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ILMARISEN VUOSI 2012

IlmarIsen vuosi 2012
Ilmarinen näkee ihmisen numeroiden takana. Tärkein päämää
rämme on auttaa jokaista asiakasyritystämme menestymään, 
jokaista työntekijää viihtymään työssään ja viettämään eläke
päiviään mahdollisimman hyväkuntoisena. 

Hyvä työelämä syntyy motivoivasta, innostavasta ja merkityksel
lisestä työstä sekä hyvistä onnistumisen edellytyksistä. Tästä 
olemme poimineet esimerkkejä tämän kertomuksen sivuille. 
Vuosikertomus Verkossa: vuosikertomus.ilmarinen.fi 
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ParemPaa elÄmÄÄ, ole hyvä.
Ilmarisen tehtävä on varmis
taa, että sen asiakasyritys
ten henkilöstö saa työstään 
ansaitsemansa eläkkeen. 
asiakasyritysten ja niiden 
henkilöstön hyvinvointi on 
Ilmarisen bisnes. 

Ilmarisen palvelun perusta on aito halu 
kuunnella asiakkaita ja ymmärtää heidän 
tilannettaan. Meillä on alallamme eniten 
asiakkaita: yrittäjiä, yrityksiä ja niiden 
työntekijöitä. Kaikkiaan Ilmarisen vas-
tuulla on lähes 900 000 suomalaisen elä-
keturva.  

Ilmarisen palveluvalikoima on laaja. 
Kaikki palvelut tähtäävät siihen, että  
Ilmarisen asiakkaat voisivat hiukkasen 
paremmin. 

avainlukuJa
2012 muutos-% 2011 2010 2009 2008

Vakuutusmaksut, milj. € 4 019,3 7,9 3 725,5 3 383,2 3 184,1 3 264,4

Maksetut eläkkeet, milj. € 3 848,4 7,8 3 568,9 3 267,5 3 059,1 2 703,3

Hoitokustannustulolla katetut liikekulut, milj. € 108,7 13,3 95,9 92,1 87,5 83,3

Vastuuvelka, milj. € 25 585,9 5,7 24 205,5 24 657,4 22 609,7 20 612,8

Taseen loppusumma käyvin arvoin, milj. € 32 962,0 7,2 30 736,2 31 301,0 28 026,3 22 840,9

Toimintapääoma, milj. € 5 752,4 19,6 4 808,7 6 578,2 4 876,9 2 673,0

% vastuuvelasta 23,9 21,1 29,7 24,0 14,0

suhteessa vakavaisuusrajaan 2,2 2,5 2,6 2,7 2,0

Sijoitukset käyvin arvoin, milj. € 29 520,4 7,4 27 484,9 28 121,7 25 179,8 20 871,7

Sijoitusten tuotto käyville arvoille, % 7,5 -4,0 10,8 15,8 -17,7

Eläkkeensaajia 307 934 1,9 302 093 295 827 282 982 273 605

TyEL-vakuutuksia 37 462 2,6 36 511 36 767 35 840 35 793

TyEL-vakuutettuja 529 000 2,7 515 000 501 000 472 000 480 000

YEL-vakuutuksia 58 776 3,6 56 717 53 660 52 243 52 814

Vakituinen henkilöstö 31.12. 561 -2,1 573 573 558 539
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avoimesti
•	avoin uudelle
•	avoin kertomaan
•	avoin kuuntelemaan

vastuullisesti
•	vastuu eläketurvasta
•	vastuu omasta työstä
•	vastuu yrityksenä

yhdessä  
menestyen
•	asiakkaiden kanssa
•	kumppaneiden kanssa
•	yhtenä Ilmarisena

Ilmarisen arvot

strategia
Ilmarinen haluaa olla paras ja 
halutuin työeläkekumppani, 
luotettava toimialan uudistaja 
sekä avoin ja aktiivinen viestijä.

kasVu
•	 Kasvamme kannattavasti 

markkinoita nopeammin
•	 Johdamme toimintaa 

asiakassegmenteittäin
•	 syvennämme OPPohjolan 

yhteistyötä

kuLttuuri
•	 Profiloidumme toimialan uudistajana
•	 Käymme avointa ja aktiivista dialogia
•	 Panostamme hyvään työelämän 

laatuun ja johtamiseen
•	 sijoitus ja asiakastoimintamme 

rajapinta on selkeä ja läpinäkyvä

teHokkuus
•	 Tavoittelemme pitkän aikavälin 

tehokkuutta
•	 Toimintamme kehittäminen on 

liiketoimintalähtöistä ja tehokasta
•	 Vahvistamme omaa sijoitusosaamis

tamme valituilla alueilla

1. työeläke-
vakuuttaJana

1. siJoitusten 
tuotossa

1. 
työPaikkana

1. kustannus-
tehokkuudessa
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VasTuullIsuus Kuuluu 
KaiKKeen toimintaan
Vastuullisuus on kiinteä osa 
Ilmarista: se on yksi yhtiön 
arvoista ja kuuluu yhtiön 
jokapäiväiseen toimintaan 
lakisääteisen eläketurvan 
hoitajana. lakien ja säädös
ten lisäksi yhtiö sitoutuu 
moniin vapaaehtoisiin 
vastuullisuusperiaatteisiin.

vuorovaikutus sidosryhmien kanssa
sidosryhmä sidosryhmän odotukset ilmarisen toimenpiteitä ja tuloksia

asiakkaat Alan paras osaaminen ja näkemys. Aktiivinen 
yhteydenpito, hyvä tavoitettavuus ja yhteyden-
pidon helppous. Työhyvinvoinnista huolehtiminen. 
Ymmärrettävä ja selkeä vuorovaikutus. Avoin, 
läpinäkyvä ja vastuullinen asioiden hoito. 

Tiivis suunnitelmallinen ja tavoitteellinen asiakas-
yhteistyö. Korkealaatuiset työhyvinvointipalvelut. 
Asiakaspalvelun aktiivinen kehittäminen. Ymmär-
rettävä asiakasmateriaali. Tuloksena onnistunut 
asiakashankinta, hyvä asiakaspysyvyys ja tyytyväi-
set asiakkaat.

henkilöstö Vastuullinen henkilöstöjohtaminen, toimiva vuoro-
vaikutus, tasa-arvo, hyvä työilmapiiri ja työolot 
sekä kilpailukykyinen palkkaus. 

Onnistumista tukeva johtaminen ja osaamisen 
kehittäminen. Selkeät tavoitteet, seuranta ja palkit-
seminen. Kehittyvä ja kattava työhyvinvointityö. 
Erinomaiset tulokset ilmapiiritutkimuksessä ja 
esimiestyön mittauksessa. Korkea eläköitymisikä. 

nykyiset ja tulevat eläkeläiset Lakisääteisen eläketurvan hoito vastuullisesti ja 
pitkäjänteisesti – luottamus siihen, että Ilmarinen 
takaa eläkkeet. Eläkeasiat helposti ja ymmärrettä-
västi. Työelämän laatuun panostaminen. 

Laadukas asiakaspalvelu, eläketiedon tarjoaminen 
entistä ymmärrettävämmin, nopeat käsittelyajat, 
panostukset työkykyyn ja työhyvinvointiin. Eläke-
varojen turvaaminen pitkäjänteisellä sijoittamisella. 
Vuorovaikutus mm. tutkimusten, selvitysten ja 
tapahtumien kautta.

viranomaiset ja päättäjät Hyvä yhteistyö, päätösten valmistelua helpottava 
avoin tiedonsaanti ja vuorovaikutus. Yhteisenä 
tavoitteena yhteiskunnan kokonaisedun mukaiset 
päätökset ja uudistukset.

Avoin vuoropuhelu viranomaisten ja päättäjien 
kanssa. Säännöllisiä tapaamisia ja yhteydenpitoa 
mm. erilaisissa työryhmissä ja tilaisuuksissa. 

työmarkkinajärjestöt Hyvä yhteistyö sekä tiedonsaanti päätöksenteon ja 
neuvotteluiden tueksi. Yhteisenä tavoitteena 
eläketurvan tasosta ja eläkeiästä huolehtiminen 
sekä järjestelmän kustannusten pitäminen kohtuul-
lisella tasolla.

Yhteydenpitoa Ilmarisen hallituksen, hallintoneu-
voston ja neuvottelukuntien kautta. Säännölliset 
taustatapaamiset ja muu yhteydenpito mm. erilai-
sissa työryhmissä ja tilaisuuksissa.

toimialan organisaatiot Hyvä ja avoin yhteistyö. Ilmarisen asiantuntemuk-
sen saaminen käyttöön. Yhteisenä tavoitteena 
eläkejärjestelmän kestävyydestä ja toimivuudesta 
huolehtiminen. 

Monipuolinen yhteistyö mm. Finanssialan keskus-
liiton, Työeläkevakuuttajat Telan ja Eläketurva-
keskuksen kanssa. Kanavina työryhmät, vakituiset 
neuvottelukokoonpanot sekä erilaiset tilaisuudet. 

media Viestinnän avoimuus, tietojen luotettavuus ja nopea 
palvelu. Ilmarisen asiantuntemus median käyttöön: 
uusien näkökulmien tuominen, aktiiviset kannan-
otot sekä vaikeiden asioiden ymmärrettäväksi 
tekeminen. 

Aktiivinen viestintä tiedotteilla, uutisilla ja sosiaali-
sessa mediassa. Säännöllisiä taustoittavia tapaa-
misia, teemoina mm. työurat, eläkejärjestelmä, 
työhyvinvointi ja vastuullinen sijoittaminen. Hyvät 
arvosanat yritysviestintää luotaavissa tutkimuk-
sissa.

koulutus- ja tutkimuslaitokset Ilmarisen asiantuntemus ja apu oppilaitosten 
käyttöön. Kesätyöpaikkojen ja harjoittelupaikkojen 
tarjoaminen. Yhteiset tutkimushankkeet ja avoin 
tiedonsaanti. Eläkejärjestelmän kehittäminen ja  
tunnetuksi tekeminen. 

Yhteistyö opiskelijoiden kanssa mm. tutkielmien 
teossa. Yliopistojen ja oppilaitosten erilaisiin tapah-
tumiin osallistuminen. Kesätyöntekijöiden rekry-
tointi. 

Yritysvastuuohjelmassaan Ilmarinen on 
määritellyt keskeiset vastuullisuutensa 
mittarit. Lisää mittareista taloudellisen, 
sosiaalisen ja ympäristövastuun yhtey-
dessä.

Code of conduct eli liiketoimintaperi-
aatteet sisältää Ilmarisen toiminnassaan 
noudattamat tärkeimmät ohjeistukset. 
Ilmarinen on muun muassa sitoutunut 
huolehtimaan yksityisyyden suojasta, sisä-
piiritietojen luottamuksellisuudesta sekä 
edellyttämään palveluntoimittajilta vas-
tuullisia toimintatapoja. Yritysvastuuta 
ohjaavat myös hyvä vakuutustapa, omista-
japolitiikka, vastuullisen sijoittamisen 

ohjeet sekä riskienhallintapolitiikka. Toi-
mintaperiaatteet sitovat koko henkilöstöä.

Ilmarinen on keskinäinen yhtiö, jonka 
asiakkaat ovat omistajia ja vaikuttavat 
aktiivisesti jokapäiväiseen toimintaan. 
 Asiakasyhteistyön lisäksi Ilmarinen käy 
jatkuvaa, avointa vuoropuhelua muiden 
sidosryhmiensä kanssa. Heiltä saatu tieto 
ja kokemus auttavat toiminnan kehittämi-
sessä.

Vastuullisuudessa korostuu myös toi-
minnan läpinäkyvyys ja avoimuus. Kaikki 
keskeiset toimintaa ohjaavat asiakirjat 
ovat julkisia ja löytyvät Ilmarisen verkkosi-
vuilta osoitteesta www.ilmarinen.fi.
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rOOlImme 
yhteis Kunnassa

yhteiskunnallinen tulonJakolaskelma
ilmarisen tulot, milj. € 2012 2011

vakuutusmaksutulo 4 019,3 3 725,5

TyEL työnantajan osuus 2 823,0 2 688,0

TyEL työntekijän osuus 909,8 780,3

YEL yrittäjät 286,5 257,2

edellisen vuoden asiakashyvitykset 54,8 70,8

sijoitustoiminnan nettotuotot ilman liikekuluja 2 071,5 -1 143,6

muut tuotot ja kulut 0,6 0,8

Kokonaistuotot 6 146,2 2 653,4

ilmarisen tulonjako, milj. € 2012 2011

eläkkeensaajille -3 847,8 -3 567,3

TyEL-eläkkeensaajat -3 558,5 -3 307,8

YEL-eläkkeensaajat -289,3 -259,5

varautuminen tulevaisuuden eläkkeisiin -894,5 -1 097,7

varautuminen tulevaisuuden riskeihin -1 192,4 2 204,8

Puskuroidaan sijoitustuottojen heilahteluja -1 203,2 2 133,8

Puskuroidaan vakuutusliikkeen tulosten 
heilahteluja 10,9 71,0

asiakashyvitys -62,0 -55,0

henkilöstökulut -47,5 -42,7

muut palveluiden tuottajat -96,5 -88,2

lähdeverot -5,5 -6,8

takuupääoman korko 0,0 -0,6

lahjoitukset -0,1 -0,1

Kokonaistulonjako -6 146,2 -2 653,4

työ eläke maksut siJoitus toiminnan tuotot

NykyisiLLe 
eLäkeLäisiLLe 

63 %

taLteeN 
tuLeViLLe 
eLäkeLäisiLLe

15 %

asiakas
HyVityksiiN 

1 %

taLteeN 
tuLeVieN 
 riskieN VaraLLe

19 %

iLmariseN 
toimiNNaN 
kuLuiHiN

2 %
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VaKauDen 
lähDe
suomalaiset työeläkkeet 
ovat vakauden lähde, katsoi 
niitä sitten yhteiskunnan, 
yrityksen tai yksilön  
näkökulmasta.

Etenkin alkuvuotta 2012 leimasi epävar-
muus siitä, mihin Eurooppa ja koko maa-
ilman talous ovat menossa. Sekin huo-
letti, löydämmekö uusia talouden vetu-
reita, kun euroalueen talous yskii ja  
kysynnän elpyminen on kituliasta.  

Näitä ja monia muita epävarmuusteki-
jöitä pohtiessa helposti unohtuu, että 
meillä on myös paljon vahvuuksia. Yksi 
vakauden lähde on suomalainen tapa 
hoitaa työeläkkeitä. Vakautta korostivat 
myös arvostetut professorit Keith 
Ambachtsheer ja Nicholas Barr, jotka jul-
kistivat kansainvälisen vertailunsa tulokset 
vuodenvaihteessa. He kiittivät suomalaisia 
työeläkkeitä kattavuudesta ja kestävyy-
destä. Kehittämistä he sen sijaan löysivät 
kustannustehokkuudessa.  

vaivaton Ja kattava
Suomessa eläkettä kertyy kaikille palkan-
saajille automaattisesti ja samoilla peri-
aatteilla. Olemme niin tottuneet tähän 
yksilön näkökulmasta vaivattomaan ja yk-
sinkertaiseen systeemiin, että emme oi-
kein osaa muuta kuvitellakaan. Suoma-
laisten ei tarvitse esimerkiksi pelätä, että 
työnantajakohtainen eläke vaikeuttaisi 
työpaikan vaihtoa.

Toimitusjohtajan katsaus
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Vaivaton asiointi on myös Ilmarisen 
palveluiden kantava ajatus. Haluamme 
antaa asiakkaalle asiantuntevaa ja juuri 
hänen tilanteeseensa sopivaa palvelua. 
Siksi meidän on osattava niin kuuntele-
misen taito kuin kyky puhua työeläkkeistä 
kiinnostavasti ja ymmärrettävästi. 

kilPailu kannustaa 
tehokkuuteen
Kansainvälisessä kustannusvertailussa pi-
tää ottaa huomioon se, kuinka monipuo-
lisia ja kattavia palvelut ovat. Suomessa 
huolehdimme muun muassa siitä, että 
yksittäinen ihminen saa automaattisesti 
tiedon kertyneestä eläkkeestään. Tämä-
kin meille itsestään selvä palvelu on mo-
nissa maissa ylellisyyttä. Työeläkeyhtiössä 
onkin tehtävä lujasti töitä, jotta eläkkeen 
tienaaminen ja sen saaminen sujuvat vai-
vattomasti. 

Tehokkuutta pitää joka tapauksessa 
koko ajan parantaa ja kilpailu on siihen 
hyvä kannustin. Ilmarinen on jo vuosia 
liputtanut sen puolesta, että hyöty kus-
tannustehokkaasta toiminnasta voisi 
vapaamman hinnoittelun kautta koitua 
asiakkaan hyödyksi.

Ponnistelemme Ilmarisessa jatkuvasti 
parantaaksemme toimintamme kustan-
nustehokkuutta. Haluamme varmistaa, 
että keskitymme tekemään asioita, joista 
syntyy lisäarvoa niin asiakkaille kuin koko 
yhteiskunnallekin. Myös tietojärjestel-
mien pitkäjänteinen kehittäminen on 
avain tehokkuuteen.

kestävyyslaJi
Sijoitusmarkkinoiden epävakaus viime 
vuosina on saanut monet kysymään, mi-
ten käy eläkevarojen tässä myllerryksessä. 
Jälleen kerran riskien hajauttaminen on 
osoittautunut kestäväksi ratkaisuksi. 

Eläkkeiden rahoitus on kestävyyslaji, 
jossa korostuu vuosikymmenten perspek-
tiivi. Ilmarisen sijoitustuotot ovat pitkän 
aikavälin katsannossa hyvällä tasolla. 
Myös vuodesta 2012 tuli loppujen lopuksi 
parempi, kuin olimme odottaneet. Suo-
malaisilla osakkeilla on perinteisesti ollut 
Ilmarisen salkussa suuri paino. Monien 
suomalaisten teollisuusosakkeiden kehitys 
on jäänyt monista muista markkinoista 
jälkeen, mikä näkyi Ilmarisen sijoitustuo-
toissa. Ilmarinen on kuitenkin jatkossakin 
vahva suomalainen sijoittaja. Meitä kiin-
nostavat muun muassa sellaiset yhtiöt, 
jotka kykenevät ottamaan oman siivunsa 
kehittyvien talouksien kasvavista markki-
noista. 

Suuret ikäluokat ovat jo enimmäkseen 
eläkkeellä, ja eläkepommista puhuminen 
on osoittautunut liioitteluksi. Vaikka elä-
kemenot ovatkin voimakkaassa kasvussa, 
ne voimme hyvin kattaa maksutuloilla ja 
rahastoilla. Maksutulo on kuitenkin riip-
puvainen siitä, että työllisyys on hyvällä 
tasolla. Myös työurien pidentäminen on 
vaikeaa, jos töitä ei ole tarjolla. Siksi on 
välttämätöntä, että Suomi voi hyvin ja 
löytää uusia kasvun eväitä.   

Pitkän iän ei pitäisi olla synkistelyn, 
vaan ilon aihe. Sekin on hienoa, että elä-
keiän saavuttavat ovat hyvässä kunnossa 
ja monilla heistä riittää virtaa työelä-
määnkin. Kysymys kestävyydestä on 
suurin piirtein tämän kokoinen: Jos elämä 
pidentyy keskimäärin kahdella vuodella, 
niin niistä toinen pitäisi olla töissä. Uskon, 
että päätöksentekoon tarvittava tietopohja 
vahvistuu koko ajan ja saamme ratkaisun 
tähän vaikeaksi osoittautuneeseen yhtä-
löön.

kiitos luottamuksesta! 
Ilmarinen sai vuonna 2012 ennätysmää-
rän uusia asiakkaita. Kun samaan aikaan 
asiakaspysyvyys kehittyi myönteisesti, 
odotamme markkinaosuuden vahvistu-
van entisestään. Tästä luottamuksesta 
olemme nöyrän kiitollisia asiakkail-
lemme. Tiedän, että tämä tulos perustuu 
oman henkilöstömme osaamiseen ja hy-
vään yhteistyöhön OP-Pohjola-ryhmän 
kanssa. 

Haluamme olla paras ja halutuin 
kumppani työeläkeasioissa. Tämän tavoit-
teen saavuttaminen edellyttää toiminta-
kulttuuria, jossa asiakas on keskiössä. Sitä 
haluamme vahvistaa jatkossakin.

Harri Sailas
toimitusjohtaja

”Tehokkuutta pitää 
joka tapauksessa 
koko ajan parantaa 
ja kilpailu on siihen 
hyvä kannustin.”

Toimitusjohtajan katsaus
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SOSIAALINEN        vastuu

työurani arinassa on 
jatkunut jo 31 vuotta. aloitin elintarvike
puolella, mutta viimeiset 10 vuotta olen 
ollut kassoilla. Joitain vuosia sitten 
sairaudet alkoivat hankaloittaa työn
tekoa. Onneksi sain apua ja tukea. 
Pääsin arinan hyvinvointirahaston 
maksamana leikkaukseen ja Ilmarisen 
tarjoaman työkokeilun kautta työtäni 
muokattiin vaihtelevammaksi ja kuntoni 
mukaiseksi. nyt nautin taas työpäivistä. 
Teen 30tuntista työviikkoa, joten jaksan 
myös harrastaa ja pitää siten vireyttäni 
yllä. minulla on vielä paljon työvuosia 
jäljellä, ja mieluummin teen töitä kuin 
olen eläkkeellä.”

tarja oikarinen
myyjä
Osuuskauppa arina

sosiaalisen  
vastuun mittarit
Ilmariselle sosiaalista vastuuta on se, että  
huolehdimme lähes 900 000 suomalaisen  
työeläketurvasta. Sekä nykyisten että tulevien 
eläkeläisten asiat hoidetaan laadukkaasti ja  
siitä asiakkaat kiittävätkin Ilmarista toistuvasti. 
Omasta henkilöstöstään Ilmarinen huolehtii 
rakentamalla työyhteisöä, joka kannustaa 
yhdessä onnistumiseen. Tästä osaamisesta 
pääsevät nauttimaan myös Ilmarisen  
työ hyvinvointipalveluiden asiakkaat.

oikea-aikaisuus
Osuus eläkehakemuksista, jotka saa-
daan käsitellyksi niin, että hakijan 
toimeen tulo jatkuu keskeytyksettä

93 %
taVoite: 
Hyvän nykytason säilyttäminen 
(v. 2011: 94 %)

kuntoutuksen 
vaikuttavuus
Takaisin  työelämään päässeiden 
 kuntoutujien osuus kaikista kuntoutus-
tapauksista

68 %
taVoite: 
Hyvän nykytason säilyttäminen 
(v. 2011: 70 %)

Keskustelussa           työkyvyn ylläpito

8
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SOSIAALINEN        vastuu

”viimeisten viiDen vuoden 
aikana olemme nostaneet työkykyyn 
panostamisen aivan uudelle tasolle 
yhdessä arinan henkilöstöosaston 
kanssa ja työterveyshuoltoa hoitavien 
mehiläisen ja rovaniemen Työterveys 
r.y.:n kanssa. Olemme pyrkineet anta
maan asiantuntijan neuvoja ennakoivista 
toimenpiteistä. Työkyvyn ylläpitämisen 
tärkeys ymmärretään nyt aiempaa 
paremmin. Olemme pystyneet tukemaan 
työkyvyttömyysuhan alla olevia työnteki
jöitä ja onnistuneetkin monen kohdalla. 
Yhteinen näkemys ja vahva tahtotila 
kumppanuuden kehittämisessä ovat 
avaimet onnistumisiin.”

ari määttä
aluepäällikkö
Ilmarinen

tasaPuolisuus
Työkyvyttömyys eläkepäätösten 
 pysyvyys muutoksenhaku-
lautakunnassa 

14,4 % 
taVoite: 
+/– 3 %-yksikköä yksityisen sektorin 
keskiarvoon 12,7 % verrattuna

henkilöstön 
työtyytyväisyys 

88 %
henkilöstöstä pitää Ilmarista todella 
hyvänä työpaikkana. Suomen paras 
työpaikka -kilpailussa ei sijoitusta 
viiden parhaan joukkoon.

taVoite: 
Ykkönen Suomen paras  työpaikka 
 -kilpailussa

ilmarislaisten 
 eläkkeelleJäämisikä 
(kolmen vuoden keskiarvo) sisältäen 
työkyvyttömyys eläkkeet

62,6 v 
taVoite: 
Vähintään lainmukainen 
 vanhuuseläkeikä (63 v)

Keskustelussa           työkyvyn ylläpito

9
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asIanTunTeVaa Ja 
suJuVaa palvelua 
Ilmarinen vastaa lähes  
900 000 henkilön  
eläketurvasta.

Ilmarinen hoitaa yhteensä 530 000 työn-
tekijän ja 58 800 yrittäjän eläketurvaa. 
Työnantaja-asiakkaita yhtiössä oli vuoden 
vaihteessa 37 500. 

Eläkettä Ilmarinen maksoi vuoden 
lopussa 308 000 eläkkeensaajalle. 

Ilmarinen on viime vuosina hionut toi-
mintaansa ja parantanut palveluaan 
tehostamalla vakuutuksen- sekä eläkekä-
sittelyn prosesseja. Merkittävimpänä 
muutoksena on alkavan vakuutuksen 
käsittelyn automatisointi, mikä on 
nopeuttanut toimintaa huomattavasti.

asiakasPalvelun laatu 
tutkitusti erinomaista
Ilmarisen asiakas voi hoitaa vakuutus-
asiansa helposti ja nopeasti verkko- tai 
puhelinpalvelussa. 

Asiakaspalvelu palvelee satoja henkilö- 
ja työnantaja-asiakkaita päivittäin. Viime 
vuonna Ilmarinen sai yli 250 000 puhelua 
ja 50 000 sähköpostiviestiä. 

Asiakkaiden palvelu on Ilmariselle 
sydämen asia, ja asiakkaiden toiveita 
kuunnellaan tarkasti. Ilmarinen selvittää 
säännöllisesti puhelinpalvelunsa laatua 
tekstiviestikyselyin. Viime vuonna asiak-
kaat antoivat kysymyksen ”Kuinka hyvin 
hoidin asiasi?” arvosanaksi erinomaiset 
4,61 (asteikolla 1–5). Lisäksi Ilmarinen 
kontaktoi kaikki heikon arvosanan anta-

neet asiakkaat, ja pyytää heiltä kehitys-
ideoita palvelun parantamiseen. 

Verkkoasiointi kasvoi edellisestä vuo-
desta sekä työnantaja-, yrittäjä- että hen-
kilöasiakkaiden keskuudessa. Verkkopal-
velut saivat käyttäjiltä korkeita arvioita: 
työnantaja-asiakkaat antoivat verkkopal-
veluista arvosanan 4,08, yrittäjät 4,06 ja 
henkilöasiakkaat 4,27. 

työeläkeote uudistui Ja 
uudistuu 
Jo tutuksi tulleen työeläkeotteen sai 
 Ilmarisesta viime vuonna 576 000 henki-
löä. Näistä 35 000 henkilöä säästi luon-
toa ja haki otteensa verkkopalvelusta. Lo-
puille postitettiin paperinen ote. Uutuu-
tena työeläkeotteessa mukana oli myös 
kunnan ja valtion työskentelytiedot.

Vuonna 2013 työeläkeotteen lähettä-
minen uudistuu. Jatkossa Ilmarinen 
lähettää työeläkeotteen muiden työeläke-
yhtiöiden tapaan postitse kolmen vuoden 
välein. Verkossa otteen kertyneestä eläk-
keestä voi tarkistaa jatkossakin aina kun 
haluaa. 

Yli 12 000 henkilöä pyysi Ilmarisen 
eläkeneuvonnasta yksilöllisen arvion 
eläkkeensä määrästä eläkkeelle siirty-
mistä suunnitellessaan. Lähes 51 000 
asia kasta kävi itse tekemässä eläke-
arvionsa Ilmarisen verkkopalvelussa.

eläkePäätöksien määrät 
tasaantuivat
Uusia eläkepäätöksiä Ilmarinen teki  
22 000 kappaletta eli saman verran kuin 

edellisenä vuonna. Eri eläkelajien mää-
rissä on kuitenkin tapahtunut muutosta. 
Vanhuuseläkepäätökset lisääntyivät edel-
lisvuodesta 9 prosenttia. Keskeisin syy 
 lisäykseen on työttömyyseläkkeen lakkau-
tus. 

Osa-aikaeläkkeessä ikäraja nousi, mikä 
vähensi osa-aikaeläkkeen määrää yli  
40 prosentilla.

