimääräiseksi 
maksuksi muodostuu 17,1 prosenttia, missä on nousua 0,2 
prosenttiyksikköä. Myös työntekijöiden työeläkemaksuprosentit 
nousivat. Alle 53-vuotiaiden työntekijöiden maksuosuus on 4,7 
prosenttia vuonna 2011, eli 0,2 prosenttiyksikköä korkeampi 
kuin edellisenä vuonna, ja 53 vuotta täyttäneiden 6,0 prosenttia, 
missä on nousua 0,3 prosenttiyksikköä. 

Vuoden 2010 YEL-maksu oli 21,2 prosenttia vahvistetusta työ-
tulosta. Niillä yrittäjillä, jotka olivat ennen tilivuoden alkua täyttä-
neet 53 vuotta, YEL-maksu oli kuitenkin 22,4 prosenttia. Vuonna 
2011 YEL-maksu on 22,9 prosenttia ennen tilivuoden alkua 53 
vuotta täyttäneillä yrittäjillä ja 21,6 prosenttia muilla. Edellisessä 
on nousua 0,5 ja jälkimmäisessä 0,4 prosenttiyksikköä.

Eläkkeet ja työkykyä edistävä toiminta
Vuonna 2010 Ilmarinen maksoi eläkkeitä yhteensä 3 267,5 
(3 059,1) miljoonaa euroa.

Eläkemeno eläkelajeittain 2010, milj. euroa  

 TyEL YEL Yhteensä

% koko
eläke-

menosta
Vanhuuseläkkeet 2 008,6 152,7 2 161,3 66,1
Varhennetut vanhuuseläkkeet 202,7 18,2 221,0 6,8
Osa-aikaeläkkeet 29,6 7,0 36,6 1,1
Työkyvyttömyyseläkkeet 427,1 29,4 456,5 14,0
Työttömyyseläkkeet 118,0 1,9 119,9 3,7
Perhe-eläkkeet 247,1 25,2 272,2 8,3
Yhteensä 3 033,1 234,4 3 267,5 100,0

Taulukon luvut sisältävät sekä suoraan eläkkeensaajille että vas-
tuunjaon kautta maksetut erät.

Eläkkeensaajien lukumäärä 31.12.2010
Perusturvan mukaiset eläkkeet 
Eläkelaji TyEL YEL Yhteensä %
Vanhuuseläkkeet 164 033 20 871 184 904 62,5
Varhennetut vanhuuseläkkeet 15 490 3 186 18 676 6,3
Osa-aikaeläkkeet 3 775 999 4 774 1,6
Työkyvyttömyyseläkkeet 35 264 4 037 39 301 13,3
Työttömyyseläkkeet 5 005 139 5 144 1,7
Perhe-eläkkeet 36 110 6 918 43 028 14,6
Yhteensä 259 677 36 150 295 827 100
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Vuoden päättyessä eläkkeensaajia oli 295 827 eli 4,5 prosenttia 
enemmän kuin vuotta aiemmin, jolloin heitä oli 282 982. TyEL-
eläkettä sai vuoden päättyessä 259 677 (248 873) eläkkeensaajaa 
ja YEL-eläkettä 36 150 (34 109) eläkkeensaajaa.

Vanhuuseläkeläisiä oli eläkkeensaajista valtaosa eli 69 prosent-
tia. Tämä osuus kasvoi edellisestä vuodesta noin kaksi prosent-
tiyksikköä. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus aleni lähes 
prosenttiyksikön, ja työttömyyseläkkeellä olevien osuus puolittui 
tämän eläkelajin vähitellen lakatessa. Muiden eläkkeiden saajien 
osuudet pysyivät ennallaan. 

Eläkepäätökset vuonna 2010 
2010 2009 Muutos-%

Uudet eläkepäätökset
   Vanhuuseläkkeet 8 311 8 446 –1,6
   Varhennetut vanhuuseläkkeet 674 693 –2,7
   Osa-aikaeläkkeet 1 740 1 673 4,0
   Työkyvyttömyyseläkkeet 6 530 6 086 7,3
   Työttömyyseläkkeet 706 2 582 –72,7
   Perhe-eläkkeet 3 127 3 015 3,7
Uudet eläkepäätökset yhteensä 21 088 22 495 –6,3
Kaikki eläkepäätökset yhteensä 36 930 37 993 –2,8

Eläkkeelle siirtyminen Ilmarisen asiakaskannassa jatkui ennus-
tetusti. Ilmarinen antoi vuoden 2010 aikana yhteensä 36 930 
eläkepäätöstä eli 2,8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Uusien eläkepäätösten lukumäärä, joka oli yhtiössä poik-
keuksellisen suuri vuonna 2009, pieneni 6,3 prosenttia vuonna 
2010. Uusia eläkepäätöksiä annettiin 21 088. Uusien työttömyys-
eläkkeiden määrän merkittävä lasku liittyy eläkelajin vähittäiseen 
lakkaamiseen. Työkyvyttömyyseläkepäätösten lukumäärän kasvu 
liittyy käsittelyn nopeuttamiseen.

Ilmarinen mittaa eläkehakemusten käsittelyn laatua toisaalta 
sillä, että hakijalle ei synny toimeentulokatkosta, ja toisaalta 
ratkaisujen pysyvyydellä muutoksenhakuasteissa. Työkyvyttö-
myysratkaisussa oli hylkääviä päätöksiä 23,6 (22,6) prosenttia. 

Niistä Ilmarisen päätöksistä, jotka vietiin muutoksenhakuelimiin, 
muuttui Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa Ilmari-
sen kannan vastaisesti 8,2 (7,9) prosenttia ja vakuutusoikeudessa 
13,9 (11,0) prosenttia. 

Päätösten pysyvyys on vuosi vuoden jälkeen ollut parempi 
kuin TyEL-YEL-laitoksissa keskimäärin.

Eläkehakemusten käsittelyssä yhtiö oli vuonna 2010 yleisesti 
ottaen nopeampi kuin vertailuryhmä keskimäärin. Edellisenä 
vuonna ruuhkautunutta työkyvyttömyyseläkehakemusten käsit-
telyä nopeutettiin vuonna 2010, ja ero vertailuryhmään kaventui 
viiteen päivään.

Ilmarinen tarjoaa edelleen ainoana työeläkeyhtiönä hylkäävän 
työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneille asiakkailleen ohjaavaa 
palvelua muun muassa toimeentulon järjestämiseksi ja työelä-
mässä jatkamiseksi. Palvelun tuottavat yhteistyösopimuksen 
tehneet kuntoutustutkimuslaitokset ja työklinikat eri puolilla 
Suomea. Asiakkailta, työnantajilta ja palveluntuottajilta saatu 
palaute on ollut myönteistä. 

Ilmarisen vastuulla oli työeläkeotteen lähettäminen yhteensä 
noin 703 500 vakuutetulle. Eläkeotteita postitettiin heinä–
marraskuun aikana noin 681 000 ja verkkopalvelusta otteen haki 
huhti–marraskuussa noin 22 000 vakuutettua. 

Asiakkaiden tiedustelujen perusteella laadittiin 12 340 
(13 995) yksilöllistä eläketurvaselvitystä.

Ilmarisen työhyvinvointipalveluissa vuosi 2010 oli histo-
rian aktiivisin. Asiakkaille järjestettiin eri puolilla Suomea 31 
työhyvinvointiseminaaria, joissa kävi 1 500 henkilöä. Lisäksi 
vuoden aikana oli käynnissä 485 erillistä valmennusta tai muuta 
työhyvinvointihanketta yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhteistyö 
asiakkaiden kanssa on suunnitelmallista ja tavoitteellista, ja hank-
keet kohdistetaan aina yhdessä tunnistettuihin työhyvinvoinnin 
haasteisiin. Yhteistyöstä tehdään sopimukset pääasiassa kirjal-
lisesti, ja palveluiden tuloksellisuutta seurataan muun muassa 
asiakaskyselyillä. 
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Tulosten seuranta osoittaa, että palvelujen avulla on onnistuttu 
parantamaan työhyvinvointia ja pienentämään työkyvyttömyysris-
kiä asiakasyrityksissä. 

Ilmarinen jatkoi asiakasyritysten henkilöstön ammatillisen 
kuntoutuksen tukemista tarjoamalla ammatillisen kuntoutuksen 
koulutusta sekä kuntoutuksen suunnitteluvaiheessa neuvontaa ja 
asiantuntijatukea sekä kuntoutujille että asiakasyritysten henki-
löstölle. Varsinaisen kuntoutusjakson aikana yhtiö maksaa työelä-
kelainsäädännön mukaisia etuuksia, joilla tuetaan kuntoutuksen 
aikaista toimeentuloa ja korvataan koulutuksesta aiheutuvia 
kuluja. Vuonna 2010 Ilmarinen maksoi 1 697 (1 571) tapauksessa 
kuntoutusrahaa tai eläkkeeseen liittyvää kuntoutuskorotusta 
ammatillisen kuntoutuksen ajalta. Edellisestä vuodesta näiden 
maksujen määrä kasvoi 11,4 prosenttia.

Vakuutusliike, vastuuvelka, vastuunsiirrot ja  
rahastonsiirrot
Vastuuvelka oli vuoden 2010 päättyessä yhteensä 24 657,4 
(22 609,7) miljoonaa euroa. Osittamaton lisävakuutusvastuu kas-
voi nettomääräisesti 98,7 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa 
1 552,9 (1 454,2) miljoonaa euroa. Osaketuottosidonnainen 
lisävakuutusvastuu kasvoi 363,0 miljoonaa euroa ja oli vuoden 
päättyessä 201,8 (-161,2) miljoonaa euroa. Muilta osin vastuuve-
lan kasvu oli 7,4 prosenttia.

Yhtiön omalla vastuulla olevan vakuutusliikkeen tulos oli 
96,4 (-22,5) miljoonaa euroa. Tasoitusvastuu kasvoi 96,6 miljoo-
nalla eurolla 1 067,9 miljoonaan euroon. Ero vakuutusliikkeen 
tuloksen ja tasoitusvastuun muutoksen välillä johtui aiempien 
vastuunsiirtojen tarkistuseristä.

Sijoitusten tuotosta hyvitetään vastuuvelalle korkoa lasku-
perusteiden mukaisesti. Osa työeläkeyhtiöiden vastuuvelan 
tuottovaatimuksesta määräytyy eläkelaitosten keskimääräisen 
vakavaraisuuden perusteella ja loppuosa, joka lasketaan 10 
prosentin osuudelle vastuuvelasta, on sidottu eläkelaitosten kes-
kimääräiseen noteerattujen osakkeiden tuottoon. Eläkelaitosten 
keskimääräisen vakavaraisuuden perusteella määräytyvä osuus 
tuottovaatimuksesta lasketaan lisäämällä 3 prosentin rahastokor-
koon laskuperusteissa annettu eläkevastuun täydennyskerroin. 
Kaikkiaan vastuuvelalle hyvitettäväksi koroksi muodostui 4,8 
prosenttia. 

Vakuutusmaksujen laskennassa käytettävä perustekorko oli 
alkuvuonna 3,50 prosenttia ja loppuvuonna 4,50 prosenttia. 

Vastuuvelan katteena oleva omaisuus oli 26 171,1 (25 137,5) 
miljoonaa euroa.

Vuonna 2010 yksi eläkekassa ja neljä eläkesäätiötä siirsi vas-
tuunsa joko kokonaan tai osittain Ilmariseen. Ilmariseen siirtynyt 
vastuu oli nettomääräisesti 844,9 miljoonaa euroa, josta osittama-
tonta lisävakuutusvastuuta oli 91,8 miljoonaa euroa.

Sijoitustoiminta 
Ilmarisen sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoitusten mah-
dollisimman korkea tuotto pitkällä aikavälillä. Sijoitusten 
keskimääräinen riski ei kuitenkaan saa olla liian suuri suhteessa 
yhtiön riskinkantokykyyn. Eläkevarojen sijoittamisessa korostuu 
toiminnan pitkäjänteisyys. Ilmarisen sijoitusvarallisuuden keski-
määräinen tuotto-odotus on pitkällä aikavälillä kuusi prosenttia 
ja tuoton odotettu keskihajonta kahdeksan prosenttia. Vaikka 
euroalueen valtionlainakriisi aiheutti markkinoilla hermostunei-
suutta, johti yritysten hyvä tuloskehitys kuitenkin myönteiseen 
kehitykseen omaisuusarvojen ja siten myös Ilmarisen tilivuoden 
osalta. 

Ilmarisen sijoitukset olivat vuoden 2010 päättyessä käyvin 
arvoin yhteensä 28 121,7 (25 179,8) miljoonaa euroa. Sijoi-
tusten tuotto käyville arvoille laskettuna oli 10,8 prosenttia. 
Inflaation oltua vuoden aikana 2,9 prosenttia Ilmarisen sijoi-
tusten reaalituotoksi muodostui 7,7 prosenttia vuonna 2010. 
Edellisenä vuonna sijoitussalkun tuotto oli 15,8 prosenttia eli 
reaalisesti 16,4 prosenttia inflaation oltua tuolloin negatiivinen. 
Viiden viimeisimmän vuoden vuotuinen keskituotto käyville 
arvoille on ollut 3,9 prosenttia, mikä vastaa keskimäärin 1,7 
prosentin vuotuista reaalituottoa. Laskettuna vuodesta 1997 
Ilmarisen sijoitusten kokonaistuotto käyville arvoille on ollut 
keskimäärin 6,2 prosenttia vuotta kohden. Tämä vastaa 4,4 
prosentin vuotuista reaalituottoa.

Seuraava erittely yhtiön sijoitusten jakaumasta ja tuotoista 
noudattaa Työeläkevakuuttajat TELAn suosituksen mukaista 
markkina-arvoista jaottelua. Sekä virallisten säännösten 
mukainen sijoitusten ja niiden tuottojen jakautuminen eri 
sijoituslajeihin että suosituksen mukainen taulukko sisältyvät 
tilinpäätöksen liitetietoihin. 

Joukkovelkakirjalainojen, korkorahastojen ja muiden rahoi-
tusmarkkinavälineiden osuus Ilmarisen sijoitusvarallisuudesta 
oli 30,3 (37,8) prosenttia. Niiden markkina-arvo johdannaiset 
huomioon ottaen oli yhteensä 8 530,8 (9 533,4) miljoonaa euroa 
ja tuotto käyville arvoille 1,4 (15,5) prosenttia. Valtioiden tai 
niiden kaltaisten liikkeeseen laskijoiden lainoissa oli 3 935,0 
(3 477,4) miljoonaa euroa eli 46,1 (36,5) prosenttia. Valtioiden 
liikkeelle laskemien joukkolainojen tuottoa heikensi euroalueen 
valtionlainakriisi. Rahamarkkinasijoitusten osuus oli 196,9 
(579,1) miljoonaa euroa eli noin 2,3 (6,1) prosenttia ja tuotto 
-2,1 (1,4) prosenttia. Loput 51,6 prosenttia olivat yrityslai-
noja.  Pääosa yrityslainoista oli luottoluokitukseltaan korkeita. 
Luottoriskillisten joukkovelkakirjalainojen tuotto kohosi 5,0 
prosenttiin. Vuoden lopussa joukkolainasalkun keskimääräinen 
juoksuaika oli 3,1 (3,2) vuotta. 

Ilmarisen yritysrahoituksen myöntämien lainojen kanta 
supistui vuonna 2010 runsaalla kahdella prosentilla, koska yri-
tysten kiinnostus TyEL-takaisinlainausta kohtaan laimeni tuntu-
vasti pankkien rahoituskyvyn palauduttua finanssikriisin jälkeen 
normaaliksi.  Lainasaamisten osuus sijoitusvarallisuudesta oli 
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vuoden päättyessä 11,2 (12,8) prosenttia. Uusia lainoja nostettiin 
vuoden 2010 aikana 557,6 (876,4) miljoonaa euroa. Koko lai-
nakanta oli vuoden päättyessä 3 137,8 (3 211,8) miljoonaa euroa 
kertyneet korot mukaan lukien. Lainasaamisten tuotto oli 3,9 
(4,0) prosenttia.

Yritysrahoituksen lainakanta, milj. euroa 
2000 2005 2010 Tuotto-%

Takaisinlainat 1 269,1 534,9 1 684,9 4,1
Sijoituslainat 305,2 541,0 1 453,0 3,7

Yhteensä 
(sisältää kertyneet korot) 1 574,3 1 076,0 3 137,8 3,9
Osuus sijoituksista % 11 5 11

Edellä mainitut sijoitukset yhteensä muodostavat korkosijoitusten 
luokan. Kaikkiaan näiden sijoitusten osuus sijoituskannasta oli 
41,5 (50,6) prosenttia ja tuotto 2,0 (12,6) prosenttia.

Noteerattujen ja noteeraamattomien osakesijoitusten sekä 
pääomasijoitusten osuus sijoituksista oli 42,7 (34,7) prosenttia. 
Niiden arvo nousi vuonna 2010 pörssikurssien nousun ja 
osakkeiden ostojen seurauksena 12 011,8 (8 730,8) miljoonaan 
euroon. Kotimaisten osakesijoitusten osuus tästä oli noin 42,7 
(41,1) prosenttia eli noin 5 134,0 (3 218,2) miljoonaa euroa. 
Noteeratuista osakesijoituksista kotimaisten osuus oli 43,5 (40,9) 
prosenttia. Osakesijoitusten käyvin arvoin laskettu tuotto kohosi 
20,6 (28,3) prosenttiin.

Osake-, valuutta- ja korkojohdannaisia käytetään sekä 
suojaustarkoituksiin että sijoitusjakauman muokkaamiseen. 
Johdannaisten käytön seurauksena osakesijoitusten riskin 
mukainen määrä poikkesi vuoden lopussa niiden markkina-arvon 
mukaisesta määrästä. Työeläkelaitosten yhdessä sopimalla tavalla 
laskettuna niiden riskin mukainen määrä oli 11 853,6 miljoonaa 
euroa eli 42,2 prosenttia sijoituksista. Korkojohdannaisten 
vaikutus on huomioitu edellä ilmoitetussa joukkolainasalkun 
keskimääräisessä juoksuajassa.

Ilmarisen omistajapolitiikan vastuullisen sijoittamisen 
periaatteiden mukaisesti sijoituskohteen kanssa käynnistetään 
vaikuttamisprosessi, mikäli sen toiminta ei vastaa Ilmarisen 

sijoituskohteilleen asettamia kriteerejä. Mikäli vaikuttamisprosessi 
ei johda haluttuun lopputulokseen, sijoitus myydään. Lisäksi 
sellaisten sijoituskohteiden hankkimisesta pitäydytään, joiden 
toiminta ei täytä asetettuja kriteereitä. Vuoden 2010 aikana Ilma-
rinen oli mukana 283 vaikuttamisprosessissa. 

Kiinteistösijoitukset olivat vuoden 2010 lopussa 3 028,4 
(2 575,6) miljoonaa euroa. Muutos edelliseen vuoteen oli 17,6 
prosenttia. Kiinteistösijoitusten osuus oli 10,8 (10,2) prosenttia, 
josta epäsuoria sijoituksia oli 1,4 prosenttiyksikköä. Suoraan 
omistettuja kiinteistöjä oli 2 623,6 miljoonaa euroa. Ilmarisen 
kiinteistöjen käyttöaste säilyi korkeana ja oli vuoden lopussa 94,7 
(95,8) prosenttia.

Kiinteistöjen arvot kääntyivät nousuun Ilmariselle vahvoilla 
osamarkkinoilla kuten Helsingin ydinkeskustassa. Näillä osa-
markkinoilla myös vuokratasot kehittyivät positiivisesti. Yhtiön 
kiinteistösijoitusten kokonaistuotto oli 9,0 (-0,6) prosenttia. 
Suoraan omistettujen kiinteistöjen tuotto oli 9,4 (5,0) prosenttia. 
Suorien kiinteistösijoitusten tuottoa nosti 88,0 miljoonan euron 
arvonmuutostuotto. Ennen arvonmuutoksia suorien kiinteistösi-
joitusten nettotuotto oli 5,7 prosenttia. Epäsuorien kiinteistösijoi-
tusten tuotto oli 6,1 (-27,1) prosenttia. 

Hyödykesijoitukset sekä sijoitukset absoluuttisen tuoton 
rahastoihin kuuluvat TELAn suosituksen mukaisessa jaottelussa 
muihin sijoituksiin. Vuoden lopussa muiden sijoitusten osuus oli 
noin 5,0 (4,5) prosenttia sijoitusvarallisuuden markkina-arvosta. 
Tästä absoluuttisen tuoton rahastojen osuus oli 618,8 miljoonaa 
euroa ja hyödykesijoitusten osuus 1,9 miljoonaa euroa. Abso-
luuttisen tuoton rahastot tuottivat keskimäärin 7,0 prosenttia 
sitoutuneelle pääomalle.

Riskienhallinta
Ilmarisen riskienhallinnan tavoitteena on estää yhtiön toimintaa 
uhkaavien riskien toteutuminen, minimoida toteutuneiden 
riskien aiheuttamat taloudelliset ja muut vahingot sekä turvata 
toiminnan jatkuvuus. Tavoitteena on toisaalta, että yhtiö voi 
hyödyntää hallitun riskinoton tarjoamat mahdollisuudet lii-
ketoiminnassa, erityisesti sijoitustoiminnassa. Olennaisinta on 
vakuutettujen, eläkkeensaajien ja vakuutuksenottajien oikeuksien 
turvaaminen kaikissa tilanteissa. 
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Sijoitustoiminnan riskienhallinnan viitekehyksenä toimii 
työeläkevakuutusyhtiöille säädetty vakavaraisuussäännöstö sekä 
vastuuvelan kattamista koskeva säännöstö. Vakavaraisuusvaa-
timukset riippuvat sijoitusten riskillisyydestä. Katesäännösten 
päätarkoituksena on riskikeskittymien välttäminen.  Sijoitusten 
luokittelu tapahtuu sekä katesäännöksissä että vakavaraisuus-
vaatimuksia laskettaessa samojen periaatteiden mukaisesti ja 
sijoitusten todelliseen riskiin perustuen. Ilmarinen kantaa vastuu-
velkansa kattamiseen ja tuottovaatimukseen liittyvän sijoitusris-
kin. Osakesijoitusten hintariskistä kannetaan kuitenkin koko työ-
eläkejärjestelmän tasolla osuus, joka vastaa kymmentä prosenttia 
vakavaraisuuslaskennan perusteena olevasta vastuuvelasta. 

Ilmarisella on yhtiön koko toiminnan kattava, hallituksen 
vuosittain hyväksymä riskienhallintasuunnitelma. Riskienhallin-
nan yhtiötasoista seurantaa, arviointia ja kehittämistä varten on 
organisaatioyksiköiden edustajista muodostuva riskienhallinta-
toimikunta, joka muun muassa päivittää puolivuosittain yhtiöön 
kohdistuvien riskien arvion. Riskiarvio käsiteltiin ja riskienhallin-
tasuunnitelma vahvistettiin hallituksen tarkastusvaliokunnassa ja 
hallituksessa tammikuussa 2010. 

Yhtiön riskienhallinta mukaan lukien sijoitustoiminnan riskien 
valvonta ja hallitusraportointi sisältyvät yhtiön aktuaaritoimesta 
ja riskienhallinnasta vastaavan johtajan vastuualueeseen. Näin 
varmistetaan sijoitustoiminnan raportoinnin ja riskienvalvonnan 
riippumattomuus riskiä ottavasta toiminnosta. Yhtiötasoisen 
riskienhallinnan kehittäminen jatkui vahvistetun kokonais-
suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2010 on erityisesti keskitytty 
operatiivisten riskien hallinnan kehittämiseen.

Riskienhallintaa selostetaan tarkemmin tilinpäätöksen liitetie-
doissa.

Henkilöstö
Ilmarinen konsernissa oli vuonna 2010 töissä keskimäärin 634 
henkilöä, kun vastaava määrä vuotta aikaisemmin oli 658. Emo-
yhtiö Ilmarisessa työssä olevia oli keskimäärin 545 (536). Tässä 
luvussa on mukana 76 (72) osa-aikaista työntekijää, joiden 
työpanos on keskimääriä laskettaessa oikaistu kokoaikaisten 
henkilöiden työaikaa vastaavaksi. Perhevapailla ja muilla palkat-
tomilla vapailla oli vuoden aikana keskimäärin 54 (52) henki-
löä. Vuoden lopussa työsuhteessa emoyhtiö Ilmariseen oli 589 
(586) henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa oli 573 (558).

Erityisen tärkeitä teemoja Ilmarisen toimintakulttuurissa 
olivat vuonna 2010 muutosjohtaminen ja työyhteisöjen tuki, 
koska Ilmarisen organisaatiota muokattiin paikoin perinpoh-
jaisesti. Toimintamallin muutoksella tähdätään siihen, että 
organisaatio on entistä asiakaslähtöisempi. Muutokset koskivat 
suoraan noin puolta henkilöstöstä ja välillisesti jokseenkin 
kaikkia. 

Paras työpaikka -kilpailun tuloksista poimittiin keskeiset 
kehittämiskohteet ja vietiin ne systemaattisesti osastojen ja 
esimiesten tuloskorteille. Tavoitteissa painotettiin viestintä- ja 
vuorovaikutustaitoja. Esimiestyötä mittaavan kyselyn tulokset 
osoittivat myönteistä kehitystä toista kertaa peräkkäin. Paras 
työpaikka -tutkimuksen tulokset sen sijaan notkahtivat, mutta 
olivat edelleen korkealla tasolla. Ilmarinen sijoittui toiselle sijalle 
suurten yritysten sarjassa. 

Ilmarisessa kehitettiin niin johdon kuin koko henkilöstönkin 
pitkän aikavälin palkitsemista. Hallitus päätti tammikuussa 
2010 yhtiön johtoa ja avainhenkilöitä koskevan pitkän aikavälin 
palkitsemisjärjestelmän perustamisesta. Järjestelmän piiriin 
kuuluu noin 50 henkilöä. Palkkion määrä riippuu ennalta 
asetettujen kriteerien täyttymisestä kolmen vuoden ansainta-
jakson aikana, ja palkkio maksetaan seuraavien neljän vuoden 
kuluessa. Ilmarisen henkilöstörahasto puolestaan perustettiin 
vuoden 2010 lopulla. Rahastoon kuuluu koko henkilökunta 
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lukuun ottamatta niitä, jotka ovat johdon pitkän aikavälin pal-
kitsemisjärjestelmän piirissä. Rahastoa hallinnoivat henkilöstön 
valitsemat valtuusto ja hallitus. Ilmarisen hallitus päättää vuosit-
tain voittopalkkioista, joilla rahastoa kerrytetään. Kriteerit ovat 
samat kuin johdonkin järjestelmässä.

Lyhyen aikavälin palkitsemisen piirissä on koko henkilökunta. 
Nämä vuositason palkkiot perustuvat yhtiön, yksikön ja henkilö-
kohtaisen tason tavoitteiden toteutumiseen.

Tietotekniikka
Eläkejärjestelmien muutostyöt käynnistyivät vuoden 2012 alussa 
voimaantulevia lainmuutoksia silmällä pitäen. Loppuvuodesta 
valmistuneen liiketoiminnan ja tietojärjestelmien kehitysohjelman 
mukaisesti varsinaiset korvaus- ja vakuutustuotannon proses-
sien ja tietotekniikan uudistustyöt käynnistyvät vuonna 2011. 
Sijoitustoiminnassa merkittävin hanke on ollut lainajärjestelmän 
uudistaminen. Syksyllä päätettiin tulevien työasemapalvelujen 
arkkitehtuurista ja ohjelmistovalinnoista. Kyse on 2000-luvun 
laajimmasta työasema-, toimisto-ohjelmisto- ja viestintäpalvelujen 
muutoksesta, joka tuo näiltä osin uudet työvälineet kaikille ilma-
rislaisille vuoden 2011 aikana.

Uuden kilpailuttamiseen perustuvan tietojärjestelmien 
hankintamallin mukaisesti sovittiin Tiedon kanssa yhteistyön 
jatkamisesta niin, että emoyhtiö ottaa vastuun asiakkuudesta ja 
tietojärjestelmätoimituksista yhteisyhtiö TietoIlmarisen keskit-
tyessä nykyjärjestelmien ylläpitoon ja eläketoimialaa koskevaan 
asiantuntijapalveluun. Tulevia tietojärjestelmähankintoja silmällä 
pitäen on neuvoteltu yhtenäisiin ehtoihin pohjautuvat puiteso-
pimukset myös muutaman muun merkittävän tietojärjestelmä-
toimittajan kanssa. Työeläkejärjestelmän yhteisiä tietojärjestelmiä 
ja rekistereitä hoitavan AREKin palvelutoiminta on kehittynyt 
tavoitteiden mukaisesti.

Liikekulut 
Ilmarisen kustannustehokkuus säilyi tilivuonna hyvänä. Vakuu-
tusmaksun hoitokustannustulolla rahoitettavat kulut kasvoivat 
4,6 miljoonalla eurolla eli 5,3 prosenttia. Hoitokulusuhde eli 
edellä mainittujen liikekulujen suhde saatuihin hoitokustan-
nusosiin oli 74 (76) prosenttia. Toiminnan tehokkuus koituu 
asiakashyvitysten kautta Ilmarisen asiakkaiden hyväksi.

Ilmarisen kokonaisliikekulut olivat yhteensä 128,0 (121,4) 
miljoonaa euroa eli 5,5 prosenttia korkeammat kuin edellisenä 
vuonna. Yksittäisistä kulueristä kasvoi merkittävästi tietotek-
niikkakustannuksiin sisältyvä AREK-kustannus, joka nousi 14,8 
miljoonaan euroon eli 47 prosenttia. Vuodelta 2010 aktivoitiin 
5,8 miljoonaa euroa tietojärjestelmien lisenssi- ja kehityskus-
tannuksia. Aktivointeihin sisältyy myös 2,8 miljoonaa euroa 
AREKille maksettua ennakkomaksua.

Lakisääteiset maksut, 13,2 miljoonaa euroa, rahoitetaan 
erillisellä vakuutusmaksuun sisältyvällä lakisääteisten maksujen 
osalla. Nämä maksut ovat Eläketurvakeskuksen kustannus-
osuus, Vakuutusvalvontaviraston valvontamaksu ja oikeushal-
lintomaksu. 

Sijoitustoiminnan liikekulut olivat 15,4 (14,1) miljoonaa 
euroa eli 0,05 prosenttia sijoitusten yhteismäärästä. Ne rahoi-
tetaan sijoitustoiminnan tuotoilla. Työkyvyn ylläpitotoiminnan 
kulut, jotka rahoitetaan vakuutusmaksuun sisältyvällä työky-
vyttömyysriskin hallintaosalla, olivat 7,4 (6,9) miljoonaa euroa. 
Kustannuserän kasvu selittyy asiakkaiden työkyvyn ylläpitoon 
tehdyistä panostuksista, kuten esimerkiksi koulutuksesta.

Hallinto ja organisaatio
Ilmarisen hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 16.11.2010 
silloisen puheenjohtajistonsa jatkamaan tehtävässään vuonna 
2011. Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii siten myös 
vuonna 2011 Metso Oyj:n toimitusjohtaja, vuorineuvos Jorma 
Eloranta, ja varapuheenjohtajina jatkavat Tekniikan Akateemis-
ten Liitto TEK:n hallituksen puheenjohtaja Merja Strengell sekä 
Kone Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin. Strengell 
toimii puheenjohtajan ensisijaisena varahenkilönä.

Hallintoneuvosto nimitti kokouksessaan 16.11.2010 uusina 
jäseninä hallitukseen Elinkeinoelämän Keskusliiton toimitus-
johtajan Mikko Pukkisen. Hallituksesta jäi pois Leif Fagernäs. 
Muilta osin hallituksessa jatkavat entiset jäsenet ja varajäsenet. 
Hallituksen varajäsenet kutsutaan aina hallituksen kokouksiin, 
mutta varajäsenellä on äänioikeus ainoastaan silloin, kun vas-
taava varsinainen jäsen ei ole paikalla. 

Hallitus valitsi kokouksessaan 26.1.2011 puheenjohtajak-
seen edelleen Hannu Syrjäsen. Varapuheenjohtajikseen hallitus 
valitsi puheenjohtaja Lauri Lylyn ja toimitusjohtaja Mikko 
Pukkisen. Lyly toimii puheenjohtajan ensisijaisena varamiehenä. 
Puheenjohtajisto toimii myös hallituksen nimitys- ja palkitse-
misvaliokuntana.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat toimitusjohtaja George 
Berner puheenjohtajana sekä pääsihteeri Leila Kostiainen, 
lakiasiainjohtaja Hannu Rautiainen ja rahoitusjohtaja Kristian 
Pullola jäseninä.
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Ilmarisen hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 16.11.2010 
myös vaalivaliokunnan jäsenet. Vaalivaliokunnan toimikausi alkoi 
heti ja päättyy vuoden 2011 viimeisen hallintoneuvoston kokouk-
sen päättyessä.

Vaalivaliokunnan puheenjohtajana jatkaa vuorineuvos Jorma 
Eloranta ja varapuheenjohtajana puheenjohtaja Esa Vilkuna. 
Valiokunnan muut jäsenet ovat hallituksen puheenjohtaja 
Antti Herlin, pääsihteeri Leila Kostiainen, Hannu Syrjänen 
sekä puheenjohtaja Matti Viljanen. Vaalivaliokunnan kuudesta 
jäsenestä puolet on vakuutuksenottajien ja puolet vakuutettujen 
hallintoneuvoston edustajien ehdottamia henkilöitä.

Ilmarinen antaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhtey-
dessä erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään.

Ilmarisen tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy.
Ilmarisen organisaatiota muutettiin 1.1.2010 alkaen. Organi-

saatiomuutoksella tavoiteltiin selkeämpää yhteyttä yhtiön strate-
giaan. Se johti myös vastuualuemuutoksiin yhtiön johtoryhmän 
eräiden jäsenten kesken. 

Vakuutus- ja korvaustoiminta sekä niihin liittyvä asiakaspal-
velu keskitettiin eläkevakuutukset-linjalle ja asiakkuuksien hoito 
asiakkuudet-linjalle. Aktuaaritoimi ja riskienhallinta erotettiin 
omaksi linjakseen entiseltä talous ja riskienhallinta-linjalta.  
Markkinoinnin asemaa vahvistettiin keskittämällä siihen liittyviä 
toimintoja asiakkuudet-linjalle, jolle kuuluvat myös asiakasyri-
tysten työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvät asiat. Henkilöstön 
kehittämistä painotettiin viestintä- ja henkilöstölinjan sisäisillä 
muutoksilla.

Konserni
Ilmarisen konserniin kuuluu emoyhtiö Ilmarisen lisäksi pääasi-
assa kiinteistöyhtiöitä. TietoIlmarinen kuuluu Ilmarisen konser-
niin äänivallan perusteella, sillä Ilmarisen osuus TietoIlmarisen 
osakkeiden tuottamista äänistä on 70 prosenttia, vaikka osuus 
osakepääomasta on 30 prosenttia. Tytäryhtiöiden lukumäärä oli 
31.12.2010 yhteensä 168. Vakuutusosakeyhtiö Garantia ja Kruu-
nuvuoren Satama Oy ovat Ilmarisen osakkuusyhtiöitä.

Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ja Pohjantähti Keski-
näinen Vakuutusyhtiö ovat Ilmarisen omistusyhteysyrityksiä.

Takuupääoma
Ilmarisella on 22 994 653,31 euron suuruinen takuupääoma, 
joka jakautuu 13 672 takuuosuuteen. Takuupääoman omistajat ja 
näiden osuudet takuupääomasta olivat 31.12.2010 seuraavat:

Takuuosuuksia %-osuus
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 13 412 98,1
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö 260 1,9
Yhteensä 13 672 100,0

Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 26.1.2011 esittää kevään 
2011 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että takuupääoma maksetaan 
kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli yhtiökokous hyväksyy esityk-
sen, takuupääoman maksaminen kertyneine korkoineen tapah-
tuu, kun takuupääomaan liittyvät yhtiöjärjestyksen muutokset on 
rekisteröity ja tarvittavat viranomaisluvat on saatu.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat 
Taloudelliseen toimintaympäristöön liittyy huomattavia epävar-
muustekijöitä, jotka samalla merkitsevät haasteita sijoitustoimin-
nalle. Alkuvuonna 2011 Ilmarisen vakavaraisuus on ollut lievässä 
nousussa.

Alkuvuodesta 2011 käytiin Fingrid Oyj:n omistusjärjestelyistä 
neuvotteluja, joiden tuloksena Ilmarinen lisää yhtiössä omis-
tustaan huomattavasti. Neuvottelujen yhteydessä tehdyn arvon-
määrityksen perusteella Ilmarisen jo omistamien Fingrid Oyj:n 
osakkeiden arvo ylitti merkittävästi tilinpäätöksessä 31.12.2010 
käytetyn hankinta-arvon. Näiden osakkeiden käypä arvo tullaan 
ottamaan huomioon vasta, kun omistusjärjestely on loppuunsaa-
tettu.

Tulevaisuuden näkymät 
Yhteiskunnassa käytävän keskustelun perusteella on todennä-
köistä, että työeläke-etuuksien määräytymisperusteisiin tehdään 
joitakin muutoksia päämääränä työurien yleinen pidentäminen. 
Työssä jaksamisen, työurien pituuden ja työhyvinvoinnin paran-
tamiseksi tehdyn työn vaikutukset eläkkeelle siirtymisen myö-
hentymiseen riippuvat kuitenkin myös siitä, jatkuuko taantuman 
jälkeinen nopean talouskasvun vaihe vai tasaantuuko kehitys 
nopeastikin. 

Haasteellisena säilyvässä toimintaympäristössä yhtiön menes-
tys riippuu erityisen paljon sen kilpailukyvystä. Oman toiminnan 
kehittämisen rinnalla yhtiön vahvimpia kilpailuvaltteja on 
kumppanuus OP-Pohjola-ryhmän kanssa, jolla on maanlaajuinen 
palveluverkko ja kattava finanssialan palveluvalikoima. 

Ilmarinen jatkaa systemaattisesti vuonna 2012 päättyvälle kol-
mivuotiskaudelle vahvistettua strategiaa. Yhtiön toimintamallin 
uudistus 2009–2010 tähtää ennen kaikkea entistä parempaan 
kykyyn vastata asiakkaiden tarpeisiin. Sama tavoite on myös 
vuonna 2010 hyväksytyllä asiakasstrategialla, jota yrityskuvan 
vahvistaminen tukee.

Yhtenä vakavaraisimmista työeläkeyhtiöistä Ilmarisella on 
edellytykset jatkaa pitkän aikavälin hyviä tuottoja tavoittelevaa 
sijoitustoimintaansa. Tämän ohella yhtiön kustannustehokkuu-
den parantaminen säilyy keskeisenä lähivuosien tavoitteena. 
Ilmarinen arvioikin suhteellisen asemansa työeläkeyhtiöiden 
hyvityskilpailussa säilyvän pitkällä aikavälillä hyvänä. 
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EmoYHTIö KonSERnI
Milj. € 2010 2009 2010 2009

Vakuutustekninen laskelma

Vakuutusmaksutulo 3 383,2 3 184,1 3 383,2 3 184,1 

Sijoitustoiminnan tuotot              5 174,5 5 759,8 5 159,2 5 744,4 

Korvauskulut
Maksetut korvaukset –3 301,9 –3 089,7 –3 302,1 –3 088,9
Korvausvastuun muutos

Kokonaismuutos –1 409,1 –324,1 –1 409,1 –324,1
Vastuunsiirrot 318,7 14,1 318,7 14,1
Kannansiirrot - –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

Vakuutusmaksuvastuun muutos
Kokonaismuutos –638,5 –1 672,8 –638,5 –1 672,8
Vastuunsiirrot 526,4 23,3 526,4 23,3
Kannansiirrot - –5,6 - –5,6

–112,2 –1 655,0 –112,2 –1 655,0

Liikekulut –75,9 –72,9 –76,1 –71,4

Sijoitustoiminnan kulut –3 975,4 –3 805,8 –3 966,1 –3 797,3

Vakuutustekninen tulos 2,0 6,7 –4,4 2,0

muu kuin vakuutustekninen laskelma

Vakuutustekninen tulos 2,0 6,7 –4,4 2,0

Muut tuotot 0,5 0,7 2,7 2,0

Muut kulut –1,2 –1,4 –1,2 –1,3

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta –1,8 –2,7 –2,3 –3,4

Voitto (tappio) varsinaisesta toiminnasta –0,5 3,4 –5,3 –0,7

Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos 5,4 0,5 - -

5,4 0,5 - -

Vähemmistöosuudet - - –0,4 –0,8

Tilikauden voitto (tappio) 4,9 3,9 –5,6 –1,5

Tuloslaskelma
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 EmoYHTIö KonSERnI
Milj. € 2010 2009 2010 2009

Vastaavaa
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 1,4 0,8 1,4 0,8

Ennakkomaksut 7,3 2,1 6,5 2,1

8,6 2,9 7,8 2,9
Sijoitukset

Kiinteistösijoitukset
Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet 1 280,5 1 205,0 2 013,4 1 752,4

Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä 768,6 605,9 - -
Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä 13,7 7,0 13,7 7,0

2 062,9 1 817,8 2 027,1 1 759,4
Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistuyhteysyrityksissä

Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä 0,2 0,2 - -

Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 38,0 16,0 35,0 15,6
Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä 199,2 13,5 199,2 13,5

237,3 29,6 234,2 29,0
Muut sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 12 337,9 9 617,8 12 337,9 9 617,8

Rahoitusmarkkinavälineet 7 299,4 8 117,0 7 299,4 8 117,0

Kiinnelainasaamiset 1 011,4 1 206,5 1 011,4 1 206,5

Muut lainasaamiset 1 901,6 1 967,0 1 901,6 1 967,0
Talletukset - 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

Saamiset
Ensivakuutustoiminnasta

Vakuutuksenottajilta 135,2 77,6 135,2 77,6

Muut saamiset 1 785,1 2 245,0 1 754,1 2 240,6

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

Muu omaisuus
Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 1,3 1,6 1,3 1,8

Muut aineelliset hyödykkeet 1,7 1,7 1,7 1,7

3,0 3,4 3,0 3,5
Rahat ja pankkisaamiset 282,8 90,7 283,6 91,8

285,8 94,0 286,6 95,3
Siirtosaamiset

Korot ja vuokrat 204,3 195,4 204,8 195,6

Muut siirtosaamiset 24,7 12,2 24,0 12,5

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

Vastaavaa yhteensä 27 294,3 25 551,8 27 227,8 25 494,9

Tase
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              EmoYHTIö              KonSERnI
Milj. € 2010 2009 2010 2009

Vastattavaa
Oma pääoma

Takuupääoma 23,0 23,0 23,0 23,0

Muut rahastot
Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot 74,9 72,0 74,9 72,0

Muut rahastot - - 0,6 0,6

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

Edellisten tilikausien voitto (tappio) - - –41,4 –36,0

Tilikauden voitto (tappio) 4,9 3,9 –5,6 –1,5

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

Vähemmistöosuudet - - 20,5 21,4

Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero 2,4 7,8 - -

2,4 7,8 - -
Vakuutustekninen vastuuvelka

Vakuutusmaksuvastuu 14 466,4 13 827,9 14 466,4 13 827,9

Korvausvastuu 10 191,0 8 781,8 10 191,0 8 781,8

24 657,4 22 609,7 24 657,4 22 609,7
Velat

Ensivakuutustoiminnasta 16,8 29,4 16,8 29,4

Lainat rahoituslaitoksilta - - - 0,2
Muut velat 2 106,0 2 360,4 2 069,8 2 329,7

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

Siirtovelat 408,9 445,6 411,9 446,4

Vastattavaa yhteensä 27 294,3 25 551,8 27 227,8 25 494,9
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EmoYHTIö KonSERnI
Milj. € 2010 2009 2010 2009
Liiketoiminnan rahavirta

Voitto (tappio) varsinaisesta toiminnasta –0,5 3,4 –5,3 –0,7

Oikaisut
Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos 2 047,7 1 996,9 2 047,7 1 996,9

Sijoitusten arvonalentumiset ja arvonkorotukset 97,7 –328,3 90,9 –330,6

Suunnitelman mukaiset poistot 10,8 11,3 51,8 45,5

Muut oikaisut –758,0 –891,1 –757,5 –890,3

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 397,7 792,1 1 427,6 820,7

Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten
lisäys (–) / vähennys (+) 380,9 106,5 408,2 108,0
Lyhytaikaisten korottomien velkojen
lisäys (+) / vähennys (–) –303,8 1 724,1 –307,2 1 726,4

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 474,8 2 622,7 1 528,7 2 655,1

Maksetut välittömät verot –1,8 –2,7 –2,3 –3,4

Rahavirta ennen satunnaisia eriä 1 473,0 2 620,1 1 526,3 2 651,7
Liiketoiminnan rahavirta 1 473,0 2 620,1 1 526,3 2 651,7

Investointien rahavirta
Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat) –17 117,0 –20 064,2 –17 026,8 –20 048,3
Luovutustulot sijoituksista (pl. rahavarat) 15 843,7 17 418,4 15 699,0 17 370,7
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä
muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto) –6,7 –2,4 –5,8 –1,7

Investointien rahavirta –1 279,9 –2 648,2 –1 333,6 –2 679,3

Rahoituksen rahavirta
Maksetut takuupääoman korot ja muu voitonjako -1,0 -1,5 -1,0 -1,5

Rahoituksen rahavirta -1,0 -1,5 -1,0 -1,5

Rahavarojen muutos 192,2 –29,6 191,8 –29,1

Rahavarat tilikauden alussa 90,7 120,3 91,8 121,0
Rahavarat tilikauden lopussa 282,8 90,7 283,6 91,8

Rahoituslaskelma
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Tilinpäätös laaditaan kirjanpito-, osakeyhtiö- ja vakuutusyhtiölain 
sekä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain mukaisesti. Lisäksi 
tilinpäätöksessä noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tusta vakuutusyhtiön tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä, 
sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia laskuperusteita sekä 
Finanssivalvonnan antamia määräyksiä ja ohjeita. 

Konsernitilinpäätös
Konsernitilinpäätökseen yhdistellään emoyhtiön lisäksi kaikki 
tytäryritykset, joissa emoyhtiöllä on suoraan tai välillisesti yli 
puolet äänivallasta. Ilmarisen tytäryritykset, tietotekniikkapal-
veluja Ilmariselle tuottavaa tytäryhtiötä lukuun ottamatta, ovat 
kiinteistöyhtiöitä.

Konsernitilinpäätös laaditaan emoyhtiön ja tytäryhtiöiden 
tuloslaskelmien, taseiden ja liitetietojen yhdistelminä, joista 
eliminoidaan yhtiöiden väliset saamiset ja velat, tuotot ja kulut, 
voitonjako sekä keskinäinen osakeomistus. Vuoden aikana han-
kitut tytäryhtiöt yhdistellään hankintahetkestä lähtien ja vuoden 
aikana myydyt yhtiöt yhdistellään myyntihetkeen saakka. Tulok-
sesta ja omasta pääomasta erotetaan vähemmistön osuus omaksi 
eräkseen.

Konsernin keskinäinen osakeomistus eliminoidaan hankin-
tamenomenetelmää käyttäen. Syntynyt konserniaktiiva jaetaan 
tytäryhtiöiden omaisuuserille ja poistetaan näiden poistosuunni-
telman mukaan. 

Kiinteistötytäryhtiöosakkeisiin tehdyt arvonalentumiset, 
arvonalentumisen palautukset ja arvonkorotukset on peruutettu 
konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Vastaavat kirjaukset on käypien 
arvojen puitteissa kohdistettu konsernitaseessa tytäryhtiöiden 
omistamille kiinteistöille.

Osakkuusyritykset eli yritykset, joiden osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä Ilmarisen konsernin omistus on 20–50 prosenttia, 
yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. 

20–50 prosentin omistuksia asunto- ja kiinteistöyhtiöistä ei 
kuitenkaan yhdistellä. Tämän merkitys konsernin tulokseen ja 
vapaaseen omaan pääomaan on vähäinen. 

Konsernituloslaskelmaan sisältyy konsernin osuus osakkuus-
yritysten tuloksista. Konsernitaseessa osakkuusyritysten hankinta-
menoon on lisätty konsernin osuus hankinnan jälkeen kertyneistä 
tuloksista.

Sijoitusten kirjanpitoarvo
Rakennukset ja rakennelmat esitetään taseessa suunnitelmapois-
toilla vähennetyn hankintamenon määräisinä, tai ne on kirjattu 
sitä alempaan käypään arvoon. Hankintamenoon sisällytetään 
hankinnasta aiheutuneet muuttuvat menot. Kiinteistöosakkeet 
sekä maa- ja vesialueet esitetään taseessa hankinnasta aiheutunei-
den muuttuvien menojen tai niitä alemman käyvän arvon määräi-
sinä. Joidenkin kiinteistösijoitusten arvoja on aiempina vuosina 
korotettu. Suunnitelmapoisto vähennetään myös rakennuksiin 
kohdistuvista tuloutetuista arvonkorotuksista.

Sijoitusomaisuudeksi katsottavat muut osakkeet ja osuudet 
esitetään taseessa hankinnasta aiheutuneiden muuttuvien 
menojen tai niitä alemman käyvän arvon määräisinä. Joidenkin 
osakkeiden arvoja on aiempina vuosina korotettu. 

Rahoitusmarkkinavälineet esitetään hankintamenon tai 
tätä alemman todennäköisen arvon määräisinä. Korkotason 
vaihtelusta aiheutuvia arvonmuutoksia ei kuitenkaan kirjata. 
Rahoitusmarkkinavälineiden nimellisarvon ja hankintamenon 
erotus jaksotetaan korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi rahoi-
tusmarkkinavälineen juoksuaikana. Vastaerä merkitään hankinta-
menon lisäykseksi tai vähennykseksi. 