Työkyvyttömyyseläkepäätöksiä tehtiin  
6 500. Niiden määrä hieman laski edelli-
sestä vuodesta. Ilahduttavaa on, että 
ammatillista kuntoutusta hyödynsi entistä 
useampi hakija. Vahvistuksen ammatin-
vaihdon tai työhön paluun tukemiseen sai 
Ilmarisesta 2 000 työeläkekuntoutuksen 
hakijaa. Kasvua edellisestä vuodesta on 
12 prosenttia.

eläkehakemukset 
käsitellään noPeasti Ja 
laadukkaasti
Eläkehakemuksen käsittelyssä Ilmarinen 
kiinnittää erityistä huomiota nopeuteen 
ja laatuun. Yhtiö onkin perinteisesti käsi-
tellyt eläkehakemukset alan keskiarvoa 
selvästi nopeammin.

Eläkepäätöksen vuonna 2012 saaneet 
antoivat kyselyssä palvelulle arvosanan 
4,52 (asteikko 1–5). Eläkkeelle jääneet 
pitivät palvelun parhaimpina ominaisuuk-
sina asiantuntemusta ja palveluhenki-
syyttä. Entistä useampi asiakas koki saa-
vansa eläkepäätöksensä nopeammin kuin 
odotti.

Sosiaalinen vastuu
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arina Panostaa työkykyyn
Osuuskauppa arina on Pohjoissuomen suurin työnantaja, jonka 
palveluksessa on noin 2 500 työntekijää. sryhmään kuuluva arina 
palvelee päivittäistavarakaupan lisäksi erikoistavarakaupassa, 
 polttoainejakelussa sekä matkailu ja ravitsemusalalla. smarketit, 
Prismat, salet, Kodin Terrat, aBCmyymälät, rossot ja sokos 
 Hotellit – ne ovat meille kaikille niin tuttuja. 

Ilmarisen ja arinan yhteistyöllä on jo vuosikymmenten perinteet. 
Viime vuosina kumppanukset ovat havainneet, että työkykyyn pa
nostamalla ja ongelmien ennaltaehkäisyllä voidaan saavuttaa monia 
myönteisiä asioita. Työkyvyttömyyseläkkeet kun ovat sekä kalliita 
työnantajille että usein huono vaihtoehto työntekijällekin.

eläköitymisuhan alla onkin usein suhteellisen nuoria ihmisiä, joilla 
työvuosia pitäisi vielä olla runsaasti edessä. Työn fyysiset rasitukset 
alkavat näkyä 40 vuoden paikkeilla, ja osalla nuorista on elämän 
hallinnan vaikeuksia, jotka vaikuttavat työkykyyn. ”Pyrimme tuke
maan näitä ihmisiä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta he 
voisivat jatkaa omissa tai sitten uusissa työtehtävissä. Työntekijät 
ovat suhtautuneet toimiin myönteisesti. On mukavaa, kun työn
antaja on kiinnostunut ja haluaa tukea”, arinan henkilöstöpäällikkö  
minna savikko sanoo.

arinassa on luotu Ilmarisen kanssa järjestelmä, jossa käydään 
säännöllisesti läpi työkyvyttömyysuhan alla olevien tilanne ja kartoi
tetaan vaihtoehtoisia toimia. Työterveyshuolto osallistuu aktiivisesti 
toimenpiteiden suunnitteluun. Tukea tarjotaan kaikille, ja se voi olla 
esimerkiksi kuntoutusta, uudelleenkoulutusta tai siirto uusiin työteh
täviin. ennaltaehkäisevänä toimintana Ilmarinen on mm. kartoittanut 
henkilöstön kehittämiskohteita ja tarjonnut valmennusta oman 
 hyvinvoinnin ylläpitoon. Henkilöstöä on myös osallistettu oman työn 
kehittämiseen.

”Olemme kiitollisia Ilmariselta saamastamme taloudellisesta tuesta 
ja asiantuntemuksesta. Yhteistyön voima on suuri, sillä olemme 
saaneet sairauspoissaolot vähenemään ja maksuluokan alene
maan, mutta vielä tärkeämpänä näen työilmapiirin kehittymisen. 
Olemme erittäin tavoiteltu työnantaja, ja työyhteisötutkimuksessa 
saamamme arvosanat ovat kiitettävällä tasolla.” 
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TYöHYVInVOInTI Ja KunTOuTus 
piDentävät työuria
noin kolmannes uusista 
eläkkeensaajista joutuu 
edelleen keskeyttämään 
työuransa työkyvyttömyyden 
takia. Ilmarinen ennalta
ehkäisee työkyvyn alentu
mista kehittämällä suunnitel
mallisesti asiakasyritystensä 
henkilöstön työhyvinvointia.

Työhyvinvointi on keskeinen osa yrityk-
sen johtamista. Työhyvinvointi syntyy 
mielekkäistä työtehtävistä, hyvästä esi-
miestyöstä sekä mahdollisuudesta kehit-
tyä ja vaikuttaa omaan työhönsä. 

vuoden teemana 
työhyvinvoinnin 
strateginen Johtaminen
Vuonna 2012 monissa yrityksissä pohdit-
tiin työhyvinvoinnin vaikutusta työn tuot-
tavuuteen ja työvoimakustannusten hal-
lintaan. Yritykset halusivat tehdä työ-
hyvinvointitoiminnasta tavoitteellista ja 
mitattavaa. Ilmarisen asiantuntijat raken-
sivatkin yhdessä asiakkaiden kanssa työ-
hyvinvoinnin kehittämiselle strategisten 
tavoitteiden saavuttamista tukevia mitta-
reita.

Ilmarisen työkalujen avulla työhyvin-
voinnin kehittäminen ja johtaminen lin-
kittyvät osaksi yrityksen strategiaa. Toi-
minnan taloudellisia vaikutuksia voidaan 
laskea sairauspoissaolojen hallinnan, hen-
kilöstövaihtuvuuden ja työelämän laadun 
parantamisen osalta. Esimerkiksi 500 
henkilön palvelualan organisaatiossa työ-
hyvinvoinnin paraneminen viidellä pro-
sentilla vähentää turhaa työtä ja mahdol-
listaa 2 000 euroa paremman liiketu-
loksen työntekijää kohden.

Ilmarinen toteutti työhyvinvoinnin 
kehittämistä tukevia yhteistyöhankkeita 
vuonna 2012 asiakkaiden kanssa runsaat 

1 200 kpl. Määrä on kunnioitettavan 
suuri tilanteessa, missä yritykset miettivät 
toiminnan tehostamista haastavassa talou-
dellisessa tilanteessa. Työhyvinvointia ei 
siis onneksi unohdettu muutostilanteissa-
kaan.

työhyvinvointiseminaarit 
aJan hermolla
Ilmarisen monipuoliset työhyvinvointi-
seminaarit ennakoivat työelämän tulevia 
muutoksia. Seminaarien teemat käsitteli-
vät vuonna 2012 työelämän rakenteiden 
suuria muutoksia, muutosten vaikutuksia 
johtamiseen sekä muun muassa virtuaali-
johtamista hajautetuissa työyhteisöissä. 

Seminaareissa jatkettiin myös varhaisen 
välittämisen merkityksen korostamista 
työpaikoilla sekä kerrottiin ihmisen johta-
misen perusteista lähiesimiestyössä. Semi-
naareihin osallistui noin 2 000 Ilmarisen 
asiakasyritysten edustajaa, jotka saivat 
työhyvinvoinnnin kehittämisen ideoiden 
lisäksi mahdollisuuden verkostoitua ja 
pohtia yhdessä työhyvinvoinnin merki-
tystä eri näkökulmista. Seminaarien hyvä 
valtakunnallinen kattavuus sai osallistu-
jilta erityistä kiitosta.

työhyvinvointi tärkeää 
myös Pk-yrityksille
Viime vuonna Ilmarisessa kehitettiin eri-
tyisesti pk-yrityksille suunnattuja työhy-
vinvointipalveluita. Työhyvinvoinnin mer-
kitys on pk-yrityksissä keskeinen, koska 
pienessä yrityksessä avainhenkilön het- 
kellinenkin poissaolo vaikuttaa yritystoi-
mintaan alentaen nopeasti tulosta. 

Hyvän johtamisen ja työkyvyn tueksi 
Ilmarinen kehitti pk-yrityksille monipuo-
lisia palveluratkaisuja unohtamatta työyh-
teisötaitojen merkitystä myös pienem-
millä työpaikoilla. Ilmarinen haluaa edel-
leen panostaa työhyvinvoinnin kehittämi-
seen myös pk-yrityksissä, varsinkin kun 
yhä useammat uudet työpaikat syntyvät 
juuri pieniin yrityksiin.

osaava henkilöstö 
asiakkaiden tukena
Asiakkaiden kanssa tapahtuvan onnistu-
neen työhyvinvointityön mahdollistaa 
 Ilmarisen ammattitaitoinen työhyvin-
vointiyksikkö, joka tarjoaa monipuolista 
asiantuntemusta yhteistyöhankkeiden 
suunnitteluun ja läpivientiin. Asiakkaiden 
antamat arviot yhteistyöhankkeiden tuot-
tamista hyödyistä ovat suorastaan hui-
keita: 4,6 (asteikolla 1–5). Asiakkaat toi-
vovatkin yhä lisää yhteisiä valmennuksia 
nimenomaan Ilmarisen työhyvinvointi-
päälliköiden toteuttamina. Tähän toivee-
seen Ilmarinen haluaa vastata parhaansa 
mukaan. 

työeläkekuntoutus 
kannattaa aina
Työeläkekuntoutuksen avulla Ilmarinen 
tukee asiakasyritystensä työntekijöiden 
työhön paluuta sekä työpaikan tai amma-
tinvaihtoa silloin, kun henkilö ei voi ter-
veydentilansa takia enää jatkaa entisessä 
tehtävässään. 

Kun työeläkekuntoutus onnistuu, 
ihminen palaa työhön, työkyvyttömyys-
eläkkeen uhka väistyy ja hän pystyy sai-
raudesta huolimatta jatkamaan työelä-
mässä. Tehokkainta kuntoutus on, kun se 
alkaa riittävän varhain ja kuntoutujalla 
säilyy työpaikka. 

kuntoutus vähentää 
työkyvyttömyyseläkkeitä
Onnistunut kuntoutus on kaikkien, työn-
tekijän, työnantajan ja yhteiskunnan, etu. 
Ansiotyö antaa työntekijälle eläkettä pa-
remman toimeentulon ja lisää eläketur-
vaa. Työeläkekuntoutus myös pidentää 
työuria. Arvioiden mukaan kuntoutus 
maksaa kustannuksensa takaisin reilusti 
alle kahdessa vuodessa, jos henkilö ei 
tänä aikana jää eläkkeelle. 

Työnantajat, työntekijät ja yrittäjät ovat 
entistä paremmin selvillä työeläkekuntou-
tuksen mahdollisuuksista. Kuntoutus-

Sosiaalinen vastuu
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mahdollisuus otetaan asiakkaan kanssa 
esille aina, kun asiakkaan uskotaan siitä 
hyötyvän. Kun kuntoutujalle löydetään 
terveydentilan kannalta sopiva työ, työn-
tekijä tai yrittäjä voi jatkaa työelämässä. 
Tällä tavoin Ilmarinen voi tukea työnan-
tajaa säästämään eläkemenoissaan ja 
osaava työntekijä voi edelleen kartuttaa 
työkokemustaan ja tienata palkkaa. 

Työeläkekuntoutuksen päätösmäärät 
kasvoivat viime vuodesta yli 12 prosenttia. 
Kaikkiaan vuonna 2012 Ilmarisesta 
annettiin lähes 4 300 erilaista kuntoutus-
etuuspäätöstä. Uusia kuntoutushake-
muksia tuli yli 2 000 kpl. Yleisin syy kun-
toutuksen hakemiseen oli tuki- ja liikunta-
elinten sairaus. Mielenterveysongelmiin 
liittyvän kuntoutustarpeen havait semiseen 
ja kuntoutukseen kannustamiseen on 
edelleen kiinnitettävä työelämässä eri-
tyistä huomiota.

Kuntoutushakemusten käsittelyn ripey-
teen kiinnitettiin erityistä huomiota, ja 
Ilmarisen hakemusten käsittelyaika kun-
toutuksessa onkin alan keskimääräistä 
aikaa nopeampi. 

työkyvyttömyyden syihin 
tartutaan aikaisemmin
Kesäkuussa 2012 astui voimaan laki, joka 
velvoittaa työntekijän toimittamaan 
 Kelalle 90 sairauslomapäivän jälkeen työ-
terveyshuollon lausunnon, jotta hänen 
päivärahansa maksu voi jatkua. Laki pa-
rantaa työntekijän, työnantajan ja työter-
veyshuollon tiedonkulkua ja keskustelua 
jo päivärahakauden alussa. Näin pääs-
tään aikaisemmin ryhtymään toimiin ja 
työjärjestelyihin, joilla työkyky mahdolli-
sesti palautuu ja työhön paluu helpottuu. 

Pitkittynyt sairausloma ennakoi usein 
työkykyongelmia ja vaikuttaa siihen, että 
työntekijä ajautuu työkyvyttömyyseläk-
keelle. Vuosittain työkyvyttömyyseläk-
keelle jää noin 23 000 työntekijää. Suuri 
osa työkyvyttömyyseläkkeistä voitaisiin 
välttää, jos työkyvyttömyyden pitkitty-
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minen havaittaisiin ajoissa. Tieto työkyky-
ongelmista ja sairausloman kestosta ei 
aikaisemmin aina ole tavoittanut työter-
veyshuoltoa lainkaan. Muutoksella pyri-
tään varhentamaan työntekijän kuntou-
tustarpeen havaitsemista. Lakimuutos 
lisää toivottavasti myös varhaisen välittä-
misen mallin käyttöä suurten yritysten 
lisäksi myös pienissä ja keskisuurissa yri-
tyksissä.

henkilökohtainen 
suunnitelma tehostaa 
kuntoutusta
Työeläkekuntoutujalle kootaan Ilmari-
sessa henkilökohtainen kuntoutussuunni-
telma sekä kuntoutujan että työpaikan 
tarpeisiin sopivaksi. Kuntoutussuunnitel-
mien tekemisessä Ilmarisen apuna on 
maanlaajuinen palveluntuottajien ver-
kosto, jonka ammattilaiset ovat kuntoutu-
jan tukena käytännön askelia ohjaamassa 
ja kartoittamassa. 

 Ammatillisessa uudelleenkoulutuk-
sessa olevien kuntoutujien määrä on 
hieman kasvanut viime vuosina. Kui-
tenkin kuntoutus työpaikalla on edelleen 
paras ja vaikuttavin keino työelämässä jat-
kamisen tukemisessa. 

työeläkekuntoutus toimii 
tehokkaasti 
Kun työeläkekuntoutus päättyy, Ilmarinen 
kartoittaa kyselyillä kuntoutujien tilan-
teen. Kyselyiden tulokset kertovat, että 
työeläkekuntoutus todella auttaa jatka-
maan työssä: vuonna 2012 yli 64 prosent-
tia kuntoutuksen päättäneistä ilmoitti ole-
vansa työssä tai työmarkkinoiden käytettä-
vissä vielä vuoden kuluttua kuntoutusoh-
jelman päättymisestä. Lisäksi kuntoutu-
jista on työllistynyt osa-aikaisesti noin     
16 prosenttia.
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OsaaVa Ja HYVInVOIVa HenKIlösTö 
= halutuin työeläKeKumppani
neljännen kerran saatu 
vertailutieto suomen paras 
työpaikka tutkimuksesta 
osoitti Ilmarisen olevan 
henkilöstön mielestä koko
naisuudessaan hyvä 
työpaikka.

Vuoden 2012 tulokset osoittavat, että 
henkilöstö kokee työpaikan ilmapiirin hy-
väksi ja arvostaa hyviin suorituksiin kan-
nustavaa me-henkeä. Ilahduttavaa kehi-
tystä oli oikeudenmukaisuuden tunteen 
vahvistumisessa. 

Periaatteet varmistavat 
laadukkaan Johtamisen
Henkilöstö oli tyytyväinen esimiestyöhön 
ja johtamiseen. Esimiestyön arvioissa 
henkilöstö kertoi johtamisen pysyneen 
samalla hyvällä tasolla kuin edellisinä 
vuosina. Henkilöstö oli erityisen tyytyväi-
nen lähiesimiestensä toimintaan. Vuoden 
2012 aikana esimiesten osaamista vahvis-
tettiin ”Välitä varhain, puutu ajoissa” 
-valmennuksessa. Henkilöstö arvioikin 
esimiesten kehittyneen erityisesti välittä-
misen ja puuttumisen osa-alueilla sekä 
onnistumisen tukemisessa. 

Vuonna 2011 Ilmarinen panosti johta-
misen kehittämiseen, minkä tuotteena 
syntyivät myös johtamisen periaatteet. 

Johtoryhmä lanseerasi ne vuoden 2012 
alussa. Periaatteet tähtäävät siihen, että 
johtaminen on hyvää ja yhtenäistä joka 
puolella Ilmarista ja että kaikki esimiehet 
toimivat yhdessä sovittujen käytäntöjen 
mukaan ”humaanisti, mutta ei löperösti”. 

toimiva työyhteisö on 
kaikkien etu 
Koska esimiehet eivät ole yksin vastuussa 
hyvästä työyhteisöstä, johtamisen periaat-
teiden täydentäjäksi kaivattiin pelisään-
töjä, jotka koskevat kaikkia Ilmarisessa 
työskenteleviä asemasta riippumatta. 
 Ilmarislaisen periaatteet syntyivät joukko-
älyn voimalla – koko henkilöstöllä oli syk-
syn mittaan mahdollisuus tuottaa niihin 
rakennusaineita. Sekä johtamisen peri-
aatteet että ilmarislaisen periaatteet vah-
vistavat kulttuuria, jossa asiakas on kes-
kiössä ja yhtiön arvot ovat luonteva osa 
arkipäivää. Henkilöstö sai ensikosketuk-
sen ilmarislaisen periaatteisiin räpin 
muodossa pikkujouluissa. 

hyvä Palvelukokemus on 
toimivan sisäisen 
PalveluketJun tulos
Ilmarinen haluaa olla vahva palveluorga-
nisaatio ja satsaa määrätietoisesti asiakas-
lähtöisyyteen kaikessa toiminnassaan. Pa-
nostamalla hyvään työelämän laatuun ja 
johtamiseen Ilmarinen haluaa varmistaa, 
että motivoituneet työntekijät luovat on-

nistuneita asiakaskohtaamisia. Onnistu-
neet asiakaskohtaamiset edellyttävät 
myös fiksuja toimintamalleja. 

Asiakkaan tarpeiden ymmärtämistä 
korostava ajattelu kiteytyy Ilmarisen brän-
diin, joka uudistui edellisvuoden lopulla. 
Asiakkaan ymmärtäminen kulkee tär-
keänä säikeenä kaikessa koulutuksessa ja 
sisäisessä viestinnässä.  

Hyvä palvelukokemus on seurausta 
siitä, että koko sisäinen palveluketju 
toimii. Ilmarinen käynnistikin syksyllä 
systemaattisen tukitoimintojen arvioin nin. 
Tarkoitus on varmistaa, että ne tarjoavat 
juuri niitä palveluita, joilla on merkitystä 
asiakkaille, eläkevakuuttamiselle ja sijoit-
tamiselle sekä viranomais- ja muille sidos-
ryhmäsuhteille. 

Palkitseminen koetaan 
oikeudenmukaiseksi
Viime vuosina Ilmarinen on panostanut 
palkitsemisen kehittämiseen entistä kan-
nustavammaksi, oikeudenmukaisem-
maksi, tasapuolisemmaksi ja läpinäky-
vämmäksi. Tehty työ kantoi hedelmää: 
Vuoden 2012 henkilöstökysely osoitti, 
että henkilöstö kokee palkitsemisen en-
tistä oikeudenmukaisemmaksi. 

Tulospalkitseminen kytkeytyy aiempaa 
vahvemmin siihen, että yksilökohtaiset 
tavoitteet ohjaavat yhteisiin päämääriin. 
Tavoitteet on asetettu kunnianhimoisiksi, 
jotta ne kannustavat erinomaisiin suoritu-

Sosiaalinen vastuu
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siin. Vuosi 2012 oli ensimmäinen vuosi, 
jolta henkilöstö ansaitsee uuden palkitse-
misjärjestelmän mukaiset palkkiot. 

Henkilöstön pitkän aikavälin palkitse-
minen tapahtuu henkilöstörahastoon 
ohjattavan voittopalkkion kautta. Vuonna 
2012 henkilöstö ansaitsi ensimmäisen 
rahasto-osuutensa sen perusteella, miten 
Ilmarinen pärjäsi edellisvuonna. 

kohti avoimemPaa Ja 
yhteisöllistä viestintää
Pääsääntö Ilmarisen viestinnässä on, että 
asioista pyritään kertomaan ensin henki-
löstölle. Johto pitää henkilöstöä ajan ta-
salla monella tavalla: intran kautta uuti-
silla, jutuilla ja blogikirjoituksilla sekä 
henkilöstöinfoilla. 

Sisäinen viestintä kehittyi avoimem-
maksi ja yhteisöllisemmäksi, kun Ilma-
rinen otti vuoden 2012 alussa käyttöön 
uudistuneen intran. Nyt kuka tahansa 
henkilöstöstä voi kirjoittaa uutisen, 
perustaa blogin tai kommentoida juttuja. 
Henkilöstö viesti varsin aktiivisesti 
uudessa intrassa, sillä vuoden lopussa 
noin neljäsosa henkilöstöstä oli tuottanut 
intraan sisältöä. 

henkilöstö innostui 
ideoimaan
Ilmarinen kehitti henkilöstön aloitetoi-
mintaa ja otti syksyllä 2012 käyttöön uu-
den ideointimallin. Se pohjautuu avoi-

Sosiaalinen vastuu
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sukupuolijakauma eri tehtävissä, %

henkilöstön tunnuslukuja 2012 2011

Henkilöstön lähtövaihtuvuus, % 
(sis. eläkkeelle siirtyneet) 4,9 4,9

Sairauspoissaolot, % 3,3 3,6

Keskimääräinen 
eläkkeelle lähtöikä 63,4 62,8

meen ja yhteisölliseen työskentelyyn int-
rassa. Kaikki ilmarislaiset voivat heittää 
ideansa blogipohjaiseen ideointikana-
vaan, jossa he yhdessä jatkojalostavat ja 
kommentoivat ideoita. Ilmarinen palkit-
see merkittävän ja toteutuneen idean jät-
täjät.

tuottavuus on hyvällä 
uralla
Henkilöstön määrä on pysynyt vakaana 
viimeisimmät vuodet, vaikka toiminnan 
mittakaava on kasvanut. Vuoden 2012 lo-
pussa työsuhteessa Ilmariseen oli 561 
(573) vakituista ja 23 (20) määräaikaista 
henkilöä. Ilmarinen on tavoitteellistanut 
henkilöstökustannukset, jotka katetaan 
hoitokustannusosalla. Tavoite vuodelle 
2012 oli, että keskimääräisillä henkilötyö-
vuosilla mitattuna henkilöstön määrä vä-
henee hallitusti eli yhden prosentin vuo-
sivauhdilla. Yhden prosentin laskua vas-
taava tavoite oli 462 ja toteuma 461.

Lähtövaihtuvuus pysyi samalla tasolla 
kuin edellisenä vuonna. Lähtövaihtu-
vuutta selittää henkilöstön eläköityminen. 
Sairauspoissaolot ovat pysyneet edellis-
vuosien tapaan alhaisella tasolla ja jopa 
hieman laskeneet edellisestä vuodesta.

Naisten osuus esimiestehtävissä ja ylim-
mässä johdossa on poikkeuksellisen 
korkea verrattuna esimerkiksi koko palve-
lusektorin tilanteeseen. 
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Kun tavoitteet ovat korke
alla, niin keinot niiden saavuttamiseen 
ja toteutumisen seuranta pitää olla 
selkeitä. Cramossa on kehitetty tavoi
tejohtamista esimiesvalmennuksilla 
yhdessä Ilmarisen kanssa. Valmen
nukset ovat olleet todella hyödyllisiä ja 
esimiehet ovat saaneet niistä tukea 
jokapäiväiseen työhön. Vastuullani on 
8 toimipistettä eri paikkakunnilla. 
Onkin tärkeää, että tavoitteellinen ajat
telu on jalkautettu kaikkiin toimipistei
siin, jotka toimivat hyvin itsenäisesti. 
Henkilöstömme on ammattimaista ja 
sitoutunutta, joten onnistumiset moti
voivat heitä. meillä Cramossa pide
täänkin tavoitteet selkeänä mielessä ja 
samalla huolehditaan henkilöstön 
hyvinvoinnista.”

Jarkko malen
vuokrauspäällikkö
Cramo

TALOUDELLINEN       vastuu

vakavaraisuusaste

sIJa 4
toimialalla 
(vakavaraisuusaste 23,9 %)

taVoite: 
toimiaLaN paras

taloudellisen vastuun mittarit
Eläkevarallisuuden turvallinen ja tuottava hoito on tärkein osa Ilmarisen taloudellista vastuuta. 
Ehdoton edellytys on se, että vakavaraisuus on riittävällä tasolla ja vastuut katettu koko ajan. 
Hyvä hoitokulusuhde kertoo, että Ilmarinen pitää oman toimintansa kustannukset kurissa. 
Tavoitteena on, että työeläkevakuutusmaksu pysyy kohtuullisena ja suomalainen kansantalous 
kilpailukykyisenä. Ilmarisen varallisuudesta peräti 36 prosenttia eli 10,8 miljardia euroa onkin 
sijoitettu suomalaiseen yhteis kuntaan.

Toimialavertailussa mukana: Eläke-Fennia, Etera, Ilmarinen, LähiTapiola Eläkeyhtiö, Varma ja 
Veritas Eläkevakuutus.

Keskustelussa             hyvä johtaminen
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”työhyvinvointi ei ole 
mitään sattuman kauppaa, vaan se 
vaatii tekoja ja toimintamalleja.
Pitkäaikainen asiakkaamme Cramo 
on esimerkillinen yritys työhyvinvoin
nin edistäjänä. Cramossa on osattu 
hyödyntää laaja palvelutarjontamme 
työhyvinvoinnin kehittämiseen ja 
johtamiseen. Olemme esimerkiksi 
olleet mukana luomassa varhaisen 
välittämisen mallia ja kehittämässä 
johtamistapoja. Cramon johdolta on 
tullut yhteistyöllemme vahva tuki. 
myös uudet ajatukset ja toimintamallit 
on otettu vastaan avoimin mielin ja 
johdonmukaisella toiminnalla onkin 
saatu aikaan hyviä tuloksia.”

riikka lehto
työhyvinvointipäällikkö
Ilmarinen

TALOUDELLINEN       vastuu

siJoitusten tuotto

sIJa 6
toimialalla 
(sijoitustoiminnan tuotto 7,5 %) 

taVoite: 
toimiaLaN paras

hoitokulusuhde

sIJa 3
toimialalla 
(hoitokulusuhde 80 %)

taVoite: 
toimiaLaN paras

Keskustelussa             hyvä johtaminen
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sIJOITusVuOsI 2012 
oli ilmariselle hyvä

Sijoitusten reaalituotto oli 5,0 prosenttia.
Osakemarkkinoilla vuosi 2012 alkoi 

myönteisesti kurssien noustessa. Euro-
kriisin paheneminen kuitenkin johti lop-
pukeväällä kurssien laskuun, kun markki-
noilla kyti huoli kriisin saamisesta hallin-
taan. 

Loppukesällä Euroopan keskuspankin 
elvytystoimet palauttivat markkinoiden 
luottamuksen, ja loppuvuoden ajan osa-
kekurssit olivatkin lähes yhtämittaisessa 
nousussa. Helsingin pörssissä kehitys oli 
kuitenkin heikompaa kuin muilla keskei-
sillä markkinoilla. Ero tosin kapeni 
vuoden loppua kohti.

Korkomarkkinoilla euroalueen ongel-
mamaiden lainojen korot olivat vuoden 
loppua kohti selvässä laskussa. Muu-
toinkin korkotaso keskeisissä talouksissa 
ympäri maailmaa oli ennätysalhainen. 

Euroopan kuluttajahintainflaatio oli 
keskimääräistä korkeampi, 2,2 prosenttia. 

Kasvuvauhti eri talouksissa vaihteli 
viime vuonna voimakkaasti, ja maailman-
talouden ja sijoitusmarkkinoiden paino-
pisteiden muutokset näyttävät jatkuvan. 
Tämä heijastuu myös eläkesijoittamiseen 
ja Ilmarisen sijoitusstrategian painopistei-
siin, kun yhtiön tehtävänä on sijoittaa elä-
kevarat tuottavasti ja turvaavasti.

siJoitussalkku reagoi 
muutoksiin
Ilmarinen jatkoi pitkäjänteistä sijoituspo-
litiikkaansa vuonna 2012. Vaihtelevien 
markkinatilanteiden vuoksi yhtiön sijoi-
tussalkussa tapahtui kuitenkin muutok-
sia. Alkuvuoden hyvän kehityksen ja jäl-
keen, markkinaepävarmuuden lisäännyt-
tyä, Ilmarinen pienensi riskiä niin osake- 
kuin korkosijoituksissa ja loppuvuoden 
aikana jälleen lisäsi riskinottoa. Vuoden 
loppuessa noteerattujen osakkeiden 
paino salkussa oli 29 prosenttia ja tuotto 
9,1 prosenttia.

Pääomasijoitusten tuotot hyötyivät pää-
omarahastojen tekemistä sijoitusten reali-
soinneista ja pääomien palauttamisesta 
sijoittajille. Ilmarisen pääomarahastosijoi-
tusten tuotto nousikin 15,4 prosenttiin. 
Uusia sijoituksia pääomasijoitusrahas-
toihin yhtiö teki 286 miljoonalla eurolla, 
ja niiden osuus sijoitusvarallisuudesta oli 
vuoden lopulla 4,6 prosenttia.

Hedge-rahastot tuottivat 7,7 prosenttia. 
Niiden osuus sijoitusvarallisuudesta oli 
vuoden 2012 lopussa 1,2 prosenttia.

Joukkovelkakirjalainat tuottivat 8,3 pro-
senttia vuonna 2012. Euroalueen kriisi 
heikensi valtioiden liikkeeseen laskemien 
joukkolainojen tuottoa, ja se jäi 2,6 pro-
senttiiin. Luottoriskillisten joukkovelka-
kirjalainojen tuotto kohosi 13,5 prosent-
tiin. 

Myös valuuttamarkkinoiden heilah-
telut jatkuivat vuonna 2012. Suhteessa 
dollariin euro vahvistui kaksi prosenttia. 
Ilmarisen valuuttamääräisten sijoitusten 
valuuttariskiä pienennettiin valuuttasuo-
jausten avulla. 

Yritysten kiinnostus TyEL-takaisinlai-
nausta kohtaan pysyi vuoden 2012 aikana 
vähäisenä. Ilmarisen yritysluottokanta oli 
vuoden 2012 lopussa 2,4 miljardia euroa 
eli jonkin verran edellisvuotta pienempi. 
Uusia lainoja nostettiin yhteensä 218 mil-
joonaa euroa, joista TyEL-takaisinlainojen 
osuus oli 94 miljoonaa euroa. Yritysten 
maksuvaikeuksien lisäännyttyä yritysluot-
tosalkun luottotappiot nousivat 17 mil-
joonaan euroon. Koko luottosalkun 
tuotto oli luottotappioiden jälkeen 3,4 
prosenttia.

kiinteistösiJoituksia 
lisättiin edelleen
Ilmarinen lisäsi vuonna 2012 kiinteistösi-
joituksia noin 240 miljoonalla eurolla. 
Kiinteistösijoitusten osalta vuokratuotot 
kehittyivät myönteisesti, mutta toimitilo-
jen vajaakäyttöasteet olivat aikaisempia 
vuosia korkeammalla tasolla. 

Vuoden 2012 kulku oli sijoit
tajan näkökulmasta vaihte
leva. Vuodesta muotoutui 
kuitenkin Ilmariselle hyvä; 
eläkevarat tuottivat +7,5 
prosenttia ja sijoitusten 
markkinaarvo oli 29,5 
miljardia euroa.

Taloudellinen vastuu
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kaikki Pelaa Cramossa 
suurten ja monissa eri maissa toimivien yritysten johtaminen on 
haastavaa. Ja vielä haastavammaksi sen tekee, jos eri maayhtiöllä 
ja eri toimipisteillä on omat toimintatapansa, tavoitteensa ja järjestel
mänsä. Tällaisesta tilanteesta rakentajain Konevuokraamosta 
monien yritysostojen kautta Cramoksi kasvanut konserni lähti yhte
näistämään toimintatapojaan ja kehittämään johtamistaan vuonna 
2006. Johtamisen kehittämisessä yhtenä yhteistyökumpppanina on 
ollut Ilmarinen.

”Kehitämme esimiesten johtamistaitoja monin eri tavoin, mutta 
koska monet toimipisteet ovat pieniä ja usein yrittäjävetoisia, niin 
henkilöstöllä pitää olla hyvät valmiudet suoriutua erilaisista tilanteista 
melko itsenäisesti”, kertoo Cramon talous ja rahoitusjohtaja martti 
ala-härkönen.

Osa järjestelmistä ja toimintatavoistakin oli helppo yhtenäistää, 
mutta uuden strategian jalkauttaminen koko henkilöstölle, joka 
koostuu noin 2 700 henkilöstä, yli 400 toimipisteestä 14 eri maassa 
ja erilaisissa kulttuureissa, vaati omanlaisensa panostuksen. Ja kun 
vielä tiedetään, että yleensä vain pieni osa työntekijöistä ymmärtää 
yrityksen strategian. Cramossa tehtiin rohkea siirto ja päätettiin 
ryhtyä pelinrakentajiksi.

Cramopol on Cramolle räätälöity lautapeli, jonka tavoitteena on hel
pottaa yhteisten arvojen, strategian ja toimintatapojen sisäistämistä. 

”Peli on käännetty kaikille toimintamaiden kielille ja sitä on pelannut 
jo noin 2 300 cramolaista. Tämä on ollut poikkeuksellinen projekti ja 
epäilevätkin asenteet ovat muuttuneet myönteisiksi. Olemme 
saaneet työntekijöiltä tästä pelkkää kiitosta.” 

Peliä pelataan ennalta muodostetuin joukkuein. Pelissä eteen 
tulevat tehtävät liittyvät arkipäiväisessä työssä esiin tuleviin tilantei
siin. Joukkue pyrkii yhdessä päättämään, mikä olisi paras toiminta
tapa tarjolla olevista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot on pisteytetty sen 
mukaan, miten hyviä tai huonoja ne ovat. 

”Pelin avulla tietoisuus siitä, miten meillä toimitaan ja miten saavu
tamme tavoitteemme on vahvistunut selkeästi. Henkilöstötutkimuk
sen mukaan arvojen ja strategian ymmärtäminen on myös lisäänty
nyt selvästi.”
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ilmarisen sijoitukset 31.12.2012 riskijakauma, milj. € riski jakauma, % tuotto,%

korkosijoitukset 13 547,5 45,9 6,9

Lainasaamiset 2 352,0 8,0 3,4

Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat 2 797,9 9,5 2,6

Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat -18,4 -0,1 13,5

Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 
(ml. sijoituksiin kohdistuneet saamiset ja velat) 8 415,9 28,5 1,9

osakesijoitukset 10 829,1 36,7 9,5

Noteeratut osakkeet 8 668,7 29,4 9,1

Pääomasijoitukset 1 353,8 4,6 15,4

Noteeraamattomat osakesijoitukset 806,6 2,7 5,4

kiinteistösijoitukset 3 465,7 11,7 5,1

Suorat kiinteistösijoitukset 2 942,9 10,0 5,6

Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 522,8 1,8 2,2

muut sijoitukset 1 678,1 5,7 5,1

Hedge-rahastosijoitukset 349,9 1,2 7,7

Hyödykesijoitukset 15,1 0,1 -

Muut sijoitukset 1 313,0 4,4 -

sijoitukset yhteensä 29 520,4 100,0 7,5

Kiinteistösijoitukset tuottivat 5,1 pro-
senttia, mistä suorien kiinteistösijoitusten 
tuotto oli 5,6 prosenttia ja epäsuorien 2,2 
prosenttia. Suorien kiinteistösijoitusten 
arvonmuutostuotto oli 9,3 miljoonaa 
euroa.

toiminnan kehittäminen 
Jatkui tiiviinä
Ilmarinen jatkoi vuonna 2012 systemaat-
tista sijoitustoimintansa kehittämistä. 
Erityisesti yhtiö kasvatti kehittyvien 
markkinoiden osaamista. 

Sijoitusten määrän lisääntyessä kehitty-
ville markkinoille Ilmarinen päätti avata 
toimiston Kiinan Shanghaihin vuoden 
2013 alusta. Shanghain toimipisteessä 
työskentelee yksi salkunhoitaja.

Ilmarinen päivitti omistajapolitiik-
kaansa. Päivitetyssä omistajapolitiikassa 
Ilmarinen suosittaa, että sen omistamien 
pörssiyhtiöiden hallituksiin ei tulisi valita 

henkilöitä, jotka toimivat samanaikaisesti 
liian monien yhtiöiden hallituksissa. 

Omistajapolitiikkaan kirjattiin myös se, 
että monipuoliseen hallitukseen kuuluu 
molempia sukupuolia. Toki käytännössä 
tämä on ollut Ilmarisen tavoitteena jo pit-
kään. 

vastuullisuus kiinteä osa 
siJoitustoimintaa
Ilmarinen sijoittaa työeläkevarat vastuul-
lisesti, ottaen huomioon ympäristöön,  
sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapa-
asioihin liittyviä seikkoja. 

Vastuullisuuskysymyksissä Ilmarinen 
käy aktiivista dialogia omistamiensa  
yhtiöiden kanssa. Mikäli keskusteluilla 
ei päästä toivottuun lopputulokseen, 
Ilmarinen voi aloittaa vaikuttamis-
prosessin yhtiötä kohtaan. Vuonna 2012 
Ilmarinen oli mukana useassa sadassa 
vaikuttamisprosessissa, joista monissa 
päästiin merkittäviin tuloksiin. 
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VaKaVaraIsuus Ja 
PITKÄJÄnTeInen sIJOITusTOImInTa 
tuKevat toisiaan
sijoitusmarkkinat lähtivät 
vuoteen 2012 euron tulevai
suudesta huolestuneina. 
Tämä huoli kärjistyi kriisi
tunnelmiksi toisella vuosi
neljänneksellä ja osakkeet 
kääntyivät laskuun alku
vuoden kurssinousun 
jälkeen. 

Euroopassa toteutetut politiikkatoimet 
kuitenkin onnistuivat vuoden kuluessa 
vakauttamaan luottamuksen yhteisva-
luuttaan. Markkinoiden huolet näyttivät 
äkillisesti hälvenneen, kun heinäkuussa 
EKP:n pääjohtaja vakuutti tekevänsä par-
haansa euron pelastamiseksi. 

Sijoitusvuodesta tulikin vakavarai-
suuden kehityksen näkökulmasta hyvä 
kaikkien omaisuusluokkien tuottojen 
oltua positiivisia. Parhaiten tuottivat osak-
keet, mutta myös pitempiaikaiset joukko-
velkakirjalainat tuottivat hyvin niiden hyö-
dyttyä korkojen laskun aikaansaamista 
pääomavoitoista. Ilmarisen vakavaraisuus 
vahvistui hyvien sijoitustuottojen ansiosta 
23,9 prosenttiin ja on hyvällä tasolla.

Vuoden 2012 kuluessa valtionlainojen 
korot laskivat rahapoliittisten elvytystoi-
mien ajamina erittäin alhaisille tasoille. 
Saksan kahden vuoden valtionlainan 
korko painui negatiiviseksi heinäkuussa ja 
uudelleen myöhemmin syksyllä, kym-
menen vuoden lainan korko puolestaan 
päätyi vuoden lopuksi noin 1,3 prosent-
tiin. Kymmenenkin vuoden tähtäimellä 
parhaiten luokiteltujen valtionlainojen 
odotetut reaalituotot ovat täten negatii-
visia. 

Vallitseva poikkeuksellinen tilanne edel-
lyttää sijoitustoiminnan riskienhallinnassa 
sijoitusten pitkän aikajänteen turvaavuus-
näkökohtien painottamista. Liiallinen ris-
kinotto heikkojen sijoitusmahdollisuuk-
sien aikana on pitkän aikavälin tuottojen 
näkökulmasta vaarallista, mitä toisaalta 
on myös sijoitussalkun liiallinen ohjaa-
minen negatiivista reaalituottoa tuotta-

viin, lyhyellä aikavälillä vähäriskisiin, 
omaisuuslajeihin. Sijoitustoiminnan 
tuleekin aina perustua oikeaan tasapai-
noon riskin ja tuoton osalta sekä niiden 
välillä. 

vakavaraisuusuudistuksen 
valmistelu käynnissä
Lain mukaan työeläkevakuutusyhtiön va-
rat on sijoitettava tuottavasti ja turvaa-
vasti. Tällä tarkoitetaan sitä, että sijoituk-
sia tehtäessä päätökset perustuvat huolel-
liseen analyysiin, jonka tuloksena voidaan 
varmistua riittävästä sekä sijoitettavan 
pääoman turvaavuudesta että sille saata-
vasta tuotosta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 
vuonna 2011 työeläkelaitosten vakavarai-
suussääntelyä kehittävän työryhmän. Osa-
uudistuksia on jo toteutettu ja kokonais-
uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 
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 Vastuuvelka  arvostuserot
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ilmarisen tuloslaskelma käyvin arvoin 1.1.–31.12.2012

milj. €

omalla  vastuulla 
oleva vakuutus-

liike

muu 
vakuutus-

 liike
sijoitus-
toiminta

hoito-
kustannus-

 tulos yhteensä

Vakuutusmaksutulo 644,3 3 236,5 3,4 135,1 4 019,3

Sijoitustoiminnan nettotuotot  
käyvin arvoin 2 071,5 2 071,5

Maksetut korvaukset -745,2 -3 102,6 -3 847,8

Vastuuvelan muutos 108,3 -134,0 -1 137,1 -1 162,8

Kokonaisliikekulut -14,4 -20,9 -108,7 -144,0

Muut tuotot ja kulut 0,6 0,6

Verot -5,5 -5,5

tulos käyvin arvoin -7,0 0,0 911,2 27,0 931,2

Tasoitusvastuun muutos 10,9

Osittamattoman lisävakuutus- 
vastuun muutos -59,8

Arvostuserojen muutos -817,1

Poistoeron muutos -0,2

Siirto asiakashyvityksiin -62,0

tilikauden voitto virallisella 
tuloslaskelmalla 3,0
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tase käyvin arvoin 31.12.2012
vastaavaa, milj. € vastattavaa, milj. €

Sijoitukset käyvin arvoin 29 520,4
Oma pääoma ehdotetun 
voitonjaon jälkeen 86,2

Poistoero 2,7

Saamiset 2 519,5 Arvostuserot 4 196,0

Osittamaton lisävakuuusvastuu 477,6

Muu omaisuus  922,1 Toimintapääoman muut erät -13,8

4 748,8

Tasausvastuusta toimintapääomaan 
rinnastettava osa 1 003,6

toimintapääoma yhteensä 5 752,4

Tasoitusvastuu 986,0

Ositettu lisävakuutusvastuu 
(asiakashyvityksiin) 62,4

Osaketuottosidonnainen 
lisävakuutusvastuu 167,3

Varsinainen vastuuvelka *) 22 888,9

Muut velat 3 104,9

vastaavaa yhteensä 32 962,0 vastattavaa yhteensä 32 962,0

*) vastuuvelka ilman lisävakuutusvastuita, tasausvastuun toimintapääomaan rinnastettavaa osaa ja tasoitus-    
   vastuuta

lähivuosina. Uudistuksen tavoitteena on, 
että kaikki sijoitus- ja vakuutusriskit on 
jatkuvasti oikein huomioitu ja saman-
aikaisesti mahdollistaa pitkällä aikavälillä 
tuottava ja turvaava sijoitustoiminta. 

Pitkän aikavälin sijoittajalla on puolel-
laan kaksi etua lyhyen tähtäimen toimi-
jaan nähden. Ensinnäkin sijoituksia voi-
daan suunnata epälikvidimpiin kohteisiin, 
joita ei ole pakko pystyä nopeasti realisoi-
maan. Näin voidaan ansaita epälikvidiy-
destä aiheutuvaa riskilisää. Toiseksi sijoi-
tusmahdollisuuksien vaihtelusta voidaan 
pyrkiä hyötymään ostamalla riskillisiä 
omaisuuslajeja silloin kun ne ovat halpoja, 
mihin lyhyen tähtäimen toimijoilla ei 
usein ole mahdollisuutta. Tämä kun edel-
lyttää menemistä sijoittajien valtavirtaa 
vastaan silloin kun muut ovat myymässä 
ja markkinatunnelmat heikkoja, jolloin 
tehtyjen sijoitusten arvonnousua voi 
joutua odottamaan pitkän aikaa. 

Osaketuottojen on useiden tutkimusten 
mukaan todettu osoittavan pitkällä aika-
välillä lievää keskiarvohakuisuutta, mikä 
puoltaa pyrkimystä pitkän aikavälin sijoi-
tusmahdollisuuksien vaihtelusta hyötymi-
seen. Toisaalta valvonnan tulee puuttua 
eläkelaitoksen toimintaan heti kun näyttää 
siltä, ettei se pysty vastaamaan velvoitteis-
taan. Vakavaraisuusuudistuksen haasteena 
onkin löytää työeläkejärjestelmän kan-
nalta paras tasapaino lyhyen ja pitkän 
aikavälin tavoitteiden välillä, sillä vakava-
raisuusvaatimukset on täytettävä joka 
päivä, siis myös lyhyellä aikavälillä.

ilmarinen Jatkoi 
riskienhallinnan 
kehittämistä
Ilmarinen pyrkii kehittämään yhtiönlaa-
juista riskienhallintaansa jatkuvasti. Vuo-
den 2012 alussa otettiin käyttöön uusi, 
koko yhtiötä koskeva operatiivisten ris-
kien raportointijärjestelmä ja käynnistet-
tiin yhtiön johtamis- ja valvontajärjestel-
män kehittämistyö riskienhallinnan sisäl-
lyttämiseksi saumattomasti Ilmarisen hal-
lintorakenteeseen. Lisäksi päivitettiin yh-
tiön lähipiiriohjeita. Yhtiön riskienhallin-
tatoimikunta päivitti Ilmarisen riskien-
hallinnan kehittämisohjelmaa muun mu-
assa strategisiin valintoihin liittyvien ris-
kien hallinnan näkökulmasta. 

Koulutus on myös tärkeä osa riskien-
hallintakulttuurin edistämistä. Vuonna 
2012 yhtiön esimieskunnalle järjestet-
tiinkin koulutusta syventäen näkökulmaa 
niihin riskienhallinnan ja sisäisen val-
vonnan tehtäviin, joista he ovat vastuussa.

 Toimintapääoma
 Tasausvastuusta toimintapääomaan 
rinnastettava osa

 Vakavaraisuusraja
 Toimintapääoman enimmäismäärä

Vakavaraisuus vuositasolla, 
% vastuuvelasta
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siJoitustuotot vahvistivat 
vakavaraisuutta 
Ilmarisen kokonaistulos vuodelta 2012 
oli 931,2 miljoonaa euroa ja tase käyvin 
arvoin 32 962,0 miljoonaa euroa. Sijoi-
tustoiminnan tulos oli vastuuvelalle hyvi-
tettävien erien huomioon ottamisen jäl-
keen 911,2 miljoonaa euroa. Toiminta-
pääoma nousi 5 752,4 miljoonaan eu-
roon oltuaan edellisen vuoden päättyessä  
4 808,7 miljoonaa euroa. Osaketuottosi-
donnainen vastuuvelan osa nousi osake-
kurssien myötä 167,3 miljoonaan eu-

Taloudellinen vastuu

roon. Toimintapääoma oli 23,9 prosenttia 
(21,1 prosenttia vuonna 2011) vakavarai-
suusvaatimusten perusteena olevasta vas-
tuuvelasta ja 2,2-kertainen (2,5-kertai-
nen) verrattuna vakavaraisuusrajaan. 

Ilmarisen toimintapääoma on sijoitus-
markkinoiden tilaan nähden riittävä, ja 
sen turvin yhtiö voi jatkaa pitkäjänteistä 
sijoitusstrategiaansa. Vastuuvelka on las-
kettu turvaavasti. Ilmarisen tasoitusvastuu 
on vakuutusliikkeen laajuuteen nähden 
riittävällä tasolla ja yhtiö täyttää sille laissa 
säädetyt velvoitteet.

 Toimintapääoma
 Tasausvastuusta toimintapääomaan 
rinnastettava osa

 Vakavaraisuusraja
 Toimintapääoman enimmäismäärä
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asIaKasmÄÄrÄ 
vahvassa Kasvussa 
Ilmarinen menestyi työeläke
yhtiöistä parhaiten 
 kilpailussa asiakkaista. 

Uusia asiakkaita Ilmariseen siirtyi muista 
työeläkeyhtiöistä ennätysmäärä. Myös 
yhä useampi aloittava yritys valitsi eläke-
vakuuttajakseen Ilmarisen. Tämän seu-
rauksena yhtiön markkina-asema vahvis-
tunee edelleen. 

myynti ylitti tavoitteet
Asiakkaat voivat vaihtaa työeläkeyhtiö-
tään neljännesvuosittain. Ilmariseen 
muista yhtiöistä siirtyvien vakuutusten 
ansiosta maksutulo kasvoi 54 miljoonalla 
eurolla. Kun mukaan lasketaan uusien 
vakuutusten myynti, maksutulo nousi yli 
172 miljoonaan euroon. Asiakaskanta 
kasvoi erityisesti pienillä ja keskisuurilla 
asiakkailla. Ilmarisella olikin vuoden 
vaihteessa asiakkainaan yli 900 työnanta-
jayritystä ja yli 2 000 yrittäjää enemmän 
kuin vuosi aikaisemmin. 

Erinomainen tulos kertoo siitä, että 
Ilmarinen on monen uuden asiakkaan 
valinta, mutta myös siitä, että nykyiset  
asiakkaat haluavat pysyä Ilmarisen asiak-
kaina. 

Markkina-asemaa vahvistivat myös toi-
minnan kehittäminen asiakaslähtöisem-
pään suuntaan sekä vuoden 2011 hyvä 
menestys asiakashankinnassa. Eläke-
vakuutuksissa hyvä myynti kun realisoituu 
suurelta osin vasta seuraavan vuoden 
aikana.

Palvelu on 
asiakaslähtöistä
Ilmarisen keskeinen kilpailuetu on laadu-
kas asiakaspalvelu, johon yhtiö on panos-
tanut. Asiakkaiden arvostamia kilpailu-
etuja ovat hyvät asiakashyvitykset sekä 
erityisesti korkeatasoiset työhyvinvointi-
palvelut, jotka parantavat yrityksen tuot-
tavuutta. 

Asiakkaiden tarpeet ovat Ilmarisen toi-
minnan lähtökohta. Yhteistyö asiakkaiden 
kanssa onkin entistä tiiviimpää, suunnitel-
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mallisempaa ja tavoitteellisempaa. Ilma-
rinen on selvittänyt laajasti asiakkaiden 
odotuksia ja hionut toimintaansa entistä 
asiakaslähtöisempään suuntaan. 

Asiakkaat arvostavat Ilmarisen tapaa 
toimia ja se näkyy asiakaspysyvyydessä. 
Tutkimusten mukaan myös asiakastyyty-
väisyys on hyvällä tasolla. Asiakastyytyväi-
syyden lisäksi Ilmarinen seuraa asiakasko-
kemuksen kehitystä: se kuuntelee herkällä 
korvalla asiakkaitaan ja heidän liiketoi-
mintansa haasteita ja etsii ongelmiin 
oikean ratkaisun. 

Ilmarinen toimii asiakashankinnassa ja 
asiakassuhteiden hoidossa yhteistyössä 
OP-Pohjola-ryhmän ja Pohjantähden 
kanssa. Työeläkeyhtiön valinnassa hyvin 
toimiva kokonaispalvelu on tärkeää. 

Ilmarinen on rakentanut yhteistyössä 
kumppaneiden kanssa tehokasta ja aktii-
vista tapaa hoitaa asiakassuhteita. Entises-
tään tiivistynyt yhteistyö tuottaa hyvää 
tulosta. 
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yk:n vastuullisen 
siJoittamisen Periaatteiden 
toteutuminen
Käynnissä olevien merkittävien vaikutta-
misprosessien ja onnistuneesti 
päättyneiden prosessien lukumäärä on 

raPOrTOITu
taVoite: 
Raportoinnin jatkaminen hyvällä tasolla

ymPäristövastuun  
mittarit
Ilmarisen ympäristövastuun arviointi keskittyy YK:n vastuullisen  
sijoittamisen periaatteiden toteuttamiseen, joihin Ilmarinen sitoutui jo 
vuonna 2006. Tavoitteenamme on pitää toimintamme ympäristö-
vaikutukset mahdollisimman pieninä. Ympäristövastuu korostuu 
erityisesti omistamiemme kiinteistöjen ja sijoituskohteiden ympäristö-
vaikutusten arvioinnissa. Omassa toiminnassamme noudatamme 
WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmää ja edellyttämme, että 
myös palveluntuottajamme hoitavat ympäristöasioita mallikkaasti. 

YMPÄRISTÖ    vastuu

minulla ei ole ollut 
Kiirettä eläkkeelle, koska viihdyn 
työssäni ja terveys on kohdallaan. 
Vastaan useammasta työmaasta yhtä 
aikaa ja työpäivät ovat melko vaihtele
via. suurin syy työssä jatkamiseen on 
varmasti työporukkani, jonka kanssa 
on mukava rakentaa. Oma porukkani 
on pysynyt vuosia lähes samana – he 
ovat ammattitaitoisia ja luotettavia 
työkavereita. Teemme tulokset 
yhdessä. rakennuksen valmistuminen 
ja uuden urakan voittaminen ovat aina 
huippuhetkiä, mutta yhtä tärkeää on 
tehdä virheettömiä rakennuksia ilman 
työtapaturmia.”

eero suuperko
projektipäällikkö
skanska

” Keskustelussa työn           merkityksellisyys
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energian kulutuksen 
väheneminen 
Ilmarisen omistamissa kiinteistöissä 
EK:n energia tehokkuus  sopimuksen 
mukaisesti

5 % 
vuosina 2005 – 2012

taVoite: 
Energian säästö 9 % vuodesta  
2005 vuoteen 2016

WWf:n green offiCe 
-sertifikaatin ehdot

eHDOT 
TÄYTTYVÄT
taVoite: 
WWF:n Green Office -sertifikaatin 
 säilyttäminen

verkkoasioinnin määrän 
kasvu määritetyissä 
Palveluissa 

6,9 %
-yksikköä

taVoite: 
Kasvu vuosittain vähintään  
4 %-yksikköä

YMPÄRISTÖ    vastuu

”ilmariselle Kestävä 
raKentaminen tarkoittaa 
terveellisiä, turvallisia, laadukkaita ja 
toimivia rakennuksia. energiatehok
kuus ja ekologisuus ovat osa tuota 
kokonaisuutta. Olemme aktiivisesti 
mukana koko rakennusprosessin ajan. 
Tehtävämme on huolehtia, että vuok
ralaisten tarpeet ja toiveet otetaan 
huomioon ja rakennuksissa käytetään 
materiaaleja ja tehdään ratkaisuja, 
jotka toimivat. laadukkaan hankkeen 
tunnistaakin siitä, että urakoitsija 
rakentaa sovitun mukaisesti, tiimillä on 
hyvä henki ja ilo tehdä työtä. skanska 
on jo sisäistänyt lähtökohtamme, joten 
yhteistyömme sujuu erinomaisesti.”

niina rajakoski
rakennuttajapäällikkö
Ilmarinen

Keskustelussa työn           merkityksellisyys
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YmPÄrIsTöVasTuu 
TOTeuTuu 
KiinteistösijoituKsissa

Ilmastonmuutos ja energia
määräysten tiukentuminen 
muuttavat perinteistä raken
tamista. Ilmarinen isona kiin
teistösijoittajana on ottanut 
haasteet vastaan toiminnas
saan ja lähtenyt omaaloit
teisesti kehittämään raken
nuttamista.

Ilmarinen ennakoi jo uudistilojen suun-
nitteluvaiheessa käyttötarpeiden muutok-
set sekä rakentaa monikäyttöisiä, energia-
tehokkaita ja pitkäikäisiä, ainakin sadan 
vuoden käytön kestäviä kiinteistöjä.  
Ilmarinen on omistajana ja tilaajana vah-
vistanut rooliaan hankkeiden suunnitte-
lussa, sopimusten kehittämisessä sekä ta-
voitteiden asettamisessa. 