Hankintameno on laskettu lajikohtaisesta keskihinnasta. 
Käyttöomaisuudeksi katsottavat osakkeet ja osuudet esitetään 

taseessa pysyvillä arvonalennuksilla vähennetyn hankintamenon 
määräisenä. Hankintameno lasketaan fifo-menetelmää käyttäen.

Saamisiksi katsottavat sijoitukset esitetään taseessa nimellisar-
von tai tätä alemman käyvän arvon määräisinä.

Sijoituksista aikaisemmin tehdyt arvonalennukset palautetaan 
tulosvaikutteisesti hankintamenoon käyvän arvon nousua vastaa-
valta osuudelta.

Tilikauden aikana on käytetty osake-, korko-, luottoriski-, 
raaka-aine- ja valuuttajohdannaisia. Kirjanpidossa ei sovelleta 
suojauslaskentaa, vaikka osa johdannaisliiketoimista toimii 
tehokkaina suojauksina. Vakavaraisuudessa ja katelaskennassa 
on käsitelty suojaavina kaikki valuuttajohdannaiset, jotka olivat 
tilinpäätöshetkellä tehokkaita suojauksia. Johdannaissopimukset 
merkitään taseeseen hankintamenon määräisinä tai sitä alempaan 
käypään arvoon sopimuskohtaisesti tai sopimuskokonaisuuksina, 
jos yksittäiset sopimukset on määritelty tekohetkellä kuuluvaksi 
samaan johdannaisstrategiaan. Suljettujen ja erääntyneiden sekä 

Tilinpäätöksen liitetiedot
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
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vuodesta 2010 lähtien lisäksi sellaisten johdannaisten, joiden 
arvonmuutos on maksettu tai saatu juoksuaikana (esim. futuurit), 
tulos on kirjattu täysimääräisesti tulosvaikutteisesti.

Johdannaissopimuksista aiheutuvat vastuut ja johdannais-
kaupan vakuudeksi annetut sekä taseeseen sisältymättömät vas-
taanotetut vakuudet on eritelty liitetiedossa. Rahoitusvakuuslain 
mukaisessa siirrossa käteisenä saatu vakuus on kirjattu velaksi 
taseeseen. Saatuja arvopaperivakuuksia ei ole edelleen myyty.

muun omaisuuden kuin sijoitusten kirjanpitoarvo
Aineettomat hyödykkeet ja kalusto esitetään taseessa suunnitel-
mapoistoilla vähennetyn hankintamenon määräisinä. Hankinta-
menoon sisällytetään hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet 
muuttuvat menot.

Vakuutusmaksusaamiset ja muut saamiset merkitään taseeseen 
nimellisarvoon tai tätä alempaan todennäköiseen arvoon.

Suunnitelmapoistojen perusteet
Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua pois-
tosuunnitelmaa. Rakennusten ja rakennelmien suunnitelman 
mukaiset poistot on laskettu rakennuskohtaisesta hankintame-
nosta ja tuloutetusta arvonkorotuksesta rakennuksen arvioidun 
taloudellisen käyttöiän mukaan tasapoistoin. Uusina hankittujen 
kiinteistöjen poistoajat ovat seuraavat:

Asuin- ja toimistorakennukset 50 vuotta
Hotelli-, myymälä- ja teollisuusrakennukset 40 vuotta
Rakennusten ainesosat 10 vuotta
Muut aktiivat EVL
Tuloutetut arvonkorotukset kuten rakennus

Joillekin kiinteistöille on määritetty 20 prosentin jäännösarvo.

Aineettomien hyödykkeiden ja kaluston suunnitelman mukaiset 
poistot on laskettu hyödykeryhmäkohtaisesta hankintamenosta 
hyödykeryhmän arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan tasa-
poistoin.

Aineettomat oikeudet  
(atk-ohjelmien käyttöoikeudet) 5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot 5 vuotta
Kuljetusvälineet ja atk-laitteet 5 vuotta
Muu kalusto 10 vuotta

Sijoitusten arvonkorotukset
Maa- ja vesialueiden, rakennusten ja arvopapereiden arvoja 
voidaan korottaa. Sijoitusomaisuudeksi katsottavien hyödyk-
keiden arvonkorotusten vastaerät kirjataan tuloslaskelmaan ja 
käyttöomaisuudeksi katsottavien hyödykkeiden arvonkorotusten 
vastaerät arvonkorotusrahastoon. Jos arvonkorotus osoittautuu 
aiheettomaksi, tuloutettu arvonkorotus oikaistaan tulosvaikuttei-
sesti ja rahastoitu arvonkorotus peruutetaan taseessa.

Rakennusten tuloutettu arvonkorotus poistetaan suunnitelman 
mukaan.

Sijoitusten käypä arvo ja arvostuserot
Tilinpäätöksen liitetiedoissa kerrotaan tase-eräkohtaisesti sijoitus-
ten jäljellä oleva hankintameno sekä sijoitusten ja johdannaisso-
pimusten kirjanpitoarvo ja käypä arvo. Kahden ensiksi mainitun 
arvon erotus muodostuu sijoitusten arvonkorotuksista. Kahden 
viimeksi mainitun arvon erotus osoittaa taseeseen kirjaamattomat 
arvostuserot.

Kiinteistösijoitusten käypä arvo on määritetty kohteittain 
käyttäen ensisijaisesti tuottoarvomenetelmää. Sitä täydentävänä 
menetelmänä on käytetty kauppa-arvomenetelmää, jonka perus-
tana ovat alueelliset kauppahintatilastot. Arvioinnissa on otettu 
huomioon mm. kiinteistön käyttötarkoitus, kunto sekä olemassa 
olevat vuokrasopimukset ja vallitseva markkinavuokrataso. 
Kiinteistösijoitusten vuosittaiseen käyvän arvon määrittämiseen 
osallistuvat ulkopuoliset kiinteistöarvioijat ja yhtiön omat asian-
tuntijat.

Noteerattujen osakkeiden käypänä arvona käytetään vuoden 
viimeisintä ostokurssia tai sen puuttuessa kaupankäyntikurssia. 
Sijoitusrahasto-osuuksien käypänä arvona on käytetty viimeisintä 
saatavissa ollutta hallinnointiyhtiön ilmoittamaa rahasto-osuuden 
arvoa. Pääomarahasto-osuuksien käypänä arvona on käytetty hal-
linnointiyhtiön ilmoittamaa arviota rahaston käyvästä arvosta tai 
sen puuttuessa hankintamenoa. Muiden osakkeiden ja osuuksien 
käypänä arvona pidetään jäljellä olevaa hankintamenoa tai toden-
näköistä luovutushintaa tai substanssiin pohjautuvaa arvoa.

Rahoitusmarkkinavälineiden käypä arvo perustuu ensisijaisesti 
markkinahintoihin. Ellei markkinahintaa ole saatavissa tai sijoi-
tuksen käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä, käytetään 
ulkopuolisten tahojen antamia arvostuksia tai käypä arvo laske-
taan käyttäen yleisesti hyväksyttyjä markkinahinnan laskentamal-
leja tai käypänä arvona käytetään hankintahintaa.

 Johdannaissopimusten käypänä arvona käytetään pääsään-
töisesti markkinahintaa tai vastapuolen arvioimaa todennäköistä 
luovutushintaa. Tarkempi selvitys johdannaisten käyvän arvon 
määritysmenetelmistä on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa koh-
dassa Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut.

Saamisten käypänä arvona pidetään nimellisarvoa tai tätä 
alempaa todennäköistä arvoa.

Vakuutustekninen vastuuvelka
Vakuutussopimuksista aiheutuva vastuu kirjataan vastuuvelaksi. 
Sen muodostavat vakuutusmaksuvastuu ja korvausvastuu. 
Vakuutusmaksuvastuu koskee tulevaisuudessa myönnettävistä 
eläkkeistä yhtiölle aiheutuvaa vastuuta ja korvausvastuu jo mak-
settavana olevista eläkkeistä yhtiölle aiheutuvaa vastuuta.

Vastuuvelka on laskettu sosiaali- ja terveysministeriön vahvis-
tamien laskuperusteiden mukaisesti.

Vakuutusmaksuvastuuseen sisältyy osittamaton lisävakuu-
tusvastuu, joka on toimintapääomaan luettava erä, sekä ositettu 
lisävakuutusvastuu, joka sisältää vakuutuksenottajille tuleviin 
asiakashyvityksiin varatun määrän.

Vuodesta 2007 alkaen vakuutusmaksuvastuuseen sisältyy 
osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu, jonka määrä riip-
puu eläkelaitosten osakesijoitusten keskimääräisestä tuotosta. 

Poistoajat ovat:
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Osaketuottoihin sidottu osuus vastuuvelasta oli vuonna 2007 
kaksi prosenttia ja vuodesta 2008 alkaen kymmenen prosenttia. 

Korvausvastuuseen sisältyy tasoitusvastuu, jolla varaudutaan 
sellaisiin vuosiin, joina riskin kattamiseen tarkoitetut vakuutus-
maksun osat eivät riitä niillä katettaviin korvauksiin.

Tilikauden voitto ja oma pääoma 
Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamat laskuperusteet määrit-
televät lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan yhtiön tilikau-
den kirjanpidollisen tuloksen käytön erikseen tasoitusvastuun 
muutokseen, osittamattoman ja ositetun lisävakuutusvastuun 
muutokseen sekä tuloslaskelman voittoon.

Liitetietona esitetään yhtiön oman pääoman jakautuminen 
takuupääoman omistajien ja vakuutuksenottajien kesken sekä 
laskelma voitonjakokelpoisista varoista.  

 
Toimintapääoma 
Finanssivalvonta valvoo vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta. 
Keskeisimpänä mittarina käytetään toimintapääomaa, jolla tarkoi-
tetaan käypään arvoon arvostettujen varojen ja velkojen erotusta. 
Vastuuvelkaan ei tällöin lueta em. osittamatonta lisävakuutus-
vastuuta, jolla varaudutaan sijoitustoiminnan riskeihin. Lisäksi 
määräaikaisen lainsäädännön perusteella vuosina 2008–2012 osa 
vastuuvelkaan sisältyvästä tasausvastuusta rinnastetaan toimin-
tapääomaan. Toimintapääoman ja oman pääoman on täytettävä 
työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa säädetyt vaatimukset.

Toimintapääoma esitetään liitetiedoissa. 
Käypien arvojen ja kirjanpitoarvojen erotuksen muutos eli 

arvostuserojen muutos edellisestä tilikaudesta on osa tilikauden 
kokonaistulosta ja näkyy toimintapääoman muutoksena.

Laskennalliset verovelat ja -saamiset
Tuloslaskelmaan merkitään tilikauden ja aikaisempien tilikausien 
suoriteperusteiset verot.

Konsernitaseessa vapaaehtoiset varaukset ja kertynyt poistoero 
on merkitty mahdollisen vähemmistöosuuden erottamisen jälkeen 
omaan pääomaan ja konsernituloslaskelmassa niiden muutos 
sisältyy tilikauden tulokseen.

Ilmarinen ei merkitse laskennallisia verovelkoja ja -saamisia 
emoyhtiön taseeseen eikä konsernitaseeseen eikä myöskään 
vähennä laskennallista verovelkaa toimintapääomasta, koska 
näiden velkojen ja saamisten realisoitumista ei voida pitää laki-
sääteistä eläkevakuutusta harjoittavan yhtiön ja sen konsernin 
tilinpäätöksessä todennäköisenä.

Ulkomaanrahan määräiset erät
Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan tapahtuma-
päivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoinna olevat ulkomaan-
rahan määräiset saamiset ja velat sekä sijoitusten käyvät arvot 
muutetaan Suomen rahaksi Euroopan keskuspankin tilinpäätös-
päivänä noteeraamaan kurssiin. Sekä tilikaudella että tilinpäätök-
sessä syntyneet kurssivoitot ja -tappiot merkitään tuloslaskelmaan 
ao. tulojen ja menojen oikaisueriksi tai sijoitustoiminnan tuo-
toiksi ja kuluiksi, mikäli kurssierot liittyvät rahoitustapahtumiin.

Toimintokohtaiset liikemenot ja poistot
Liikekulut sekä kaluston ja pitkävaikutteisten menojen poistot 
sisällytetään toimintokohtaisesti tuloslaskelman eriin. Korvausten 
ja työkyvyn ylläpidon hoitamiseen liittyvä kuluosuus sisällytetään 
maksettuihin korvauksiin ja sijoitusten hoitamiseen liittyvä 
kuluosuus sijoitustoiminnan kuluihin. Liikekuluina esitetään 
vakuutusten hankinnan ja hoidon sekä yleishallinnon kulut. 
Lakisääteiset maksut sisältyvät hallintokuluihin. Muissa kuluissa 
esitetään muusta toiminnasta aiheutuneet kulut. Rakennusten 
suunnitelmapoistot esitetään sijoitustoiminnan kuluina.

Henkilökunnan eläkejärjestelyt
Henkilökunnan sekä hallituksen ja hallintoneuvoston luotta-
mustoimessa olevien henkilöiden eläketurva on järjestetty TyEL-
vakuutuksella. Sitä on täydennetty vapaaehtoisilla lisävakuutuk-
silla. Johdon eläkejärjestelyt on selostettu liitetiedoissa.

Tilivuoteen kohdistuvat eläkemenot on kirjattu suoriteperus-
teisesti kuluiksi.

Tunnusluvut ja analyysit
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ja analyysit on 
laskettu ja esitetty Finanssivalvonnan liitetietoja koskevien määrä-
ysten mukaisesti.  

Sijoitustoiminnan ja vakavaraisuuden tunnusluvut ja analyysit 
esitetään käyvin arvoin.

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin suhteessa sitou-
tuneeseen pääomaan lasketaan erikseen kullekin sijoituslajille 
sekä sijoitusten yhteismäärälle ottaen huomioon päivittäin tai 
kuukausittain aikapainotetut kassavirrat. Laskennassa käytetään 
ns. Modified Dietz -kaavaa, jossa sitoutunut pääoma lasketaan 
lisäämällä kauden alun markkina-arvoon kauden aikaiset kas-
savirrat painotettuina sillä suhteellisella osuudella koko kauden 
pituudesta, joka on jäljellä tapahtumapäivästä tai tapahtumakuu-
kauden puolivälistä kauden loppuun.
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Milj. € 2010 2009

Vakuutusmaksutulon erittely

Ensivakuutus
TyEL:n mukainen perusvakuutus

Työnantajan osuus 2 483,5 2 346,5
Työntekijän osuus 691,0 631,8

3 174,5 2 978,3
TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 4,0 4,3
YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus 231,2 217,7
YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus - 0,0

3 409,6 3 200,3
Valtion eläkerahastoon suoritettava siirtymämaksu –25,2 –13,7
Jälleenvakuutus 0,0 0,0
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta 3 384,5 3 186,6
Jälleenvakuuttajien osuus –1,3 –2,5
Vakuutusmaksutulo 3 383,2 3 184,1

Vakuutusmaksutulosta vähennetyt erät
Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista

TyEL –11,0 –12,0
YEL –2,8 –2,9

–13,8 –14,9
  

maksettujen korvausten erittely, emoyhtiö

Ensivakuutus
Maksettu eläkkeensaajille

TyEL:n mukainen perusvakuutus 2 957,1 2 729,6
TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 59,2 59,1
YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus 272,7 252,2
YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 1,5 1,5

3 290,5 3 042,3
Maksettu/saatu vastuunjakokorvauksia

TyEL-eläkkeet 148,8 178,6
YEL-eläkkeet –8,3 –7,9

Osuus työttömyysvakuutusrahaston (TVR) vakuutusmaksusta ja  
palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannustenjaosta –131,9 –127,4
YEL:n valtion osuus –31,5 –26,6
VEKL:n valtion korvaus –0,1 –0,0

–23,0 16,7
3 267,5 3 059,1

Jälleenvakuutus - 0,0
Korvaustoiminnon hoitokulut 28,2 26,1
Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut 7,4 6,9
Maksetut korvaukset ennen jälleenvakuuttajien osuutta 3 303,1 3 092,1
Jälleenvakuuttajien osuus –1,2 –2,4

Maksetut korvaukset yhteensä 3 301,9 3 089,7
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EmoYHTIö KonSERnI
Milj. € 2010 2009 2010 2009

Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely

Sijoitustoiminnan tuotot
Tuotot sijoituksista saman konsernin yrityksiin

Osinkotuotot 0,6 0,6 - -
0,6 0,6 - -

Tuotot sijoituksista omistusyhteysyrityksiin
Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) - - –2,2 0,8
Osinkotuotot muilta omistusyhteysyrityksiltä 0,7 0,5 0,4 0,5
Korkotuotot muilta omistusyhteysyrityksiltä 3,1 0,4 3,1 0,4

3,8 1,0 1,3 1,8
Tuotot kiinteistösijoituksista

Korkotuotot
Saman konsernin yrityksiltä 15,2 18,2 - -
Muilta kuin saman konsernin yrityksiltä 2,7 2,7 2,7 2,7

Muut tuotot
Saman konsernin yrityksiltä 1,5 1,8 - -
Muilta kuin saman konsernin yrityksiltä 173,1 155,8 178,2 160,2

192,5 178,4 180,9 162,9
Tuotot muista sijoituksista

Osinkotuotot muilta kuin saman konsernin yrityksiltä 270,8 190,2 270,8 190,2
Korkotuotot muilta kuin saman konsernin yrityksiltä 316,3 464,0 316,3 464,0
Muut tuotot muilta kuin saman konsernin yrityksiltä 789,6 1 008,8 789,6 1 008,8

1 376,7 1 663,0 1 376,7 1 663,0

Yhteensä 1 573,7 1 843,0 1 558,9 1 827,7

Arvonalentumisten palautukset 535,1 1 042,1 534,5 1 042,0
Myyntivoitot 3 065,8 2 874,8 3 065,8 2 874,7

Yhteensä 5 174,5 5 759,8 5 159,2 5 744,4

Sijoitustoiminnan kulut
Kulut kiinteistösijoituksista –96,9 –89,7 –54,3 –50,0
Kulut muista sijoituksista –916,8 –923,6 –916,8 –923,5
Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut

Saman konsernin yrityksille –0,4 –1,1 - -
Muille kuin saman konsernin yrityksille –13,0 –86,7 –13,1 –86,7

–13,3 –87,9 –13,1 –86,7

Yhteensä –1 027,1 –1 101,2 –984,2 –1 060,2

Arvonalentumiset  ja poistot 
Arvonalentumiset –632,8 –713,7 –625,4 –711,4
Rakennusten suunnitelmapoistot –9,6 –9,9 –50,5 –44,7

–642,4 –723,6 –675,9 –756,1

Myyntitappiot –2 305,9 –1 981,0 –2 305,9 –1 981,0

Yhteensä –3 975,4 –3 805,8 –3 966,1 –3 797,3

Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkorotuksia ja niiden oikaisua 1 199,1 1 954,1 1 193,1 1 947,1

Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa 1 199,1 1 954,1 1 193,1 1 947,1
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EmoYHTIö KonSERnI
Milj. € 2010 2009 2010 2009

Liikekuluerittelyt

Kokonaisliikekulut toiminnoittain

Maksetut korvaukset
Korvaustoiminnon hoitokulut 28,2 26,1 28,4 25,5
Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut 7,4 6,9 7,4 6,8

35,6 33,0 35,8 32,3
Liikekulut

Vakuutusten hankintamenot:
Ensivakuutuksen palkkiot 0,8 0,7 0,8 0,7
Muut vakuutusten hankintamenot 14,3 10,8 14,3 10,4

15,1 11,5 15,1 11,1
Vakuutusten hoitokulut 31,3 32,8 31,4 31,9
Hallintokulut:

Lakisääteiset maksut:
ETK:n kustannusosuus 11,6 11,4 11,6 11,4
Oikeushallintomaksu 0,9 0,9 0,9 0,9
VVV:n valvontamaksu 0,7 0,6 0,7 0,6

13,2 12,9 13,2 12,9
Muut hallintokulut 16,3 15,7 16,3 15,5

75,9 72,9 76,1 71,4
Sijoitustoiminnan kulut

Kulut kiinteistösijoituksista 1,8 1,8 1,7 1,7
Kulut muista sijoituksista 13,6 12,3 13,6 12,2

15,4 14,1 15,3 13,9
Muut kulut 1,1 1,4 1,2 1,3

Kokonaisliikekulut yhteensä 128,0 121,4 128,4 118,9

Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 32,3 31,5 37,9 38,2
Eläkekulut 6,2 6,1 6,2 7,4
Muut henkilösivukulut 1,8 1,6 2,0 2,0

Yhteensä 40,3 39,2 46,1 47,6

Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtajat ja heidän sijaisensa 0,8 0,7 0,9 0,8
Hallitusten jäsenet ja varajäsenet 0,4 0,3 0,4 0,3
Hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet 0,1 0,1 0,1 0,1

Yhteensä 1,2 1,1 1,4 1,2

Johdon eläkesitoumukset
Ilmarisen johtajien eläkeikä poikkeaa lain mukaisesta eläkeiästä ennen 1.7.1992 nimitettyjen johtajien osalta, joiden eläkeikä on 60 vuotta. 
Toimitusjohtajan ja vuoden 2007 jälkeen tulleiden varatoimitusjohtajien eläkeikä on 62 vuotta. TietoIlmarisen toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta.

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 545 536 641 658

Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastus 0,2 0,1 0,3 0,2
Veroneuvonta 0,0 0,0 0,0 0,0
Muut palvelut 0,0 0,1 0,0 0,1



 61Ilmarisen vuosi 2010

Milj. € 31.12. 2010 31.12. 2009

Sijoitukset

SIJOITUSTEN KÄYPÄ ARVO JA ARVOSTUSERO, EMOYHTIÖ
Jäljellä oleva 

hankintameno
Kirjan-

pitoarvo
Käypä 

arvo
Jäljellä oleva 

hankintameno
Kirjan-

pitoarvo
Käypä 

arvo

Kiinteistösijoitukset
Kiinteistöt 437,7 437,7 609,6 426,7 426,7 586,2
Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä 821,0 825,2 1 215,0 756,2 760,5 1 044,7
Kiinteistöosakkeet omistusyhteysyrityksissä 12,5 12,5 16,8 13,0 13,0 14,0
Muut kiinteistöosakkeet 5,1 5,1 5,5 4,8 4,8 5,4
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä 768,6 768,6 768,6 605,9 605,9 605,9
Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä 13,7 13,7 13,7 7,0 7,0 7,0

Sijoitukset saman konsernin yrityksissä
Osakkeet ja osuudet 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä
Osakkeet ja osuudet 38,0 38,0 38,0 16,0 16,0 16,0
Lainasaamiset 199,2 199,2 199,2 13,5 13,5 13,5

Muut sijoitukset
Osakkeet ja osuudet 12 337,6 12 337,9 14 742,0 9 617,5 9 617,8 10 729,9
Rahoitusmarkkinavälineet 7 299,4 7 299,4 7 283,3 8 117,0 8 117,0 8 218,2
Kiinnelainasaamiset 1 011,4 1 011,4 1 011,4 1 206,5 1 206,5 1 206,5
Muut lainasaamiset 1 901,6 1 901,6 1 901,6 1 967,0 1 967,0 1 967,0
Talletukset - - - 169,0 169,0 169,0

24 846,0 24 850,6 27 804,9 22 920,2 22 924,8 24 583,3
      

Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno 
sisältää:

korkotuotoiksi (+) tai niiden vähennykseksi (–) jaksotettua 
nimellisarvon ja hankintamenon erotusta –15,4 –0,3

Kirjanpitoarvo sisältää
Tuloutettuja arvonkorotuksia 4,6 4,6

Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus) 2 954,4 1 658,6

JOHDANNAISTEN KÄYPÄ ARVO  JA ARVOSTUSERO, 
EMOYHTIÖ

Kirjan-
pitoarvo

Käypä 
arvo

Kirjan–
pitoarvo

Käypä 
arvo

Ei-suojaavien johdannaisten käypä arvo ja arvostusero
Muut saamiset

Ennakkomaksut optiosopimuksista 983,1 1 336,7 936,3 1 103,3
Muut velat

Ennakkomaksut optiosopimuksista –599,4 –402,5 –443,3 –355,1
Muut siirtosaamiset ja -velat

Futuuri-, termiini- ja tuotonvaihtosopimukset –348,7 153,1 –218,3 342,5
35,0 1 087,4 274,8 1 090,7

Arvostusero  yhteensä 1 052,4 815,9
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osakkeet ja osuudet, emoyhtiö 31.12.2010 Kpl
Osuus osakkeista/ 

äänistä, %
Kirjanpitoarvo,  

milj. €
Käypä arvo,  

milj. €

OSAKKEET JA OSUUDET SAMAN KONSERNIN YRITYKSISSÄ
TietoIlmarinen Oy 1 530 30,00 / 70,00 0,2 0,2
Yhteensä 0,2 0,2

OMISTUSYHTEYSYRITYSTEN OSAKKEET JA OSUUDET
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 3 100,00 / 0,00 0,5 0,5
Kruunuvuoren Satama Oy 330 33,00 / 33,00 22,0 22,0
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö 96 100,00 / 11,20 8,2 8,2
Vakuutusosakeyhtiö Garantia 15 777 26,30 7,3 7,3
Yhteensä 38,0 38,0

MUUT SIJOITUKSET
Osakkeet ja osuudet

Kotimaiset yhtiöt, noteeratut
Affecto Oyj 849 000 3,95 2,0 2,0
Ahlstrom Oyj 332 674 0,71 4,9 4,9
Aldata Solution Oyj 6 616 800 9,63 3,3 3,3
Alma Media Oyj 1 269 117 1,69 7,5 10,5
Amer Sports Oyj 5 740 464 4,72 36,7 59,9
Aspo Oyj 1 127 526 4,20 8,5 9,3
Atria Oyj 217 480 0,77 / 0,20 1,9 1,9
Basware Oyj 1 048 713 8,97 15,4 26,0
CapMan Oyj 548 500 0,65 / 0,40 1,0 1,0
Cargotec Oyj 1 465 153 2,28 / 0,98 35,5 57,2
Citycon Oyj 9 403 914 3,85 24,4 29,0
Componenta Oyj 724 266 4,15 3,6 4,3
Cramo Oyj 352 256 1,15 6,7 6,7
Elisa Oyj 5 010 334 3,01 70,9 81,5
Exel Composites Oyj 689 400 5,79 2,3 4,9
F- Secure Oyj 9 977 338 6,33 20,0 20,0
Finnair Oyj 3 025 564 2,36 15,2 15,2
Finnlines Oyj 4 953 667 10,58 39,5 39,5
Fiskars Oyj Abp 2 718 807 3,31 31,8 47,1
Fortum Oyj 13 956 250 1,57 269,9 314,4
HKScan Oyj 400 798 0,73 / 0,25 2,9 2,9
Huhtamäki  Oyj 2 731 224 2,58 18,6 28,2
Ilkka-Yhtymä Oyj 512 628 2,00 / 2,28 2,1 4,3
Kemira Oyj 8 073 495 5,20 94,1 94,1
Kesko Oyj 2 043 050 2,07 / 1,08 53,6 71,3
KONE Oyj 6 745 417 2,59 / 1,12 141,3 280,6
Konecranes Oyj 2 074 522 3,35 45,9 63,7
Lassila & Tikanoja Oyj 2 854 858 7,36 33,7 42,1
Lemminkäinen Oyj 520 000 2,65 11,8 13,4
Lännen Tehtaat Oyj 153 800 2,43 1,8 2,7
Marimekko Oyj 265 419 3,30 2,9 3,8
Martela Oyj 335 400 8,07 / 2,14 2,6 2,6
Metso Oyj 5 165 943 3,44 145,3 215,8
M-real Oyj 6 562 541 2,00 / 7,24 17,7 17,7
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osakkeet ja osuudet, emoyhtiö 31.12.2010 Kpl
Osuus osakkeista/ 

äänistä, %
Kirjanpitoarvo,  

milj. €
Käypä arvo,  

milj. €

Neste Oil Oyj 6 876 590 2,68 82,2 82,2
Nokia Oyj 48 656 443 1,30 376,4 376,4
Nokian Renkaat Oyj 4 693 813 3,68 97,1 128,8
Okmetic Oyj 1 651 626 9,55 7,0 8,7
Olvi Oyj 415 000 4,00 / 0,91 2,5 12,7
Oral Hammaslääkärit Oyj 228 000 3,51 0,8 1,1
Oriola-KD Oyj 3 685 792 2,44 / 4,78 7,9 11,8
Orion Oyj 1 727 440 1,22 / 3,03 16,5 28,3
Outokumpu Oyj 8 661 927 4,73 120,2 120,2
Outotec Oyj 2 628 343 5,74 51,3 121,5
PKC Group Oyj 1 442 608 7,38 10,4 22,2
Pohjola Pankki Oyj 31 955 142 10,00 / 5,39 239,9 286,6
Ponsse Oyj 152 000 0,54 1,6 1,6
Pöyry Oyj 2 923 920 4,92 26,8 26,8
Raisio Oyj 2 235 245 1,35 / 0,27 5,1 6,2
Ramirent Oyj 5 537 214 5,09 37,4 54,3
Rapala VMC Oyj 914 487 2,32 5,5 6,2
Rautaruukki Oyj 2 694 210 1,92 44,4 47,2
Sampo Oyj 13 978 068 2,49 / 2,47 227,4 280,3
Sanoma Oyj 3 455 795 2,13 48,7 56,0
Scanfil Oyj 580 000 0,96 1,7 1,7
Sponda Oyj 27 052 730 9,75 78,4 104,4
SRV Yhtiöt Oyj 225 000 0,61 1,5 1,5
Stockmann Oyj 2 495 586 3,51 / 1,33 65,0 70,8
Stora Enso Oyj 23 839 848 3,02 / 2,32 156,6 183,9
Suominen Yhtymä Oyj 3 823 104 8,07 1,9 1,9
Talentum Oyj 4 098 173 9,25 8,0 8,0
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 9 939 905 4,05 39,0 70,3
Technopolis Oyj 5 272 725 8,32 17,5 21,3
Tekla Oyj 1 979 116 8,76 14,7 18,5
Teleste Oyj 936 776 5,15 4,1 4,1
Tieto Oyj 3 154 367 4,38 42,5 44,5
Tiimari Oyj Abp 789 221 4,79 0,7 0,7
Tikkurila Oyj 4 160 823 9,43 64,7 68,7
Tulikivi Oyj 1 902 380 5,12 / 1,55 2,0 2,2
UPM-Kymmene Oyj 18 343 560 3,53 201,7 242,3
Uponor Oyj 2 711 142 3,70 32,6 37,4
Vacon Oyj 699 877 4,58 13,7 27,2
Vaisala Oyj 725 000 3,98 / 0,88 14,8 14,8
Wärtsilä Oyj Abp 1 799 993 1,83 62,4 102,8
YIT Oyj 4 433 685 3,48 38,7 82,4
Muut 6 591 394 3,1 3,3
Yhteensä 3 449,3 4 373,2
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osakkeet ja osuudet,  
emoyhtiö 31.12.2010

Kirjanpitoarvo,
milj. €

Käypä arvo,  
milj. €

Ulkomaiset yhtiöt, noteeratut
Alankomaat
Aegon N.V. 3,0 3,0
Akzo Nobel N.V. 7,0 7,1
Corio NV 3,2 3,6

EADS European Aeronautic Defence and 
Space Company 8,4 9,1
ING Groep N.V. ordinary 12,6 12,6
Koninklijke Ahold N.V. 3,4 3,5
Koninklijke Philips Electronics N.V 9,8 9,8
TNT N.V. 4,7 4,7
Unilever NA 4,9 5,8
Belgia
Dexia 0,6 0,6
Groupe Bruxelles Lambert S.A. 1,9 1,9
KBC Bankverzekerings NPV 1,5 1,5
Muut 0,0 0,0
Espanja
ACS, Actividades de Construccion y 
Servicios, S.A. 1,3 1,3
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 14,3 14,7
Banco Popular Espanol S.A. 1,2 1,2
Banco Santander S.A. 28,0 28,7
Criteria Caixacorp S.A. 1,0 1,3
Gas Natural SDG, S.A. 0,6 0,6

Kotimaiset yhtiöt, noteeraamattomat
Aloitusrahasto Vera Oy 1 500 3,12 3,0 3,0
Arek Oy 2 520 000 18,00 2,5 2,5
DNA Oy 227 423 2,37 22,4 22,4
EcoStream Oy 147 315 10,46 2,2 2,2
Ekokem Oy 416 600 11,83 17,1 17,1
Enfo Oyj 11 202 1,91 0,7 0,7
Fingrid Oyj 350 10,53 / 4,68 11,8 11,8
GreenStream Network Oyj 1 200 000 19,87 2,0 2,0
Mainio Vire Holding Oy 38 150 9,65 / 9,65 0,2 2,4
OneMed Group Oy 2 623 786 8,25 2,3 6,2
Osuuskunta KPY 761 900 13,73 12,1 12,1
PHP-Holding Oy 3 568 1,81 / 0,22 3,7 3,7
PRT-Forest Oy 6 000 10,02 3,6 3,6
Pohjolan Voima Oy 1 500 000 4,13 82,0 82,0
Porasto Oy 2 080 12,82 0,6 0,6
SATO Oyj 8 135 145 15,95 30,2 77,3
Tornator Oy 375 000 7,50 6,0 31,2
VVO-yhtymä Oyj 1 332 330 18,00 36,2 67,0
Muut 1 717 016 2,3 2,3
Yhteensä 240,9 350,1

osakkeet ja osuudet, emoyhtiö 31.12.2010 Kpl
Osuus osakkeista/ 

äänistä, %
Kirjanpitoarvo,  

milj. €
Käypä arvo,  

milj. €

Iberdrola S.A. ordinary 8,6 8,6
Repsol YPF SA 8,3 8,5
Telefonica S.A. 40,1 43,3
Muut 0,4 0,4
Irlanti
Muut 0,0 0,0
Iso-Britannia
Anglo American Plc 23,6 28,1
Aviva Plc. 0,9 0,9
BAE Systems Plc 9,3 9,3
Barclays Plc 6,2 6,2
BG Group Plc ordinary 17,2 20,7
BHP Billiton Plc ordinary 51,2 63,1
BP P.l.c. ordinary UK listing 41,9 41,9
British Airways Plc 12,2 14,2
BT Group Plc 4,4 7,5
Centrica Plc 5,2 7,1
Compass Group Plc 2,8 4,9
Diageo Plc ordinary 3,7 4,6
Eurasian Natural Resources Corporation 9,5 10,6
GlaxoSmithKline Plc ordinary 32,1 32,1
HSBC Holding Plc ordinary 40,6 53,3
ITV Plc 4,9 5,0
Lloyds Banking Group plc 5,9 7,2

osakkeet ja osuudet,  
emoyhtiö 31.12.2010

Kirjanpitoarvo,
milj. €

Käypä arvo,  
milj. €
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National Grid Plc. 8,2 8,2
Prudential Corporation Plc ordinary 6,9 8,5
Reckitt Benckiser Group Plc 9,7 9,8
Rio Tinto Plc 7,0 11,8
Rolls-Royce Group Plc 9,7 12,7
Royal Dutch Shell Class A 63,5 64,1
Sainsbury Plc 2,0 2,3
Scottish & Southern Energy Plc 4,2 4,2
Tesco Plc 11,1 11,8
Tullow Oil plc 4,2 4,5
Unilever Plc. UK listing 14,3 14,3
Vodafone Group Plc ordinary 26,1 29,0
Volga Gas 1,7 1,7
Muut 0,6 0,6
Italia
Assicurazioni Generali Spa 6,5 6,5
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0,7 0,7
Enel S.p.A. 9,5 9,5
ENI Spa registered 19,8 19,8
Fiat Spa 2,7 4,2
Intesa Sanpaolo 8,0 8,0
Mediobanca Spa 1,3 1,3
Saipem S.p.A. 2,7 3,6
Snam Rete Gas S.p.A 1,1 1,3
Telecom Italia Spa 11,0 11,0
Unicredit S.p.A 87,5 87,5
Itävalta
OMV AG 1,2 1,4
Jersey
WPP Group Plc 4,8 6,0
Luxemburg
ArcelorMittal 4,5 4,5
Tenaris S.A. 2,1 3,3
Norja
DnB NOR ASA 3,6 4,0
Orkla ASA 1,9 2,0
Statoil ASA 17,5 18,6
Yara International ASA 21,7 25,6
Portugali
EDP - Energias de Portugal, S.A. 0,8 0,8
Galp Energia, SGPS, S.A 1,0 1,1
Ranska
Accor SA 1,7 1,7
Alcatel-Lucent SA 24,7 24,7
AXA SA 17,6 17,6
BNP Paribas SA 20,5 20,5
Bouygues SA 8,9 8,9
Carrefour 169,3 169,3
CNP Assurances 0,7 0,8
Compagnie de Saint-Gobain 5,4 5,4
Credit Agricole SA 3,3 3,3

Danone 10,3 11,2
Electricite De France 5,8 5,8
Essilor International SA 2,8 2,8
France Telecom 6,8 6,8
GDF Suez (Gaz de France) 13,5 13,5
Klepierre 5,2 5,9
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 2,5 5,1
Michelin 3,2 3,2
Renault SA 4,3 4,3
Sanofi-Aventis SA 30,3 30,3
Schneider Electric SA 9,5 12,1
Societe Generale s.A 12,1 12,1
Suez Environnement SA 1,1 1,1
TotalFinaElf SA 37,5 37,5
Unibail-Rodamco SE 5,2 5,5
Veolia Environnement 2,5 2,6
Vinci S. A. 6,9 6,9
Vivendi SA 12,6 13,7
Muut 1,4 2,4
Ruotsi
Astra Zeneca 19,5 19,5
Atlas Copco AB 2,6 2,6
Castellum AB 2,0 2,6
EOS-Russia 7,7 19,4
Ericsson LM AB  s.B 10,5 10,7
Intrum Justitia AB 18,7 25,4
Investor AB, B 9,9 10,8
Nordea Bank AB 58,9 65,5
Nordea Bank AB SEK 74,6 76,6
Q-Med AB 2,5 2,6
Sandvik Ab 13,1 17,5
Scania AB  s.B 1,2 1,2
Skandinaviska Enskilda Banken s.A 1,1 1,2
Swedbank AB 57,9 78,5
Svenska Stål AB s. A 10,2 11,3
Tele2 AB 4,4 6,4
TeliaSonera AB 56,2 66,3
TeliaSonera AB 119,1 126,5
Volvo Ab s.A 2,0 2,6
Volvo Ab s.B 3,7 4,5
Saksa
Allianz SE (Societas Europeae), 
registered shares 17,8 20,0
BASF SE 8,3 9,8
Bayer AG 15,7 19,8
Bayerische Motoren Werke AG 3,8 7,6
Continental AG (Acq) 1,1 1,1
Daimler Ag ordinary registered 13,7 22,3
Deutsche Bank Ag, registered shares 7,7 7,7
Deutsche Boerse Ag 4,0 4,0
Deutsche Lufthansa NPV registered 9,7 11,5

osakkeet ja osuudet,  
emoyhtiö 31.12.2010

Kirjanpitoarvo,
milj. €

Käypä arvo,  
milj. €

osakkeet ja osuudet,  
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milj. €
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Deutsche Post AG 8,5 8,5
Deutsche Telekom Ag, registered shares 5,7 6,4
E.On AG 15,4 15,4
Heidelberger Zement AG 1,0 1,0
Linde AG 4,9 7,9
MAN SE 1,9 3,6
Merck KGaA 1,5 1,5
Metro AG 4,0 5,4
Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft AG 8,4 9,1
Porsche Automobil Holding SE 1,3 1,3
RWE Ag 7,6 7,6
SAP Ag ordinary shares 11,3 12,9
Siemens AG 23,7 31,8
Thyssen Krupp Ag 19,5 22,3
Volkswagen AG, ORDINARY SHARE 0,6 0,6
Volkswagen AG, PREFERRED SHARE 4,6 7,4
Sveitsi
ABB Ag 16,9 19,9
Compagnie Financiere Richemont Units A 2,4 5,5
Credit Suisse Group AG 15,2 15,2
Holcim Ltd 4,0 4,5
Nestle SA  registered 30,7 45,8
Novartis AG  registered 34,2 39,5
Roche Holdings SA Genusscheine 33,7 34,2
STMicroelectronics N.V. 9,3 10,4
Swiss Reinsurance AG 6,4 6,4
Syngenta Ag, Zürich 7,7 9,2
Transocean Ltd. 6,7 6,7
UBS AG  registered 20,0 20,6
Xstrata Plc 36,5 49,0
Zurich Financial Services AG 13,3 14,0
Tanska
A P Moller - Maersk A/S, B share 10,3 10,8
Den Danske Bank A/S 2,0 3,9
Novo Nordisk A/S s.B 8,3 10,1
TDC A/S 1,8 1,8
Muut 0,0 0,0
Venäjä
AFK Sistema 4,8 4,9
Bank Saint Petersburg Pref A 4,4 9,1
Centrenergogaz JSC 1,5 1,5
IDGC North-West 25,3 50,1
Inter-Regional Distribution Network 
Center OAO 51,2 110,8
Mechel Pref ADR 2,2 2,6
Mosinzhstroy 5,1 5,1
MRSK Holding of Interregional 
Distribution Network 2,0 10,3

Nizhnekamskshina 1,2 1,2
Rusgrain Holding OAO 12,1 12,3
Seligdar 13,5 17,7
Surgutneftegaz Preferred 10,1 12,7
Viro
Tallinna Vesi AS 0,6 0,6
Yhdysvallat
Cisco Systems, Inc. 16,3 16,3
Dell Inc. 9,3 11,6
Google Inc. 8,7 11,2
NVIDIA Corporation 6,3 6,3
Qualcomm Inc 21,2 26,0
Synthes Inc 2,1 2,4
Yhteensä 2 375,6 2 746,2

Ulkomaiset yhtiöt, noteeraamattomat
Yhdysvallat
Muut 0,1 0,1

Omistusosuudet ulkomaisissa yhtiöissä 0,005–6,150 %.

osakkeet ja osuudet,  
emoyhtiö 31.12.2010

Kirjanpitoarvo,
milj. €

Käypä arvo,  
milj. €

osakkeet ja osuudet,  
emoyhtiö 31.12.2010

Kirjanpitoarvo,
milj. €

Käypä arvo,  
milj. €

Yli 1 % omistukset yhtiössä:
Rusgrain Holding OAO 17,62
IDGC North-West 9,44
Seligdar 7,99

Inter-Regional Distributions 
Network Center OAO 7,94
EOS-Russia 6,08
Mosinzhstroy 4,05
Nizhnekamskshina 2,98
Intrum Justitia AB 2,75
Dicentia A/S 2,51
Volga Gas 2,34
Centrenergogaz JSC 2,16

Korkorahastot
AXA IM US Short Duration High Yield 
$ A-class 45,8 58,9
AXA WF US High Yield Bonds USD 1 CAP 59,4 87,2
BlackRock Eur Instl Cash Series 275,7 275,7
Fidelity Funds - US High Yield 30,5 32,2

Goldman Sach Global High Yield 
Portfolio Class I 152,6 152,6
GS Euro Liquid Reserves Fund (inst.Dist) 250,2 250,2

ING International (II) / Emerging 
Markets (USD) C 54,0 87,9

JPMorgan Euro Liquidity Fund 
(Institutional) 232,8 232,8
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Julius Baer Local Emerging Bond Fund 52,5 74,1

McDonnell Loan Opportunity Fund 
(Offshore) class A 2,5 2,5

McDonnell Loan Opportunity Fund 
(Offshore) class B 3,8 3,8

Morgan Stanley Euro Liquidity Fund 
(Institutional) 187,2 187,2

New Amsterdam Capital European 
Credit Fund Cl. SC 1,6 1,6

New Amsterdam Capital European 
Credit Fund Class D 1,8 1,8
OP Vaihtovelkakirjalaina A osuudet 10,0 13,5
OP-EMD Hard Currency A-osuudet 21,5 27,0
OP-EMD Local Currency A 25,0 29,9
OP-High Yield Fund A 20,0 23,6

OP-Local Currency Short Term 
A-osuudet 46,0 52,8

Stone Tower Offshore Credit Fund 
A-Initial Series 5,8 5,8

Stone Tower Offshore Credit Fund Ltd 
A-02-07 5,6 5,6
T.Rowe Global high Yield Bond Fund 31,4 47,5
Yhteensä 1 516,0 1 654,4

Osakerahastot
Aberdeen Global Asian Smaller 
Companies Fund A2 19,1 52,1
Aberdeen Global China Equity 46,2 104,7
Aberdeen Global Sicav Asia Pacific 
Equity A2/C 44,1 92,7
Alfred Berg Small Cap Finland B (kasvu) 6,0 20,3
Amundi Asian Growth Institutional Fund 
Class VII 40,8 54,7
AXA Pan-European Small Cap Alpha 
Fund 29,2 33,4
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha 
Fund 25,2 25,2
Bosera China Fund Plc 2,9 3,0
Carnegie Global Health Care Fund 24,7 33,2
Carnegie Medical 47,0 55,5
CIP Emerging Markets Equity Fund I 120,8 191,3
DB X TRACKERS MSCI EM LATIN ETF 30,0 30,1
DB X-tracker Asia x-JP 49,7 50,9
DB X-trackers MCSI Healthcare ETF 22,0 24,6
DB X-trackers MCSI Pan Euro ETF 64,2 74,6
DB X-trackers MCSI Small Cap ETF 42,9 50,8
DB X-trackers MCSI Value ETF 96,6 102,5
DB X-trackers MSCI ETF 151,7 169,6
East Capital Balkan Fund 9,1 9,7
East Capital Bering Balkan Fund USD 3,3 3,3

East Capital Bering Russia Fund class A 13,1 13,1
East Capital Bering Ukraine Fund  class 
A Master 3,7 3,7
East Capital Bering Ukraine Fund Class R 7,4 7,4
EFG-Hermes Middle East and Developing 
Africa Fund 8,2 8,2
Evli Greater Russia B 23,1 27,0
FC Global Climate Opportunities 4,8 4,8
FIM Fenno 4,5 11,4
Fortis Investments Equity Latin America 20,2 47,8
Fourton Fokus Suomi 5,0 5,8
Fourton Hannibal 3,9 3,9
Fourton Odysseus A 15,0 22,3
Fourton Stamina A 30,0 49,9
GS Europe Core Equity Portfolio Class 
I Shares 45,0 48,6
Health Care Select Sector SPDR ETF 
Fund 61,4 65,9
Icecapital European Property Fund B 5,7 5,7
Investec Pan Africa Fund I S6 USD 29,6 33,2
JP Morgan Fleming Funds Europe Small 
Cap Fund s.A 18,4 21,1
KJK Fund Baltic States B1 C 1,8 6,8
KJK Fund Baltic States B2 C 1,8 6,8
Montanaro European Smaller 
Companies, Accum. Class 63,5 65,7
Nordea Pro European 45,0 47,6
Seligson & Co OMX Helsinki 25 71,0 85,4
OP Kehittyvä Aasia A 80,0 100,7
OP-Latinalainen Amerikka A 75,0 98,6
OP-Suomi Arvo A 3,3 7,4
OP-Suomi Pienyhtiöt A 12,7 16,1
PF (Lux) Small Cap Europe-Z 32,8 55,4
Prosperity New Russian Generation 8,4 31,9
Prosperity Quest II Unlisted Limited 23,1 24,9
Prosperity Russia Domestic Fund Limited 28,6 35,6
Prosperity Voskhod Fund Limited 52,9 65,7
Relational Investors XX L.P. 47,5 61,9
Russel Japan Equity Fund A Accum 156,2 156,2
Russell Emerging Equity Fund A 147,3 219,4
Seligson & Co Russian Prosperity Fund 
Euro K 48,8 59,2
SPDR S&P 500 ETF Trust 795,7 811,4
Taaleritehdas Lyydian Leijona Osake 
Kasvu 9,9 9,9
Timber Capital Forest Fund 28,3 29,6
Topix ETF 73,1 84,0
UBS Global Innovators 6,9 6,9
Yhteensä 2 987,8 3 649,2
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Kiinteistörahastot
Aberdeen Indirect Property Partners Asia 15,4 15,4
Aberdeen Real Estate Fund Finland L.P. 51,4 51,4
AEW Value Investors Asia, LP 26,5 27,8

Alternative Property Income Venture 
Fund, L.P. 19,7 19,7
CapMan Hotels RE Ky 35,9 35,9
Capman Re II KY 10,7 10,7
Carlyle Europe Real Estate Partners II, L.P. 9,4 9,4
Carlyle Europe Real Estate Partners III, L.P. 16,4 16,4
European Office Income Venture 14,5 14,5

European Property Investors Special 
Opportunities 15,0 15,0
European Property Investors, LP 7,9 7,9
European Retail Income Venture 15,0 15,0
Fosca II 6,7 6,7

Franklin Templeton Asian Real Estate 
Fund 22,5 22,8
Frogmore Real Estate Partners, L.P 6,9 6,9
Goodman European Logistics Fund 15,9 15,9
Logistis II 8,1 8,1
Partners Group Real Estate Secondary 
2009, LP 7,5 7,5
Pradera European Retail Fund 15,4 15,4
Real Estate Fund Finland I Ky 7,3 7,3
Rockspring German Retail Box Fund 19,5 19,5
Sierra Portugal Fund 25,0 25,0
The Archstone German Fund 30,6 30,6
Yhteensä 403,1 404,8

Pääomarahastot *)

Access Capital LP 0,6 2,1
Advent Private Equity Fund III D 1,5 1,5
Alpha Private Equity Fund V 20,5 31,4
Antin Infrastructure Partners FCPR 13,2 13,2
Apax Europe V - D, L.P. 7,6 7,6
Apax Europe VI - A, L.P. 16,0 16,0
Apax Europe VII -B, L.P. 46,0 46,0
Apollo Overseas Partners VII, L.P. 23,8 26,4
Arcadia II Beteiligungen BT GmbH & 
Co. KG 3,1 3,1
Arcus European Infrastructure Fund 1 
L.P. 13,8 13,8
Atlas Venture Fund VI, L.P. 1,2 1,2
Axa Secondary Fund IV L.P. 26,1 28,4
Baltic Investment Fund III L.P 1,4 1,4
BC European Capital VII 4,7 4,7
BC European Capital VIII 18,9 21,8
Bridgepoint Europe II B 3,6 3,6
Bridgepoint Europe III 'C' L.P. 21,2 21,2
Bridgepoint Europe IV 'E' L.P. 12,7 12,7