Yhtiöllä on toimisto-, liiketila- ja asun-
tohankkeille sekä logistiikkahalleille 
uudis- ja korjauskohteisiin laaditut suun-
nitteluohjeet. Hoivakotien suunnittelu-
ohjeen teko saatettiin käyntiin loppuvuo-
desta. Ohjeissa otetaan kantaa muun 
muassa tilojen muunneltavuuteen, ener-
giatehokkuuteen, ympäristösertifiointiin, 
suunnitelmien tarkastusprosessiin sekä 
rakenteiden ja taloteknisten järjestelmien 
kestoikään. Keväällä 2012 Ilmarinen laati 
Harmaan talouden torjuntavelvoitteet 
-ohjeistuksen, joka on käytössä kaikissa 
yhtiön rakennushankkeissa.

ymPäristösertifioinnit osa 
rakentamisProsessia 
Ilmarinen pyrkii toteuttamaan rakennut-
tamishankkeet kansainvälisten ympäris-
töluokitusten mukaisesti. Yksi tunne-
tuimmista kansainvälisistä sertifioinneista 
on LEED. 

LEED® (Leadership in Energy and 
Environmental Design) on rakennusten 
suunnittelun, rakentamisen, käytön ja 
ylläpidon ympäristöluokitus. LEED 
Green Building Rating SystemTM on 
puolestaan rakennusten ympäristötehok-
kuuden luokitus. Rakennushankkeita 
arvioidaan muun muassa maan-, veden- 
ja energiankäytön sekä materiaalivalin-
tojen näkökulmasta. Ilmarisella on tällä 
hetkellä suunnitteilla tai rakenteilla neljä 
LEED-hanketta, joissa tähdätään ylim-
piin eli kulta- ja platinaluokan vaatimusta-
soihin.

vastuullista kiinteistöJen 
ylläPitoa
Ilmarinen on vähentänyt kiinteistöjensä 
aiheuttamaa hiilijalanjälkeä ottamalla 
käyttöön kaukojäähdytyksen yhä useam-
massa kiinteistössä. Päästöt ovatkin vä-
hentyneet merkittävästi.

Kiinteistöjen energiansäästötoimenpi-
teitä kartoitetaan vuosittain energiakatsel-
musten avulla. Suuri osa säästöistä saa-
daan ilman lisäinvestointeja, esimerkiksi 
säätämällä ilmanvaihdon ja valaistuksen 
käyntiaikoja. Vuonna 2012 tehtyjen ener-
giakatselmusten tuloksena havaittiin 
yhteensä 3 680 MWh säästöpotentiaali. 

Ilmarinen hakee jatkuvasti uusia ratkai-
suja energiankulutuksen hallintaan. 
Vuonna 2012 käyttöön otetun budjetoin-
tijärjestelmän avulla pystytään huomioi-
maan energiatehokkaat vaihtoehdot jo 
korjaus- ja investointihankkeiden päätös- 
ja suunnitteluvaiheessa. Vuoden 2012 toi-
menpiteitä ovat olleet esimerkiksi led-
valaisinten asentaminen sekä lämmön tal-
teenoton hyötysuhteen parantaminen. 
Energiankulutusta seurataan kuukausit-
tain ja mahdollisiin muutoksiin reagoi-
daan heti.

Ilmarinen osallistui KTI:n vetämään 
hankkeeseen, jossa kartoitettiin asuinkiin-
teistöjen eko- ja energiatehokkuuden kes-
keisiä tunnuslukuja. Kiinteistöistä saatiin 
eko- ja energiaprofiilit, joiden avulla voi-
daan arvioida kiinteistön eko- ja energia-
tehokkuutta vertailemalla sitä muihin 
kiinteistöihin. Tuloksia hyödynnetään 
tulevina vuosina salkun kehittämisessä. 

Asuinkiinteistöjen vedenkulutusta on 
vähennetty monin keinoin. Asuntoihin on 
esimerkiksi asennettu vettä säästäviä suih-
kukahvoja sekä wc-laitteisiin vaihtoehto 
pienempään huuhtelumäärään.

Ilmarisen oman toiminnan suorat 
ympäristövaikutukset rajoittuvat lähinnä 
Helsingin toimitaloon. Ilmarisessa on 
tehty ahkerasti työtä ympäristövaiku-
tusten pienentämiseksi, mistä osoituksena 
on WWF:n Green Office -sertifikaatti. 

Ilmarisen toimitalon ympäristövaiku-
tukset syntyvät etupäässä veden-, paperin- 
ja energiankulutuksesta sekä ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöistä. Ilmarinen on 
ympäristöohjelmassaan sitoutunut vähen-
tämään näistä tekijöistä johtuvia ympäris-
töhaittoja. Ympäristöohjelman toteutu-
mista seurataan vuosittain.



Graafeissa energiankulutus Ilmarisen kokonaan 
ylläpitämissä kiinteistöissä.
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skanska rakentaa kestäviä ratkaisuJa
skanskan tavoitteet ympäristövastuussa ovat korkealla: se haluaa olla 
maailman johtava ympäristötehokas rakentaja. Ympäristökuormitusten 
vähentäminen rakennustoimialalla on erityisen tärkeää, sillä rakennusten 
käyttöikä lasketaan sadoissa vuosissa. skanskalaiset suhtautuvat kes
tävien ratkaisujen käyttöön ja kehittämiseen suurella ammattiylpeydellä, 
tuohan se etuja meille kaikille. 

”Kestävän kehityksen näkökulmaa on meillä korostettu jo yli 10 vuoden 
ajan. Haluamme olla aktiivisesti mukana kehittämässä laadukasta ra
kentamista, emmekä vain noudattaa nykyisiä vaatimuksia. Koska 
olemme yksi suomen suurimmista rakennusyhtiöistä ja merkittävä 
toimija myös kansainvälisesti, niin muokkaamme alan toimintatapoja 
oman esimerkkimme kautta. edellytämme myös alihankkijoilta samojen 
sääntöjen noudattamista. suurimmilla työmaillamme on ympäristövas
taavia, jotka neuvovat mm. kierrätyksessä ja pölyltä ja melulta suojautu
misessa”, skanskan työhyvinvointipäällikkö helena Pekkanen kertoo. 

Ilmarinen on skanskalle tuttu kumppani sekä rakennuttajana että eläke
vakuuttajana. Yhteisiä kohteita on rakenteilla Kauppakeskus Puuvilla 
Porissa ja vuokraasuntoja Vantaan Pakkalassa. molemmat noudattavat 
Ilmarisen korkeita vaatimuksia energiatehokkuuden ja ympäristöystäväl
lisyyden osalta.

Työyhteisöinä rakennustyömaat ovat yleisesti hyvinvoivia. Työ palkitsee, 
kun käden jälki jää näkyviin. ”esimiestyö on tärkeässä roolissa ja sen ke
hittämiseen olemme panostaneet. samoin tiedon kulku ja vuorovaikutus 
on tärkeää ja yleensä työmailla puhutaankin asioista suoraan ja sel
keästi.”

Työhyvinvoinnin kehittämisessä kumppanina Ilmarisen lisäksi on tehokas 
työterveyshuolto. Tavoitteena on suojata työntekijöitä työn aiheuttamilta 
riskeiltä ja puuttua nopeasti tilanteisiin, joissa työntekijän toimintakyky 
laskee. 

”Olemme saavuttaneet mittavia tuloksia sekä tapaturmien, sairaus
poissaolojen että työkyvyttömyyseläkkeiden vähentymisenä. Työ ja toi
mintakyvyn säilyttäminen on ihmiselle tärkeä asia. saavuttamamme 
hyvät tulokset ovatkin kaikille osapuolille palkitsevia.”

Ympäristövastuu
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VaaTImuKsena 
vastuu ympäristöstä
Ilmarinen on ensimmäisenä 
suomalaisena sijoittajana 
allekirjoittanut YK:n vastuulli
sen sijoittamisen periaatteet 
jo vuonna 2006. Periaattei
den mukaan Ilmarinen ottaa 
huomioon sijoituspäätöksis
sään hallintotapaasioiden 
lisäksi myös sosiaaliseen 
vastuuseen ja ympäristö
asioihin liittyviä seikkoja. 

Nämä kriteerit on kirjattu Ilmarisen omis-
tajapolitiikkaan. Vähimmäisvaatimuksena 
sijoituskohteille on lainsäädännön noudat-
taminen ja kansainvälisten normien mu-
kainen toiminta. Mikäli yritys ei kykene 
noudattamaan näitä, Ilmarinen aloittaa 
vaikuttamisprosessin yritystä kohtaan tai 
luopuu omistajuudesta. Vaikuttamispro-
sessi on yleisempi ja usein tehokkaampi 
keino. Sen tarkoituksena on aktiivisen dia-
login kautta tuoda esiin huoli yhtiön toi-
mista, jotka eivät täytä vähimmäisvaati-
muksia ja saattavat siten estää omistuksen 
arvonnousun.

vaikuttamisProsesseilla 
tuloksia
Ilmarinen oli vuonna 2012 mukana 
useissa vaikuttamisprosesseissa, joissa 
prosessin laukaisi sijoituskohteen toi-
minta nimenomaan ympäristövastuun 
näkökulmasta. 

Yksi laajimmista, ja samalla pitkäkes-
toisimmista tapauksista on ollut vaikut-
tamisprosessi öljy-yhtiö BP:tä kohtaan.  
Ilmarinen on ollut prosessissa mukana 
vuodesta 2010, jolloin Meksikonlahdella 
tapahtui Deepwater Horizon -lautan 
räjähdys ja öljykatastrofi. 

Vuonna 2012 Ilmarisen edustajat tapa-
sivat BP:n edustajia ja keskustelivat muun 
muassa Meksikonlahden öljynporauksen 
valvonnasta ja porauslauttojen turvalli-
suusmuutoksista. Tulokset ovat olleet roh-
kaisevia, mutta tehtävää on edelleen esi-
merkiksi yhtiön palkitsemiskäytäntöjen 
osalta.

tavoitteena siJoitusten 
arvonnousu
Vaikka tapaukset ja taustat eroavat toisis-
taan, on kaikille yhteistä se, että Ilmarisen 
toiminnan tarkoitus on edesauttaa sijoi-
tustuottoja rohkaisemalla yrityksiä myös 
ympäristön kannalta kannattavaan toi-
mintaan. 

Myös Ilmarisen käyttämät ulkopuoliset 
varainhoitajat pyrkivät vaikuttamisen 
kautta kaikkia hyödyttävään ratkaisuun. 
Suurin osa useasta sadasta vuonna 2012 
käynnissä olleesta vaikuttamisprosessista 
onkin juuri ulkopuolisten varainhoitajien 
tekemiä. 

Ilmarinen pyrkii omissa vaikuttamis-
prosesseissaan etsimään tuekseen muita 
sijoittajia. Kokemusten mukaan ryhmä-
vaikuttamisella on yhtiöiden puolelta 
usein suurempi painoarvo kuin yksittäisen 
sijoittajan keskusteluilla. 

Aina ei kuitenkaan tarvita vaikuttamis-
prosesseja, vaan Ilmarinen nostaa ympä-
ristövastuun asioita esille myös säännölli-
sissä yhtiötapaamisissa ja yritysvierailuilla. 
Vuonna 2012 Ilmarinen teki useita vierai-
luja omistamiensa yhtiöiden tuotantolai-
toksiin, joiden vaikutukset ulottuvat lähi-
ympäristöön. Maantieteellisesti kaukai-
simmat vierailukohteet olivat Stora Enson 
sellutehtaat ja eukalyptusplantaasit Brasi-
liassa. 

lue lisää YK:n vastuullisen 
sijoittamisen periaatteista 
osoitteesta www.unpri.org.

Ympäristövastuu
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IlmarIsen 
HallInTO & ohJaus
Ilmarinen on keskinäinen 
työeläkevakuutusyhtiö, 
jonka omistavat yhtiö
järjestyksessä mainituin 
edellytyksin asiakkaat. 

Ilmarisen keskeiset toimielimet ovat yh-
tiökokous, hallintoneuvosto, hallitus ja 
toimitusjohtaja.
 
Työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa ja 
valvontaa säätelevät osakeyhtiölaki, va-
kuutusyhtiölaki, työeläkevakuutusyhtiö-
laki ja yhtiöjärjestys. Ilmarinen noudattaa 
näiden lisäksi Suomen listayhtiöiden hal-
linnointikoodia (Corporate Governance) 
2010 siltä osin kuin se on keskinäiselle 
työeläkevakuutusyhtiölle mahdollista. 

yhtiökokous 
Ylintä päätösvaltaa Ilmarisessa käyttää 
yhtiökokous. Yhtiön yritys- ja yrittäjä-
asiakkailla ja Ilmarisessa vakuutetuilla 
työntekijöillä on äänioikeus yhtiökokouk-
sessa yhtiöjärjestyksessä tarkemmin kuva-
tulla tavalla.

hallintoneuvosto 
Hallintoneuvoston tehtävänä Ilmarisessa 
on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan 
hoitamaa yhtiön hallintoa. Valvontatehtä-
väänsä hallintoneuvosto suorittaa myös 
siten, että se valitsee tarpeellisen määrän 
jäseniään vuorollaan perehtymään yhtiön 
sijoitus- ja eläkeratkaisutoimintaan. Li-
säksi hallintoneuvosto valitsee hallituksen 
ja vaalivaliokunnan jäsenet sekä päättää 
jäsenten palkkioista.

hallitus 
Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja 
toiminnan asianmukaisesta järjestämi-
sestä ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpi-
don ja varainhoidon valvonta on asian-
mukaisesti järjestetty. Hallituksella on ni-
mitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä tar-
kastusvaliokunta. 
 

vaalivaliokunta 
Vaalivaliokunta valmistelee yhtiökokouk-
selle ehdotuksen hallintoneuvoston jäse-
nistä sekä ehdotuksen jäsenten palk-
kioiksi ja matkakustannusten perusteiksi. 
Samoin se valmistelee hallintoneuvostolle 
ehdotuksen hallituksen jäsenistä ja hei-
dän palkkioistaan. 

toimitusJohtaJa Ja muu 
Johto
Ilmarisessa on hallituksen nimittämä toi-
mitusjohtaja ja hänen sijaisenaan toimiva 
varatoimitusjohtaja sekä johtajia, jotka 
vastaavat vastuualueensa toiminnasta ja 
tekevät päätökset toimialaansa kuulu-
vuista asioista.

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

Palkkiot
Palkitseminen llmarisessa perustuu stra-
tegiaan, asetettuihin haastaviin tavoittei-
siin ja niiden toteutumiseen tavoitejak-
solla. Lyhyen aikavälin palkitseminen on 
sidottu vuositavoitteisiin ja pitkän aikavä-
lin palkitseminen strategiakauteen. Pal-
kitsemisen tavoitteena kannustaa erin-
omaiseen suoritukseen.

Ilmarisen palkkiojärjestelmät käsitel-
lään hallituksen nimitys- ja palkitsemisva-
liokunnassa sekä hyväksytään hallituk-
sessa. 

sisäPiiri 
Ilmarinen noudattaa NASDAQ OMX 
Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) sisäpiiri-
ohjetta siltä osin kuin se on listaamatto-
malle, keskinäiselle työeläkevakuutusyhti-
ölle mahdollista. Hallituksen hyväksy-
mällä sisäpiiriohjeella Ilmarinen edistää 
sijoitustoimintansa julkista luotettavuutta 
sekä lisää tietämystä sisäpiirimääräyksistä 
niin, ettei määräyksiä tahattomastikaan 
rikota. Pysyvään sisäpiiriin kuuluvat hen-
kilöt, jotka asemansa tai tehtävänsä pe-
rusteella saavat haltuunsa sisäpiiritietoa. 
Lisäksi sisäpiiriohjetta sovelletaan tilapäi-
siin sisäpiiriläisiin, jotka saattavat saada 
sisäpiiritietoa hankekohtaisesti. 

riskienhallinta
Riskienhallinta on osa yhtiön normaalia 
johtamista ja sisäistä valvontaa. Riskien-
hallinta tarkoittaa menettely- ja toiminta-
tapoja, joilla jatkuvasti tunnistetaan,  
 arvioidaan, hallitaan ja seurataan yhtiön 
toimintaan, lainmukaisuuteen ja sen ta-
voitteiden toteutumiseen liittyviä riskejä. 
Olennaisinta on vakuutettujen, eläkkeen-
saajien ja vakuutuksenottajien oikeuksien 
turvaaminen kaikissa tilanteissa. Riskien-
hallinta toteutuu Ilmarisen johtamis- ja 
valvontajärjestelmän välityksellä ja perus-
tuu yhtiön johtamista ja vastuuvelvolli-
suutta tukeville periaatteille. 

vuosikertomus.ilmarinen.fi
sisältää tilinpäätöksen sekä suomen, 
englannin ja ruotsinkielisen vuosikertomuksen.
 
lisätietoja Ilmarisen hallinnosta ja ohjauksesta 
sekä osavuosikatsaukset ja muuta taloudellista 
tietoa löydät verkkosivuiltamme osoitteesta 
www.ilmarinen.fi

Hallinto & ohjaus
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hallitus, HallInTOneuVOsTO 
Ja ValVOJaT
hallitus, HallInTOneuVOsTO 
Ja ValVOJaT

Puheenjohtaja Jussi Pesonen
toimitusjohtaja, 
UPM-Kymmene Oyj
s. 1960, dipl.ins.

Varapuheenjohtaja Lauri Lyly
puheenjohtaja, 
Suomen Ammattiliittojen 
Keskusjärjestö SAK ry
s. 1953

Varapuheenjohtaja Jyri Häkämies 
toimitusjohtaja, 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
s. 1961, valtiot. maist.

Kim Gran
toimitusjohtaja, 
Nokian Renkaat Oyj
s. 1954, dipl.ekon.

HaLLitus Kaikkien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy 31.12.2013.

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

Sture Fjäder
puheenjohtaja,  
AKAVA ry
s. 1958, kauppat. maist.

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

Leila Kostiainen
pääsihteeri,  
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
s. 1950, oikeust. kand.

Hannu Leinonen 
toimitusjohtaja, 
Destia Oy 
s. 1962, dipl.ins.

Leena Niemistö
toimitusjohtaja, 
Dextra Oy
s. 1963, lääket. tri

Kristian Pullola
talousjohtaja, 
Nokia Oyj
s. 1973, kauppat. maist.

Heikki Vitie 
rahoitusneuvos, 
s. 1952, varatuomari, ekonomi

VaraJäseNet
Anne Berner
toimitusjohtaja,  
Oy Vallila Interior Ab
s. 1964, kauppat. maist. 

Timo Parmasuo
teollisuusneuvos,  
hallituksen puheenjohtaja, 
Meconet Oy
s. 1950, ins.

Hannu Rautiainen
johtaja, lainsäädäntö ja hallinto,  
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
s. 1952, varat., ekon.

Petri Vanhala
puheenjohtaja,  
Paperiliitto ry
s. 1963, hallintonotaari

Hallinto & ohjaus
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hallintoneuvosto 
Puheenjohtaja Matti Lievonen
toimitusjohtaja, Neste Oil Oyj,
erovuorossa 2014

Varapuheenjohtaja Kirsi Kaasinen
varapuheenjohtaja, Tekniikan Akateemiset TEK, 
erovuorossa 2014

Varapuheenjohtaja Antti Herlin
hallituksen puheenjohtaja, Kone Oyj, 
erovuorossa 2013

Heikki Allonen
toimitusjohtaja, Patria Oyj, erovuorossa 2014

Matti Harjuniemi
puheenjohtaja, Rakennusliitto ry, 
erovuorossa 2014

Ilkka Hämälä
toimitusjohtaja, Metsä Fibre Oy, 
erovuorossa 2014

Juhapekka Joronen
toimitusjohtaja, SOL Palvelut Oy, 
erovuorossa 2014

Pasi Kallio
pääluottamusmies, Pilkington Automotive 
Finland Oy, erovuorossa 2013

Kari Kauniskangas
varatoimitusjohtaja, YIT Oyj, erovuorossa 2013

Timo Kohtamäki
toimitusjohtaja, Lemminkäinen Oyj, 
erovuorossa 2013

Sirpa Komonen
pääluottamusmies, Pohjola Vakuutus Oy, 
erovuorossa 2013

Kristiina Kumpula
pääsihteeri, Suomen Punainen Risti,  
erovuorossa 2013

Veikko Kuusakoski
hallituksen puheenjohtaja, Kuusakoski Group Oy, 
erovuorossa 2014

Matti Kähkönen 
toimitusjohtaja, Metso Oyj, erovuorossa 2014 

Sakari Lepola
puheenjohtaja, Puu- ja erityisalojen liitto, 
erovuorossa 2013

Jarmo Mikkonen
toimitusjohtaja, Securitas Oy, erovuorossa 2013

Jaakko Nevanlinna
kauppatieteiden maisteri, erovuorossa 2013

Matti Niemi
toimitusjohtaja, HOK-Elanto, erovuorossa 2014

Pekka Ojanpää 
toimitusjohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj,  
erovuorossa 2014

Krister Olsson
puheenjohtaja, Suomen Taksiliitto ry,  
erovuorossa 2013

Veli-Matti Puutio
toimitusjohtaja, Osuuskauppa Arina,  
erovuorossa 2013

Pirjo Terilehto
talousjohtaja, Ammattiliitto Pro,  
erovuorossa 2014

Riitta Tiuraniemi
toimitusjohtaja, DNA Oy, erovuorossa 2013

Maarit Toivanen-Koivisto
toimitusjohtaja, Onvest Oy, erovuorossa 2013

Jaakko Uotila
toimitusjohtaja, Alko Oy 31.12.2012 asti, 
erovuorossa 2013

Juha Vanhainen
maajohtaja, Stora Enso Oyj, erovuorossa 2014

Esa Vilkuna
puheenjohtaja, Posti- ja logistiikka-alan unioni 
PAU ry, erovuorossa 2014

eläke ratkaisu toiminnan 
valvoJat
VarsiNaiset JäseNet
Kristiina Kumpula
Matti Kähkönen
Veli-Matti Puutio
Riitta Tiuraniemi
Maarit Toivanen-Koivisto
Esa Vilkuna

VaraJäseNet
Matti Harjuniemi
Ilkka Hämälä
Kari Kauniskangas
Sirpa Komonen
Jarmo Mikkonen
Krister Olsson

siJoitus toiminnan  valvoJat
VarsiNaiset JäseNet
Juhapekka Joronen
Pasi Kallio
Timo Kohtamäki
Sakari Lepola
Pekka Ojanpää
Juha Vanhainen

VaraJäseNet
Heikki Allonen
Antti Herlin
Kirsi Kaasinen
Veikko Kuusakoski
Matti Niemi
Pirjo Terilehto

nimitys- Ja  
Palkitsemis valiokunta
puheenjohtaja Jussi Pesonen
Lauri Lyly
Jyri Häkämies

tarkastusvaliokunta
puheenjohtaja Kristian Pullola
Leila Kostiainen
Hannu Rautiainen

vaalivaliokunta
puheenjohtaja Matti Lievonen
varapuheenjohtaja Esa Vilkuna
Antti Herlin 
Sture Fjäder
Leila Kostiainen
Jussi Pesonen

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

Hallinto & ohjaus
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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

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
(30.4.2013 asti)

 Vasemmalta: Mika Mononen, Päivi Sihvola, Timo Aro, Leena Siirala, Sini Kivihuhta, Pirkko Auvinen, Juhani Karjasilta, Timo Ritakallio, Harri Sailas, Jaakko Kiander, Hillevi Mannonen

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

Leena Siirala
johtaja, lakiasiat
s. 1961, oikeust. kand., eMBA
Ilmarisen palveluksessa vuodesta 2013
(1.2.2013 lähtien)

Hallinto & ohjaus
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ToiminTakeRTomuS 2012
1. Talouden kehiTys
Suomen talous oli lähellä taantumaa vuonna 2012. Edellistä, 
vuoden 2009 syvää taantumaa seurannut talouden elpyminen 
alkoi hidastua jo syksyllä 2011, ja vuoden 2012 aikana talouden 
kasvu pysähtyi lähes kokonaan. Kyseessä oli yleiseurooppalai-
nen ilmiö, jonka taustalla vaikutti jo muutaman vuoden kestä-
nyt Euroopan velkakriisi. Euroalueen valtionlainakriisi jatkui ja 
loi kasvavaa epävarmuutta pääomamarkkinoille. Samaan aikaan 
monissa Euroopan maissa pyrittiin supistamaan julkisen talou-
den alijäämiä finanssipolitiikkaa kiristämällä, mikä vuorostaan 
pysäytti euroalueen talouskasvun lähes kokonaan. Kasvun 
hidastumisen seurauksena euroalueen työttömyys jatkoi nou-
suaan. Näissä oloissa myös Suomen viennin kehitys jäi heikoksi. 

Euroalueen velkakriisi levisi jo aiemmin vaikeuksiin joutu-
neista Kreikasta, Portugalista ja Irlannista vuoden 2011 aikana 
myös Italiaan ja Espanjaan, joiden valtionlainojen korot lähtivät 
nousuun. Tilanne pysyi hyvin epävakaana myös vuoden 2012 
alkupuolella. Uhka velkakriisin leviämisestä euroalueen suuriin 
talouksiin hermostutti markkinoita, minkä seurauksena kor-
koerot kasvoivat ja pörssikurssit kääntyivät laskuun toisen vuo-
sineljänneksen aikana. Kriisissä koettiin kuitenkin merkittävä 
käänne kesällä 2012 kun EKP ilmoitti olevansa tarvittaessa 
valmis rajattomiin tukitoimiin euron vakauden turvaamiseksi. 
Tämän ilmoituksen jälkeen markkinoiden luottamus alkoi 
kohentua. Loppuvuoden aikana kriisimaiden valtionlainojen 
korot alenivat ja eurooppalaiset pörssikurssit kääntyivät nou-
suun. Sijoittajien luottamuksen palautuminen ei kuitenkaan 
kääntänyt reaalitalouden kehitystä parempaan suuntaan.

Suomen talouden kasvuprosentti jäi lähelle nollaa vuonna 
2012. Kansainvälisen talouden matalasuhdanne johti viennin 
supistumiseen. Yksityisen kulutuksen suotuisa kehitys esti 
talouden ajautumisen syvempään taantumaan. Kotitalouksien 
luottamus ja tulokehitys säilyivät kohtalaisen hyvinä. Työllisten 
määrä kasvoi vielä alkuvuoden aikana mutta kääntyi laskuun 
vuoden loppupuolella. Työttömyys alkoi myös kasvaa vuoden 
lopulla, mutta vuosikeskiarvona vuoden 2012 työttömyys jäi 
alle 8 prosentin ja oli siten hyvin lähellä edellisen vuoden vas-
taavaa lukua. Työllisyysaste pysyi noin 69 prosentin tasolla eikä 
siinä tapahtunut merkittävää muutosta edellisvuoteen verrat-
tuna. Palkkasumman kasvu hidastui edellisvuoden 5 prosent-
tiin verrattuna noin 3,5 prosenttiin. Merkittävin syy tähän oli 
teollisuuden palkkasumman heikko kehitys. Kuluttajahintojen 
nousuvauhti hidastui jonkin verran vuoden aikana ja myös 
edellisvuoteen verrattuna. Hintatason nousun vuosikeskiar-
voksi tuli 2,4 prosenttia.

Vuoden 2009 talouskriisin seurauksena Suomen valtiontalou-
teen muodostui merkittävä vaje. Talouden elpyminen alkoi pie-
nentää vajetta vuonna 2011, mutta kasvun pysähtyminen vuo-
den 2012 aikana merkitsi myös sitä, että valtiontalouden 
kohentuminen keskeytyi. Valtiontalouden alijäämä vakiintui 
noin 7 miljardin euron suuruiseksi. Tilanteen korjaamiseksi 
hallitus päätti kevättalvella 2012 veronkorotuksista ja meno-
säästöistä, joilla valtiontalouden tasapainoa kohennetaan vuo-
sien 2013–2016 aikana. Päätetyt toimenpiteet tulevat samalla 

rajoittamaan kotitalouksien ostovoiman ja kotimaisen kysynnän 
kasvua.