CapMan Buyout IX Fund A L.P. 16,8 16,8
CapMan Buyout VIII Fund A L.P. 16,4 16,4
Capman Equity VII B L.P. 1,0 6,8
CapMan Mezzanine V Fund FCP-SIF 2,5 2,5
Capman Public Market Fund FCP-SIF 
Class A 23,3 23,5
Capman Technology Fund 2007 L.P. 2,0 2,0
Coller International Partners IV-FD, L.P. 0,8 6,6
Coller International Partners V-B, L.P. 21,9 25,6
CVC European Equity Partners V (B) L.P. 18,8 20,7
Darwin Private Equity I 8,7 8,7
Dasos Timberland Fund I 8,2 9,0
Doughty Hanson & Co IV, Limited 
Partnership 4 11,7 11,7
Doughty Hanson & Co V, Limited 
Partnership 2 24,1 25,9
ETF III K/S 2,0 2,0
European Mid-Market Secondary Fund I 14,0 16,3
European Strategic Partners 6,3 6,3
GrowHow I Ky 0,8 0,8
HarbourVest Partners VI-Buyout 
Partnership Fund L.P. 2,3 2,3
HarbourVest Partners VI-Partnership 
Fund L.P. 5,4 5,4
HG Capital 5 7,8 7,8
HgCapital 6 14,4 14,4
Ilmarisen Suomi-Rahasto I Ky 11,7 11,7
Industri Kapital 1997 L.P. II 1,1 1,1
Industri Kapital 2000 L.P. I 5,7 5,7
Intera Fund I Ky 6,5 8,7
Inveni Secondaries Fund II Ky  0,9 0,9
Isis IV L.P. 4,3 4,3
Kasvurahastojen Rahasto Ky 1,4 1,4
KKR 2006 Fund L.P. 22,1 22,5
KKR Asian Fund L.P. 14,7 16,2
KKR E2 Investors L.P. 0,7 0,9
KKR European Fund II, L.P. 15,6 15,6
KKR European Fund III, L.P 19,6 19,6
MB Equity Fund III Ky 7,4 9,4
MB Equity Fund IV Ky 6,5 6,5
Midinvest Fund II Ky 0,8 0,8
Mount Kellett Capital Partners 
(Cayman), L.P. 31,3 32,6
Nordic Capital Fund V 17,5 30,3
Nordic Capital Fund VI 34,5 34,5
Nordic Capital Fund VII 32,5 32,5
PAI Europe V FCPR 4,6 4,6
PAI Europe V LP 3,2 3,2
Partners Group European Mezzanine 
2008, L.P. 21,9 21,9
Permira Europe II L.P. 2 2,6 2,6
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Permira Europe III L.P. 2 9,8 9,8
Permira IV L.P. 2 36,5 36,5
Proventure & Partners Scottish Limited 
Partnership 1,6 1,6
Seedcap Ky 1,3 1,3
Selected Mezzanine Funds I Ky 10,3 10,3
Selected Private Equity Funds I Ky 1,8 1,8
Sentica Buyout III Ky 4,7 4,9
Sentica Kasvurahasto II Ky 3,7 3,7
Silver Lake Partners III L.P. 24,2 27,0
Sponsor Fund II Ky 3,0 3,0
Sponsor Fund III Ky 3,1 3,1
Suomi Yritysjärjestelyrahasto I Ky 1,7 2,1
Teknoventure Rahasto II Ky 0,5 0,7
The First European Fund Investment 
UK LP 3,4 3,4
The Fourth Cinven Fund Limited 
Partnership 34,1 35,8
The Third Cinven Fund Limited 
Partnership 8,8 9,0
TowerBrook Investors III, L.P. 7,3 7,8
Valhalla Co-Invest L.P. 10,1 10,4
Verdane ETF II SPV Ky 2,5 2,5
VSS Communications Partners IV, L.P. 5,5 5,5
Muut 2,8 16,6
Yhteensä 888,5 971,4

Muut rahastot
Absolute Alpha Fund PCC  Ltd 
Diversified Euro 46,5 51,5
AlphaGen Crusis Fund 18,5 18,5
BGI Global Ascent (Euro), Ltd. 21,0 25,7
Bluecrest Capital Int'l Ltd, Class F Euro 10,0 20,0
Brevan Howard Fund B Class Limited 20,0 29,8
Citadel Kensington Global Strategies LTD 27,6 27,6
D.E Shaw Composite International Fund 
s. New Issue 26,4 32,5
Davidson Kempner Int. Ltd. new issue 
class C 18,4 24,3
FRM Sigma Fund Limited Class D 20,3 31,5
HBK Offshore Fund Ltd class C 24,7 26,6
Highbridge Asia Opportunities Fund, Ltd. 
Class C 20,0 24,9
Man Absolute Return Strategies I Ltd: 
Class ARS1|1 72,1 72,1
Man Absolute Return Strategies I Ltd: 
Class ARS1|2 9,2 9,2
Och Ziff Europe Overseas Fund Ltd 18,6 23,0
Och-Ziff Asia Overseas Fund, Ltd 10,2 11,3
Palmetto Concisus Recovery Fund Ltd 
Class APR10 0,8 1,2

Palmetto Fund, Ltd. Class D 01Feb2010 1,2 1,3
Palmetto Fund, Ltd. Class D 01Jan2008 12,6 17,6
Paulson Credit Opportunities Ltd. 2,7 37,7
Polygon Global Opportunities Fund 4,7 4,7
QVT International L.P. Fund 16,1 16,1
QVT Overseas Holdings Ltd. Special Liq. 
Vehicle 1,8 1,8
SEB Institutional Portfolio I1 Hedge 
Fund of Funds 1,1 1,1
Shepherd Investments International, 
Ltd. Class BQ 15,0 15,2
Shepherd Select Asset Ltd. 0,6 0,6
Solon Capital Ltd Class S 1,5 1,8
Solon Capital, Ltd 38,4 48,4
Ursus International Ltd. B/1 8,0 8,0
Vicis Capital Fund (International) 8,3 8,3
Muut  0,4 0,4
Yhteensä 476,5 592,7

Yhteensä 12 337,9 14 742,0

*) Ei sisällä kiinteistörahastoja. 

Osakkeista ja osuuksista eritelty kirjanpitoarvoltaan yli 500 000 euron 
omistukset.

osakkeet ja osuudet,  
emoyhtiö 31.12.2010

Kirjanpitoarvo,
milj. €

Käypä arvo,  
milj. €

osakkeet ja osuudet,  
emoyhtiö 31.12.2010

Kirjanpitoarvo,
milj. €

Käypä arvo,  
milj. €
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Milj. € 2010 2009

Lainasaamiset, emoyhtiö

Muiden lainasaamisten erittely vakuuden mukaan
Pankkitakaus 808,7 915,8
Takausvakuutus 214,1 234,1
Muu vakuus 210,1 172,6

1 232,9 1 322,5
Ei vakuudelliset jäljellä oleva hankintameno 668,7 644,4

Jäljellä oleva hankintameno yhteensä 1 901,6 1 967,0

Eläkelainasaamisten yhteismäärä tase-erittäin
Kiinnelainasaamiset 631,7 635,5
Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä 0,9 13,5
Muut lainasaamiset 1 035,2 1 095,8

Jäljellä oleva hankintameno yhteensä 1 667,8 1 744,8

Lähipiirilainat
Konserniin kuuluville yhtiöille myönnetyt lainat 529,8 477,7
Osakkuusyrityksille myönnetyt lainat 198,3 -

Laina-aika on 10–29 vuotta.  Korko on sidottu pääsääntöisesti joko kiinteään tai vaihtuvaan TyEL-viitekorkoon.

Muut lähipiirilainat - 0,1

Laina-aika on 1–15 vuotta. Korko on vähintään peruskoron suuruinen sopimuskorko.
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EmoYHTIö KonSERnI
Milj. € 2010 2009 2010 2009

oman pääoman erittely

Oma pääoma
Takuupääoma 23,0 23,0 23,0 23,0
Muut rahastot

Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot
1.1. 72,0 67,5 72,0 67,5
Siirto käyttämättömistä lahjoitusvaroista 0,0 0,0 0,0 0,0
Siirto edellisen tilikauden ylijäämästä 2,9 4,4 2,9 4,4

Muut rahastot - - 0,6 0,6
74,9 72,0 75,5 72,6

Edellisten tilikausien voitto (tappio)
1.1. 3,9 6,0 –37,5 –30,0
Jaettu takuupääoman korko –0,9 –1,5 –0,9 –1,5
Lahjoitusvaroihin siirretty –0,1 –0,1 –0,1 –0,1
Siirto yhtiöjärjestyksen mukaisiin rahastoihin –2,9 –4,4 –2,9 –4,4

- - –41,4 –36,0

Tilikauden voitto (tappio) 4,9 3,9 –5,6 –1,5

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

Oman pääoman jakautuminen ehdotetun voitonjaon jälkeen:
Takuuosuuden omistajien osuus

Takuupääoma 23,0 23,0 23,0 23,0
Ehdotettu voitonjako takuupääoman omistajille 1,1 0,9 1,1 0,9

Vakuutuksenottajien osuus 78,7 74,9 27,3 34,1
Yhteensä 102,9 98,9 51,5 58,0

Takuuosuutta koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset:

Takuupääoma jakaantuu 13 672 takuuosuuteen. Takuuosuuksilla on keskenään yhtäläiset oikeudet yhtiön varoihin ja voitonjakoon.

Yhtiön varojen jakamista koskevan järjestelyn yhteydessä yhtiön velat ylittävistä varoista takuuosuuden omistajille kuuluu takuupääomaa vastaava 
osuus sekä sille yhtiöjärjestyksessä määritelty kohtuullinen tuotto. Muu osa velat ylittävistä varoista kuuluu vakuutuksenottajille osana vakuutuskantaa.

Yhtiöllä ja takuuosuuden omistajilla on lunastusoikeus, mikäli takuuosuus on siirtynyt muulle kuin yhtiön takuuosuuden omistajille.

Voitonjakokelpoiset varat, emoyhtiö

Tilikauden voitto (tappio) 4,9 3,9
+ Muut rahastot

Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot 74,9 72,0

Voitonjakokelpoiset varat yhteensä 79,9 75,9
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Milj. € 2010 2009

Vakuutusteknisen vastuuvelan erittely

Vakuutusmaksuvastuu
Vastaiset eläkkeet 12 640,7 12 482,7
Osittamaton lisävakuutusvastuu 1 552,9 1 454,2
Ositettu lisävakuutusvastuu 71,1 52,2
Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu 201,8 –161,2
Vakuutusmaksuvastuu yhteensä 14 466,4 13 827,9

Korvausvastuu
Alkaneet eläkkeet 9 123,0 7 810,4
Tasoitusvastuu 1 067,9 971,4
Korvausvastuu yhteensä 10 191,0 8 781,8

Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä 24 657,4 22 609,7

Vakuudet ja vastuusitoumukset, emoyhtiö

Omasta puolesta annetut vakuudet

Vuokranmaksun vakuudeksi annetut kiinnitykset 0,3 0,3
Johdannaiskaupan vakuudeksi annetut pantit, kirja-arvo 273,8 132,5
Osakelainauksen vakuudeksi annetut pantit 55,5 -

Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut

Sijoitussitoumukset
Pääomarahastot 1 011,6 1 190,5
Muut sijoitussitoumukset 0,2 23,2

Johdannaissopimukset
Ei-suojaavat

Korkojohdannaiset
Futuuri- ja termiinisopimukset

Avoimet, kohde-etuus –560,1 –888,6
käypä arvo 0,0 0,0

Optiosopimukset
Avoimet, ostetut, kohde-etuus 14 002,4 440,2

käypä arvo 332,1 127,0
Avoimet, asetetut, kohde-etuus –8 019,5 –24,4

käypä arvo –106,8 –58,7
Koron- ja luottoriskinvaihtosopimukset

Avoimet, kohde-etuus –42 376,0 –229,4
käypä arvo 175,1 321,6

Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset

Avoimet, kohde-etuus 3 135,2 1 829,3
käypä arvo 6,3 13,5

Suljetut, käypä arvo –40,7 –13,2
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Milj. € 2010 2009

Optiosopimukset
Avoimet, ostetut, kohde-etuus 10 466,1 9 923,5

käypä arvo 901,5 724,4
Avoimet, asetetut, kohde-etuus –3 652,6 –3 937,1

käypä arvo –173,2 –222,5
Valuutanvaihtosopimukset

Avoimet, kohde-etuus - 65,8
käypä arvo - 24,1

Osakejohdannaiset
Futuuri- ja termiinisopimukset

Avoimet, kohde-etuus –233,9 –441,5
käypä arvo –9,7 –15,6

Optiosopimukset
Avoimet, ostetut, kohde-etuus 7 162,6 9 178,9

käypä arvo 181,5 309,3
Avoimet, asetetut, kohde-etuus –6 315,4 –6 218,6

käypä arvo –218,4 –132,6
Tuotonvaihtosopimukset

Avoimet, kohde-etuus 10,5 –40,2
käypä arvo –11,0 9,2

Muut johdannaissopimukset
Futuuri- ja termiinisopimukset

Avoimet, kohde-etuus 104,2 –49,3
käypä arvo 40,6 0,0

Optiosopimukset
Avoimet, ostetut, kohde-etuus 288,9 80,0

käypä arvo 28,4 1,4
Avoimet, asetetut, kohde-etuus –227,6 -

käypä arvo –10,9 -
Tuotonvaihtosopimukset

Avoimet, kohde-etuus 145,4 47,8
käypä arvo –7,5 1,8

Suljettujen ja erääntyneiden johdannaisten tulos on kirjattu täysimääräisesti tulosvaikutteisesti.

Arvostusperiaatteet
Noteerattujen johdannaisten käyvät arvot on laskettu käyttäen pörssissä noteerattua hintaa. 
Noteeraamattomien osake- ja hyödykejohdannaisten käyvät arvot perustuvat vastaavanlaisten noteerattujen sopimusten markkinahintoihin 
tai ulkopuolisten tahojen antamiin arvioihin käyvistä arvoista. Korko- ja valuuttajohdannaisten käyvät arvot perustuvat markkinanoteerauksiin, 
ulkopuolisten tahojen antamiin arvioihin käyvistä arvoista tai ne on määritelty käyttäen yleisesti tunnettuja teoreettisia hinnoittelumalleja.

Rahoitusvakuuslain mukaisessa siirrossa vastaanotetut vakuudet
Johdannaiskaupan vakuudet, käypä arvo 0,7 228,7

Yhteisvastuumäärä
Yhtiö kuuluu Osuuspankkikeskus Osk:n edustamaan verovelvollisuusryhmään. Ryhmän jäsenet ovat yhteisvastuullisesti vastuussa ryhmän tilitettävästä 
arvonlisäverosta.
Arvonlisäveron tarkistusvastuu 4,0 5,7
Leasing- ja vuokravastuut

Seuraavana vuonna erääntyvät 1,0 0,9
Myöhempinä vuosina erääntyvät 0,8 1,0

Muut vastuusitoumukset 2,1 2,1
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Milj. € 2010 2009

Toimintapääoma

Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen 101,4 97,9
Tilinpäätössiirtojen kertymä 2,4 7,8
Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero 4 006,7 2 474,5
Osittamaton lisävakuutusvastuu 1 552,9 1 454,2
Muut erät –8,6 –2,9
Tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettava osa 923,4 845,4

6 578,2 4 876,9

TVYL 17 §:n toimintapääoman vähimmäismäärä 443,2 405,8

Runsasvahinkoisten vuosien varalle vakuutustekniseen 
vastuuvelkaan sisältyvä tasoitusmäärä 1 067,9 971,4

Työeläkevakuutusyhtiön 16 § mukainen toimintapääoma ilman tasausvastuusta 
toimintapääomaan rinnastettavaa osaa 5 654,8 4 031,5

Työeläkevakuutusyhtiön toimintapääoman vähimmäismäärä ilman 
lain 853/2008 mukaisia väliaikaisia huojennuksia vuosille 2008–2010 1 754,9 1 241,1
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Tunnusluvut ja analyysit

Tiivistelmä tunnusluvuista 2010 2009 2008 2007 2006

Vakuutusmaksutulo, milj. € 3 383,2 3 184,1 3 264,4 2 772,5 2 652,6
Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. € 1) 3 266,3 3 056,7 2 701,2 2 396,1 2 237,1
Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. € 2 738,8 3 410,4 –4 571,5 1 325,0 1 803,0
Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % 10,8 15,8 –17,7 5,7 8,5
Liikevaihto, milj. € 4 597,9 5 156,3 –193,7 4 200,9 4 368,0
Kokonaisliikekulut, milj. € 128,0 121,4 113,5 103,5 98,6
Kokonaisliikekulut % liikevaihdosta 2,8 2,4 negat. 2,5 2,3
Hoitokustannustulolla katetut liikekulut 92,1 87,5 83,3 85,6 71,8

%  TyEL-palkka- ja YEL-työtulosummasta 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6
Kokonaistulos, milj. € 1 706,2 2 180,4 –4 338,1 344,6 850,3
Vastuuvelka, milj. € 24 657,4 22 609,7 20 612,8 22 661,1 20 917,2
Toimintapääoma, milj. € 6 578,2 4 876,9 2 673,0 6 068,8 5 828,0

% vastuuvelasta 2) 29,7 24,0 14,0 32,5 33,7
suhteessa vakavaraisuusrajaan 2,60 2,73 1,99 2,00 2,38

Tasoitusvastuu, milj. € 1 067,9 971,4 993,9 917,9 909,9
Eläkevarat, milj. €  3) 28 664,1 25 084,2 21 624,8 24 761,2 23 095,1
Siirto asiakashyvityksiin (%) TyEL-palkkasummasta 0,48 0,37 0,21 0,60 0,70
TyEL-palkkasumma, milj. € 14 702,0 14 041,0 14 623,0 12 425,5 11 505,6
YEL-työtulosumma, milj. € 1 142,8 1 088,3 1 049,2 989,1 923,6
TyEL-vakuutuksia 4) 36 767 35 840 35 793 34 113 31 551
TyEL-vakuutettuja 501 000 472 000 480 000 417 000 387 000
YEL-vakuutuksia 53 660 52 243 52 814 51 289 49 898
Eläkkeensaajia 295 827 282 982 273 605 262 971 257 884

1) Tuloslaskelman maksetut korvaukset ilman korvaustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokuluja
2) Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta
3) Vastuuvelka + arvostuserot
4) Vakuutussopimuksen tehneiden työnantajien vakuutukset
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Milj. € 2010 2009 2008 2007 2006

Tulosanalyysi

Tuloksen synty
Vakuutusliikkeen tulos 96,4 –22,5 76,4 9,0 19,9
Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 1 578,1 2 175,2 –4 449,2 321,6 807,6

+ Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 2 738,8 3 410,4 –4 571,5 1 325,0 1 803,0
– Vastuuvelan tuottovaatimus –1 160,7 –1 235,3 122,3 –1 003,4 –995,5

Hoitokustannustulos 31,6 27,7 34,7 14,0 22,9
Kokonaistulos 1 706,2 2 180,4 –4 338,1 344,6 850,3

Tuloksen käyttö 
Vakavaraisuuden muutokseen 1 635,2 2 128,4 –4 369,1 270,6 769,3

Tasoitusvastuun muutokseen 96,6 –22,5 76,0 8,0 16,3
Toimintapääoman muutokseen 1 538,6 2 150,9 –4 445,1 262,7 753,0

Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen 6,9 685,0 –3 361,1 339,0 647,7
Arvostuserojen muutokseen 1 532,2 1 462,5 –1 088,2 –77,7 96,6
Tilinpäätössiirtojen kertymän muutokseen –5,4 –0,5 –1,9 –4,6 –0,8
Tilikauden voittoon 4,9 3,9 6,0 5,9 9,4

Siirtoon asiakashyvityksiin 71,0 52,0 31,0 74,0 81,0
Yhteensä 1 706,2 2 180,4 –4 338,1 344,6 850,3

 Vakavaraisuus

Toimintapääoma ja sen rajat 
(% :na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta)

Vakavaraisuusraja 11,4 8,8 7,0 16,3 14,1
Toimintapääoman enimmäismäärä 1) 45,6 35,2 28,2 65,0 56,5
Toimintapääoma 2) 29,7 24,0 14,0 32,5 33,7

1) Ajalta ennen vuotta 2007 tavoitevyöhykeen yläraja
2) Vuosina 2008–2010 sisältää tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettavan erän
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2010 2009 2008 2007 2006
milj. € % milj. € % milj. € % milj. € % milj. € %

Sijoitusjakauma (käyvin arvoin)

Lainasaamiset 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
Joukkovelkakirjalainat 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

sisältää korkorahastoja 696,6 2,5 595,8 2,4 598,6 2,9 984,4 4,2 871,4 3,8

Muut rahoitusmarkkinavälineet 
ja talletukset 1) 2) 3) * 202,2 0,7 579,1 2,3 122,4 0,6 447,2 1,9 155,9 0,7

sisältää korkorahastoja * –0,4 0,0 –0,2 0,0
Osakkeet ja osuudet 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
Kiinteistösijoitukset 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

sisältää sijoitusrahastoja
ja yhteissijoitusyrityksiä 404,8 1,4 341,7 1,4 418,1 2,0 249,3 1,1 137,5 0,6

Sijoitukset yhteensä 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

Jvk-salkun modifioitu duraatio 3,1 3,2 3,6 4,3 4,2

1) Sisältää kertyneet korot
2) Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot muihin rahoitusmarkkinavälineisiin 
3) Sisältää taseen sijoituksiin kuuluvat talletukset
4) Sisältää niiden sijoitusrahastojen osuudet ja sijoitukset niihin rinnastettaviin yhteissijoitusyrityksiin, jotka sijoittavat kiinteistöihin ja kiinteistöyhteisöihin

* Vähennetty saatuihin käteisvakuuksiin liittyvä velka
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Milj. € 2010 2009 2008 2007 2006

Sijoitustoiminnan nettotuottoerittely ja tulos

Suorat nettotuotot 554,1 735,6 374,6 1 068,2 822,2
Lainasaamiset 125,0 123,2 76,0 51,5 44,8
Joukkovelkakirjalainat 162,6 251,9 365,5 356,1 314,7
Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset –1,8 10,9 46,4 17,4 19,0
Osakkeet ja osuudet 159,8 265,8 –182,4 597,5 375,2
Kiinteistösijoitukset 100,2 90,0 81,1 68,0 75,0
Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut 8,3 –6,2 –11,9 –22,2 –6,4

Arvonmuutokset kirjanpidossa 1) 652,5 1 212,3 –3 857,9 334,4 884,2
Osakkeet ja osuudet 706,8 687,3 –2 994,2 424,4 913,2
Joukkovelkakirjalainat –50,3 547,6 –872,4 –145,3 –24,6
Kiinteistösijoitukset –1,7 –16,9 8,7 55,3 –4,2
Muut sijoitukset –2,2 –5,8 0,0 0,0 –0,2

Sijoitustoiminnan nettotuotot kirjanpidossa 1 206,6 1 947,9 –3 483,3 1 402,7 1 706,4

Arvostuserojen muutos 2) 1 532,2 1 462,5 –1 088,2 –77,7 96,6
Osakkeet ja osuudet 1 477,2 1 082,2 –1 390,4 –86,5 271,2
Joukkovelkakirjalainat –66,1 350,1 232,9 –29,3 –246,7
Kiinteistösijoitukset 121,1 30,2 69,1 38,1 72,1
Muut sijoitukset 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 2 738,8 3 410,4 –4 571,5 1 325,0 1 803,0

Vastuuvelan tuottovaatimus 3) –1 160,7 –1 235,3 122,3 –1 003,4 –995,5
Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos 45,9 712,6 –3 361,0 399,3 711,0
Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 1 578,1 2 175,2 –4 449,2 321,6 807,6

Johdannaisten osuus sijoitustoiminnan nettotuotoista –228,5 202,2 –703,3 277,5 164,7

1) Myyntivoitot ja -tappiot sekä muut kirjanpidon arvonmuutokset
2) Taseen ulkopuoliset arvonmuutokset
3) Vuonna 2008 täydennyskerrointa vastaavaa korkovaatimusta ei lueta vastuuvelan tuottovaatimukseen
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Milj. € 2010 2010 2010 2009 2008 2007 2006

Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle 1.1.–31.12.2010

Sijoitusten netto-
tuotot käyvin arvoin 1)

 milj. €   

Sitoutunut 
pääoma 2)  

milj. €

Tuotto-% 
sitoutuneelle 

pääomalle

Tuotto-% 
sitoutuneelle 

pääomalle

Tuotto-% 
sitoutuneelle 

pääomalle

Tuotto-% 
sitoutuneelle 

pääomalle

Tuotto-% 
sitoutuneelle 

pääomalle

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

josta korkorahastot 95,3 669,4 14,2 38,3 –28,6 1,3 9,1
Muut rahoitusmarkkinavälineet  
ja talletukset * 0,8 263,9 0,3 1,3 4,6 4,0 3,8

josta korkorahastot * –1,1 –0,3
Osakkeet ja osuudet 2 223,6 10 230,3 21,7 26,5 –36,9 9,1 20,3
Kiinteistösijoitukset 4) 241,8 2 698,6 9,0 –0,6 6,1 9,5 7,3

josta sijoitusrahastoja ja 
yhteissijoitusyrityksiä 22,2 363,4 6,1 –27,1 –5,2 14,5 11,2

Sijoitukset yhteensä 2 730,5 25 357,8 10,8 15,8 –17,7 5,8 8,6
Sijoituslajeille kohdistamattomat 
tuotot, kulut ja liikekulut 8,3 25 357,8 0,0 0,0 0,0 –0,1 0,0

Sijoitustoiminnan nettotuotto 
käyvin arvoin 2 738,8 25 357,8 10,8 15,8 –17,7 5,7 8,5

1) Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin = Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos – kauden aikana tapahtuneet kassavirrat  
 Kassavirralla tarkoitetaan ostojen/kulujen ja myyntien/tuottojen erotusta
2) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin/kuukausittain aikapainotetut kassavirrat
3) Sisältää ko. sijoituksiin tilastoitavien korkorahastojen tuotot
4) Sisältää kiinteistösijoituksiin tilastoitavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten tuotot 

* Vähennetty saatuihin käteisvakuuksiin liittyvä velka ja korkomenot

Milj. € 2010 2009 2008 2007 2006

Hoitokustannustulos

Vakuutusmaksun hoitokustannusosat 117,5 109,0 111,7 93,6 92,9
Korvausratkaisuista aiheutuvien liikekulujen 
kattamiseen käytettävissä olevat maksuosat 5,6 5,3 5,0 4,4
Muut tuotot 0,5 0,9 1,3 1,7 1,8
Hoitokustannustulo yhteensä 123,7 115,2 118,0 99,7 94,6
Toimintokohtaiset liikekulut 1) –92,1 –87,5 –83,3 –85,6 –71,8
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikekulut yhteensä –92,1 –87,5 –83,3 –85,6 –71,8

Hoitokustannustulos 31,6 27,7 34,7 14,0 22,9

Liikekulut % hoitokustannustulosta 74,5 75,9 70,6 85,9 75,8

1) Ilman sijoitustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnan liikekuluja ja lakisääteisiä maksuja



 80

ti
li

n
pä

ät
ös

 2
01

0

Riskienhallinnan tavoitteena on hallita erityisesti niitä riskejä, 
jotka vaarantaisivat yhtiön lakisääteisten tehtävien asianmukaisen 
hoitamisen, yhtiön lähivuosien toimintasuunnitelmassa todetun 
tahtotilan ja lähivuosien keskeisten tavoitteiden toteutumisen tai 
liiketoiminnan kehittämisen painopisteet. Tämän vuoksi merkit-
tävät riskitekijät tunnistetaan ja arvioidaan.