Osakekurssien kehitys oli niin Suomessa kuin Euroopassakin 
levotonta alkuvuoden ajan. Vuoden jälkipuoliskolla alkoi kui-
tenkin vahva osakekurssien nousu, joka teki koko vuodesta lop-
pujen lopuksi hyvän sijoitusvuoden. Helsingin pörssin osakein-
deksi nousi vuoden aikana noin 10 prosenttia. Lisäksi luotta-
muksen palautuminen kohensi korkosijoitusten tuottoja. Työ-
eläkesijoittajien käyvin arvoin lasketut sijoitusten tuotot olivat 
vuoden 2012 aikana selvästi odotettua paremmat ja ylittivät 
selvästi pitkän ajan keskimääräisen tuoton. 
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nostoon eikä yleinen mielipidekään ole lämmennyt ajatukselle; 
Eläketurvakeskuksen tekemän kyselytutkimuksen mukaan val-
taosa palkansaajista ja työnantajista pitää nykyisiä eläkeikärajoja 
sopivina. 

Vakavaraisuusuudistus ja  
muu työeläkealan säätely
Finanssikriisin aiheuttaman osakekurssien jyrkän laskun joh-
dosta eduskunta sääti syksyllä 2008 määräaikaisen lain, jolla 
työeläkelaitosten vakavaraisuussäännöksiä muutettiin osittain 
tilapäisesti vuoden 2010 loppuun asti. Keväällä 2010 lain voi-
massaoloaikaa jatkettiin kahdella vuodella vuoden 2012 lop-
puun. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti vuonna 2011 uuden 
työryhmän valmistelemaan muutosta vakavaraisuussäännös-
töön. Eduskunta hyväksyi kevätkaudella osauudistuksen, jossa 
eläkelaitosten pääoman käyttöä tehostetaan yhdistämällä 
sijoitusriskejä varten oleva toimintapääoma ja vakuutusriskejä 
varten muodostettu tasoitusvastuu uudeksi vakavaraisuuspää-
omaksi. Muutos tuli voimaan vuoden 2013 alusta lukien. 
STM:n asettama työryhmä jatkaa edelleen työtään vakavarai-
suuskehikon kokonaisuudistuksen parissa.

Työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteita koskeva selvitystyö 
sosiaali- ja terveysministeriössä jatkui kertomusvuoden aikana. 
Uudistuksen tavoitteena on edistää työeläkealan kilpailua 
vapauttamalla vakuutusmaksun määräytymissääntöjä siten, että 
kukin työeläkeyhtiö voisi itse laatia vakuutusmaksun hoitokus-
tannusosan ja asiakashyvitysten laskuperusteet. 

Työeläkeyhtiöiden toimintapolitiikka työkyvyn ylläpitämi-
seen liittyvissä hankkeissa on tullut niin ikään tarkemman huo-
mion kohteeksi ja STM pyrkii kehittämään sen säätelyä.

Vuoden 2013 työeläkemaksusta sopiminen osoittautui vai-
keaksi. Vakavaraisuussäännöstön uudistaminen nosti uuteen 
vakavaraisuuspääomaan luettavan tasoitusmäärän (eli entisen 
tasoitusvastuun) yllättävän laajan yhteiskunnallisen keskustelun 
kohteeksi. Julkisuudessa esitettiin monia vaatimuksia siitä, että 
eläkeyhtiöiden tasoitusvastuuseen vuosien aikana kertynyttä 
ylijäämää pitäisi supistaa alentamalla työeläkemaksuja. Toi-
saalta työmarkkinajärjestöjen välisessä nk. sosiaalitupossa oli 
aiemmin sovittu siitä, että keskimääräistä työeläkemaksua koro-
tetaan vuosien 2011–2014 aikana 0,4 prosenttiyksikköä vuo-
dessa. Neuvotteluratkaisun löytäminen ei ollut helppoa, mutta 
lopulta työmarkkinajärjestöt sopivat siitä, että vuodelle 2013 
maksuihin tulee kertaluonteinen 0,4 prosenttiyksikön alennus. 
Ratkaisu tarkoitti käytännössä sitä, että vuoden 2013 maksu jäi 
edellisvuoden tasolle.

3. ilmarisen Tulos ja vakavaraisuus 
Vuosi 2012 oli eurokriisistä ja alkuvuoden heikoista odotuksista 
huolimatta Ilmariselle hyvä sijoitusvuosi. Pörssikurssit nousivat 
voimakkaasti vuoden jälkipuoliskolla, mikä nosti sijoitusten 
vuosituoton 7,5 prosenttiin ja paransi Ilmarisen vakavarai-
suutta. Sijoitusten reaalituotto oli 5,0 prosenttia eli 1,3 pro-
senttiyksikön verran pitkän ajan keskiarvoa parempi.

Ilmarinen menestyi hyvin kilpailussa työeläkeasiakkaista. 
Asiakaskannan ja maksutulon kasvu toimintavuoden aikana 
kertoi asiakkaiden yhtiötä kohtaan tuntemasta luottamuksesta. 
Toiminnan tehokkuudesta kertova hoitokustannustulos sen 
sijaan heikkeni ja hoitokulusuhde nousi 80 (74) prosenttiin. 

2. TyöeläkejärjesTelmän kehiTys
Suomessa tapahtuu 2010-luvulla poikkeuksellisen nopea väes-
tön ikärakenteen muutos, kun suuret ikäluokat jäävät eläk-
keelle. Muutoksen seurauksena eläkeläisten määrä kasvaa 
nopeasti ja väestön vanhushuoltosuhde kohoaa nopeammin 
kuin useimmissa muissa teollisuusmaissa. Kehitystä voimistaa 
elinajan odotteen kasvu. Ikärakenteen muutos yhdessä vuoden 
2009 taantuman jäljiltä heikentyneen työllisyysasteen kanssa 
on käynnistänyt laajan yhteiskunnallisen keskustelun tarpeesta 
pidentää työuria ja nostaa keskimääräistä eläkkeellejäämisikää. 
Tavoitteena on toisaalta parantaa julkisen talouden pitkän 
tähtäimen kestävyyttä ja toisaalta parantaa työvoiman tarjon-
nan kannustimia niin, että työvoimaa on riittävästi myös silloin 
kun työikäinen väestö mahdollisesti supistuu.

Työurapolitiikka
Työurien ja työllisyyden suotuisa kehitys pysähtyi vuonna 
2012. Työuratavoitteiden kannalta tärkeän ryhmän eli 
55–64-vuotiaiden työllisyysaste ei heikentyneen työllisyystilan-
teen vuoksi parantunut. Tästä huolimatta eläkkeellesiirtymisiän 
odote pysyi vuoden 2010 tapaan sille asetetun tavoiteuran 
yläpuolella. Eläkkeellesiirtymisiän odote on toistaiseksi kehit-
tynyt vuoden 2005 eläkeuudistuksen yhteydessä ja myöhemmin 
asetettuja tavoitteita nopeammin.

Työmarkkinajärjestöt solmivat maaliskuussa 2012 työuraso-
pimuksen. Siinä päätettiin muutoksista eri varhaiseläkekanaviin 
ja työeläkemaksuihin sekä asetettiin tavoiteaikataulu seuraavalle 
eläkeuudistukselle. Sopimuksen mukaan varhennettu van-
huuseläke poistuu ja osa-aikaeläkkeen ikäraja nousee vuodella. 
Työttömyysturvan lisäpäiväoikeutta eli ns. työttömyysputkea 
myöhennetään vastaavasti vuodella. Muutokset astuvat voi-
maan asteittain vuosien 2013 ja 2014 aikana. Järjestöt sopivat 
myös siitä, että keskimääräistä työeläkemaksua nostetaan 0,4 
prosenttiyksikköä vuodessa vuosina 2015 ja 2016. Korotus 
jakaantuu tasan työnantajien ja palkansaajien maksettavaksi. 
Ratkaisun yhteydessä sovittiin myös toimenpidekokonaisuuk-
sista, joilla parannetaan työttömyysturvan kannustavuutta ja 
kohennetaan työhyvinvointia ja työterveyshuoltoa.

Järjestöt sopivat myös siitä, että viimeistään vuonna 2017 
astuu voimaan eläkeuudistus. Eläkeuudistuksen valmistelussa 
neuvotellaan lähes kaikista työeläketurvan parametreista. 
Uudistuksen tavoitteena on pidentää työuria ja vahvistaa elä-
kejärjestelmän rahoituspohjaa. Tulevia neuvotteluja varten ase-
tettiin ylijohtaja Jukka Pekkarisen johtama korkean tason asi-
antuntijaryhmä selvittämään työeläkejärjestelmän kestävyyttä 
ja muutostarpeita. Työryhmän työ kestää vuoden 2013 loppuun 
asti.

Työuraneuvotteluiden ongelmallisimmaksi kohdaksi on 
tähän mennessä muodostunut kysymys eläkeiän nostamisesta. 
Vanhuuseläkeiän alarajan nostamisesta nykyisestä 63 ikävuo-
desta 65 vuoteen on käyty julkista keskustelua vuodesta 2009 
lähtien. Elinkeinoelämän etujärjestöt samoin kuin monet asi-
antuntijat ovat puoltaneet eläkeiän asteittaista nostamista. 
Monissa Euroopan maissa eläkeiän nostamisesta on jo tehty 
päätöksiä. Suomessa puolueet eivät kuitenkaan ole ottaneet asi-
aan vielä voimakkaita kantoja eikä hallitusohjelmassakaan ole 
mainintaa eläkeiän nostamisesta. Asia on jäänyt työmarkkina-
järjestöjen ratkottavaksi eläkeneuvottelutyöryhmässä. Palkan-
saajajärjestöt ovat toistaiseksi suhtautuneet torjuvasti eläkeiän 
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Kulusuhteen nousu johtui suurelta osin aiempaa suuremmista 
kehittämisinvestoinneista.

Ilmarisen sijoitusten käyvin arvoin laskettu nettotuotto vuo-
delta 2012 oli 7,5 prosenttia (-4,0 prosenttia vuonna 2011). 
Toimintapääoma eli yhtiön käypiin arvoihin arvostettujen varo-
jen ja vastuiden erotus nousi 5 752,4 miljoonaan euroon edel-
lisen vuoden 4 808,7 miljoonasta eurosta. Toimintapääoma oli 
vuoden 2012 päättyessä 23,9 (21,1) prosenttia vakavaraisuus-
laskennassa käytettävästä vastuuvelasta. Toimintapääomaan 
sisältyy määräaikaisen lainsäädännön mukainen tasausvas-
tuusta toimintapääomaan rinnastettava määrä, 1 003,6 (951,2) 
miljoonaa euroa. Ilman tätä erää toimintapääoma olisi ollut 
4 748,8 (3 857,5) miljoonaa euroa ja yhtiön vakavaraisuusaste 
18,9 (16,2) prosenttia. 

Toimintapääoma on tarkoitettu sijoitustoiminnan riskien 
kantamiseen. Työeläkeyhtiöiden toimintapääoman valvontara-
jat 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. 
Ilmarisen toimintapääoma oli tilikauden päättyessä 2,2-kertai-
nen verrattuna vakavaraisuusrajaan. Vuotta aikaisemmin vas-
taava tunnusluku oli 2,5. Ilman määräaikaislainsäädännön 
mukaista tilapäistä erää vakavaraisuusasema olisi ollut 1,7 
(2,0).

Käyvin arvoin laskettu sijoitustoiminnan tulos oli 911,2 mil-
joonaa euroa (vuonna 2011 tulos oli 1 756,2 miljoonaa euroa 
tappiollinen), kun huomioidaan vastuuvelalle hyvitettävä korko 
813,9 (959,7) miljoonaa euroa ja osaketuottosidonnaisen lisä-
vakuutusvastuun kasvu 323,2 miljoonalla eurolla (vuonna 2011 
osaketuottosidonnainen vastuun erä supistui 356,4 miljoonaa 
euroa). Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu sitoo vas-
tuuvelan kymmenen prosentin osuudelta työeläkesijoittajien 
noteerattujen osakesijoitusten keskimääräiseen tuottoon ja siir-
tää siten osakeriskin tältä osin koko työeläkejärjestelmän kan-
nettavaksi.

Yhtiön omalla vastuulla olevan vakuutusliikkeen tulos oli 
-7,0 (-69,4) miljoonaa euroa ja hoitokustannustulos 27,0 
(33,7) miljoonaa euroa. Vakuutusliikkeen tulos on vakuutus-
maksussa perittyjen, vakuutusriskin kattamiseen tarkoitettujen 
maksujen ja korvausten erotus. Vakuutusliikkeen tulos siirre-
tään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden 
mukaisesti tasoitusvastuuseen. Hoitokustannustulos on määrä, 
jolla maksun hoitokustannusosat ja muut vastaavat tuotot ylit-
tävät niillä katettavat liikekulut. Hoitokustannustulos siirretään 
toimintapääomaan siltä osin, kuin sitä ei käytetä asiakashyvi-
tyksiin.

Ilmarisen kokonaistulos käyvin arvoin vuodelta 2012 oli siten 
931,2 (-1 791,9) miljoonaa euroa.

TyEL-vakuutusmaksujen alennuksiin eli asiakashyvityksiin 
käytettävissä oleva rahamäärä määräytyy yhtiön toimintapää-
oman ja hoitokustannustuloksen perusteella. Asiakashyvityksiin 
käytettäväksi siirretään 62,0 (55,0) miljoonaa euroa vuoden 
2012 tuloksesta. Siirto on 0,37 (0,35) prosenttia vakuutetusta 
palkkasummasta ja 117 (107) euroa Ilmarisessa vakuutettua 
työntekijää kohti. 

Edellä esitetyt tulosta ja vakavaraisuutta koskevat tiedot 
perustuvat tilinpäätöksen liitetiedoissa esitettyihin, käyvin 
arvoin laskettuihin tunnuslukuihin. Ne kertovat yhtiön talou-

dellisen tuloksen ja tilan tuloslaskelmaa ja tasetta paremmin. 
Sijoitusten arvostus virallisessa kirjanpidossa perustuu hankin-
tamenoon, ja tuloslaskelmassa näytettävän voiton määrää sosi-
aali- ja terveysministeriön etukäteen vahvistama laskuperuste. 
Kirjanpidollisen kokonaistuloksen ja tuloslaskelman voiton ero-
tus kirjataan poistoeron muutosta lukuun ottamatta vastuuvel-
kaan. Vuonna 2012 tuloslaskelman mukainen voitto oli 3,0 
(5,8) miljoonaa euroa. 

Seuraava laskelma kuvaa tuloslaskelman tuloksen yhteyttä 
käypien arvojen mukaiseen kokonaistulokseen: 

milj. € 2012 2011

Tilikauden voitto tuloslaskelmalla 3,0 5,8

Vastuuvelan muutos

Tasoitusvastuun muutos -10,9 -71,0

Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutos 59,8 -1 153,9

Siirto asiakashyvityksiin 62,0 55,0

Poistoeron muutos 0,2 0,1

Käypien arvojen ja tasearvojen eron eli arvostu-
seron muutos 817,1 -627,8

Tulos käyvin arvoin 931,2 -1 791,9

4. vakuuTuskanTa ja 
vakuuTusmaksuTulo 
Ilmarinen menestyi yhdessä yhteistyökumppaneidensa OP-
Pohjola-ryhmän ja Pohjantähden kanssa asiakashankinnassa. 
Vakuutusten siirtoliike Ilmarisen ja muiden työeläkeyhtiöiden 
välillä kasvatti asiakasmäärää ja maksutuloa merkittävästi.

Valtaosa Ilmarisessa työntekijänsä vakuuttaneista työnanta-
jista tekee yhtiön kanssa vakuutussopimuksen. Tilapäisesti 
työtä teettävät voivat kuitenkin tilittää työeläkemaksunsa työ-
eläkevakuutusyhtiöön varsinaista vakuutussopimusta teke-
mättä. 

Ilmarisen vakuutuskanta ja vakuutettujen henkilöiden määrä 
kasvoivat toimintavuonna. TyEL-vakuutuksia oli vuoden 2012 
lopussa 37 462 (36 511), eli näiden vakuutusten lukumäärä 
kasvoi 2,6 prosenttia. Vakuutussopimuksen tehneiden työnan-
tajien lisäksi 3 666 (3 745) tilapäistä työnantajaa tilitti Ilmari-
seen TyEL-vakuutusmaksuja. TyEL-vakuutusten piirissä oli 
vuoden päättyessä 529 000 (515 000) vakuutettua eli noin 2,7 
prosenttia edellisvuotista enemmän. Vakuutettujen määrä nousi 
siten selvästi enemmän kuin palkansaajien määrä koko talou-
dessa. TyEL-vakuutusten keskikoko oli vuonna 2012 edelleen 
14 (14).
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TyEL-vakuutusten vakuutusmaksuja kertyi 3  732,8 
(3 468,3) miljoonaa euroa, eli TyEL-maksutulo kasvoi 7,6 pro-
senttia edelliseen vuoteen nähden. Vuonna 2012 TyEL-mak-
suun annetut alennukset eli asiakashyvitykset olivat yhteensä 
54,8 miljoonaa euroa oltuaan edellisenä vuonna 70,8 miljoonaa 
euroa. 

YEL-vakuutusten maksutulo oli 286,5 (257,2) miljoonaa 
euroa, missä oli kasvua 11,4 prosenttia. 

Luottotappiot saamatta jääneistä TyEL-vakuutusmaksuista 
olivat 12,7 (13,1) miljoonaa euroa. Maksujen perinnän tilanne 
säilyi siten hyvänä. Luottotappiot saamatta jääneistä YEL-
vakuutusmaksuista olivat 2,5 (2,5) miljoonaa euroa. YEL:n 
luottotappioista ei Ilmariselle kuitenkaan jää tappioita, koska 
YEL-eläkkeiden rahoitusjärjestelmässä valtion osuus korvaa 
vakuutuksenottajilta saamatta jäävän vakuutusmaksun.

Uusia TyEL-vakuutuksia myytiin 3 733 kappaletta. Tämä 
lisää vuotuista TyEL-maksutuloa 91,7 miljoonalla eurolla vuo-
den 2013 aikana. TyEL-vakuutusten siirroissa muista eläkeyh-
tiöistä Ilmarisen tulos oli erinomainen. Siirtoliikkeessä Ilmari-
sen TyEL-vakuutuskanta kasvoi 1 292 vakuutuksella ja maksu-
tulo 48,0 miljoonalla eurolla. 

Uusia YEL-vakuutuksia myytiin 6 659 kappaletta. Tämä lisää 
YEL-maksutuloa 26,6 miljoonalla eurolla. Myös YEL-vakuu-
tusten siirroissa Ilmarinen menestyi erinomaisesti; Ilmarisen 
siirtovoitto oli 1 400 vakuutusta ja siirtoliike oli 6,4 miljoonaa 
euroa voitollinen.

5. vakuuTusmaksuTaso
Vuodelle 2012 vahvistettu keskimääräinen TyEL-maksu oli 
22,8 prosenttia palkasta eli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi 
kuin edellisenä vuonna. Alle 53-vuotiaiden työntekijöiden 
maksuosuus oli 5,15 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneiden 
6,50 prosenttia. Työnantajan maksu oli keskimäärin 17,35 
prosenttia palkoista. Työnantajan maksutaso vaihtelee vakuu-
tuskohtaisesti ja riippuu myös työeläkeyhtiön asiakashyvityk-
sistä. Ilmarisen asiakashyvitykset olivat keskimäärin 1,9 (2,6) 
prosenttia työnantajan maksusta. 

Vuodelle 2013 vahvistettu TyEL-maksu on keskimäärin sama 
kuin vuonna 2012 eli 22,8 prosenttia palkasta. Maksun perus-
prosentti nousee 0,4 prosenttiyksikköä työmarkkinaosapuolten 
alkuvuodesta 2009 solmiman sopimuksen eli ns. sosiaalitupon 
perusteella. Perittävä maksu ei kuitenkaan nouse, koska työ-
markkinaosapuolet sopivat kertaluonteisesta 0,4 prosenttiyksi-
kön suuruisesta maksualennuksesta vuodelle 2013. Työnanta-
jien keskimääräinen maksu samoin kuin työntekijöiden työelä-
kemaksuprosentit pysyvät siten ennallaan.

Vuoden 2012 YEL-maksu oli 22,5 prosenttia vahvistetusta 
työtulosta. Niillä yrittäjillä, jotka olivat ennen tilivuoden alkua 
täyttäneet 53 vuotta, YEL-maksu oli kuitenkin 23,85 prosent-
tia. Vuonna 2013 maksut pysyvät ennallaan.

6. eläkkeeT ja Työkykyä edisTävä 
ToiminTa 
Ilmarisen vakuutetuista työeläkkeelle siirtyi vuonna 2012 noin 
22 000 henkeä, hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Vuonna 2012 Ilmarinen maksoi eläkkeitä yhteensä 3 848,4 
(3 568,9) miljoonaa euroa. Eläkemeno kasvoi edellisvuodesta 

Ilmarisessa vakuutettu TyEL-palkkasumma oli 16 694,2 
(15 923,8) miljoonaa euroa. Tämä oli 4,8 prosenttia suurempi 
kuin edellisen vuoden vakuutettu palkkasumma. Vakuutetusta 
TyEL-palkkasummasta lasketun markkinaosuuden arvioidaan 
vuonna 2012 nousseen hieman edellisvuoteen verrattuna. 

Ilmarisella oli YEL-vakuutuksia vuoden lopussa 58 776 
(56 717) eli 3,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. 
Ilmarisen asema YEL-vakuutusten markkinajohtajana pysyi 
vahvana. Ilmarinen on selvästi suurin yrittäjien vakuuttaja, ja 
yhtiön markkinaosuus on viime vuosina ollut 30–31 prosentin 
luokkaa maksutulolla mitattuna. YEL-vakuutusten keskimää-
räinen työtulo oli 23 302 (22 410) euroa vuodessa. Se kasvoi 
edellisestä vuodesta noin 3,9 prosenttia eli enemmän kuin palk-
kakerroin, johon YEL-työtulot on sidottu ja joka nousi 3,0 pro-
senttia.

Ilmarisen vakuutusmaksutulo vuonna 2012 oli 4 019,3 
(3 725,5) miljoonaa euroa. Maksutulo kasvoi 7,9 prosenttia 
edellisvuodesta. Maksutulon nousu johtui kansantalouden 
palkkasumman nousun lisäksi TyEL-maksujen korotuksesta ja 
Ilmarisen markkinaosuuden kasvusta.
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7,8 prosenttia. Eläkemenon kasvu jatkuu siten edellisvuosien 
tapaan nopeana.

eläkemeno eläkelajeittain 2012
milj. € Tyel yel yhteensä %

Vanhuuseläkkeet 2 554,3 202,9 2 757,2 71,6

Varhennetut vanhuuseläk-
keet 242,3 21,8 264,1 6,9

Osa-aikaeläkkeet 29,5 6,2 35,7 0,9

Työkyvyttömyyseläkkeet 434,4 29,5 463,9 12,1

Työttömyyseläkkeet 26,9 0,4 27,3 0,7

Perhe-eläkkeet 271,7 28,5 300,2 7,8

Yhteensä 3 559,1 289,3 3 848,4 100,0

Suurin osa noin 3,8 miljardin euron eläkemenosta muodostui 
vanhuuseläkkeistä. Työkyvyttömyyseläkkeiden osuus eläkeme-
nosta oli noin 12 %.

eläkepäätökset vuonna 2012
kpl 2012 2011  muutos-%

Uudet eläkepäätökset

Vanhuuseläkkeet 9 415 8 632 9,1

Varhennetut vanhuuseläkkeet 655 631 3,8

Osa-aikaeläkkeet 606 1 025 -40,9

Työkyvyttömyyseläkkeet 6 520 6 636 -1,7

Työttömyyseläkkeet 21 308 -93,2

Perhe-eläkkeet 3 096 3 048 1,6

Kuntoutusoikeuspäätökset 2 067 1 846 12,0

Uudet eläkepäätökset yhteensä 22 380 22 126 1,1

Kaikki eläkepäätökset yhteensä 41 051 40 713 0,8

Eläkkeelle siirtyminen Ilmarisen asiakaskannassa jatkui ennus-
tetusti. Ilmarinen antoi vuoden 2012 aikana yhteensä 41 051 
eläkepäätöstä eli 0,8 prosenttia enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Uusien eläkepäätösten lukumäärä kasvoi 1,1 prosent-
tia vuonna 2012, ja niitä annettiin kuntoutusoikeuspäätökset 
mukaan lukien 22 380. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä hie-
man aleni edellisestä vuodesta, mutta vanhuuseläkkeiden 
määrä oli selvässä kasvussa (+9,1 %) samoin kuin kuntoutuk-
seen annetut päätökset (+12 %).

Ilmarinen mittaa eläkehakemusten käsittelyn laatua toisaalta 
sillä, että hakijalle ei synny toimeentulokatkosta, ja toisaalta 
ratkaisujen pysyvyydellä muutoksenhakuasteissa. Niistä Ilma-
risen hylkäävistä päätöksistä, joista valitettiin Työeläkeasioiden 
muutoksenhakulautakuntaan, muuttui 14,4 (13,8) prosenttia. 
Muuttuneiden päätösten osuus oli hieman korkeampi kuin 
muutoksenhakulautakunnan keskimääräinen muutospäätösten 
osuus. Vakuutusoikeudessa Ilmarisen päätöksiä muutettiin 20,2 
(19,2) prosenttia. 

Eläkehakemusten käsittelyssä yhtiö oli vuonna 2012 nope-
ampi kuin vertailuryhmä keskimäärin lukuun ottamatta työky-
vyttömyyseläkkeitä, joiden käsittely ruuhkautui alkuvuonna. 
Työkyvyttömyyseläkehakemusten kokonaiskäsittelyaika vuonna 
2012 oli keskimäärin 72 (68) päivää.

2008  2009  2010  2011  2012
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Ilmarisen saama eläkevakuutusmaksutulo oli runsaat 4 miljar-
dia euroa ja siten noin 170 miljoonaa euroa suurempi kuin 
eläkemeno.

eläkkeensaajien lukumäärä 31.12.2012  
perusturvan mukaiset eläkkeet
eläkelaji Tyel yel yhteensä %

Vanhuuseläkkeet 181 988 23 896 205 884 66,9 

Varhennetut vanhuus-
eläkkeet 15 738 3 358 19 096 6,2

Osa-aikaeläkkeet 2 988 672 3 660 1,2 

Työkyvyttömyyseläkkeet 32 350 3 464 35 814 11,6

Työttömyyseläkkeet 99 3 102 0,0 

Perhe-eläkkeet 36 436 6 942 43 378 14,1 

Yhteensä 269 599 38 335 307 934 100,0

Vuoden päättyessä eläkkeensaajia oli 307 934 eli 1,9 prosenttia 
enemmän kuin vuotta aiemmin, jolloin heitä oli 302 093. 
TyEL-eläkettä sai vuoden päättyessä 269 599 (265 033) eläk-
keensaajaa ja YEL-eläkettä 38 335 (37 060) eläkkeensaajaa.
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Ilmarinen tarjoaa hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen 
saaneille asiakkailleen ohjaavaa palvelua muun muassa toi-
meentulon järjestämiseksi ja työelämässä jatkamiseksi. Palvelun 
tuottavat yhteistyösopimuksen tehneet kuntoutustutkimuslai-
tokset ja työklinikat eri puolilla Suomea. Asiakkailta, työnanta-
jilta ja palveluntuottajilta saatu palaute palvelusta on ollut 
myönteistä. 

Ilmarisen vastuulla oli työeläkeotteen lähettäminen yhteensä 
noin 576 600 vakuutetulle. Eläkeotteita postitettiin heinä–mar-
raskuun aikana noin 542 000 ja verkkopalvelusta otteen haki 
huhti–marraskuussa noin 35 000 vakuutettua. 

Asiakkaiden tiedustelujen perusteella laadittiin 12 000 yksi-
löllistä eläketurvaselvitystä.

Ilmarisen työhyvinvointipalveluissa vuosi 2012 oli edellisen 
vuoden tapaan erittäin aktiivinen. Asiakasyrityksille järjestettiin 
eri puolilla Suomea 40 työhyvinvointiseminaaria, joissa kävi 
noin 2 000 henkilöä. Lisäksi vuoden aikana oli käynnissä run-
sas 1 200 erillistä valmennusta tai muuta työhyvinvointihan-
ketta yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhteistyö asiakkaiden 
kanssa on suunnitelmallista ja tavoitteellista, ja hankkeet koh-
distetaan aina yhdessä tunnistettuihin työhyvinvoinnin haastei-
siin. Yhteistyöstä tehdään sopimukset kirjallisesti, ja palveluiden 
tuloksellisuutta seurataan muun muassa asiakaskyselyillä. 

Tulosten seuranta osoittaa, että palvelujen avulla on onnis-
tuttu parantamaan työhyvinvointia ja pienentämään työkyvyt-
tömyysriskiä asiakasyrityksissä. 

Ilmarinen tukee asiakasyritysten työkyvyttömyysriskin hallin-
taa myös ammatillisen kuntoutuksen keinoin. Palvelu sisältää 
asiakasyritysten esimieskunnan koulutusta ja kuntoutuksen 
suunnitteluvaiheessa neuvontaa ja asiantuntijatukea sekä esi-
miehille että henkilöstölle. Ammatillisen kuntoutuksen suosio 
on kasvanut edelleen, vuonna 2012 kasvu ylsi yli 12 prosenttiin. 
Uusia kuntoutusoikeushakemuksia käsiteltiin yli 2 200 kappa-
letta. Varsinaisen kuntoutusjakson aikana yhtiö maksaa työelä-
kelainsäädännön mukaisia etuuksia, joilla tuetaan kuntoutuk-
sen aikaista toimeentuloa ja korvataan koulutuksesta aiheutuvia 
kuluja. Erilaisia kuntoutuksen etuuspäätöksiä annettiin vuonna 
2012 yhteensä lähes 4 300, missä oli kasvua edellisvuoteen 8,7 
prosenttia.

7. vakuuTusliike, vasTuuvelka ja 
vasTuunsiirroT 
Ilmarisen vastuuvelka oli vuoden 2012 päättyessä yhteensä 
25 585,9 (24 205,5) miljoonaa euroa. Sijoitustappioita pusku-
roiva osittamaton lisävakuutusvastuu kasvoi nettomääräisesti 
71,3 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa 477,6 (406,3) 
miljoonaa euroa. Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu 
kasvoi myös osakekurssien nousun vuoksi 322,4 miljoonaa 
euroa ja oli vuoden päättyessä 167,3 (-155,1) miljoonaa euroa. 
Muilta osin vastuuvelan kasvu oli 4,1 prosenttia.

Yhtiön omalla vastuulla olevan vakuutusliikkeen tulos oli 
-7,0 (-69,4) miljoonaa euroa. Tasoitusvastuu supistui 10,9 mil-
joonalla eurolla 986,0 miljoonaan euroon. Ero vakuutusliik-
keen tuloksen ja tasoitusvastuun muutoksen välillä johtui siitä, 
että TEL-lisäeläkevakuutuksen tasoitusvastuu rajoitettiin ylä-
rajaansa ja ylite 3,3 miljoonaa euroa siirrettiin osittamattomaan 
lisävakuutusvastuuseen. 

Sijoitusten tuotosta hyvitetään vastuuvelalle korkoa laskupe-
rusteiden mukaisesti. Pääosa työeläkeyhtiöiden vastuuvelan 
tuottovaatimuksesta määräytyy eläkelaitosten keskimääräisen 
vakavaraisuuden perusteella ja loppuosa, joka lasketaan 10 pro-
sentin osuudelle vastuuvelasta, on sidottu eläkelaitosten keski-
määräiseen noteerattujen osakkeiden tuottoon. Eläkelaitosten 
keskimääräisen vakavaraisuuden perusteella määräytyvä osuus 
tuottovaatimuksesta lasketaan lisäämällä 3 prosentin rahasto-
korkoon laskuperusteissa annettu eläkevastuun täydennysker-
roin. Kaikkiaan vastuuvelalle vuonna 2012 hyvitettäväksi tuo-
toksi muodostui 4,6 prosenttia, josta osaketuottosidonnaiseen 
lisävakuutusvastuuseen sitoutunut tuotto oli 1,3 prosenttia. 
Muulle vastuuvelalle hyvitettiin 3,3 prosentin mukainen tuotto. 

Vakuutusmaksujen laskennassa käytettävä perustekorko oli 
alkuvuonna 3,25 prosenttia ja loppuvuonna 4,00 prosenttia. 

Vastuuvelan katteena oleva omaisuus oli 29 936,8 (27 845,9) 
miljoonaa euroa.

Vuonna 2012 kaksi eläkesäätiötä siirsi vastuunsa joko koko-
naan tai osittain Ilmariseen. Ilmariseen siirtynyt vastuu yhdessä 
edellisen vuoden vastuunsiirtoihin liittyvien tarkistuserin 
kanssa oli 106,7 miljoonaa euroa, josta osittamatonta lisäva-
kuutusvastuuta oli 11,5 miljoonaa euroa.

Vakuutusteknisen vastuuvelan erittely
milj. € 2012 2011

Vakuutusmaksuvastuu

Vastaiset eläkkeet 13 088,5 12 734,3

Osittamaton lisävakuutusvastuu 477,6 406,3

Ositettu lisävakuutusvastuu 62,4 55,2

Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu 167,3 -155,1

Vakuutusmaksuvastuu yhteensä 13 795,8 13 040,7

Korvausvastuu 

Alkaneet eläkkeet 10 804,0 10 167,8

Tasoitusvastuu 986,0 996,9

Korvausvastuu yhteensä 11 790,0 11 164,7

Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä 25 585,9 24 205,5

8. sijoiTusToiminTa 
Eläkevarojen sijoittamisessa korostuu toiminnan pitkäjäntei-
syys. Ilmarisen sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoitusten 
mahdollisimman korkea tuotto pitkällä aikavälillä. Sijoitusten 
keskimääräinen riski ei kuitenkaan saa olla liian suuri suhteessa 
yhtiön riskinkantokykyyn. Ilmarisen sijoitusvarallisuuden kes-
kimääräinen tuotto-odotus on pitkällä aikavälillä kuusi prosent-
tia ja tuoton odotettu keskihajonta kahdeksan prosenttia.

Euroalueen valtionlainakriisin jatkuminen ja uhka sen leviä-
misestä sekä euroalueen talouksien ajautuminen uudelleen 
taantumaan aiheuttivat markkinoilla koko vuoden 2012 alku-
puolella hermostuneisuutta, mikä johti osakekurssien laskuun 
vuoden toisella neljänneksellä. Loppuvuoden aikana markki-
noiden luottamus kuitenkin kohentui ja osakekurssit kääntyivät 
niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin vahvaan nousuun. 
Kokonaisuudessaan vuodesta 2012 muodostui sijoittajan kan-
nalta hyvä.

Ilmarisen sijoitukset olivat vuoden 2012 päättyessä käyvin 
arvoin yhteensä 29 520,4 (27 484,9) miljoonaa euroa. Sijoitus-
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ten tuotto käyville arvoille laskettuna oli 7,5 prosenttia. Inflaa-
tion oltua vuoden aikana 2,4 prosenttia Ilmarisen sijoitusten 
arvon reaaliseksi tuotoksi muodostui 5,0 prosenttia vuonna 
2012. Edellisenä vuonna sijoitussalkun tuotto oli -4,0 prosent-
tia eli reaalisesti -6,7 prosenttia. Viiden viimeisimmän vuoden 
vuotuinen keskituotto käyville arvoille on ollut 1,7 prosenttia, 
mikä vastaa keskimäärin -0,5 prosentin vuotuista reaalituottoa. 
Laskettuna vuodesta 1997 Ilmarisen sijoitusten kokonaistuotto 
käyville arvoille on ollut keskimäärin 5,6 prosenttia vuotta koh-
den. Tämä vastaa 3,7 prosentin vuotuista reaalituottoa.
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Sijoitustoiminnan nettotuotto, %

markkinasijoitusten osuus oli 1 976,6 (504,3) miljoonaa euroa 
eli noin 18,5 (5,5) prosenttia ja tuotto 1,9 (-10,9) prosenttia. 
Loput 44,0 prosenttia korkosijoituksista olivat yrityslainoja. 
Pääosa yrityslainoista oli luottoluokitukseltaan korkeita. Luot-
toriskillisten joukkovelkakirjalainojen tuotto oli 13,5 prosenttia. 
Vuoden lopussa joukkolainasalkun keskimääräinen juoksuaika 
oli 0,7 (0,2) vuotta. 

Ilmarisen yritysrahoituksen myöntämien lainojen kanta 
supistui vuonna 2012 lähes 16 prosenttia, koska yritysten kiin-
nostus TyEL-takaisinlainausta kohtaan laimeni tuntuvasti 
pankkien rahoituskyvyn palauduttua finanssikriisin jälkeen nor-
maaliksi. Lainasaamisten osuus sijoitusvarallisuudesta oli vuo-
den päättyessä 8,0 (10,2) prosenttia. Uusia lainoja nostettiin 
vuoden 2012 aikana 218,3 (300,0) miljoonaa euroa. Koko lai-
nakanta oli vuoden päättyessä 2 352,0 (2 796,6) miljoonaa 
euroa kertyneet korot mukaan lukien. Lainasaamisten tuotto 
oli 3,4 (3,3) prosenttia.

Yritysrahoituksen lainakanta
milj. € 2002 2007 2012 Tuotto-%

Takaisinlainat 1 089,4 284,8 1 166,4 4,2

Sijoituslainat 470,3 954,5 1 185,6 2,8

Yhteensä  
(sisältää kertyneet korot) 1 559,7 1 239,3 2 352,0 3,4

Osuus sijoituksista, % 11 5 8

Edellä mainitut sijoitukset yhteensä muodostavat korkosijoitus-
ten luokan. Kaikkiaan näiden sijoitusten osuus sijoituskannasta 
oli 44,2 (43,6) prosenttia ja tuotto 6,9 (-0,4) prosenttia.

Noteerattujen ja noteeraamattomien osakesijoitusten sekä 
pääomasijoitusten osuus sijoituksista oli 38,4 (38,8) prosenttia. 
Niiden arvo nousi vuonna 2012 pörssikurssien nousun seu-
rauksena 11 328,7 (10 661,2) miljoonaan euroon. Kotimaisten 
osakesijoitusten osuus tästä oli noin 35,3 (40,5) prosenttia eli 
noin 4 000,7 (4 322,8) miljoonaa euroa. Noteeratuista osake-
sijoituksista kotimaisten osuus oli 35,3 (40,4) prosenttia. Osa-
kesijoitusten käyvin arvoin laskettu tuotto oli 9,5 (-13,6) pro-
senttia.
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Seuraava erittely yhtiön sijoitusten jakaumasta ja tuotoista 
noudattaa Työeläkevakuuttajat TELAn suosituksen mukaista 
markkina-arvoista jaottelua. Sekä virallisten säännösten mukai-
nen sijoitusten ja niiden tuottojen jakautuminen eri sijoitusla-
jeihin että suosituksen mukainen taulukko sisältyvät tilinpää-
töksen liitetietoihin.

Joukkovelkakirjalainojen, korkorahastojen ja muiden rahoitus-
markkinavälineiden osuus Ilmarisen sijoitusvarallisuudesta oli 
36,3 (33,4) prosenttia. Niiden markkina-arvo johdannaiset 
huomioon ottaen oli yhteensä 10 702,2 (9 189,2) miljoonaa 
euroa ja tuotto käyville arvoille 7,9 (-1,6) prosenttia. Valtioiden 
tai niiden kaltaisten liikkeeseen laskijoiden lainoissa oli 4 013,1 
(4 171,7) miljoonaa euroa eli 37,5 (45,4) prosenttia. Raha-
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Osake-, valuutta- ja korkojohdannaisia käytetään sekä suojaus-
tarkoituksiin että sijoitussalkun riskitason muuttamiseen. Joh-
dannaisten käytön seurauksena osakesijoitusten riskin mukai-
nen määrä poikkesi vuoden lopussa niiden markkina-arvon 
mukaisesta määrästä. Työeläkelaitosten yhdessä sopimalla 
tavalla laskettuna niiden riskin mukainen määrä oli 10 829,1 
miljoonaa euroa eli 36,7 prosenttia sijoituksista. Korkojohdan-
naisten vaikutus on huomioitu edellä ilmoitetussa joukkolaina-
salkun keskimääräisessä juoksuajassa.

Ilmarisen omistajapolitiikan vastuullisen sijoittamisen peri-
aatteiden mukaisesti sijoituskohteen kanssa käynnistetään vai-
kuttamisprosessi, mikäli sen toiminta ei vastaa Ilmarisen sijoi-
tuskohteilleen asettamia kriteerejä. Mikäli vaikuttamisprosessi 
ei johda haluttuun lopputulokseen, sijoitus myydään. Lisäksi 
sellaisten sijoituskohteiden hankkimisesta pitäydytään, joiden 
toiminta ei täytä asetettuja kriteereitä. Vuoden 2012 aikana 
Ilmarinen oli mukana useissa sadoissa vaikuttamisprosesseissa. 

Kiinteistösijoitukset olivat vuoden 2012 lopussa 3 465,7 
(3 237,1) miljoonaa euroa. Muutos edelliseen vuoteen oli 7,1 
prosenttia. Kiinteistösijoitusten osuus oli 11,7 (11,8) prosent-
tia, josta epäsuoria sijoituksia oli 1,8 prosenttiyksikköä. Suo-
raan omistettuja kiinteistöjä oli 2 942,9 (2 736,5) miljoonaa 
euroa. Ilmarisen kiinteistöjen käyttöaste aleni edellisvuodesta 
ja oli vuoden lopussa 88,4 (92,6) prosenttia. Käyttöaste oli kui-
tenkin lähellä pitkän ajan keskiarvoa.
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arvonmuutoksia suorien kiinteistösijoitusten nettotuotto oli 5,3 
prosenttia. Epäsuorien kiinteistösijoitusten tuotto oli 2,2 (8,9) 
prosenttia. 

Hyödykesijoitukset sekä sijoitukset absoluuttisen tuoton 
rahastoihin kuuluvat TELAn suosituksen mukaisessa jaotte-
lussa muihin sijoituksiin. Vuoden lopussa muiden sijoitusten 
osuus oli noin 5,7 (5,8) prosenttia sijoitusvarallisuuden mark-
kina-arvosta. Tästä absoluuttisen tuoton rahastojen osuus oli 
349,9 miljoonaa euroa. Absoluuttisen tuoton rahastot tuottivat 
keskimäärin 7,7 prosenttia sitoutuneelle pääomalle.

9. riskienhallinTa 
Ilmarisen riskienhallinnan tavoitteena on estää yhtiön toimin-
taa uhkaavien riskien toteutuminen, minimoida toteutuneiden 
riskien aiheuttamat taloudelliset ja muut vahingot sekä turvata 
toiminnan jatkuvuus. Tavoitteena on lisäksi, että yhtiö voi hyö-
dyntää hallitun riskinoton tarjoamat mahdollisuudet liiketoi-
minnassa, erityisesti sijoitustoiminnassa. Olennaisinta on 
Ilmarisen lakisääteisen toiminnan sekä vakuutettujen, eläk-
keensaajien ja vakuutuksenottajien oikeuksien turvaaminen 
kaikissa tilanteissa.

Ilmarisella on yhtiön koko toiminnan kattava, hallituksen ris-
kienhallintapolitiikkaan perustuva riskienhallintasuunnitelma. 
Riskienhallinnan yhtiötasoista seurantaa, arviointia ja kehittä-
mistä varten on organisaatioyksiköiden edustajista muodostuva 
riskienhallintatoimikunta. Toimikunta valmistelee määräajoin 
johtoryhmän hyväksyttäväksi yhtiön riskiarvion sekä päivittää 
vuosittain riskienhallintasuunnitelman. Riskiarviot käsitellään 
hallituksen tarkastusvaliokunnassa ja hallituksessa. Riskienhal-
lintasuunnitelman hallitus vahvisti 25.1.2012. 

Yhtiön riskienhallinta mukaan lukien sijoitustoiminnan ris-
kien valvonta ja hallitusraportointi sisältyvät yhtiön aktuaari-
toimesta ja riskienhallinnasta vastaavan johtajan vastuualuee-
seen. Näin varmistetaan sijoitustoiminnan raportoinnin ja ris-
kienvalvonnan riippumattomuus riskiä ottavasta toiminnosta.

Sijoitustoiminnan riskinottoa ohjaavat hallituksen vahvis-
tama sijoitussuunnitelma ja siihen liittyvä riskinsietoanalyysi 
sekä sijoitusvaltuudet ja muut hallituksen määrittelemät peri-
aatteet. Riskitaso ja perusallokaation muutostarpeita seuraa 
tasehallintaryhmä, joka koostuu sijoitustoiminnan, aktuaari- ja 
riskienhallintatoiminnon sekä taloustoiminnon edustajista. 
Seurantaa ja arviointia varten riskienhallintatoiminto tuottaa 
myös muun muassa skenaario- ja stressitestejä. Sijoitustoimin-
nassa riskienseuranta ja -hallinta ovat jatkuvaa. 

Yhtiötasoisen riskienhallinnan kehittäminen jatkui vahviste-
tun kokonaissuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2012 otettiin 
käyttöön uusi yhtiönlaajuinen operatiivisten riskien raportoin-
tijärjestelmä sekä päivitettiin lähipiiriohjeistus. Riskienhallin-
nan tulee myös käytännössä olla täysin integroitu yhtiön koko 
toimintaan. Tämän johdosta käynnistettiin yhtiön johtamis- ja 
valvontajärjestelmän kehittämistyö riskienhallinnan sisällyttä-
miseksi saumattomasti Ilmarisen hallintorakenteeseen. Samaa 
tavoitetta tuki myös riskienhallintatoimikunnan järjestämä kou-
lutus yhtiön esimieskunnalle riskienhallintaan liittyvistä asioista 
syventäen näkökulmaa niihin riskienhallinnan ja sisäisen val-
vonnan tehtäviin, joista he ovat vastuussa. 

Riskienhallintaa selostetaan tarkemmin tilinpäätöksen liite-
tiedoissa.

Kiinteistöjen arvot nousivat hieman ja vuokratasot kehittyivät 
lievästi positiivisesti. Yhtiön kiinteistösijoitusten kokonaistuotto 
oli 5,1 (6,4) prosenttia. Suoraan omistettujen kiinteistöjen 
tuotto oli 5,6 (5,9) prosenttia. Suorien kiinteistösijoitusten 
tuottoa nosti 9,3 miljoonan euron arvonmuutostuotto. Ennen 
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10. henkilösTö 
Ilmarinen konsernissa oli vuonna 2012 töissä keskimäärin 612 
henkilöä, kun vastaava määrä vuotta aikaisemmin oli 617. 
Emoyhtiö Ilmarisessa työssä olevia oli kertomusvuoden aikana 
keskimäärin 542 (545). Tässä luvussa on mukana 78 (71) osa-
aikaista työntekijää, joiden työpanos on keskimääriä lasketta-
essa oikaistu kokoaikaisten henkilöiden työaikaa vastaavaksi. 
Perhevapailla ja muilla palkattomilla vapailla oli vuoden aikana 
keskimäärin 50 (59) henkilöä. Vuoden lopussa työsuhteessa 
emoyhtiö Ilmariseen oli 584 (593) henkilöä, joista vakituisessa 
työsuhteessa oli 561 (573).

Ilmarinen on tavoitteellistanut henkilöstökustannukset, jotka 
katetaan hoitokustannusosalla. Tavoite vuodelle 2012 oli, että 
keskimääräisillä henkilötyövuosilla mitattuna henkilöstön 
määrä vähenee hallitusti eli yhden prosentin vuosivauhdilla. 
Yhden prosentin laskua vastaava tavoite oli 462 ja vuoden 
toteuma 461.

Henkilöstön tuottavuutta voidaan mitata suhteuttamalla 
henkilötyövuosien määrä vakuutettujen lukumäärään. Kun mit-
tarina käytetään vakuutusmaksun hoitokustannusosalla rahoi-
tettuja henkilötyövuosia tuhatta vakuutettua kohden, oli vuo-
den 2012 luku 0,512 (0,529). Tällä tavoin mitattu työn tuotta-
vuus kasvoi kertomusvuonna 3,3 prosenttia.

Sijoitustoiminnan tuotoilla katettavia henkilöstökustannuksia 
yhtiö seuraa erikseen. Sijoitustoiminnassa korostuu keskeisten 
toimintojen pitäminen omissa käsissä ostopalveluiden sijaan. 
Tästä syystä sijoitustoiminnan henkilöstön määrä nousi hiukan 
ja oli keskimäärin 78 henkilötyövuotta (75). 

Henkilöstö arvioi johtamisen pysyneen samalla hyvällä 
tasolla kuin edellisinä vuosina. Esimiestyön arvioinnissa mitat-
tiin erityisesti sitä, ovatko esimiehet eläneet vuoden 2012 alussa 
lanseerattujen johtamisen periaatteiden mukaisesti. Periaatteet 
tähtäävät siihen, että johtaminen on hyvällä tasolla koko yhti-
össä. Henkilöstö oli erityisen tyytyväinen lähiesimiestensä toi-
mintaan. Vuoden 2012 aikana esimiesten osaamista vahvistet-
tiin ”Välitä varhain, puutu ajoissa” -valmennuksessa. Henki-
löstö arvioikin esimiesten kehittyneen erityisesti välittämisen ja 
puuttumisen osa-alueilla sekä onnistumisen tukemisessa. 

Koska esimiehet eivät ole yksin vastuussa hyvästä työyhtei-
söstä, johtamisen periaatteiden täydentäjäksi luotiin ilmarislai-
sen periaatteet. Ne koskevat kaikkia yhtiössä työskenteleviä 
asemasta riippumatta. Periaatteet syntyivät joukkoälyn voimalla 
– koko henkilökunnalla oli syksyn mittaan mahdollisuus tuot-
taa niihin rakennusaineita. Sekä johtamisen periaatteet että 
ilmarislaisen periaatteet vahvistavat kulttuuria, jossa asiakas on 
keskiössä ja yhtiön arvot ovat luonteva osa arkipäivää. 

Lyhyen aikavälin palkitsemisen piirissä on koko henkilö-
kunta. Tulospalkitsemisen tavoitteet on asetettu kunnianhimoi-
siksi, jotta ne kannustavat erinomaisiin suorituksiin. Vuosi 2012 
oli ensimmäinen vuosi, jolta henkilöstö ansaitsee vuonna 2011 
uudistetun palkitsemisjärjestelmän mukaiset palkkiot. 

Viime vuosina Ilmarinen onkin panostanut paljon palkitse-
misen kehittämiseen entistä kannustavammaksi, oikeudenmu-
kaisemmaksi, tasapuolisemmaksi ja läpinäkyvämmäksi. Tehty 
työ kantoi hedelmää kertomusvuonna. Vuoden 2012 henkilös-
tökysely osoitti, että henkilöstö kokee palkitsemisen entistä 
oikeudenmukaisemmaksi. 

Henkilöstön pitkän aikavälin palkitseminen tapahtuu henki-
löstörahastoon ohjattavan voittopalkkion kautta. Ilmarisen hal-

litus päättää vuosittain voittopalkkioista, joilla rahastoa kerry-
tetään. Ilmarisen henkilöstörahasto aloitti toimintansa vuoden 
2011 alussa ja hallituksen päätöksen mukainen ensimmäinen 
voittopalkkio maksettiin rahastoon vuonna 2012. Kriteerit on 
johdettu Ilmarisen strategisista tavoitteista.

Rahastoon kuuluu koko henkilökunta lukuun ottamatta niitä, 
jotka ovat johdon pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmän pii-
rissä. Rahastoa hallinnoivat henkilöstön valitsemat valtuusto ja 
hallitus. 

11. TieToTekniikka 
Tietojärjestelmien uudistustyötä jatkettiin useiden liiketoimin-
nan kehityshankkeiden yhteydessä. Vuoden aikana valmistuivat 
mm. yhtiötasoinen asiakirjahallintajärjestelmä, TyEL-vakuutus-
prosessin ohjausjärjestelmä, sijoitustoimintaa palveleva laina-
järjestelmä ja nykyaikaiset ryhmätyöominaisuudet tarjoava 
intranet-järjestelmä. 

Eläkekäsittelyn uudistusta edistettiin toteuttamalla koko rat-
kaisuprosessin kattanut esitutkimus sekä arvioimalla tietojär-
jestelmähankintaa koskevat ratkaisuvaihtoehdot. Sijoitustoi-
minnan tulevaisuuden tietotekniikkaratkaisujen suunnittelu 
käynnistyi sijoittamisen toimintamallien, instrumenttien ja toi-
mintaympäristön kehitystä koskeneella selvitystyöllä, joka jat-
kuu vuonna 2013 arkkitehtuurin ja järjestelmäratkaisujen 
suunnittelulla ja kehityspolun määrittelyllä. Yhtiötasoinen asia-
kastiedon hallinnan kehittäminen aloitettiin nykytilanteen ana-
lyysilla ja asiakkuudenhoidon prosessien tietotarpeiden kartoi-
tuksella, joiden pohjalta toteutetaan asiakastiedon hallinnan 
ratkaisut vuonna 2013.

Tietotekniikan tuotantotoiminta sujui niin asiakaspalvelun 
kuin Ilmarisen oman toiminnan kannalta suunnitellusti ja tek-
nisen ympäristön mittavat muutos- ja parannustoimenpiteet 
toteutettiin onnistuneesti ilman häiriöitä. Säännöllisesti tehty-
jen vertailututkimusten valossa Ilmarisen käyttämät tietotek-
niikkapalvelut ovat myös hintatasoltaan hyvin kilpailukykyisiä.

12. liikekuluT
Ilmarisen kustannustehokkuus heikentyi jonkin verran tili-
vuonna edellisvuoteen verrattuna. Vakuutusmaksun hoitokus-
tannustulolla rahoitettavat kulut kasvoivat 12,7 miljoonalla 
eurolla eli 13,3 prosenttia. Hoitokulusuhde eli edellä mainittu-
jen liikekulujen suhde saatuihin hoitokustannusosiin nousi 
tämän vuoksi ja oli 80 (74) prosenttia. Liikekulujen nousu 
johtui suurelta osin kasvaneista tietotekniikka- ja kehittämis-
menoista. Niiden avulla pyritään parantamaan yhtiön toimin-
nan pitkän aikavälin kustannustehokkuutta ja toimintavar-
muutta. Toiminnan tehokkuus koituu asiakashyvitysten kautta 
Ilmarisen asiakkaiden hyväksi.

Ilmarisen kokonaisliikekulut olivat yhteensä 144,0 (130,9) 
miljoonaa euroa eli 10,1 prosenttia korkeammat kuin edellisenä 
vuonna. 

Lakisääteiset maksut, 9,3 miljoonaa euroa, rahoitetaan eril-
lisellä vakuutusmaksuun sisältyvällä lakisääteisten maksujen 
osalla. Nämä maksut ovat Eläketurvakeskuksen kustannus-
osuus, Finanssivalvonnan valvontamaksu ja oikeushallinto-
maksu. 
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Sijoitustoiminnan liikekulut olivat 20,9 (17,4) miljoonaa 
euroa eli 0,07 prosenttia sijoitusten yhteismäärästä. Ne rahoi-
tetaan sijoitustoiminnan tuotoilla. Asiakkaiden kanssa yhteis-
työssä tehtävään työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitotoimin-
taan panostettiin ja vakuutusmaksuun sisältyvällä työkyvyttö-
myysriskin hallintaosalla rahoitettavat työkyvyn ylläpitotoimin-
nan kulut olivat 5,1 (5,2) miljoonaa euroa.

13. hallinTo ja organisaaTio
Ilmarisen hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi yhtiökoko-
ukseen 17.4.2012 saakka vuorineuvos Jorma Eloranta ja vara-
puheenjohtajina diplomi-insinööri Merja Strengell sekä Kone 
Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin. Hallintoneuvos-
ton puheenjohtajana 17.4.2012 alkaen on toiminut Neste 
Oyj:n toimitusjohtaja Matti Lievonen ja varapuheenjohtajana 
Tekniikan Akateemisten varapuheenjohtaja Kirsi Kaasinen. 
Toisena varapuheenjohtajana jatkaa Kone Oyj:n hallituksen 
puheenjohtaja Antti Herlin. Kaasinen toimii puheenjohtajan 
ensisijaisena varahenkilönä.

Hallintoneuvosto nimitti kokouksessaan 15.11.2011 halli-
tuksen uusiksi jäseniksi Akava ry:n puheenjohtajan Sture Fjä-
derin sekä Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtajan, vuorineu-
vos Kim Granin. Fjäder aloitti hallituksessa 1.12.2011 Matti 
Viljasen tilalla. Gran puolestaan aloitti hallituksessa 1.1.2012 
Hannu Syrjäsen jäätyä pois hallitustehtävistä. 

Hallintoneuvosto nimitti kokouksessaan 14.3.2012 rahoitus-
neuvos Heikki Vitien hallituksen uudeksi jäseneksi 14.3.2012 
alkaen. Vitie tuli hallitukseen hallituspaikkansa 1.3.2012 jättä-
neen Reijo Karhisen tilalle.