Riskienhallinnan tavoitteena on estää yhtiötä uhkaavien ris-
kien toteutuminen, minimoida toteutuneiden riskien aiheuttamat 
taloudelliset ja muut vahingot, turvata toiminnan jatkuvuus sekä 
auttaa yhtiötä hyödyntämään eri liiketoimintamallien tarjoamat 
mahdollisuudet altistamatta yhtiötä epätarkoituksenmukaisille 
riskeille. Tavoitteena on myös asettaa riskinoton rajat niin, 
että yhtiössä säilyy riittävä liikkumavara silloin, kun hallitulla 
riskinotolla on mahdollista parantaa toiminnan tuottavuutta. 
Riskienhallinnassa kiinnitetään huomiota toimenpiteiden kustan-
nuksiin verrattuna arvioidun riskin toteutuessaan aiheuttamiin 
kustannuksiin siten, että toiminta on myös kustannustehokasta.

Vakuutusliikkeen riskit
Vakuutusliikkeen riskit liittyvät vakuutusmaksun ja vastuuvelan 
riittävyyteen kattamaan tulevat eläkkeistä aiheutuvat kustannuk-
set. Keskeisiä tekijöitä ovat odotettavissa olevan eliniän pituuteen 
sekä eläkealkavuuteen ja korvausten suuruuteen liittyvä epävar-
muus. Seuraavassa tarkastelussa rajoitutaan TyEL-vakuutukseen, 
sillä YEL-vakuutus on eläkelaitosten ja viime kädessä valtion 
yhteisellä vastuulla ja muiden vakuutuslajien merkitys on volyy-
miltaan vähäinen. TyEL-vakuutuksen vastuuvelka oli vuoden 
2010 tilinpäätöksessä 99 prosenttia Ilmarisen koko vastuuvelasta. 

TyEL-vakuutusliike jakautuu yhtiön omalla vastuulla ole-
vaan ja eläkelaitosten yhteisellä vastuulla olevaan liikkeeseen. 
Taloudellisesti olennaisimmat riskit koskevat kuolevuuteen ja 
työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuteen liittyvää epävarmuutta sekä 
vakuutusmaksujen luottotappioiden määrää. Näitä riskejä hallitaan 
vakuutusmaksun ja vastuuvelan laskuperusteiden valinnalla. 

Laskuperusteet ovat yhteiset kaikille työeläkeyhtiöille, joten 
yksittäisen yhtiön riskinä on vakuutuskannan poikkeaminen alan 
keskimääräisestä epäedulliseen suuntaan. Ilmarisen vakuutuskan-
nassa tämä riski on vähäinen. Mikäli laskuperusteiden mukainen 
vastuuvelka osoittautuu yleisesti riittämättömäksi, laskuperusteita 
on muutettava ja vastuuvelkaa on täydennettävä. Täydennys ei 
kuitenkaan aiheuta riskiä yksittäiselle eläkelaitokselle, koska lain 
mukaan eläkelaitokset kustantavat täydennyksen yhteisesti. 

Yhtiön vastuulla olevan vakuutusliikkeen tuloksen heilahteluun 
varaudutaan vastuuvelkaan tätä tarkoitusta varten sisältyvällä pusku-
rilla, tasoitusvastuulla. Tasoitusvastuulla on vakuutusriskien mukaan 
mitoitettu ala- ja yläraja. Ilmarisen TyEL-vakuutuksen tasoitusvastuu 
oli vuoden lopussa 1 049 miljoonaa euroa eli noin 93 prosenttia 
ylärajasta ja koko tasoitusvastuu oli 1 068 miljoonaa euroa. 

Vakuutusliikkeen riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa 

laskuperusteiden turvaavuus lain vaatimusten mukaisesti, mistä 
yhtiön aktuaari vastaa. Turvaavuuden varmistaminen perustuu 
yhtiön omalla vastuulla olevan liikkeen osalta tasoitusvastuun 
kehityksen seurantaan, vakuutusliikettä koskeviin viranomaisten 
edellyttämiin tai aktuaarin tarpeellisiksi katsomiin muihin ana-
lyyseihin ja selvityksiin sekä ennusteisiin yhtiön vakuutusliikkeen 
kehityksestä. Tätä tarkoitusta varten kehitetään ja ylläpidetään 
ennustemalleja ja analyysimenetelmiä.

Työeläkeyhtiössä on yhtiön omalla vastuulla olevan liikkeen 
lisäksi otettava huomioon eläkelaitosten yhteisellä vastuulla olevaan 
eläkemenoon ja sen rahoitukseen liittyvät epävarmuustekijät (tasa-
usjärjestelmä). Yhteisellä vastuulla on rahastoimaton eläkemeno 
(tasauseläkemeno), jonka osuus maksussa olevista eläkkeistä rahoi-
tetaan vuosittain perittävällä TyEL-vakuutusmaksuun sisältyvällä 
tasausosalla. Tasauseläkemenon osuus Ilmarisen TyEL-vakuutuksen 
eläkemenosta oli vuonna 2010 noin 74 prosenttia ja maksun 
tasausosa oli noin 79 prosenttia TyEL-vakuutuksen koko vakuu-
tusmaksutulosta. Eläkelaitosten yhteisellä vastuulla olevan vakuu-
tusliikkeen puskurina toimii kunkin eläkelaitoksen vastuuvelkaan 
sisältyvä tasausvastuu. Ilmarisen tasausvastuu vastasi vuonna 2010 
noin 14 kuukauden tasauseläkemenoa.

Tasauseläkkeet ja tasausmaksutulo poolataan kaikkien eläke-
laitosten kesken, joten näistä eläkkeistä ei aiheudu eläkelaitoskoh-
taista riskiä. Tältä osin eläkelaitosten yhteisen riskin muodostaa 
kyseisen eläkemenon ja yksityisalojen palkkasumman suhteen 
heikkeneminen vakuutusmaksun määräämisessä käytettyihin ole-
tuksiin nähden. Vuodesta 2010 lukien eläkejärjestelmään sisältyvä 
elinaikakerroin eliminoi valtaosan elinajan odotteeseen liittyvästä 
riskistä. Riskin toteutumiseen voi johtaa inflaation noususta 
johtuva indeksikorotusten ennakoimaton kasvu reaaliansioihin 
nähden tai työpanoksen osoittautuminen oletettua pienemmäksi 
demografisten tekijöiden tai työttömyyden johdosta. Laki edellyt-
tää, että maksun tasausosa mitoitetaan yhteisesti kustannettaviin 
menoihin nähden riittäväksi. Näin ollen yhteisesti kustannettavien 
eläkkeiden osalta riski ohjautuu työeläkemaksun maksajille. 

Yhtiön vastuuvelan (pl. osittamaton lisävakuutusvastuu ja 
osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu) arvioidaan kasvavan 
lähivuosina noin 4–5 prosenttia vuodessa. Vastuuvelasta noin 70 
prosenttia on kestoltaan yli 10 vuotta ja noin 40 prosenttia yli 20 
vuotta. Vastuuvelan on joka hetki oltava katettu. Lainsäädännön 
ja alemmanasteisten säädösten perusteella vastuuvelan katteeksi 
kelpaavaa omaisuutta oli vuoden 2010 tilinpäätöksessä yhteensä 
26 171 miljoonaa euroa mikä ylitti noin kuudella prosentilla 
katettavan vastuuvelan määrän. Pitkällä aikavälillä sijoituksille on 
saatava vähintään tuotto, joka muodostuu TyEL:n laskuperusteissa 
määritellyn perustekoron ja osakesijoitusten tuoton painotettuna 
keskiarvona siten, että osakesijoitusten tuotto saa 10 prosentin 
painon.

Tilinpäätöksen liitetiedot
Riskienhallinta
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Sijoitustoiminnan riskit 
Työeläkevakuutusyhtiön tulee huolehtia kyvystään maksaa yhtiön 
vastuulla olevat nykyiset ja tulevat eläkkeet, minkä vuoksi sijoitus-
toiminta on järjestettävä tuottavasti ja turvaavasti. Tuottava sijoit-
taminen edellyttää altistumista sijoitusriskeille, joita turvaavuus-
vaatimus rajoittaa. Rahoitusmarkkinoiden syklisistä vaihteluista 
johtuvaa markkinariskiä hallitaan sekä vakavaraisuussäännösten 
avulla että huolehtimalla sijoitussalkun riittävästä hajauttamisesta. 
Lisäksi hallitaan sijoitustoiminnasta aiheutuvia vastapuoli-, likvidi-
teetti- ja johdannaisriskejä.

Työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuusmekanismi
Työeläkevakuutusyhtiöt, eläkekassat ja eläkesäätiöt harjoittavat 
sijoitustoimintaansa itsenäisesti mutta yhteisten vakavaraisuus-
vaatimusten puitteissa. Sijoitustoiminnan riskeihin varaudutaan 
eläkelaitoskohtaisesti toimintapääomalla, joka on yhtiön varojen 
ja velkojen erotus. Toimintapääoman tärkeimmät erät ovat yhtiön 
oma pääoma, osittamaton lisävakuutusvastuu ja sijoitusten arvos-
tuserot. Mikäli sijoitustoiminnan tuotot ylittävät vastuuvelalle hyvi-
tettävän tuottovaatimuksen, erotus kasvattaa toimintapääomaa. 
Päinvastaisessa tilanteessa toimintapääomaa puretaan tarvittava 
määrä. Osa osakkeiden hintariskistä on siirretty eläkelaitokselta 
eläkejärjestelmän kannettavaksi. Tämä pienentää eläkelaitoksen 
osakeriskiä määrällä, joka vastaa 10 prosenttia vastuuvelasta. Tätä 
varten on oma puskurinsa, vastuuvelkaan sisältyvä osaketuottosi-
donnainen lisävakuutusvastuu.

Vakavaraisuusvaatimusten perussuure on vakavaraisuusraja. 
Vakavaraisuusraja määrittää eläkelaitoksen sijoitusten riskiä vastaa-
van riittäväksi katsotun toimintapääoman määrän yhden vuoden 
ajalle. Toimintapääoman yläraja on vakavaraisuusrajan nelin-
kertainen määrä ja toimintapääoman vähimmäismäärä on kaksi 
kolmasosaa vakavaraisuusrajasta. Vakavaraisuusrajan laskentaa 
varten on määritelty säännöt, jotka ovat kaikille yhtiöille asetuksen 
kautta velvoittavat. 

Vakavaraisuusrajaa laskettaessa on omaisuus jaettava viiteen 
pääryhmään, joilla kaikilla on useampia alaluokkia. Tarkoituksena 
on, että ryhmät ja alaluokat muodostavat selkeitä kokonaisuuksia, 
joilla on olennaisesti samanlaiset tuotto- ja riskiominaisuudet. 
Luokittelua varten on laissa annettu säännöt, jotka perustuvat 
sijoitusten oikeudelliseen muotoon. 

Tämän lisäksi eläkelaitos on velvoitettu seuraamaan sijoituksi-
aan tosiasiallisten riskien mukaan. Mikäli sijoitus selkeästi kuuluu 
todellisen riskin mukaan eri ryhmään tai alaluokkaan kuin oikeu-
dellisen muodon mukaan, niin se on siirrettävä todellista riskiä 
parhaiten vastaavaan luokkaan. Eläkelaitoksen vakavaraisuusraja 
lasketaan näin syntyneen luokittelun mukaisesti.

Vakavaraisuusraja lasketaan kertomalla eläkelaitoksen vaka-
varaisuusvastuuvelka asetuksen kaavan avulla lasketulla arvolla, 
joka on aina vähintään 5,0 prosenttia. Asetuksessa on omaisuuden 
alaluokille määritelty omat tuotto- ja riskiparametrit. Laskennassa 

pääryhmän tuotto-odotukset ja riskipitoisuudet määritellään ala-
luokkia painottamalla. Eri pääryhmien tuottojen väliset korrelaatiot 
huomioidaan asetuksen mukaisina. Vakavaraisuusrajaa laskettaessa 
osakesijoituksista vähennetään osaketuottosidonnaisen vastuuvelan 
osuus.

Syksyllä 2008 voimistuneen finanssikriisin johdosta työeläke-
laitosten vakavaraisuussäännöksiä väljennettiin lakimuutoksella. 
Näillä muutoksilla vahvistettiin toimintapääomia ja lievennettiin 
vakavaraisuusvaatimuksia. Vuoden 2008 osalta eläkevastuiden täy-
dennyskerroin nollattiin, osaketuottosidonnaisen vastuuvelan määrä 
nostettiin 4 prosentista 10 prosenttiin ja vuoden 2012 loppuun asti 
osa tasausvastuusta rinnastetaan toimintapääomaan. Lisäksi toimin-
tapääoman vähimmäismäärä on 2 prosenttia vastuuvelasta vuoden 
2012 loppuun saakka.

Lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten 
vakavaraisuussäännöksiä on ehdotettu muutettavaksi 31.3.2011 
alkaen. Ehdotuksen mukaan työeläkelaitokset mm. raportoisivat 
vakavaraisuutensa Finanssivalvonnalle yksinomaan sijoitusten 
todellisen riskin mukaan. Ehdotuksen tärkeimmät muut muutokset 
ovat joukkolainojen vakavaraisuusluokittelun perustaminen luot-
toluokituksiin sekä johdannaisten käyttöä koskevien rajoitusten 
täsmentäminen. Lisäksi katesäännöstöön on ehdotettu tarkennuksia. 
Uudistuksen arvioitu vaikutus Ilmarisen vakavaraisuusrajaan 
31.12.2010 tilanteessa oli +0,9 prosenttiyksikköä.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu Ilmarisen sijoitusten jakautumi-
nen vakavaraisuusryhmiin vakavaraisuuslain mukaisesti 31.12.2010.

Ryhmä
Tuotto-odotus

%

Volatili-
teetti

%
Sijoitukset, %

31.12.2010
I 3,5 1,8 3,1
II 5,6 5,4 35,6
III 7,1 10,3 11,6
IV 8,7 20,2 28,5
V 5,6 10,0 11,3

Sijoitusjakauman mukainen vakavaraisuusraja oli 31.12.2010 11,4 
(8,8 vuonna 2009) prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytetystä 
vastuuvelasta. Kun Ilmarisen vakavaraisuusaste eli toimintapääoman 
suhde vastuuvelkaan oli 29,7 (24,0) prosenttia, niin vakavaraisuus-
asema eli toimintapääoman suhde vakavaraisuusrajaan oli 2,60 
(2,73) kertaa vakavaraisuusrajan määrä.

Sijoitussalkun muodostaminen
Ilmarisen sijoitussalkku on muodostettu käyttäen eri sijoitusluokkien 
odotettuja tuottoja, tuottojen vaihteluita sekä eri omaisuuslajien 
välisiä riippuvuuksia. Tässä on hyväksytty enintään 5 prosentin 
todennäköisyys sille, että toimintapääoma vähenee vakavaraisuusra-
jalle kahden vuoden sisällä. Sijoitussalkun riskitason valinta tehdään 
yhtiössä kehitetyn sijoitusmarkkinoiden simulointimallin avulla.
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Vuoden 2010 perusallokaation tuotto-odotus oli 5,4 prosenttia 
ja vuotuisen tuoton standardipoikkeama oli 7,1 prosenttia. Tässä 
sijoitusomaisuuden perusallokaatiossa pääomaisuuserien painot 
olivat seuraavat: Noteeratut osakkeet 30 prosenttia, joukkovel-
kakirjalainat 33 prosenttia, kiinteistösijoitukset 11 prosenttia, 
lainasaamiset 14 prosenttia ja muut omaisuuslajit 12 prosenttia. 
Perusallokaatiopainoihin sisältyy vuoden alun jälkeen mm. markki-
naliikkeistä johtuen dynamiikkaa. 

Sijoitusomaisuuden perusallokaatio muuttuu kesken vuoden 
myös mikäli markkinaolosuhteet antavat tähän aihetta. Siihen sisäl-
tyy dynamiikkaa mahdollisten riskinvähentämistarpeiden pohjalta 
ja toisaalta perusallokaatio linkittyy pitkän aikavälin riippuvuuksin 
perustuvaan strategiaan. Perusallokaatio ilmentää siis pitkän 
aikavälin lähestymistapaa sijoittamiseen samalla suojellen lyhyen 
aikavälin vakavaraisuusrajoitteita. 

Arvopapereille (osakkeet, joukkovelkakirjalainat ja käteissijoi-
tukset) määritetään perusallokaatiopainon lisäksi vertailuindeksit. 
Sijoitusriskejä hallitaan sekä absoluuttisesti että suhteessa vertai-
luindekseihin. 

Sijoituskanta 31.12.2010
Sijoitusvarallisuuden jakautuminen pääomaisuusluokkiin sekä 
näiden sijoitusten tuotot on esitetty liitetieto-osiossa Tunnusluvut 
ja analyysit. Alla oleva taulukko noudattaa työeläkelaitosten 
yhdessä sopimaa tapaa kuvata sijoitusten tuottoja ja riskiä.

noteerattujen 
osakesijoitusten 
jakauma

Joukkolainojen ml. 
korkorahastot 
luottoluokitusjako

Osuus -% Osuus -%
2010 2009  2010 2009

Suomi 44 41 AAA 35 39 
Eurooppa 27 30 AA 26 25
USA 10 11 A 16 16 
Japani 2 2 BBB tai huonompi 20* 17*
Muut 17 16 Ei luokiteltu 3 3

* korkorahastojen osuus 9 (7) prosenttiyksikköä

Lainakantajakauma vakuuksittain on esitetty liitetiedossa Laina-
saamiset. 

Kiinteistösijoitusten rakenne 
Osuus-%

2010 2009
Asuinkiinteistöt 19 19
Toimistokiinteistöt 33 38
Liikekiinteistöt 9 7 
Hotellit 8 9 
Varastokiinteistöt 9 6 
Muut 9 9 
Epäsuorat sijoitukset 13 13

Kiinteistökannan käyttöaste (pl. saneerauskohteet) oli 95,2 (95,8) 
prosenttia.

Tilinpäätöksen liitetiedot
Riskienhallinta

Markkina-arvo Markkina-arvo Riskijakauma Riskijakauma Tuotto Volatiliteetti
milj. € % milj. € % % %

Korkosijoitukset 11 668,7 41,5 11 544,3 41,1 2,0
Lainasaamiset 3 137,8 11,2 3 137,8 11,2 3,9
Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat 3 935,0 14,0 3 749,7 13,3 -2,1 3,0
Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat 4 398,9 15,6 8 832,2 31,4 5,0 3,0
Muut rahoitusmarkkinavälineet 196,9 0,7 -4 175,5 -14,8 -2,1

Osakesijoitukset 12 011,8 42,7 11 853,6 42,2 20,6
Noteeratut osakkeet 10 686,0 38,0 10 525,9 37,4 20,6 0,0
Pääomasijoitukset 937,5 3,3 937,5 3,3 20,0
Noteeraamattomat osakesijoitukset 388,3 1,4 390,2 1,4 21,2

Kiinteistösijoitukset 3 028,4 10,8 3 028,4 10,8 9,0
Suorat kiinteistösijoitukset 2 623,6 9,3 2 623,6 9,3 9,4
Kiinteistörahastot 404,8 1,4 404,8 1,4 6,1

Muut sijoitukset 1 412,8 5,0 1 695,4 6,0 32,2
Hedge fund-sijoitukset 618,8 2,2 618,8 2,2 7,0 3,4
Hyödykesijoitukset 1,9 0,0 69,2 0,2 -
Muut sijoitukset 792,1 2,8 1 007,4 3,6 -

Sijoitukset yhteensä 28 121,7 100,0 28 121,7 100,0 10,8 5,0

Joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio oli 31.12.2010 3,1 (3,2) vuotta.
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Markkinariski
Markkinariski syntyy finanssimarkkinoilla päivittäin muuttuvien 
hintojen ja arvojen seurauksena. Ilmarisen sijoitusomaisuuteen 
kohdistuu osake-, korko-, kiinteistö-, valuutta-, hyödyke-, vola-
tiliteetti- ja luottoriskiä. Markkinariskejä mitataan RiskMetrics® 
-riskienhallintaohjelmiston avulla.  Markkinariskejä hallitaan 
tarkkailemalla tietyllä todennäköisyydellä syntyvää maksimitap-
piota (niin sanottu VaR) sekä analysoimalla erilaisten riskiskenaa-
rioiden taloudellisia vaikutuksia.

Markkinamuutosten vaikutuksia Ilmarisen vakavaraisuuteen on 
havainnollistettu oheisella taulukolla:

Korko-
tason

muutos
+1 %-yks.

Osake-
kurssien
muutos
–10 %

Kiinteistöjen 
käypä 

arvo
–10 %

Vaikutus

- toimintapääomaan (milj. €) –340,1 –887,6 –331,7
- vakavaraisuusasemaan –0,16 –0,23 –0,15
- tuottoprosenttiin                  

(prosenttiyks.) –1,4 –4,4 –1,3
- vakavaraisuusasteeseen  
  (prosenttiyks.) –1,5 –4,0 –1,5

Kun lähtökohdaksi otetaan vuodenvaihteen sijoitukset, oli 2,5 
prosentin todennäköisyys sille, että sijoitusten arvossa olisi 
kuukauden aikavälillä tapahtunut 1 328 (921) miljoonan euron 
tai sitä suurempi alenema. Tämä niin sanottu Value at Risk oli 
4,7 (3,7) prosenttia vuodenvaihteen sijoitusten määrästä ja 20,2 
(18,9) prosenttia toimintapääomasta. Toteutuessaan tällainen 
tapahtuma olisi alentanut toimintapääoman 25,2 (20,8) prosent-
tiin vastuuvelasta.

Euroalueen ulkopuolisista sijoituksista syntyy valuuttariskiä. 
Korkosijoitusten valuuttariski on pääsääntöisesti suojattu joh-
dannaisten avulla. Osakesijoitusten osalta suojauspolitiikka on 
aktiivisempi.