Hallituksen jäsen Jukka Alho jäi pois hallituksesta 1.9.2012 
alkaen ja varapuheenjohtaja Mikko Pukkinen 9.11.2012 alkaen. 
Heidän tilalleen hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 
13.11.2012 toimitusjohtaja Hannu Leinosen 13.11.2012 
alkaen ja toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen 1.12.2012 alkaen.

Muilta osin hallituksessa jatkavat entiset jäsenet ja varajä-
senet. Hallituksen varajäsenet kutsutaan aina hallituksen koko-
uksiin, mutta varajäsenellä on äänioikeus ainoastaan silloin, 
kun vastaava varsinainen jäsen ei ole paikalla. 

Hallitus valitsi kokouksessaan 25.1.2012 puheenjohtajakseen 
UPM-Kymmene Oyj:n toimitusjohtajan Jussi Pesosen. Varapu-
heenjohtajikseen hallitus valitsi Elinkeinoelämän Keskusliitto 
EK:n toimitusjohtaja Mikko Pukkisen ja Suomen Ammattiliit-
tojen Keskusjärjestö SAK ry:n puheenjohtajan Lauri Lylyn. 
Pukkinen toimi varapuheenjohtajana 9.11.2012 saakka, jolloin 
hän jäi pois hallituksesta. Uudeksi hallituksen varapuheenjoh-
tajaksi valittiin toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Lauri Lyly toimii 
puheenjohtajan ensisijaisena varamiehenä. Puheenjohtajisto 
toimii myös hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntana. 

Tarkastusvaliokuntaan valittiin 25.1.2012 talousjohtaja Kris-
tian Pullola puheenjohtajana sekä pääsihteeri Leila Kostiainen 
ja lakiasiainjohtaja Hannu Rautiainen jäseninä.

Ilmarisen hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 13.11.2012 
myös vaalivaliokunnan jäsenet. Vaalivaliokunnan toimikausi 
alkoi heti ja päättyy vuoden 2013 viimeisen hallintoneuvoston 
kokouksen päättyessä.

Vaalivaliokunnan puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja 
Matti Lievonen ja varapuheenjohtajana puheenjohtaja Esa Vil-

kuna. Valiokunnan muut jäsenet ovat puheenjohtaja Sture Fjä-
der, hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin, pääsihteeri Leila 
Kostiainen sekä toimitusjohtaja Jussi Pesonen. Vaalivaliokun-
nan kuudesta jäsenestä puolet on vakuutuksenottajien ja puolet 
vakuutettujen hallintoneuvoston edustajien ehdottamia henki-
löitä.

Ilmarinen antaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhte-
ydessä erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään.

Ilmarisen tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy, 
vastuullisena tarkastajana KHT Tomi Englund.

Ilmarisen Compliance Officeriksi (COF) valittiin oikeustie-
teen maisteri Hannamari Mäntyvaara. Hän aloitti Ilmari-
sessa 29.10.2012. Compliance Officerin tehtävänä on toimin-
nan lainmukaisuuden ja toimintaan liittyvien ulkoisten ja sisäis-
ten sääntöjen noudattamisen varmistaminen ja valvonta. 
Compliance-toiminnon keskeinen tehtävä on luotettavan hal-
linnon ja sisäisen valvonnan toimivuuden ja riittävyyden var-
mistaminen sekä liiketoiminnan johdon ja hallituksen tukemi-
nen tältä osin.

14. konserni
Ilmarisen konserniin kuuluu emoyhtiö Ilmarisen lisäksi pääasi-
assa kiinteistöyhtiöitä. TietoIlmarinen kuuluu Ilmarisen kon-
serniin äänivallan perusteella, sillä Ilmarisen osuus TietoIlma-
risen osakkeiden tuottamista äänistä on 70 prosenttia, vaikka 
osuus osakepääomasta on 30 prosenttia. Tytäryhtiöiden luku-
määrä oli 31.12.2012 yhteensä 168. Vakuutusosakeyhtiö 
Garantia, Kruunuvuoren Satama Oy ja Russia Invest B.V. ovat 
Ilmarisen osakkuusyhtiöitä. 

Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi on Ilmarisen omis-
tusyhteysyritys. Ilmarinen omistaa yhtiön takuupääoman koko-
naisuudessaan.

15. Tilikauden jälkeiseT TapahTumaT 
Eläketurvakeskuksen tilaama kansainvälinen arvio suomalai-
sesta työeläkejärjestelmästä julkistettiin Helsingissä 7.1.2013. 
Arvioitsijoina toimivat kokeneet eläke-ekonomistit, professori 
Nicholas Barr London School of Economicsista ja professori 
Keith Ambachtsheer Toronton yliopistosta. Barr pohti eläke-
järjestelmää ja sen kestävyyttä, Ambachtsheer taas keskittyi 
nykyisen hajautetun mallin taloudellisuuteen.

Molempien arvioitsijoiden yleisnäkemys suomalaisesta työ-
eläkejärjestelmästä oli hyvin myönteinen. Heidän mielestään 
Suomen järjestelmä on joko yksi maailman parhaista tai mah-
dollisesti paras. Tämä johtuu työeläkejärjestelmän kattavuu-
desta, joustavuudesta ja kestävyydestä: Suomessa eläketurvan 
perusteet ovat samat kaikille, kaikesta työstä karttuu eläkettä ja 
eläke seuraa työntekijää työpaikan vaihdossa. Yhtenäinen ja kat-
tava järjestelmä parantaa työmarkkinoiden toimivuutta, kun 
työntekijöiden eläketurva ei ole sidottu työnantajaan – toisin 
kuin monessa muussa maassa. 

Arvioinnin mukaan Suomessa on kuitenkin syytä varautua 
eläkejärjestelmän ikärajojen asteittaiseen nostamiseen sekä 
pohtia keinoja, joilla eläkeyhtiöiden kustannustehokkuutta voi-
taisiin parantaa. Prof. Ambachtsheer ehdotti myös voimakasta 
osakepainon kasvattamista sijoitustoiminnassa.
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16. Tulevaisuuden näkymäT 
Vuoden 2013 aikana valmistuu ylijohtaja Jukka Pekkarisen 
vetämän asiantuntijaryhmän arvio eläkejärjestelmän uudista-
mistarpeista. Työryhmän raportti tulee vauhdittamaan julkista 
eläkekeskustelua samalla kun se luo lähtökohdan vuoden 2017 
eläkeuudistusta pohjustaville neuvotteluille. 

Talouden heikot suhdannenäkymät voivat johtaa työllisyyden 
heikentymiseen vuoden 2013 aikana. Tästä seuraava palkka-
summan heikko kehitys ja muuttumattomana pysyvät eläke-
maksut tulevat todennäköisesti hidastamaan eläkelaitosten 
maksutulon kasvuvauhtia vuonna 2013.

Sijoitustoiminnan ympäristö pysyy luultavasti haastavana 
siitä huolimatta, että pörssikurssit nousivat voimakkaasti vuo-
den 2012 loppupuolella. Erittäin matalaksi painunut korkotaso 
tulee jatkossa heikentämään korkosijoitusten tuottoja. Euroalu-
een taantuman mahdollinen pitkittyminen ja mahdolliset 
takaiskut EU-maiden velkakriisin hoidossa voivat myös horjut-
taa markkinoiden luottamusta. 

Haasteellisena säilyvässä toimintaympäristössä Ilmarinen 
haluaa huolehtia kilpailukyvystään. Oman toiminnan jatkuvan 
kehittämisen rinnalla yhtiön vahvimpia kilpailuvaltteja on 
kumppanuus OP-Pohjola-ryhmän kanssa, jolla on maanlaajui-
nen palveluverkko ja kattava finanssialan palveluvalikoima. 

Ilmarinen jatkaa systemaattisesti vahvistettua strategiaansa. 
Sen mukaan Ilmarinen pyrkii kasvattamaan maksutuloaan 
uusien asiakkuuksien avulla, parantamaan kustannustehok-
kuuttaan sekä menestymään eläkevarojen sijoittajana.

Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ja LähiTapiola 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ovat ilmoittaneet yhdistyvänsä 
vuoden 2014 alussa. Fuusion seurauksena suomalaiseen työ-
eläkekenttään syntyy kolmas suuri työeläkevakuutusyhtiö, joka 
tulee luultavasti kiristämään kilpailua alalla. Ilmarinen suhtau-
tuu kuitenkin kilpailun lisääntymiseen luottavaisesti.
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emoyhTiö konserni

milj. € 2012 2011 2012 2011

vakuuTusTekninen laskelma

vakuutusmaksutulo 4 019,3 3 725,5 4 019,3 3 725,5 

sijoitustoiminnan tuotot 9 488,6 10 864,7 9 466,9 10 842,2 

korvauskulut

Maksetut korvaukset -3 881,8 -3 597,6 -3 881,4 -3 597,3

Korvausvastuun muutos

Kokonaismuutos -625,3 -973,8 -625,3 -973,8

Vastuunsiirrot 40,6 32,9 40,6 32,9

-584,7 -940,8 -584,7 -940,8

-4 466,5 -4 538,4 -4 466,1 -4 538,2

vakuutusmaksuvastuun muutos

Kokonaismuutos -755,1 1 425,7 -755,1 1 425,7

Vastuunsiirrot 66,1 15,5 66,1 15,5

-689,0 1 441,2 -689,0 1 441,2

liikekulut -88,1 -82,0 -87,3 -81,7

sijoitustoiminnan kulut -8 255,2 -11 398,0 -8 236,1 -11 383,6

vakuutustekninen tulos 9,1 13,1 7,7 5,4

muu kuin vakuuTusTekninen laskelma

vakuutustekninen tulos 9,1 13,1 7,7 5,4

muut tuotot 0,6 0,8 1,1 2,3

muut kulut -1,0 -1,2 -1,0 -1,2

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -5,5 -6,8 -5,9 -7,3

voitto (tappio) varsinaisesta toiminnasta 3,3 5,9 2,0 -0,7

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos -0,2 -0,1 - -

-0,2 -0,1 - -

vähemmistöosuudet - - 1,6 -0,4

Tilikauden voitto (tappio) 3,0 5,8 3,6 -1,0

TuloSlaSkelma
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TaSe
emoyhTiö konserni

milj. € 2012 2011 2012 2011

vasTaavaa

aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 5,4 2,3 5,4 2,3

Ennakkomaksut 8,3 11,1 6,4 9,6

13,8 13,4 11,9 11,8

sijoitukset

Kiinteistösijoitukset

Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet 1 295,5 1 282,7 2 156,6 2 040,0

Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä 911,9 788,2 - -

Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä 13,2 14,0 13,2 14,0

2 220,6 2 084,9 2 169,8 2 054,0

Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä

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

Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 45,1 32,1 45,2 31,3

Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä 184,6 192,0 184,6 192,0

229,9 224,3 229,8 223,3

Muut sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 11 605,5 12 009,7 11 605,5 12 009,7

Rahoitusmarkkinavälineet 8 522,2 7 801,0 8 522,2 7 801,0

Kiinnelainasaamiset 699,9 901,7 699,9 901,7

Muut lainasaamiset 1 449,2 1 680,2 1 449,2 1 680,2

Talletukset - - - 3,7

22 276,8 22 392,6 22 276,8 22 396,3

24 727,3 24 701,7 24 676,4 24 673,5

saamiset

Ensivakuutustoiminnasta

Vakuutuksenottajilta 170,6 142,7 170,6 142,7

Muut saamiset 2 728,0 1 989,5 2 710,4 1 954,3

2 898,6 2 132,2 2 881,0 2 097,0

muu omaisuus

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 1,0 1,2 1,0 1,2

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

2,8 2,9 2,8 2,9

Rahat ja pankkisaamiset 905,5 247,1 910,9 248,4

908,3 250,0 913,6 251,3

siirtosaamiset

Korot ja vuokrat 167,9 207,0 168,8 207,3

Muut siirtosaamiset 50,1 53,0 49,5 53,5

218,1 260,0 218,3 260,8

vastaavaa yhteensä 28 766,0 27 357,4 28 701,2 27 294,6
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emoyhTiö konserni

milj. € 2012 2011 2012 2011

vasTaTTavaa

oma pääoma

Pohjarahasto 23,0 23,0 23,0 23,0

Muut rahastot

Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot 60,2 54,5 60,2 54,5

Muut rahastot - - 0,6 0,6

60,2 54,5 60,8 55,1

Edellisten tilikausien voitto (tappio) - - -58,8 -52,0

Tilikauden voitto (tappio) 3,0 5,8 3,6 -1,0

86,3 83,3 28,6 25,0

vähemmistöosuudet - - 15,5 19,3

Tilinpäätössiirtojen kertymä

Poistoero 2,7 2,5 - -

2,7 2,5 - -

vakuutustekninen vastuuvelka

Vakuutusmaksuvastuu 13 795,8 13 040,7 13 795,8 13 040,7

Korvausvastuu 11 790,0 11 164,7 11 790,0 11 164,7

25 585,9 24 205,5 25 585,9 24 205,5

velat

Ensivakuutustoiminnasta 21,5 16,8 21,5 16,8

Muut velat 2 688,3 2 618,5 2 667,9 2 596,7

2 709,8 2 635,3 2 689,4 2 613,5

siirtovelat 381,3 430,9 381,8 431,3

vastattavaa yhteensä 28 766,0 27 357,4 28 701,2 27 294,6
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RaHoiTuSlaSkelma
emoyhTiö konserni

milj. € 2012 2011 2012 2011

liiketoiminnan rahavirta

Voitto (tappio) varsinaisesta toiminnasta 3,3 5,9 2,0 -0,7

Oikaisut

Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos 1 380,4 -451,9 1 380,4 -451,9

Sijoitusten arvonalentumiset ja arvonkorotukset 447,4 1 468,7 439,6 1 464,7

Suunnitelman mukaiset poistot 12,6 12,1 63,8 61,4

Muut oikaisut -833,0 -172,7 -832,7 -172,3

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 010,7 862,0 1 053,1 901,2

Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) -724,5 -243,0 -741,4 -239,8

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) 25,0 534,5 26,5 546,2

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 311,2 1 153,5 338,1 1 207,6

Maksetut välittömät verot -5,5 -6,8 -5,9 -7,3

Rahavirta ennen satunnaisia eriä 305,8 1 146,7 332,2 1 200,3

liiketoiminnan rahavirta 305,8 1 146,7 332,2 1 200,3

investointien rahavirta

Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat) -16 325,5 -18 377,1 -16 333,2 -18 368,5

Luovutustulot sijoituksista (pl. rahavarat) 16 679,9 17 226,2 16 664,8 17 163,8

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä 
muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto) -1,7 -6,1 -1,4 -5,4

investointien rahavirta 352,7 -1 157,1 330,3 -1 210,1

rahoituksen rahavirta

Maksetut takuupääoman korot ja muu voitonjako 0,0 -1,4 0,0 -1,4

Takuupääoman takaisinmaksaminen  - -23,9  - -23,9

rahoituksen rahavirta 0,0 -25,4 0,0 -25,4

rahavarojen muutos 658,4 -35,7 662,5 -35,2

rahavarat tilikauden alussa 247,1 282,8 248,4 283,6

rahavarat tilikauden lopussa 905,5 247,1 910,9 248,4
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TilinpääTökSen liiTeTieDoT
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Tilinpäätös laaditaan kirjanpito-, osakeyhtiö- ja vakuutusyhtiö-
lain sekä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain mukaisesti. 
Lisäksi tilinpäätöksessä noudatetaan sosiaali- ja terveysminis-
teriön asetusta vakuutusyhtiön tilinpäätöksestä ja konserniti-
linpäätöksestä, sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia las-
kuperusteita 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 eli-
minoidaan yhtiöiden väliset saamiset ja velat, tuotot ja kulut, 
voitonjako sekä keskinäinen osakeomistus. Vuoden aikana han-
kitut tytäryhtiöt yhdistellään hankintahetkestä lähtien ja vuo-
den aikana myydyt yhtiöt yhdistellään myyntihetkeen saakka. 
Tuloksesta ja omasta pääomasta erotetaan vähemmistön osuus 
omaksi eräkseen.

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

Kiinteistötytäryhtiöosakkeisiin tehdyt arvonalentumiset, 
arvonalentumisen palautukset ja arvonkorotukset on peruu-
tettu konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Vastaavat kirjaukset on 
käypien arvojen puitteissa kohdistettu konsernitaseessa tytär-
yhtiöiden omistamille kiinteistöille.

Osakkuusyritykset eli yritykset, joiden osakkeiden tuotta-
masta äänimäärästä Ilmarisen konsernin omistus on 20–50 
prosenttia, yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuus-
menetelmällä. 

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 han-
kintamenoon on lisätty konsernin osuus hankinnan jälkeen 
kertyneistä tuloksista.

Sijoitusten kirjanpitoarvo
Rakennukset ja rakennelmat esitetään taseessa suunnitelma-
poistoilla vähennetyn hankintamenon määräisinä, tai ne on 
kirjattu sitä alempaan käypään arvoon. Hankintamenoon sisäl-
lytetään hankinnasta aiheutuneet muuttuvat menot. Kiinteis-
töosakkeet sekä maa- ja vesialueet esitetään taseessa hankin-
nasta aiheutuneiden muuttuvien menojen tai niitä alemman 
käyvän arvon määräisinä. Joidenkin kiinteistösijoitusten arvoja 
on aiempina vuosina korotettu. Suunnitelmapoisto vähenne-
tään myös rakennuksiin kohdistuvista tuloutetuista arvonkoro-
tuksista.

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 vaihte-
lusta aiheutuvia arvonmuutoksia ei kuitenkaan kirjata. Rahoi-
tusmarkkinavälineiden nimellisarvon ja hankintamenon erotus 
jaksotetaan korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi rahoitus-
markkinavälineen juoksuaikana. Vastaerä merkitään hankinta-
menon lisäykseksi tai vähennykseksi. 

Hankintameno on laskettu lajikohtaisesta keskihinnasta. 
Käyttöomaisuudeksi katsottavat osakkeet ja osuudet esite-

tään taseessa pysyvillä arvonalennuksilla vähennetyn hankinta-
menon määräisenä. Hankintameno lasketaan fifo-menetelmää 
käyttäen.

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

Sijoituksista aikaisemmin tehdyt arvonalennukset palaute-
taan tulosvaikutteisesti hankintamenoon käyvän arvon nousua 
vastaavalta 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 
osa valuuttajohdannaisista, jotka olivat tilinpäätöshetkellä 
tehokkaita suojauksia, on käsitelty riskiä pienentävinä. Johdan-
naissopimukset merkitään taseeseen hankintamenon määräi-
sinä tai sitä alempaan käypään arvoon sopimuskohtaisesti tai 
sopimuskokonaisuuksina, jos yksittäiset sopimukset on määri-
telty tekohetkellä kuuluvaksi samaan johdannaisstrategiaan. 
Suljettujen ja erääntyneiden sekä sellaisten johdannaisten, joi-
den 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. Rahoitusvakuus-
lain mukaisessa siirrossa käteisenä saatu vakuus on kirjattu 
velaksi ja vakuudeksi annettu käteinen on kirjattu saamiseksi.

Tiedot tilinpäätöshetkellä lainaksi otetuista arvopapereista ja 
lainauksen vakuudeksi annetuista panteista on kerrottu tilin-
päätöksen liitetiedoissa. Lyhyeksi myydyt arvopaperit on mer-
kitty taseeseen lyhytaikaiseksi velaksi myyntihinnan tai sitä kor-
keamman tilinpäätöshetken markkinahinnan määräisenä.

Muun omaisuuden kuin sijoitusten 
kirjanpitoarvo
Aineettomat hyödykkeet ja kalusto esitetään taseessa suunni-
telmapoistoilla vähennetyn hankintamenon määräisinä. Han-
kintamenoon sisällytetään hankinnasta ja valmistuksesta 
aiheutuneet muuttuvat menot.

Vakuutusmaksusaamiset ja muut saamiset merkitään tasee-
seen nimellisarvoon tai tätä alempaan todennäköiseen arvoon.
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Suunnitelmapoistojen perusteet
Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poisto-
suunnitelmaa. Rakennusten ja rakennelmien suunnitelman 
mukaiset poistot on laskettu rakennuskohtaisesta hankintame-
nosta ja tuloutetusta arvonkorotuksesta rakennuksen arvioidun 
taloudellisen käyttöiän mukaan tasapoistoin. Uusina hankittu-
jen 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 hankin-
tamenosta hyödykeryhmän arvioidun taloudellisen käyttöiän 
mukaan tasapoistoin.

Poistoajat ovat:
Aineettomat oikeudet 
(atk-ohjelmien käyttöoikeudet) 5–10 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 hyödykkei-
den arvonkorotusten vastaerät kirjataan tuloslaskelmaan ja 
käyttöomaisuudeksi katsottavien hyödykkeiden arvonkorotus-
ten vastaerät arvonkorotusrahastoon. Jos arvonkorotus osoit-
tautuu aiheettomaksi, tuloutettu arvonkorotus oikaistaan 
tulosvaikutteisesti ja rahastoitu arvonkorotus peruutetaan 
taseessa. 

Rakennusten tuloutettu arvonkorotus poistetaan suunnitel-
man mukaan.

Sijoitusten käypä arvo ja arvostuserot
Tilinpäätöksen liitetiedoissa kerrotaan tase-eräkohtaisesti sijoi-
tusten jäljellä oleva hankintameno sekä sijoitusten ja johdan-
naissopimusten kirjanpitoarvo ja käypä arvo. Kahden ensiksi 
mainitun arvon erotus muodostuu sijoitusten arvonkorotuk-
sista. 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 
perustana ovat alueelliset kauppahintatilastot. Arvioinnissa on 
otettu huomioon mm. kiinteistön käyttötarkoitus, kunto sekä 
olemassa olevat vuokrasopimukset ja vallitseva markkinavuok-
rataso. Kiinteistösijoitusten vuosittaiseen käyvän arvon määrit-
tämiseen osallistuvat ulkopuoliset kiinteistöarvioijat ja yhtiön 
omat asiantuntijat.

Noteerattujen osakkeiden käypänä arvona käytetään vuoden 
viimeisintä ostokurssia tai sen puuttuessa kaupankäyntikurssia. 
Sijoitusrahasto-osuuksien käypänä arvona on käytetty vii-
meisintä saatavissa ollutta hallinnointiyhtiön ilmoittamaa 

rahasto-osuuden arvoa. Pääomarahasto-osuuksien käypänä 
arvona on käytetty hallinnointiyhtiön ilmoittamaa arviota 
rahaston käyvästä arvosta tai sen puuttuessa hankintamenoa.

 Muiden osakkeiden ja osuuksien käypänä arvona pidetään 
jäljellä olevaa hankintamenoa tai todennäköistä luovutushintaa 
tai substanssiin pohjautuvaa arvoa.

Rahoitusmarkkinavälineiden käypä arvo perustuu ensisijai-
sesti markkinahintoihin. Ellei markkinahintaa ole saatavissa tai 
sijoituksen käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä, käy-
tetään ulkopuolisten tahojen antamia arvostuksia tai käypä arvo 
lasketaan käyttäen yleisesti hyväksyttyjä markkinahinnan las-
kentamalleja tai käypänä arvona käytetään hankintahintaa.

Johdannaissopimusten käypänä arvona käytetään pääsään-
töisesti markkinahintaa tai vastapuolen arvioimaa todennä-
köistä luovutushintaa. Tarkempi selvitys johdannaisten käyvän 
arvon määritysmenetelmistä on esitetty tilinpäätöksen liitetie-
doissa kohdassa 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 
maksettavana olevista eläkkeistä yhtiölle aiheutuvaa vastuuta.

Vastuuvelka on laskettu sosiaali- ja terveysministeriön vah-
vistamien laskuperusteiden mukaisesti.

Vakuutusmaksuvastuuseen sisältyy osittamaton lisävakuutus-
vastuu, joka on toimintapääomaan luettava erä, sekä ositettu 
lisävakuutusvastuu, joka sisältää vakuutuksenottajille tuleviin 
asiakashyvityksiin varatun määrän. Vuodesta 2007 alkaen 
vakuutusmaksuvastuuseen sisältyy osaketuottosidonnainen 
lisävakuutusvastuu, jonka määrä riippuu eläkelaitosten osake-
sijoitusten keskimääräisestä tuotosta. Osaketuottoihin sidottu 
osuus vastuuvelasta on 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 mää-
rittelevät lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan yhtiön tili-
kauden kirjanpidollisen tuloksen käytön erikseen tasoitusvas-
tuun muutokseen, osittamattoman ja ositetun lisävakuutusvas-
tuun muutokseen sekä tuloslaskelman voittoon.

Liitetietona esitetään yhtiön oman pääoman jakautuminen 
takuupääoman omistajien ja vakuutuksenottajien kesken sekä 
laskelma voitonjakokelpoisista varoista. Vuonna 2011 tapahtu-
neen takuupääoman takaisinmaksun jälkeen kaikki yhtiön velat 
ylittävät varat kuuluvat vakuutuksenottajille osana vakuutus-
kantaa.

Toimintapääoma 
Finanssivalvonta valvoo vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta. 
Keskeisimpänä mittarina käytetään toimintapääomaa, jolla 
tarkoitetaan käypään arvoon arvostettujen varojen ja velkojen 
erotusta. Vastuuvelkaan ei tällöin lueta em. osittamatonta lisä-
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vakuutusvastuuta, jolla varaudutaan sijoitustoiminnan riskei-
hin. Lisäksi määräaikaisen lainsäädännön perusteella vuosina 
2008–2012 osa vastuuvelkaan sisältyvästä tasausvastuusta 
rinnastetaan toimintapääomaan. 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 tilikau-
sien suoriteperusteiset verot.

Konsernitaseessa vapaaehtoiset varaukset ja kertynyt poisto-
ero 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 tapahtu-
mapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoinna olevat ulko-
maanrahan määräiset saamiset ja velat sekä sijoitusten käyvät 
arvot muutetaan Suomen rahaksi käyttäen Euroopan keskus-
pankin julkaisemia euron tilinpäätöspäivän viitekursseja. Sekä 
tilikaudella että tilinpäätöksessä syntyneet kurssivoitot ja -tap-
piot merkitään tuloslaskelmaan ao. tulojen ja menojen oikaisu-
eriksi tai sijoitustoiminnan tuotoiksi ja kuluiksi, mikäli kurs-
sierot liittyvät rahoitustapahtumiin.

Toimintokohtaiset liikemenot ja poistot
Liikekulut sekä kaluston ja pitkävaikutteisten menojen poistot 
sisällytetään toimintokohtaisesti tuloslaskelman eriin. Korva-
usten ja työkyvyn ylläpidon hoitamiseen liittyvä kuluosuus 
sisällytetään maksettuihin korvauksiin ja sijoitusten hoitami-
seen 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 sijoitustoi-
minnan kuluina.

Henkilökunnan eläkejärjestelyt
Henkilökunnan sekä hallituksen ja hallintoneuvoston luotta-
mustoimessa olevien henkilöiden eläketurva on järjestetty 
TyEL-vakuutuksella. Sitä on täydennetty vapaaehtoisilla lisä-
vakuutuksilla. Johdon eläkejärjestelyt on selostettu liitetiedossa.

Tilivuoteen kohdistuvat eläkemenot on kirjattu suoriteperus-
teisesti kuluiksi.

Tunnusluvut ja analyysit
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ja analyysit on 
laskettu ja esitetty Finanssivalvonnan liitetietoja koskevien 
määräysten mukaisesti.