Riskikeskittymät
Riskikeskittymien ehkäisystä huolehtii karkealla tasolla katesään-
nöstö, minkä lisäksi niitä vältetään yhtiön omin toimenpitein. 
Valtiot pois lukien suurin riskikeskittymä, ottaen huomioon 
kaikki erityyppiset sijoitukset yksittäiseen kohteeseen, oli Ilmari-
sen vuoden 2010 tilinpäätöksessä 2,2 (3,5) prosenttia sijoitusva-
rallisuuden määrästä.

Vastapuoliriski
Vastapuoliriskiä hallitaan joukkolainojen osalta liikkeellelas-
kijan luottokelpoisuuden analysoinnilla ja rajoittamalla sekä 

joukkolainojen yhteenlaskettuja sijoituksia luottoluokittain että 
yksittäisen liikkeellelaskijan osuutta joukkolainasijoituksista. 

Suorassa luotonannossa ensisijainen luottoriskin hallintakeino 
on yritysanalyysi ja yrityksen tulevaisuuden maksukykyyn suhteu-
tettu luotonanto. Lisäksi riskiä hallitaan vakuusjärjestelyin. 

OTC-johdannaisten vastapuoliriskiä hallitaan sekä viranomais-
määräysten riskiraportoinnin mukaisesti että tarkempien vastapuo-
likohtaisten markkinariskisimulaatioiden avulla. Vakioimattomiin 
johdannaisiin liittyvää vastapuoliriskiä hallitaan myös käyttämällä 
kaikkien osapuolten kanssa kansainvälisiä standardisopimuksia, 
jotka ovat ISDA:n (International Swaps and Derivatives Associa-
tion) hyväksymiä.

Likviditeettiriski
Likviditeettiriski työeläkeyhtiön vastuisiin nähden on ongelmitta 
hallittavissa, koska eläkemeno on varsin tarkoin ennustettavissa 
ja varallisuudesta yli 71 (71) prosenttia on likvideissä arvopape-
risijoituksissa. Sijoitusinstrumenttien heikosta vaihdettavuudesta 
johtuvaa lyhyen aikavälin likviditeettiriskiä hallitaan suhteutta-
malla omaa sijoitettua määrää markkinoiden keskimääräiseen 
päivävaihtoon sijoituskohteittain.

Johdannaiset
Johdannaisilla otettu osakeriski oli vuoden vaihteessa -160,1 
(-446,6) miljoonaa euroa, joka muutti osakesijoitusten allokaa-
tion määrää -0,6 (-1,8) prosenttiyksikköä. Korkojohdannaisilla 
muutettiin korkosijoitusten keskimääräistä juoksuaikaa -0,1 
(-1,1) vuodella.

operatiiviset riskit
Pääosa operatiiviseen toimintaan liittyvistä riskeistä hallitaan 
liiketoimintayksiköiden normaalin toiminnan johtamisen osana. 
Tästä vastaa kunkin yksikön esimies. Tavoitteena on, että yksiköi-
den toiminta on huolellista, laadukasta, taloudellista ja tehokasta. 
Merkittävimmät operatiiviseen toimintaan liittyvät riskitekijät on 
kartoitettu ja tunnistettu ja niitä hallitaan osana yhtiön erillistä 
riskienhallintatoimintaa.

Yhtiön perustehtävän hoitamisen kannalta vahingollisimpia 
operatiivisia riskejä ovat virheet ja häiriöt, jotka vaarantaisivat eläk-
keiden oikeellisuuden tai oikea-aikaisen maksamisen. Niitä ovat 
myös operatiivisten tietojärjestelmien ja merkitykseltään kasvavan 
verkkopalvelujen palvelutuotannon sellaiset häiriöt, jotka vaaranta-
vat niiden suorituskyvyn, hallinnan tai turvallisuuden.

Merkittävien operatiivisten riskien hallinnasta on huolehdittu 
henkilöstön osaamisen varmistamisella sekä erilaisilla tietotekniik-
kaan ja toimintatapoihin liittyvillä keinoilla, kuten varajärjestelmillä 
ja -tietoliikenneyhteyksillä, vertailutietojen käytöllä sekä seuranta-
järjestelmillä.
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Ilmarisen toiminnan häiriöttömyyden varmistamiseksi 
normaali- ja poikkeusoloissa yhtiössä on laadittu toiminnan 
jatkuvuutta varmistavat ja poikkeusolojen toimintaa ohjaavat suun-
nitelmat, joiden ajantasaisuutta seurataan ja ylläpidetään vuosittain. 
Varmistettavat kriittiset toiminnot on valittu Vakuutusalan varautu-
misohjeen nimeämistä kriittisistä toiminnoista. 

Riskienhallintaprosessit 
Hallituksella ja toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu yhtiön 
valvonta- ja riskienhallintajärjestelmän olemassaolosta ja toimi-
vuudesta. Sijoitussuunnitelmassaan hallitus käy vuosittain läpi 
keskeisimpien sijoitustoiminnan riskien hallinnan ja määrittelee 
omaksuttavan riskitason. Hallituksen riskienhallintasuunnitel-
massa sama tehdään yhtiön liiketoimintaa uhkaavien strategisten 
riskien osalta. Hallituksella on tarkastusvaliokunta, joka avustaa 
koko hallitusta valvontatehtävissä, jotka kohdistuvat yhtiön talou- 
delliseen raportointiin, riskeihin, sisäiseen valvontajärjestelmään 
sekä sisäisen tarkastajan ja tilintarkastajien työhön. 

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitus-
johtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. Hallintoneuvoston puolesta 
eläkeratkaisutoimintaa ja sijoitustoimintaa seuraavat hallintoneu-
voston keskuudestaan valitsemat tarkastajat.

Ilmarisen sisäinen tarkastus on sisäisen tarkastuksen yleispe-
riaatteiden mukaisesti riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja 
varmistus- sekä konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on 
tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja parantaa sen toimintaa. Sisäinen 
tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tar-
joamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhal-
linta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden 
arviointiin ja kehittämiseen. Sisäisen tarkastuksen ohella myös val-
vontatilintarkastus arvioi sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta 
ja riskienhallinnan riittävyyttä. Tilintarkastajat arvioivat samalla 
sisäisen tarkastuksen toimivuutta ja sen tulosten käyttökelpoisuutta 
oman työnsä kannalta.

Ilmarisen liiketoimintalinjojen edustajista koostuvalla ris-
kienhallintatoimikunnalla on yhtiön riskienhallintajärjestelmän 
koordinointi-, kehittämis- ja seurantavastuu. Sen toimintaa johtaa 
riskienhallinnasta vastaava johtaja. Toimikunnan työ on myös 
osa normaaliin johtamiseen sisältyvää yhtiön sisäistä valvontaa. 
Toimikunta tukee liiketoimintalinjoja hyvää riskienhallintatapaa 
noudattavien toimintatapojen tehostamisessa. 

Hallitus vahvistaa operatiivisessa sijoitustoiminnassa noudatet-
tavat valtuudet vuosittain sijoitussuunnitelman yhteydessä. Sijoi-
tusvaltuuksien puitteissa toimivan johdon on mahdollista poiketa 
perusallokaation määrittelemistä omaisuuslajien painoista.

Perusallokaation ja sijoitustoiminnan riskin määrää seurataan 
tasehallintaryhmässä, jossa on edustajat sijoitustoiminnosta sekä 
talous-, aktuaari- ja riskienhallintatoiminnosta. Ryhmä huomioi 
seurannassa vakuutustoiminnan vaatimukset ja tekee tarvittaessa 
ehdotuksen perusallokaation riskitason tai sijoitusvaltuuksien 
muuttamisesta.

Operatiivisesti valittua riskitasoa sekä vakavaraisuustilannetta 
arvioidaan viikoittaisissa sijoitustoiminnon sijoitustoimikunnan 
kokouksissa, joissa myös riskienhallintatoiminnolla on edustus.

Sijoitustoiminnasta esitetään hallitukselle kuukausittain raportti, 
jonka avulla hallitus valvoo sijoitussuunnitelmassa määriteltyjen 
riskinoton rajojen noudattamista ja sijoitustoiminnan tavoitteiden 
toteutumista. Yhtiön riskienhallintatoiminto seuraa vakavaraisuutta 
kuukausittain, ja tarvittaessa tieto päiväkohtaisesta vakavaraisuus-
asemasta on saatavilla hyvinkin nopeasti. Informaation oikeel-
lisuus pyritään varmistamaan riittävän reaaliaikaisella ja tiheällä 
raportoinnilla, säännöllisillä täsmäytysrutiineilla sekä sillä, että 
sijoituspäätöksenteko- ja raportointitoiminnot on organisatorisesti 
eriytetty. Arvopaperisalkku täsmäytetään säännöllisesti kirjanpidon 
ja ulkopuolisten säilyttäjien kanssa. Arvopapereiden hinnoittelu ja 
arvostukseen liittyvät päätökset tehdään salkunhoidosta riippumat-
tomasti. Väärinkäytösriskit pyritään estämään välttämällä vaarallisia 
työyhdistelmiä, sisäisillä toimintaohjeilla, kirjallisilla valtuuksilla ja 
kaupankäynnin jatkuvalla seurannalla. Maksuliikenne on eriytetty 
sijoituspäätöksen tekijöistä.

Tilinpäätöksen liitetiedot
Riskienhallinta
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Hallituksen ehdotus voiton käytöstä  
ja muun vapaan oman pääoman jakamisesta

Yhtiöjärjestyksen mukaan takuupääoman korko on perustekorko 
lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä. Vuodelta 2010 näin laskettu 
tuottoprosentti on 5,0 ja takuupääoman korko 1 149 732,67 
euroa. 

Emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma tilinpäätöksessä 
31.12.2010 on 79 861 896,95 euroa, josta tilikauden voitto on 
4 943 191,89 euroa.

Hallitus ehdottaa, että takuupääoman korkona vuodelta 
2010 jaetaan 1 149 732,67 euroa, 250 000,00 euroa varataan 
hallituksen käytettäväksi lahjoituksina yliopistoille ja korkea-
kouluille, 50 000,00 euroa lahjoituksina muihin yleishyödyllisiin 

tarkoituksiin sekä muu osuus voitosta eli 3 493 459,22 euroa 
siirretään varmuusrahastoon. 

Erillisenä ehdotuksena hallitus esittää, että yhtiön 
22 994 653,31 euron suuruinen takuupääoma maksetaan takaisin 
voitonjakokelpoisilla varoilla muodostamalla takaisin maksettavaa 
määrää vastaava pohjarahasto.

Hallitus ehdottaa, että mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituk-
sen esityksen takuupääoman takaisinmaksamiseksi, takuupää-
omalle vuodelta 2011 takaisinmaksupäivään mennessä kertynyt 
korko maksetaan vapaasta omasta pääomasta takaisinmaksupäi-
vänä. 

   

Helsingissä 23. päivänä helmikuuta 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
   toimitusjohtaja
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Tilintarkastuskertomus

Olemme tilintarkastaneet Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön 
Ilmarisen kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja 
hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2010. Tilinpäätös sisältää sekä 
konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskel-
man ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät 
tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintaker-
tomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus 
vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta 
järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmu-
kainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen 
perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä 
ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että 
noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet 
tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkas-
tustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että 
suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme 
kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toi-
mintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko 
emoyhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet tai toimitus-
johtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata 
vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet 
osakeyhtiölakia, työeläkevakuutusyhtiölakia, vakuutusyhtiölakia 
tai yhtiöjärjestystä. 

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevi-
denssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen 
sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toi-
menpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon 
kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen vir-
heellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilin-
tarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä 
merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi 
sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin 
nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä 
tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvon-
nan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan 
johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden 
sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan 
arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintar-
kastusevidenssiä.

Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus 
antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintaker-
tomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja 
riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
tiedot ovat ristiriidattomia. 

Helsingissä 9. maaliskuuta 2011

Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö

Tomi Englund, KHT

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen yhtiökokoukselle
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Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 
(Corporate Governance Statement) tilikaudelta 1.1.-31.12.2010

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance 
Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 
suositus 54:n mukaisesti ja annetaan yhtiön toimintakertomuksesta 
erillisenä. Listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavissa Arvopaperi-
markkinayhdistyksen verkkosivuilta www.cgfinland.fi.

1. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate 
Governance) 2010 noudattaminen ja suosituksista 
poikkeaminen

Ilmarinen noudattaa pääosin Suomen listayhtiöiden hallinnointi-
koodia, vaikka Ilmarinen ei ole koodissa tarkoitettu listayhtiö. Työ-
eläkevakuutusyhtiöitä koskeva lainsäädäntö velvoittaa muutamassa 
kohdassa työeläkeyhtiöt suosituksista poikkeavaan toimintatapaan.

Poikkeamat hallinnointikoodin suosituksista:
Suositukset 4, 8 ja 11–12: Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 
(TVYL) mukaan hallituksen valitsee hallintoneuvosto, ei yhtiökokous. 
Vaalivaliokunnan ehdotus hallintoneuvoston kokoonpanosta ilmoite-
taan kuitenkin yhtiökokouskutsussa.
Suositus 10: Hallituksen jäsenten toimikausi on yhtiöjärjestyksen 
mukaan neljä vuotta.
Suositukset 14–15 ja 26: Hallituksen ja sen valiokuntien riippumat-
tomien jäsenten määrä ja riippumattomuuden arviointi perustuvat 
TVYL:n säännöksiin.
Suositukset 16, 35, 38, 41 ja 45–47: Noudatetaan, paitsi osake-
omistuksen osalta, koska keskinäisellä työeläkevakuutusyhtiöllä ei ole 
osakkeita.
Suositukset 29 ja 32: Noudatetaan, paitsi riippumattomuuden 
osalta, joka perustuu TVYL:n säännöksiin.
Suositus 40: Noudatetaan, paitsi hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä 
maksettavien palkkioiden osalta. Niistä päättää TVYL:n mukaan 
hallintoneuvosto.
Suositukset 42–44: Keskinäisellä työeläkevakuutusyhtiöllä ei ole 
osakkeita.
Suositus 51: Sisäpiiriohjetta noudatetaan keskinäiseen työeläkeva-
kuutusyhtiöön soveltuvin osin.
Suositus 55: Noudatetaan edellä mainituin poikkeuksin työeläkeva-
kuutusyhtiöön soveltuvin osin.

2. Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien 
valiokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta 

Ilmarisen hallituksen kokoonpano 2010
Puheenjohtaja
Hannu Syrjänen, s. 1951, ekonomi, oikeust. kand.,  
toimitusjohtaja, Sanoma Oyj
Varapuheenjohtajat
Leif Fagernäs, s. 1947, oikeust. kand.,  
toimitusjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Lauri Lyly, s. 1953, työteknikko, puheenjohtaja, SAK

Jäsenet
Jukka Alho, s. 1952, dipl.ins., konsernijohtaja, Itella Oyj
George Berner, s. 1948, dipl.ins., toimitusjohtaja, Berner Osakeyhtiö
Matti Halmesmäki, s. 1952, kauppat. maist., varatuomari,  
pääjohtaja, Kesko Oyj (jäsen 12.3.2010 alkaen)
Reijo Karhinen, s. 1955, kauppat. maist.,  
pääjohtaja, OP-Pohjola-ryhmä
Leila Kostiainen, s. 1950, oikeust. kand., pääsihteeri, STTK ry
Leena Niemistö, s. 1963, lääket. tri, toimitusjohtaja, Oy Dextra Ab
Kristian Pullola, s. 1973, kauppat. maist., rahoitusjohtaja, Nokia Oyj
Markku Vesterinen, s. 1951, fil. lis., SHV, toimitusjohtaja, Suomi-
yhtiö
Matti Viljanen, s. 1949, insinööri, puheenjohtaja, AKAVA ry
Varajäsenet
Riku Aalto, s. 1965, hallintot. maist.,  
puheenjohtaja, Metallityöväen Liitto
Anne Berner, s. 1964, kauppat. maist.,  
toimitusjohtaja, Oy Vallila Interior Ab
Timo Parmasuo, s. 1950, insinööri,  
hallituksen puheenjohtaja, Meconet Oy
Hannu Rautiainen, s. 1952, varatuomari, ekonomi,  
lakiasiainjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Hallintoneuvosto valitsee hallitukseen neljäksi vuodeksi kerrallaan 
12 varsinaista jäsentä sekä neljä varajäsentä. Hallituksen jäsenistä ja 
varajäsenistä vähintään puolet on valittava keskeisten työnantajia ja 
palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä 
siten, että tällä tavoin valittuja jäseniä ja vastaavasti varajäseniä on 
yhtä monta.

Hallituksen toiminnasta:
Hallituksen tehtävänä on huolellisesti toimien edistää yhtiön etua, 
edustaa yhtiötä sekä huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön 
kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. 
Lisäksi hallitus valmistelee yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, valit-
see valmisteluvaliokunnat ainakin käsittelemiään nimitys-, palkkio- ja 
tarkastusasioita varten sekä laatii yhtiön sijoitussuunnitelman. 

Hallituksen on johdettava työeläkevakuutusyhtiötä ammatti-
taitoisesti, terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden sekä luotet-
tavaa hallintoa koskevien periaatteiden mukaisesti. Hallituksen 
tehtävänä on siten yhtiön toiminnan peruslinjausten määrittely ja 
hyväksyminen erityisesti pitkällä aikavälillä, yhtiön liiketoimin-
nan seuranta ja valvonta sekä toimitusjohtajan, toimitusjohtajan 
sijaisen ja muiden toimitusjohtajan suorien alaisten valitseminen 
ja erottaminen. Hallitus huolehtii yhtiön organisaatiosta, valvoo 
ja ohjaa yhtiön toimintaa, edustaa yhtiötä toimitusjohtajan ohella, 
päättää yhtiön kannalta tärkeistä ja laajakantoisista asioista sekä 
valmistelee ja panee täytäntöön yhtiökokouksessa ja hallintoneu-
vostossa käsiteltävät ratkaisut.

Hallituksen toimikausi on neljä vuotta. Hallitus kokoontui 10 
kertaa vuonna 2010 ja jäsenten keskimääräinen osallistumisaste 
varajäsenet mukaan lukien oli 89,4 prosenttia. 
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Hallituksen valiokunnat
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Hannu Syrjänen (puheenjohtaja)
Leif Fagernäs
Lauri Lyly

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävinä ovat ylimmän johdon 
nimitys-, työehto- ja palkkioasioiden valmistelu. Valiokunnalla on 
listayhtiöiden cg-suosituksesta poiketen myös päätösvaltaa. Se voi 
päättää itsenäisesti tavanomaisista vakuutusalan työehtosopimusten
tasoisista johdon palkankorotuksista. Lisäksi se valmistelee hallituk-
sen päätettäväksi koko yhtiön tuloskortin periaatteet sekä palkitse-
misjärjestelmien periaatteet.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui vuonna 2010 
kaksi kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Tarkastusvaliokunta
George Berner (puheenjohtaja)
Leila Kostiainen
Hannu Rautiainen

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta valvontatehtävissä, jotka 
kohdistuvat taloudelliseen raportointiin, riskeihin, sisäiseen valvonta-
järjestelmään sekä sisäiseen tarkastukseen ja tilintarkastajien työhön. 
Valiokunnan tehtäviin kuuluu mm. seuraavien asioiden valmistelu ja
läpikäynti koko hallitusta varten:
– tilinpäätös
– yhtiötä koskevat tilinpäätösraportit ja muut raportit, erityisesti 
sijoitussuunnitelman seuranta ja sijoitusvaltuuksien käyttö sekä kate-
raportoinnin käsittely
– riskienhallintasuunnitelma
– sisäisen tarkastajan esitys vuosittaiseksi tarkastussuunnitelmaksi ja 
sisäisen tarkastuksen vuosiyhteenveto sekä
– toimialaa koskevien säännösten ja ohjeistuksen muutosten sekä 
niiden sisällön käsittely

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna 2010 kuusi kertaa. 
Viidessä kokouksessa kaikki jäsenet olivat läsnä, ja yhdestä koko-
uksesta oli yksi jäsen poissa.

3. Hallintoneuvosto vuoden 2010 yhtiökokouksen  
päätöksen mukaisena

Puheenjohtaja
Jorma Eloranta, s. 1951, vuorineuvos, toimitusjohtaja, Metso Oyj
Varapuheenjohtajat
Merja Strengell, s. 1959, hallituksen puheenjohtaja, Tekniikan  
Akateemisten Liitto TEK ry
Antti Herlin, s. 1956, hallituksen puheenjohtaja, Kone Oyj
Jäsenet
Kim Gran, s. 1954, toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj
Ilkka Hämälä, s. 1961, toimitusjohtaja, Metsä-Botnia Oy
Liisa Joronen, s. 1944, hallituksen puheenjohtaja, SOL Palvelut Oy
Pasi Kallio, s. 1963, pääluottamusmies, Pilkington Automotive Fin-
land Oy
Kari Kauniskangas, s. 1974, varatoimitusjohtaja, YIT Oyj
Timo Kohtamäki, s. 1963, toimitusjohtaja, Lemminkäinen Oyj
Veikko Kuusakoski, s. 1945, hallituksen puheenjohtaja, Kuusakoski 
Group Oy

Tarja Lankila, s. 1958, johtaja, Ammattiliitto Pro
Sakari Lepola, s.1956, puheenjohtaja, Puu- ja erityisalojen Liitto 
Matti Lievonen, s. 1958, toimitusjohtaja, Neste Oil Oyj
Jarmo Mikkonen, s. 1963, toimitusjohtaja, Securitas Oy
Sinikka Mönkäre, s. 1947, toimitusjohtaja, Raha-automaattiyhdistys
Jaakko Nevanlinna, s. 1956, toimitusjohtaja, Aina Group Oyj
Matti Niemi, s. 1955, toimitusjohtaja, HOK-Elanto
Krister Olsson, s. 1947, puheenjohtaja, Suomen Taksiliitto ry
Jussi Pesonen, s. 1960, toimitusjohtaja, UPM-Kymmene Oyj
Veli-Matti Puutio, s. 1961, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Arina
Timo Räty, s. 1964, puheenjohtaja, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijä-
liitto AKT ry
Jari Sarjo, s. 1957, toimitusjohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj
Pirjo Terilehto, s. 1953, talousjohtaja, Ammattiliitto Pro
Riitta Tiuraniemi, s. 1962, toimitusjohtaja, DNA Oy
Maarit Toivanen-Koivisto, s. 1954, toimitusjohtaja, Onvest Oy
Juha Vanhainen, s. 1961, maajohtaja, Stora Enso Oyj
Mika Vehviläinen, s. 1961, toimitusjohtaja, Finnair Oyj
Esa Vilkuna, s. 1960, puheenjohtaja, Posti- ja logistiikka-alan unioni 
PAU ry

Kalle Leinosen ja Kalevi Vanhalan jäsenyys hallintoneuvostossa päät-
tyi 13.4.2010.

Työeläkevakuutusyhtiölain mukaan työeläkeyhtiöllä on oltava hal-
lintoneuvosto. Hallintoneuvoston tehtävänä Ilmarisessa on valvoa 
hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. Hallinto-
neuvosto valitsee hallituksen ja vaalivaliokunnan jäsenet sekä päättää
jäsenten palkkiosta ja matkakustannusten korvaamisesta. Yhtiö-
kokous valitsee hallintoneuvostoon 28 jäsentä kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan. Vähintään puolet jäsenistä valitaan keskeisiä työnantajia 
ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä 
siten, että näistä seitsemän on työnantajien ja seitsemän palkansaajien 
ehdottamaa henkilöä. Hallintoneuvoston jäsenistä puolet on vuosit-
tain erovuorossa. 

Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2010 kaksi kertaa, ja 
jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 71,7 prosenttia.

4. Toimitusjohtaja

Harri Sailas, s. 1951, ekonomi
Toimitusjohtajan tulee johtaa työeläkevakuutusyhtiötä ammattitaitoi-
sesti, terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden sekä luotettavaa hal-
lintoa koskevien periaatteiden mukaisesti. Toimitusjohtajan tehtävänä 
on muun muassa huolellisesti toimien edistää yhtiön etua,
hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja 
määräysten mukaan sekä vastata siitä, että yhtiön kirjanpito on lain 
mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjoh-
tajalla on oikeus edustaa yhtiötä asiassa, joka lain mukaan kuuluu 
hänen tehtäviinsä.
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5. Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien 
pääpiirteistä

Julkistettava talousinformaatio ja sitä koskeva säätely
Ilmarisen julkistaman talousinformaation tavoite on antaa oikea ja 
riittävä kuva yhtiön ja sen konsernin taloudellisesta asemasta ja tulok-
sesta. Raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan päämääränä 
on tuottaa kohtuullinen varmuus tämän tavoitteen saavuttamisesta.

Tilinpäätöksen ja julkistettavan talousinformaation muoto ja 
sisältö määräytyvät kirjanpitolain, osakeyhtiölain, vakuutusyhtiölain, 
työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain ja eläkelaitoksen vakavarai-
suusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain sekä 
sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja 
konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen, kirjanpitoasetuksen, 
sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien laskuperusteiden sekä 
Finanssivalvonnan antamien määräysten mukaan. Sijoitustoiminnasta 
annettuja virallisia tunnuslukuja täydennetään Työeläkevakuuttajat 
TELA ry:n suositusten mukaisilla tunnusluvuilla ja yhtiön itsensä 
päättämillä tiedoilla. Lakien, määräysten ja suositusten muutosten 
seuraamiseksi yhtiössä on systemaattinen menettely.

Ilmarinen julkistaa koko virallisen tilinpäätöksensä internetsi-
vuillaan. Vuoden puolivälissä julkistetaan katsaus yhtiön toimintaan 
ensimmäisten kuuden kuukauden aikana. Maaliskuun ja syyskuun 
lopun tilanteesta julkistetaan lisäksi suppeampi, sijoitustoimintaan ja 
vakavaraisuuteen keskittyvä katsaus.

Valvontajärjestelmä, organisointi ja vastuut
Hallituksella ja toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu yhtiön valvon-
nasta ja riskienhallinnasta sekä taloudellisen raportoinnin olemas-
saolosta ja toimivuudesta. Hallitus arvioi vuosittain koko sisäisen 
valvontajärjestelmän tilan tarkastusvaliokunnan esityön pohjalta.

Liiketoimintalinjojen johtajat vastaavat sisäisestä valvonnasta vas-
tuualueillaan. Päätöksentekovaltuudet ja vastuut on määritelty osana 
Ilmarisen dokumentoitua ja koko henkilökunnalle kommunikoitua 
johtamisjärjestelmää. Tämä järjestelmä ja sen määrittelemät periaat-
teet ja arvot, mukaan lukien yhtiössä vallitseva huolellisen toiminnan 
kulttuuri, muodostavat Ilmarisen valvontajärjestelmän perustan. 
Väärinkäytösten välttämiseksi organisaatio on rakennettu välttäen 
vaarallisia työyhdistelmiä.

Aktuaaritoimi ja riskienhallinta -linjan johtaja vastaa yhtiön 
riskienhallintajärjestelmän asianmukaisuudesta ja kehittämisestä ja 
johtaa liiketoimintalinjojen edustajista koostuvaa riskienhallintatoimi-
kuntaa. Riskienhallintatoimikunnalla on yhtiön riskienhallintajärjes-
telmän koordinointi-, kehittämis- ja seurantavastuu, jossa tehtävässä 
sitä tukee aktuaaritoimi ja riskienhallinta -linja.

Taloudellisen raportoinnin tuottamisen päävastuu on talous-
linjalla. Talouslinjan tehtävänä on huolehtia siitä, että yhtiössä on 
käytettävissä oikea ja riittävä tieto yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta. Tähän sisältyvät sekä lakisääteisten tarpeiden (kirjanpito ja 
tilinpäätös) edellyttämä talousinformaatio että yhtiön päätöksentekoa 
tukeva ja ohjaava ajantasainen ja olennainen tieto. Aktuaaritoimi ja 
riskienhallinta -linja, joka vastaa Ilmarisen sijoitustoiminnan riskien-
valvonnasta, huolehtii sijoitustoiminnan tuotto- ja riskiraportoinnista 
sekä vakavaraisuusseurannasta.

Talousinformaation tuottaminen riippumattomasti kohteena 
olevasta prosessista, kustannus- tai tuottoerästä turvaa tiedon objek-
tiivisuuden.

Sisäinen tarkastus on Ilmarisen ohjaus- ja valvontajärjestelmän 
osa, jota yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja käyttävät toteuttaessaan 
valvontavelvollisuuttaan. Sisäinen tarkastus on toimitusjohtajan 
alainen riippumaton toiminto. Taloudellisen raportoinnin prosessien 
ja sisäisen valvonnan tarkastus sisältyy yhtiön sisäisen tarkastuksen 
tehtäväalueeseen.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvä 
riskienhallinta ja sisäinen valvonta
Ilmarisella on yhtiön koko toiminnan kattava, hallituksen vuosittain 
hyväksymä riskienhallintasuunnitelma, joka kattaa myös taloudelli-
seen raportointiin liittyvät riskit.

Tilinpäätöksen oikeellisuus varmistetaan toimivalla ja luotettavalla 
tilinpäätösprosessilla ja sen rajapintojen varmistamisella. Kirjanpitoon 
ja tilinpäätökseen liittyvät prosessit tarvittavine valvontatoimen-
piteineen on kuvattu ja niihin liittyvät työnkulut aikataulutettu, 
vastuutettu ja dokumentoitu. Siltä osin kuin prosessit eivät ole 
automatisoituja, tulosten oikeellisuus varmistetaan täsmäytyksillä. 
Viranomaismääräysten mukaiset analyysit varmistavat talousrapor-
toinnin eheyttä.

Työeläkevakuutusyhtiön taloudellisen aseman kuvaamisessa 
tärkein yksittäinen luku on vakavaraisuusaste, jonka määrittämiseksi 
tarvitaan tieto sijoitusten käyvistä arvoista ja vastuuvelan määrästä. 
Tilinpäätöksessä sijoituksille käytettävät arvot määritetään sijoitusla-
jeittain tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa esitetyllä systemaattisella 
menettelyllä. Arvostamiseen liittyvillä epävarmuustekijöillä on vain 
vähäinen vaikutus vakavaraisuustunnuslukuihin.

Vastuuvelka, joka kuvaa yhtiön vakuutussopimuksista aiheutuvaa 
vastuuta, on taseen vastattavien suurin erä. Vastuunlaskennan oikeel-
lisuudesta vastaa yhtiön aktuaari, joka myös vastaa laskuperusteiden 
tulkinnasta. Vastuunlaskentasovellusten tuottaman tiedon oikeellisuu-
den varmistamiseksi aktuaaritoimi ja riskienhallinta -linja toimittaa 
sovelluksista vastaaville sovellusten ylläpitoon tarvittavat tiedot las-
kuperusteista ja niiden soveltamisesta sekä tarkistaa laskentatulosten 
oikeellisuuden. Vastuuvelan laskentaan vaikuttavat yhtiön omien 
tietojärjestelmien ja rekisterien ohella työeläkejärjestelmän yhteinen 
ansaintatietorekisteri ja Eläketurvakeskuksen tekemän vastuunjaon 
selvittelyn kautta muiden TyEL- ja YEL-laitosten antamat tiedot. 
Vastuuvelka lasketaan rekisteritiedoista lähtien kerran vuodessa ja sen 
kehitys vuoden varrella approksimoidaan. TyEL-vakuutuksen maksu-
tuloon ja vastuuvelkaan vaikuttaa vakuutetun palkkasumman muu-
tosprosentti, joka tilinpäätöksen laatimishetkellä perustuu vasta osit-
tain yhtiön oman vakuutuskannan rekisteritietoihin. Käytetyn arvion 
epätarkkuudella ei ole vaikutusta yhtiön tuloslaskelman voittoon eikä 
liitetiedoissa esitettäviin kokonaistuloksen komponentteihin, koska 
ennustevirhe vaikuttaa samalla tavalla taseen molempiin puoliin.

Sijoitustoiminnasta ja vakavaraisuudesta esitetään hallitukselle 
kuukausittain raportti, jonka avulla hallitus valvoo sijoitussuun-
nitelmassa määriteltyjen riskinoton rajojen noudattamista ja 
sijoitustoiminnan tavoitteiden toteutumista. Sijoitustuottoja ja 
vakavaraisuutta seurataan viikoittain ja tarpeen vaatiessa tarkka tieto 
vakavaraisuustilanteesta on saatavissa saman päivän aikana. Sijoitus-
toiminnan tuotto- ja riskiraportoinnin laatu ja oikeellisuus pyritään 
varmistamaan riittävän reaaliaikaisella ja tiheällä raportoinnilla sekä 
säännöllisillä täsmäytysrutiineilla. Raportointi on riippumatonta riskiä 
ottavasta toiminnosta ja toimintaan liittyvien mittarien seuranta niistä 
toiminnoista, joiden tulospalkkiot perustuvat mittarien arvoihin.
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Eläkevakuutusyhtiön tilinpäätöksessä ja 
sen perusteella lasketuissa tunnusluvuissa 
on runsaasti muun talouselämän käsitteis-
töstä poikkeavia termejä ja laskelmia. Seu-
raavassa selvitetään aakkosjärjestyksessä 
eräiden tärkeimpien käsitteiden sisältöä.

Arvostusero Omaisuuden käyvän arvon 
ja kirjanpitoarvon välinen ero.

Asiakashyvitys TyEL-vakuutuksenot-
tajille jaettava hyvitys, joka huomioidaan 
vakuutusmaksujen alennuksena. 

Asiakashyvitys jaetaan ositetusta lisäva-
kuutusvastuusta.

Hoitokustannusosa Vakuutusmaksuun 
sisältyvä osa, joka on tarkoitettu yhtiön 
liikekulujen kattamiseen.

Hoitokustannustulos Hoitokustannus-
tulos osoittaa, kuinka paljon hoitokustan-
nusosat ja muut vastaavat tuotot ylittävät 
niillä katettavat liikekulut. Sijoitustoimin-
nan hoitokulut katetaan sijoitustoiminnan 
tuotoilla. Korvauskuluihin sisältyvät 
työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut on 
vähennetty vakuutusliikkeen tuloksesta. 
Hoitokustannustulos on osa Ilmarisen 
kokonaistulosta.

Katettava vastuuvelka Katettava 
vastuuvelka on tilinpäätöksen vastuuvelka, 
johon on lisätty velat vastuunjakoon ja 
vakuutuksenottajille.

Lakisääteiset maksut Lakisääteiset 
maksut sisältävät määrän, jolla eläkelaitos 
osallistuu järjestelmän keskuselimenä 
toimivan Eläketurvakeskuksen toiminnan 
kustantamiseen ja oikeushallintomaksun, 
jolla rahoitetaan Työeläkeasioiden muutok-
senhakulautakunnan kustannukset sekä 
vakuutusvalvontamaksun. Lakisääteiset 

maksut sisältyvät vuodesta 2007 alkaen 
tuloslaskelman liikekuluihin ja ne katetaan 
vakuutusmaksuun tätä tarkoitusta varten 
sisällytetyllä osalla.

Liikevaihto Liikevaihto on vakuu-
tusmaksutulo ennen luottotappioita ja 
jälleenvakuuttajien osuutta + sijoitustoi-
minnan nettotuotot kirjanpidossa
+ muut tuotot.

osaketuottosidonnainen lisäva-
kuutusvastuu Osaketuottosidonnaisen 
lisävakuutusvastuun avulla työeläkejär-
jestelmä kantaa osan osakeheilahteluista 
aiheutuvasta riskistä yhteisesti. Osaketuot-
tosidonnaisen lisävakuutusvastuun määrä 
riippuu eläkelaitosten osakesijoitusten 
keskimääräisestä tuotosta. Osaketuottoihin 
on vuodesta 2008 alkaen sidottu kym-
menen prosenttia vastuuvelasta. Osake-
tuottosidonnainen lisävakuutusvastuu voi 
kasvattaa vastuuvelkaa enintään viidellä 
prosentilla tai vähentää sitä enintään kym-
menellä prosentilla. Jos sen suuruus ylittää 
5 prosenttia vastuuvelasta, vahvistetaan 
ko. rajan ylittävällä osalla vanhuuseläkkei-
den rahastointia.

ositettu lisävakuutusvastuu Osi-
tettu lisävakuutusvastuu on sijoitustoimin-
nan tuloksesta ja hoitokustannustuloksesta 
kerätty vastuuvelan osa seuraavana vuonna 
annettavia asiakashyvityksiä varten.

osittamaton lisävakuutusvastuu 
Osittamaton lisävakuutusvastuu on 
toimintapääomaan luettava vastuuvelan 
osa, jolla pyritään tasoittamaan sijoitusten 
arvoissa tapahtuvien heilahtelujen vaiku-
tuksia.

Sijoitustoiminnan tulos Käypien 
arvojen mukainen sijoitustoiminnan tulos 
saadaan, kun yhtiön sijoitustoiminnan net-
totuotoista ja arvostuserojen muutoksesta 
vähennetään vastuuvelan tuottovaatimus. 
Sijoitustoiminnan tulos on osa Ilmarisen 
kokonaistulosta.

Tasausvastuu Tasausvastuu on vas-
tuuvelkaan sisältyvä puskuri, joka on 
muodostunut eläkelaitosten yhteisellä 
vastuulla olevien eläkemenojen rahoitta-
miseen kerättyjen vakuutusmaksun osien 
ja maksettujen yhteisellä vastuulla olevien 
korvausten erotuksesta. 

Tasoitusvastuu Tasoitusvastuu on 
vakuutusliikkeen tuloksista kerätty pus-
kuri, jolla varaudutaan niihin vuosiin, jol-
loin myönnetään keskimääräistä enemmän 
uusia eläkkeitä.

Toiminnan tehokkuus Eläkevakuutus-
yhtiön toiminnan tehokkuutta mitataan 
prosenttiluvulla, joka kertoo paljonko 
liikekulut ovat niiden kattamiseen tarkoi-
tetuista vakuutusmaksuihin sisältyvistä 
hoitokustannusosista ja muista vastaavista 
tuotoista. Toiminta on sitä tehokkaampaa, 
mitä pienempi prosenttiluku on eli mitä 
vähemmän em. tuotoista käytetään.

Toimintapääoma Toimintapääomalla 
tarkoitetaan yhtiön käypiin arvoihin 
arvostettujen varojen ja vastuiden erotusta. 
Vuosina 2008–2012 toimintapääomaan 
rinnastetaan määräaikaisen lainsäädännön 
perusteella lisäksi osa vastuuvelkaan sisäl-
tyvästä tasausvastuusta. Toimintapääoma 
on tarkoitettu sijoitustoiminnan riskien 
tasaamiseen.
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Vakavaraisuusvaatimukset Sijoitus-
toiminnan riskillisyys vaikuttaa vaaditta-
van vakavaraisuuden eli toimintapääoman 
määrään. Vaatimusten määrittely perustuu 
toimintapääomaan liittyviin rajoihin, joita 
ovat vakavaraisuusraja sekä siitä johdetut 
toimintapääoman enimmäismäärä ja 
vähimmäismäärä. 

Vakavaraisuusraja on yhtiön sijoitus-
kannan rakenteen ja vastuuvelan määrän 
perusteella laskettu suure, jota suurempia 
heilahteluja ei sijoitusten arvoissa pitäisi 
voida yhden vuoden jaksolla sattua. 
Toimintapääoman enimmäismäärä on 
vakavaraisuusrajan nelinkertainen määrä 
ja toimintapääoman vähimmäismäärä on 
kaksi kolmasosaa vakavaraisuusrajasta. 
Vuosina 2008–2012 toimintapääoman 
vähimmäismäärä on kuitenkin kaksi 
prosenttia vakavaraisuusvastuuvelasta. 
Yhtiön toimintapääoma pyritään pitämään 
vakavaraisuusrajan ja toimintapääoman 
enimmäismäärän välissä.

Vakuutusliikkeen tulos Vakuutus-
liikkeen tulos on vakuutusmaksussa 
perittyjen riskin kattamiseen tarkoitettujen 
maksujen ja korvausten erotus. Vakuu-
tusliikkeen positiivinen tulos kasvattaa 
tasoitusvastuuta ja negatiivinen vähentää 
sitä. Analyyseissä vakuutusliikkeen tulok-
seen on lisätty tasoitusvastuulle hyvitettävä 
kolmen prosentin korko.

Vakuutustekninen vastuuvelka 
Vakuutustekninen vastuuvelka on tilin-
päätökseen kirjattu arvio yhtiölle tulevai-
suudessa aiheutuvista eläkemenoista siltä 

osin kuin ne on rahastoitu. Vastuuvelka 
jakautuu vakuutusmaksuvastuuseen ja 
korvausvastuuseen. Vakuutusmaksuvastuu 
koskee tulevista eläketapahtumista yhti-
ölle aiheutuvaa vastuuta siltä osin kuin 
eläkettä on karttunut tilikauden loppuun 
mennessä. Korvausvastuu on jo sattuneista 
eläketapauksista tulevaisuudessa makset-
tavaksi tulevien menojen arvio. 

Vakuutusmaksuvastuu sisältää ositetun 
ja osittamattoman lisävakuutusvastuun 
sekä osaketuottosidonnaisen lisävakuu-
tusvastuun ja korvausvastuu tasoitus- ja 
tasausvastuun.

Vastuuvelan tuottovaatimus 
Vastuuvelan tuottovaatimus on taseen vas-
tattavissa olevalle vastuuvelalle hyvitettävä 
määrä, jonka määrittää pääosin vastuuve-
lan laskennassa käytettävä diskonttokorko 
(3 prosenttia) ja eläkelaitosten keski-
määräisestä vakavaraisuudesta johdettu 
eläkevastuiden täydennyskerroin. Vuonna 
2010 eläkevastuiden täydennyskerroin 
oli keskimäärin 0,61 prosenttia. Osalle 
vastuuvelkaa tuottovaatimus määräytyy 
eläkelaitosten keskimääräisen osakesijoi-
tusten tuoton mukaan.

Vastuuvelkaa kattava omaisuus 
Vakuutusyhtiön on katettava vastuuvel-
kansa sijoituksillaan, joiden osalta on sää-
detty tiettyjä hajautusvaateita. Vastuuvelan 
kate lasketaan käyvin arvoin. 



Etuudet Suomen eläkejärjestelmän tär-
kein osa on lakisääteinen ansiosidonnainen 
työeläke. Nämä eläkkeet ovat etuusperus-
teisia, tasona täyden työuran jälkeen noin 
60 prosenttia koko työuran ansioista.

Kattavuus Lakisääteisen työeläkejärjes-
telmän piiriin kuuluvat kaikki työsuhteessa 
olevat työntekijät ja itsenäiset yrittäjät. 
Työeläkelakeja on useita. Näistä keskeisin 
on työntekijän eläkelaki, TyEL. Se kattaa yli 
50 prosenttia työllisestä työvoimasta.

Hallinto ja valvonta Työeläkejär-
jestelmän toimeenpano on hajautettu. 
TyEL-eläketurvaa hoitaa seitsemän 
työeläkevakuutusyhtiötä, joista yksi on 
Ilmarinen, sekä seitsemän eläkekassaa ja 15 
eläkesäätiötä. Etuudet ovat eläkelaitoksesta 
riippumattomia. Eläkelakeja toimeen pane-
via eläkelaitoksia valvoo Finassivalvonta.

Rahastointi TyEL-eläkkeet ovat osittaisen 
ennalta rahastoinnin piirissä. Rahastointi 
määritellään laissa eläkelajeittain, ja se on 
eläkelaitoksesta riippumatonta. Työnteki-
jälle, joka on alle 55-vuotias, rahastoidaan 
vuosittain vanhuuseläkettä 0,5 prosenttia 
palkasta. Työkyvyttömyyseläke rahastoi-
daan eläkkeen alkaessa lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa työansioita on ollut vähän 
eläkkeelle jäämistä edeltävinä vuosina. 
Myös työttömyyseläke rahastoidaan eläk-
keen alkaessa, ei kuitenkaan silloin, kun 
eläke perustuu pelkästään päättyneisiin 
työsuhteisiin. Vanhuuseläkkeiden rahastoi-
tuja osia korotetaan yli 54-vuotiailla vuo-
sittain sijoitusten tuotoista. Korotukseen 
käytetään yhteisiin laskuperusteisiin sisäl-
tyvän eläkevastuiden täydennyskertoimen 
mukainen tuotto vastuuvelalle sekä aika-
naan myös määrä, jolla vuoden 2007 alusta 
kertyvä osaketuottoihin sidottu puskuri 
ylittää ylärajansa. Eläkevastuiden täyden-
nyskertoimen määrää TyEL-eläkelaitosten 
keskimääräinen vakavaraisuus jatkossa 

neljännesvuosittain. Kaikkiaan rahastointi-
asteeksi muodostuu noin neljäsosa.

Muu osa eläkkeestä, indeksikorotukset 
mukaan lukien, rahoitetaan jakojärjestel-
mällä ja poolataan kaikkien TyEL-eläkelai-
tosten kesken.

Myös muiden eläkelakien mukaisissa jär-
jestelmissä, julkinen sektori mukaan lukien, 
on ennakkorahastointia. Vuoden 2010 päät-
tyessä työeläkerahastoissa oli kaikkiaan 139 
miljardia euroa, mikä oli noin 77 prosenttia 
Suomen bruttokansantuotteesta.

Vastuuvelka Vastuuvelka lasketaan 
kaikille TyEL-eläkelaitoksille yhteisin peri-
aattein, jotka sosiaali- ja terveysministeriö 
vahvistaa. Yksilötasolla vastuu on rahas-
toitujen eläke-erien diskontattu nykyarvo. 
Diskonttokorkona käytetään 3 prosenttia, 
minkä lisäksi nykyarvoa laskettaessa otetaan 
huomioon kuolevuus, työkyvyttömäksi 
tulon todennäköisyys sekä työkyvyttömien 
todennäköisyys parantua työkykyisiksi. 
Näiden yksilötason rahastojen lisäksi 
vastuuvelkaan sisältyy varaus jo sattuneita, 
mutta vielä tuntemattomia eläketapauksia 
varten, vastaisten työkyvyttömyyseläkkei-
den vastuu, tasoitusvastuu sekä yhteisesti 
kustannettavien eläkkeiden puskurina 
toimiva tasausvastuu.

Vakuutusmaksut Vuonna 2011 
TyEL-vakuutusmaksu on keskimäärin 
22,4 prosenttia palkasta. Työntekijöiden 
työeläkemaksu on 4,7 prosenttia (53 vuotta 
täyttäneiden osalta 6,0 prosenttia) ja työn-
antajien osuus keskimäärin 17,1 prosenttia. 
Tässä luvussa on otettu huomioon, että 
tariffimaksun piirissä oleville työnantajille 
annetaan enimmillään 0,5 prosenttiyksikön 
suuruinen alennus työttömyyseläkkeiden 
tasoitusvastuun pienentämiseksi. Maksun 
arvioidaan nousevan noin neljällä prosent-
tiyksiköllä seuraavien 25 vuoden kuluessa. 
Nousu jaetaan puoliksi työnantajien ja 
työntekijöiden kesken.

Suomen lakisääteinen 
työeläkejärjestelmä

Yritys, jolla on oma TyEL-eläkesäätiö, 
kantaa kokonaan sekä vakuutus- että 
sijoitusriskin. Yritys, joka on ottanut 
TyEL-vakuutuksen jostakin työeläke-
vakuutusyhtiöstä, on samalla siirtänyt 
riskin vakuutuksen antajalle TyEL-maksua 
vastaan. Suurten työnantajien työkyvyttö-
myyseläkkeitä varten kerättävän maksun 
määrää työkyvyttömyysmenosta riippuva 
maksuluokka. Työttömyyseläkkeitä varten 
suurilla työnantajilla on omavastuutariffi. 
Vakuutuksella järjestetty TyEL-eläketurva 
käsitellään IFRS-standardien mielessä mak-
superusteisena eläkejärjestelynä.

 Tulevien vuosien eläkekustannuksia 
arvioitaessa voidaan käyttää maksutason 
pitkän aikavälin ennustetta (kuvio s. 21). 
Vuodesta 2010 alkaen keskimääräisen eli-
najan muutos on vaikuttanut uusien eläk-
keiden suuruuteen, mikä eliminoi pitkälti 
elinajan kasvun vaikutuksen maksutasoon.

 Sijoitustoiminta Työeläkevakuutusyh-
tiöt, eläkekassat ja eläkesäätiöt harjoittavat 
sijoitustoimintaansa itsenäisesti mutta 
yhteisten vakavaraisuusvaatimusten puit-
teissa. Osa osakkeiden hintariskistä kan-
netaan koko työeläkejärjestelmän tasolla. 
Vakavaraisuusvaatimukset riippuvat sijoi-
tusten riskipitoisuudesta ja ottavat huomi-
oon eläkelaitosten erot sijoitusomaisuuden 
rakenteessa. Finanssikriisin johdosta vaka-
varaisuusvaatimuksia muutettiin eräiltä 
osin vuosiksi 2008–2012. Onnistunut 
sijoitustoiminta kasvattaa vakavaraisuutta 
ja asiakashyvityksiä. 

Yhteisvastuu Jos eläkelaitos ajautuu 
konkurssiin, lakisääteinen yhteisvastuu-
järjestelmä turvaa vakuutettujen etuudet, 
ja vajaus rahoitetaan kaikkia työnantajia ja 
työntekijöitä koskevilla tulevilla maksun-
korotuksilla.
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Yhtiökokous 
Ilmarisen varsinainen yhtiökokous pidetään 6.4. klo 10.00  
Ilmarisessa, Porkkalankatu 1, Helsinki. 

Osavuosikatsaus  
Ilmarinen julkistaa osavuosikatsauksen elokuussa 2011.

Lisätietoja verkosta  
Suomen- ja englanninkielinen vuosikertomus sekä 
ruotsinkielinen lyhennelmä löytyvät myös osoitteesta 
www.ilmarinen.fi. Verkkosivuilla ovat myös 
osavuosikatsaukset sekä kaikki yhtiön julkaisemat tiedotteet.
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