Sijoitustoiminnan ja vakavaraisuuden tunnusluvut ja analyy-
sit 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 käyte-
tään ns. Modified Dietz -kaavaa, jossa sitoutunut pääoma las-
ketaan lisäämällä kauden alun markkina-arvoon kauden aikai-
set kassavirrat painotettuina sillä suhteellisella osuudella koko 
kauden pituudesta, joka on jäljellä tapahtumapäivästä tai 
tapahtumakuukauden puolivälistä kauden loppuun.
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TuloSlaSkelman ja TaSeen 
liiTeTieDoT
milj. € 2012 2011

vakuuTusmaksuTulon eriTTely

Ensivakuutus

TyEL:n mukainen perusvakuutus

Työnantajan osuus 2 850,2 2 712,0

Työntekijän osuus 909,8 780,3

3 760,1 3 492,3

TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 3,3 3,4

YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus 286,5 257,2

4 049,8 3 752,9

Valtion eläkerahastoon suoritettava siirtymämaksu -29,9 -25,7

Jälleenvakuutus 0,0 0,0

vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta 4 020,0 3 727,2

Jälleenvakuuttajien osuus -0,7 -1,7

vakuutusmaksutulo 4 019,3 3 725,5

Vakuutusmaksutulosta vähennetyt erät

Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista

TyEL -12,7 -13,1

YEL -2,5 -2,5

-15,2 -15,6

  

makseTTujen korvausTen eriTTely, emoyhTiö

Ensivakuutus

Maksettu eläkkeensaajille

TyEL:n mukainen perusvakuutus 3 472,7 3 202,7

TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 60,6 59,5

YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus 311,9 289,3

YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 1,5 1,5

3 846,8 3 553,0

Maksettu/saatu vastuunjakokorvauksia

TyEL-eläkkeet 153,4 190,3

YEL-eläkkeet -15,5 -14,2

Osuus työttömyysvakuutusrahaston (TVR) vakuutusmaksusta ja 
palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannustenjaosta -127,4 -142,9

YEL:n valtion osuus -8,6 -17,0

VEKL:n valtion korvaus -0,2 -0,1

1,6 15,9

3 848,4 3 568,9

Jälleenvakuutus 0,0 0,0

Korvaustoiminnon hoitokulut 28,9 25,1

Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut 5,1 5,2

maksetut korvaukset ennen jälleenvakuuttajien osuutta 3 882,5 3 599,2

Jälleenvakuuttajien osuus -0,7 -1,6

maksetut korvaukset yhteensä 3 881,8 3 597,6
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emoyhTiö konserni

milj. € 2012 2011 2012 2011

sijoiTusToiminnan neTToTuoTon eriTTely

sijoitustoiminnan tuotot

Tuotot sijoituksista saman konsernin yrityksiin

Osinkotuotot 0,4 0,4 - -

0,4 0,4 - -

Tuotot sijoituksista omistusyhteysyrityksiin

Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) - - 1,2 2,9

Osinkotuotot muilta omistusyhteysyrityksiltä 0,6 1,3 0,3 0,5

Korkotuotot muilta omistusyhteysyrityksiltä 6,0 6,2 6,0 6,2

6,7 7,5 7,6 9,7

Tuotot kiinteistösijoituksista

Korkotuotot

Saman konsernin yrityksiltä 25,2 21,9 - -

Muilta kuin saman konsernin yrityksiltä 2,6 2,7 3,0 2,7

Muut tuotot

Saman konsernin yrityksiltä 1,4 1,4 - -

Muilta kuin saman konsernin yrityksiltä 200,0 187,8 205,8 193,2

229,2 213,8 208,8 195,9

Tuotot muista sijoituksista

Osinkotuotot muilta kuin saman konsernin yrityksiltä 307,2 331,0 307,2 331,0

Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 0,6 6,5 - -

Korkotuotot muilta kuin saman konsernin yrityksiltä 325,3 443,3 325,3 443,3

Muut tuotot muilta kuin saman konsernin yrityksiltä 936,2 958,1 936,2 958,1

1 569,3 1 738,9 1 568,7 1 732,4

yhteensä 1 805,6 1 960,7 1 785,1 1 938,0

arvonalentumisten palautukset 322,9 128,2 321,7 128,4

myyntivoitot 7 360,0 8 775,8 7 360,2 8 775,8

yhteensä 9 488,6 10 864,7 9 466,9 10 842,2

    

sijoitustoiminnan kulut

kulut kiinteistösijoituksista -125,2 -122,2 -65,2 -63,4

kulut muista sijoituksista -781,1 -1 043,1 -781,0 -1 043,1

korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut

Saman konsernin yrityksille -1,0 -1,0 - -

Muille kuin saman konsernin yrityksille -44,8 -27,9 -44,8 -27,9

-45,8 -28,9 -44,8 -27,9

yhteensä -952,1 -1 194,2 -891,0 -1 134,4

arvonalentumiset ja poistot 

Arvonalentumiset -770,3 -1 596,9 -761,3 -1 593,0

Rakennusten suunnitelmapoistot -11,1 -10,6 -62,3 -59,9

-781,5 -1 607,5 -823,5 -1 652,9

myyntitappiot -6 521,6 -8 596,3 -6 521,6 -8 596,3

yhteensä -8 255,2 -11 398,0 -8 236,1 -11 383,6

sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkorotuksia ja niiden oikaisua 1 233,4 -533,2 1 230,8 -541,4

sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa 1 233,4 -533,2 1 230,8 -541,4
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emoyhTiö konserni

milj. € 2012 2011 2012 2011

liikekulueriTTelyT

kokonaisliikekulut toiminnoittain

maksetut korvaukset

Korvaustoiminnon hoitokulut 28,9 25,1 28,5 24,9

Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut 5,1 5,2 5,1 5,2

34,1 30,3 33,7 30,1

liikekulut

Vakuutusten hankintamenot:

Ensivakuutuksen palkkiot 1,0 0,8 1,0 0,8

Muut vakuutusten hankintamenot 20,5 15,8 20,3 15,8

21,5 16,6 21,4 16,5

Vakuutusten hoitokulut 41,7 36,4 41,0 36,2

Hallintokulut:

Lakisääteiset maksut:

ETK:n kustannusosuus 7,9 10,9 7,9 10,9

Oikeushallintomaksu 0,8 0,8 0,8 0,8

FIVA:n valvontamaksu 0,6 0,7 0,6 0,7

9,3 12,3 9,3 12,3

Muut hallintokulut 15,6 16,7 15,6 16,6

88,1 82,0 87,3 81,7

sijoitustoiminnan kulut

Kulut kiinteistösijoituksista 2,5 1,9 2,4 1,9

Kulut muista sijoituksista 18,4 15,5 18,3 15,5

20,9 17,4 20,7 17,4

muut kulut 1,0 1,2 1,0 1,2

kokonaisliikekulut yhteensä 144,0 130,9 142,6 130,3

henkilösTöä ja ToimielinTen jäseniä koskevaT liiTeTiedoT

henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 34,5 34,2 39,1 38,7

Eläkekulut 7,0 7,0 7,9 7,9

Muut henkilösivukulut 1,8 2,1 2,1 2,3

Varausten muutos *) 4,3 -0,5 4,3 -0,6

yhteensä 47,5 42,7 53,4 48,3

johdolle maksetut palkat ja palkkiot luontaisetuineen

Toimitusjohtajat ja heidän sijaisensa 1,1 1,2 1,2 1,3

Hallitusten jäsenet ja varajäsenet 0,4 0,4 0,4 0,4

Hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet 0,1 0,1 0,1 0,1

yhteensä 1,6 1,7 1,7 1,8

johdon eläkesitoumukset

Ilmarisen toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen eläkeikä on 62 vuotta. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat 19.12.2012 sopineet, että toimitusjohtajan työ-
suhde jatkuu vuoden 2015 kevääseen, jolloin toimitusjohtaja on 63-vuotias. Toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen on otettu vapaaehtoinen lisäeläkevakuu-
tus, joka on etuusperusteinen. Toimitusjohtajan lisäeläkkeen karttuminen päättyy siihen, kun hän täyttää 62 vuotta 12.12.2013. Kokonaiseläke, joka koostuu 
työeläkkeestä ja lisäeläkkeestä, on 60 prosenttia lisäeläkkeen perusteena olevasta palkasta. Lisäeläkkeen perusteena oleva palkka lasketaan nykyisen työ-
suhteen viiden viimeisen täyden vuoden vuosiansioiden perusteella.

henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 542 545 612 617

Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastus 0,2 0,2 0,2 0,3

Veroneuvonta 0,0 0,0 0,0 0,0

Muut palvelut 0,1 0,0 0,1 0,0

*) Varausten muutos 2012 sisältää oikaisun vuosilta 2010–2011.
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milj. € 31.12.2012 31.12.2011

sijoiTukseT

sijoiTusTen käypä arvo ja arvosTusero, 
emoyhTiö

jäljellä oleva 
hankintameno

kirjanpito-
arvo käypä arvo

jäljellä oleva 
hankintameno

kirjanpito-
arvo käypä arvo

Kiinteistösijoitukset

Kiinteistöt 425,4 425,4 642,2 428,7 428,7 621,7

Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä 815,6 819,8 1 318,0 830,0 834,2 1 276,1

Kiinteistöosakkeet omistusyhteysyrityksissä 43,9 43,9 53,1 13,1 13,1 19,0

Muut kiinteistöosakkeet 6,3 6,3 7,8 6,8 6,8 7,2

Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä 911,9 911,9 911,9 788,2 788,2 788,2

Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä 13,2 13,2 13,2 14,0 14,0 14,0

Sijoitukset saman konsernin yrityksissä

Osakkeet ja osuudet 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä

Osakkeet ja osuudet 45,1 45,1 45,9 32,1 32,1 32,1

Lainasaamiset 184,6 184,6 184,6 192,0 192,0 192,0

Muut sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 11 605,1 11 605,5 13 584,8 12 009,4 12 009,7 13 278,1

Rahoitusmarkkinavälineet 8 522,2 8 522,2 8 780,7 7 801,0 7 801,0 7 847,8

Kiinnelainasaamiset 699,9 699,9 699,9 901,7 901,7 901,7

Muut lainasaamiset 1 449,2 1 449,2 1 449,2 1 680,2 1 680,2 1 680,2

24 722,7 24 727,3 27 691,4 24 697,2 24 701,7 26 658,2

      

Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno 
sisältää:

korkotuotoiksi (+) tai niiden vähennykseksi (-) jaksotettua 
nimellisarvon ja hankintamenon erotusta -51,0 -21,0

Kirjanpitoarvo sisältää

Tuloutettuja arvonkorotuksia 4,6 4,6

arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus) 2 964,2 1 956,5

johdannaisTen käypä arvo ja arvosTusero, 
emoyhTiö

kirjanpito-
arvo käypä arvo

kirjanpito-
arvo käypä arvo

ei-suojaavien johdannaisten käypä arvo ja arvostusero

Muut saamiset

Johdannaisten hintaero 20,8 0,0 56,6 0,0

Ennakkomaksut optiosopimuksista 1 432,2 2 109,8 1 161,9 2 043,4

Muut velat

Johdannaisten hintaero -47,2 0,0 -66,7 0,0

Ennakkomaksut optiosopimuksista -315,5 -233,0 -512,1 -457,1

Muut siirtosaamiset ja -velat

Futuuri-, termiini- ja tuotonvaihtosopimukset -311,9 133,4 -237,3 238,4

778,5 2 010,3 402,4 1 824,8

arvostusero yhteensä 1 231,9 1 422,4
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osakkeeT ja osuudeT, emoyhTiö 31.12.2012 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 37,2 38,0

Russia Invest B.V. 54 450 27,23/27,23 0,1 0,1

Vakuutusosakeyhtiö Garantia 15 777 26,30/26,30 7,3 7,3

yhteensä 45,1 45,9

muuT sijoiTukseT

osakkeet ja osuudet

kotimaiset yhtiöt, noteeratut

Affecto Oyj 919 000 4,27 2,7 2,7

Ahlstrom Oyj 332 674 0,71 4,4 4,4

Alma Media Oyj 1 100 000 1,46 5,0 5,0

Amer Sports Oyj 4 173 564 3,52 35,8 46,8

Aspo Oyj 1 288 601 4,16 8,2 8,2

Atria Oyj 90 000 0,32/0,08 0,6 0,6

Basware Oyj 1 471 407 11,38 26,5 29,8

Biotie Therapies Oyj 16 732 271 3,70 6,7 6,7

CapMan Oyj 7 178 500 8,52/5,28 6,0 6,0

Cargotec Oyj 1 329 255 2,07/0,89 26,5 26,5

Citycon Oyj 29 344 735 8,98 75,4 75,4

Comptel Oyj 2 736 368 2,56 1,1 1,1

Cramo Oyj 346 931 0,83 2,7 2,7

Digia Oyj 1 000 000 4,79 2,6 2,6

Elisa Oyj 4 805 522 2,87 73,0 80,3

Exel Composites Oyj 689 400 5,79 2,3 4,0

F- Secure Oyj 8 839 432 5,57 13,6 13,6

Finnair Oyj 2 025 564 1,58 4,8 4,8

Finnlines Oyj 4 953 667 10,58 38,6 38,6

Fiskars Oyj Abp 1 675 871 2,04 21,0 27,9

Fortum Oyj 12 115 079 1,43 171,3 171,3

HKScan Oyj 218 298 0,40/0,14 0,8 0,8

Huhtamäki Oyj 2 838 832 2,65 32,9 34,8

Ilkka-Yhtymä Oyj 606 397 2,36/2,37 2,7 3,1

Kemira Oyj 6 450 143 4,15 73,9 75,9

Kesko Oyj 2 809 777 2,85/1,41 69,3 69,3

KONE Oyj 2 680 910 1,03/0,44 87,5 149,6

Konecranes Oyj 2 174 664 3,44 48,7 55,5

Lassila & Tikanoja Oyj 1 547 803 3,99 18,0 18,0

Lemminkäinen Oyj 345 869 1,76 4,9 4,9

Lännen Tehtaat Oyj 53 800 0,85 0,6 0,8

Marimekko Oyj 265 419 3,28 2,9 3,8

Martela Oyj 335 400 8,07/2,14 1,7 1,7

Metso Oyj 3 756 964 2,50 111,1 120,3

Metsä Board Oyj 13 347 625 4,07/7,90 29,4 29,4

Neste Oil Oyj 6 051 486 2,36 59,1 59,1

Nokia Oyj 71 219 299 1,90 187,9 208,4

Nokian Renkaat Oyj 3 789 890 2,87 111,3 113,9

Okmetic Oyj 1 549 985 8,97 6,6 7,8

Olvi Oyj 779 026 3,75/0,85 4,8 15,2

Oral Hammaslääkärit Oyj 450 000 5,15 1,4 1,4

Oriola-KD Oyj 5 145 792 3,40/4,96 9,3 11,5

Orion Oyj 3 084 537 2,18/4,16 41,7 67,9

Outokumpu Oyj 80 153 368 3,86 63,6 63,6
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osakkeeT ja osuudeT, emoyhTiö 31.12.2012 kpl
osuus osakkeista/

äänistä, %
kirjanpitoarvo,

milj. €
käypä arvo, 

milj. €

Outotec Oyj 2 440 935 5,33 65,8 103,4

PKC Group Oyj 2 202 923 10,23 19,7 34,0

Pohjola Pankki Oyj 31 955 142 10,00/5,42 239,9 358,2

Ponsse Oyj 392 666 1,40 2,3 2,3

Pöyry Oyj 5 426 977 9,08 15,9 15,9

Raisio Oyj 5 452 178 3,30/0,67 13,5 16,7

Ramirent Oyj 3 295 154 3,03 20,5 20,5

Rapala VMC Oyj 883 899 2,24 4,3 4,3

Rautaruukki Oyj 1 332 210 0,95 7,9 7,9

Sampo Oyj 5 595 367 1,00/0,99 110,7 136,1

Sanoma Oyj 4 032 220 2,48 29,9 29,9

Sievi Capital Oyj 580 000 0,96 0,5 0,5

Siili Solutions Oyj 71 000 4,54 0,5 0,5

Sponda Oyj 27 052 730 9,56 78,4 97,4

SRV Yhtiöt Oyj 308 003 0,84 1,0 1,0

Stockmann Oyj Abp 860 269 1,19/0,74 11,8 11,8

Stonesoft Oyj 724 900 1,14 1,0 1,0

Stora Enso Oyj 13 512 490 1,71/1,89 72,1 72,1

Suominen Oyj 26 422 103 10,74 9,2 9,2

Talentum Oyj 4 308 383 9,73 5,0 5,0

Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj 16 751 914 6,15 20,8 20,8

Technopolis Oyj 7 921 177 10,48 26,4 29,9

Teleste Oyj 953 854 5,09 3,9 3,9

Tieto Oyj 2 697 859 3,73 36,9 40,2

Tikkurila Oyj 4 619 940 10,47 67,6 67,6

Tulikivi Oyj 1 902 380 5,12/1,55 1,0 1,0

UPM-Kymmene Oyj 10 961 980 2,08 96,5 96,5

Uponor Oyj 1 402 052 1,92 13,5 13,5

Vacon Oyj 858 968 5,62 22,7 34,5

Vaisala Oyj 660 000 3,62/0,80 10,5 10,5

Wärtsilä Oyj Abp 3 909 525 1,98 79,8 127,6

YIT Oyj 3 774 568 2,97 42,7 55,7

Muut 3 119 266 1,2 1,2

yhteensä 2 632,2 3 106,3

kotimaiset yhtiöt, noteeraamattomat

Aloitusrahasto Vera Oy 1 500 3,12 2,6 2,6

Arek Oy 2 520 000 18,00 2,5 2,5

DNA Oy 424 689 4,42 40,3 40,3

EcoStream Oy 147 315 5,25 2,0 2,0

Ekokem Oy Ab 490 700 13,94 19,6 19,6

Enfo Oyj 11 202 1,90 0,8 0,9

Faron Pharmaceuticals Oy 40 384 2,78 1,0 1,0

Fingrid Oyj 661 19,88/17,15 135,7 222,0

GreenStream Network Oyj 1 200 000 19,87 0,6 0,6

Holiday Club Resorts Oy 195 121 7,52 4,0 4,0

Keliber Oy 47 415 12,97 1,2 1,2

Mediverkko Yhtymä Oy 600 000 5,44 3,0 3,0

Osuuskunta KPY 761 900 13,73 12,1 12,1

PHP Holding Oy 3 568 1,76/0,22 3,7 3,7

Pohjolan Voima Oy 1 500 000 4,13 70,7 70,7

Porasto Oy 2 080 12,82 0,6 0,6

PRT-Forest Oy 6 000 10,02 3,6 3,6

SATO Oyj 8 135 145 15,95 30,2 105,8

SSP Yhtiöt Oy 1 093 1,14 0,6 0,6

Tornator Oy 375 000 7,50 6,0 31,0

VVO-yhtymä Oyj 1 332 330 18,00 36,2 78,1

Muut 15 036 930 3,3 3,3

yhteensä 380,4 609,1
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osakkeeT ja osuudeT,  
emoyhTiö 31.12.2012

kirjanpi-
toarvo,
milj. €

käypä
 arvo, 
milj. €

muuT sijoiTukseT

ulkomaiset yhtiöt, noteeratut

alankomaat

Aegon N.V. 5,0 5,0

Akzo Nobel N.V. 5,5 6,3

Corio NV 2,6 2,6

EADS European Aeronautic Defence and 
Space Company 4,8 8,3

Eurocommercial Properties N.V. 5,3 5,9

ING Groep N.V. ordinary 10,8 10,8

Koninklijke Ahold N.V. 4,9 5,1

Koninklijke KPN NV 5,6 5,6

Koninklijke Philips Electronics N.V 6,3 6,3

STMicroelectronics N.V. 4,4 4,4

Unilever N.V. 4,2 4,7

australia

PanAust Limited 4,0 4,7

Belgia

KBC Bankverzekerings NPV 3,1 4,1

Bermuda

Höegh LNG Holdings Ltd. 3,2 3,3

Seadrill Ltd 2,9 2,9

espanja

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 14,1 14,2

Banco Santander S.A. 19,8 19,8

Gas Natural SDG, S.A. 1,8 2,1

Iberdrola S.A. ordinary 5,3 5,3

Repsol SA 4,4 4,4

Telefonica S.A. 4,0 4,0

iso-Britannia

Amlin PLC 2,2 2,8

Anglo American Plc 5,2 5,2

Antofagasta 0,8 0,8

Arm Holdings Plc 8,9 11,3

Astra Zeneca 14,1 14,4

Aviva Plc. 2,0 2,3

BAE Systems Plc 8,9 8,9

Barclays Plc 11,8 12,7

BG Group Plc ordinary 14,9 14,9

BHP Billiton Plc ordinary 24,3 26,2

BP P.l.c. ordinary UK listing 34,4 34,4

British American Tobacco p.l.c. 3,2 3,2

British Land Co ordinary 7,7 8,6

BT Group Plc 8,4 12,9

Centrica Plc 5,0 6,8

Compass Group Plc 2,4 5,4

Diageo Plc ordinary 3,1 6,2

GlaxoSmithKline Plc ordinary 29,2 29,2

Hammerson PLC 6,2 6,9

HSBC Holding Plc ordinary 35,6 47,1

osakkeeT ja osuudeT,  
emoyhTiö 31.12.2012

kirjanpi-
toarvo,
milj. €

käypä
 arvo, 
milj. €

Land Securities Group plc 10,6 12,0

Lloyds Banking Group plc 6,2 6,2

National Grid Plc. 9,8 11,3

Pearson Plc ordinary 4,9 4,9

Prudential Corporation Plc ordinary 3,5 5,9

Reckitt Benckiser Group Plc 4,7 5,5

Rio Tinto Plc 16,6 20,5

Rolls-Royce Holdings Plc 5,4 10,8

Royal Dutch Shell Class A 53,1 56,4

SABMiller plc 46,5 46,5

Scottish & Southern Energy Plc 4,7 4,7

Smith & Nephew Plc 3,7 4,6

Standard Chartered Plc 0,7 1,0

Tesco Plc 10,0 10,0

Tullow Oil plc 4,7 4,9

Unilever Plc. UK listing 7,7 9,5

William Morrison Supermarkets plc 4,8 4,8

Vodafone Group Plc ordinary 28,9 29,6

Xstrata Plc 14,9 14,9

Muut 0,1 0,1

italia

Assicurazioni Generali Spa 3,7 3,7

Enel S.p.A. 4,8 4,8

ENI Spa registered 16,2 16,2

Fiat Industrial S.p.A 0,6 1,8

Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,9 3,9

Mediobanca Spa 2,3 2,3

Saipem S.p.A. 2,7 2,7

Snam S.p.A 2,1 2,1

Telecom Italia Spa 10,8 10,8

Unicredit SpA 6,5 7,7

Muut 0,0 0,0

itävalta

OMV AG 1,2 1,2

jersey

Experian Group Ltd 4,1 4,1

Shire Plc 1,6 1,6

WPP Group Plc 8,3 10,9

luxemburg

ArcelorMittal S.A. 2,1 2,1

Tenaris S.A. 1,4 1,9

norja

Clavis Pharma ASA 0,5 0,5

DnB ASA 5,8 6,0

Norsk Hydro ASA 4,6 4,6

Norwegian Property ASA 8,2 8,2

Statoil ASA 7,0 7,5

Storebrand ASA 3,1 4,2

Telenor ASA 2,8 3,6

Yara International ASA 4,4 4,6
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osakkeeT ja osuudeT,  
emoyhTiö 31.12.2012

kirjanpi-
toarvo,
milj. €

käypä
 arvo, 
milj. €

portugali

EDP – Energias de Portugal, S.A. 0,7 0,7

Galp Energia, SGPS, S.A 0,9 0,9

ranska

Air Liquide SA 12,5 14,0

Alcatel-Lucent SA 17,1 17,1

Alstom S.A. 0,9 1,1

AXA SA 20,4 20,5

BNP Paribas SA 16,4 16,4

Bouygues SA 1,2 1,2

Carrefour 2,7 3,0

Compagnie de Saint-Gobain 9,8 9,8

Electricite De France 0,9 0,9

GDF Suez (Gaz de France) 5,8 5,8

Klepierre 5,2 6,6

Lafarge SA 3,5 5,2

Lagardere S.C.A. 10,0 11,1

Michelin 6,2 7,1

Pernod-Ricard SA 2,3 2,8

Publicis Groupe 2,2 2,9

Renault SA 2,4 2,4

Sanofi-Aventis SA 22,4 32,8

Schneider Electric SA 6,5 8,1

Societe Generale s.A 14,7 16,2

TotalFinaElf SA 28,9 28,9

Unibail-Rodamco SE 11,7 15,0

Vinci S. A. 4,5 4,5

Vivendi SA 21,8 25,5

Muut 0,2 0,2

ruotsi

Atlas Copco AB 9,1 10,5

Atrium Ljungberg AB 6,6 7,6

Castellum AB 3,9 4,5

Ericsson LM AB B 25,8 28,0

Fabege AB 7,0 8,4

Hennes & Mauritz s.B 14,6 14,6

Hufvudstaden AB-A 5,4 7,5

Intrum Justitia AB 13,2 17,5

Kungsleden AB 3,3 3,3

Nordea Bank AB EUR 40,3 40,3

Nordea Bank AB SEK 79,3 80,8

Sandvik Ab 2,1 2,1

Skandinaviska Enskilda Banken AB s.A 3,1 3,3

Sotkamo Silver AB 1,7 1,7

Svenska Cellulosa AB 3,0 3,8

TeliaSonera AB 99,0 99,6

Volvo Ab s.B 13,9 13,9

Muut 0,3 0,3

saksa

Adidas AG 10,2 10,4

Allianz SE (Societas Europeae),  
registered shares 14,2 19,5

BASF SE 24,6 29,4

Bayer AG 11,6 19,1

Bayerische Motoren Werke AG 3,5 7,7

Beiersdorf Ag 2,5 2,6

Celesio AG 6,6 6,6

osakkeeT ja osuudeT,  
emoyhTiö 31.12.2012

kirjanpi-
toarvo,
milj. €

käypä
 arvo, 
milj. €

Commerzbank Ag ordinary 6,1 6,1

Continental AG 1,1 1,6

Daimler Ag ordinary registered 10,5 13,0

Deutsche Bank Ag, registered shares 16,3 17,3

Deutsche Boerse Ag 2,1 2,1

Deutsche Post AG 10,7 13,9

Deutsche Telekom Ag, registered shares 9,7 9,9

E.On SE 9,1 9,1

GSW Immobilien AG 2,2 3,2

Heidelberger Zement AG 0,8 0,9

Lanxess AG 2,6 3,0

Linde AG 8,3 11,1

MAN SE 1,5 2,6

Metro AG 6,5 6,5

Münchener Rückversicherungs- 
Gesellschaft AG 8,4 10,8

Porsche Automobil Holding SE 2,3 2,3

Rhoen-Klinikum AG 3,9 4,1

RWE Ag 5,1 5,1

SAP Ag ordinary shares 31,9 45,6

Siemens AG 19,6 22,9

Thyssen Krupp Ag 4,0 4,2

Volkswagen AG 5,7 10,3

sveitsi

ABB Ag 15,2 17,2

ABB Ltd 1,6 1,8

Compagnie Financiere Richemont SA s.A 1,3 2,9

Credit Suisse Group AG 10,6 10,6

Holcim Ltd 1,5 1,6

Nestle SA registered 19,4 28,2

Novartis AG registered 38,5 46,5

Roche Holdings AG 25,6 36,3

SGS SA- REG 1,8 2,4

Swiss Re AG 5,1 6,9

Syngenta AG 8,1 12,8

Transocean Ltd. 4,2 4,2

UBS AG registered 13,0 13,5

Zurich Financial Services AG 12,0 14,0

Tanska

A P Moller – Maersk A/S, s.B 6,3 6,3

Den Danske Bank A/S 2,9 3,1

Novo Nordisk A/S s.B 7,2 9,8

viro

Tallinna Vesi AS 0,7 0,7

venäjä

IDGC North-West 2,6 2,6

MRSK Holding of Interregional  
Distribution Network 2,0 3,8

OJSC Moscow Exchange MICEX RTS, 
RUB 53,6 53,6

yhdysvallat

Hewlett-Packard Company 5,9 5,9

Microsoft Corporation 15,2 15,2

NVIDIA Corporation 11,7 11,7

Unisys Corporation 6,1 6,1

yhteensä 1 777,7 1 997,7
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osakkeeT ja osuudeT,  
emoyhTiö 31.12.2012

kirjanpi-
toarvo,
milj. €

käypä
 arvo, 
milj. €

ulkomaiset yhtiöt, noteeraamattomat

luxemburg

Lakeside Network Investments Sarl 60,0 60,0

yhdysvallat

Muut 0,1 0,1

yhteensä 60,1 60,1

Omistusosuudet ulkomaisissa yhtiöissä 0,0001–15,7872 %.

Yli 1 % omistukset yhtiössä:

OJSC Moscow Exchange MICEX RTS, 
RUB 15,79 %

Lakeside Network Investments Sarl 10,00 %

Sotkamo Silver AB 8,48 %

IDGC North-West 3,34 %

Intrum Justitia AB 1,94 %

Clavis Pharma ASA 1,40 %

Norwegian Property ASA 1,30 %

Unisys Corporation 1,06 %

korkorahastot

Apollo Offshore Credit Fund A-Initial 
Series 7,5 7,5

Apollo Offshore Credit Fund Ltd A-02–07 7,2 7,2

AXA IM US Short Duration High Yield $ 
A-class 45,8 66,6

AXA WF US High Yield Bonds USD 1 
CAP 59,4 106,7

BlackRock Eur Instl Cash Series 225,6 225,6

Fidelity Funds – US High Yield 34,4 38,6

Goldman Sach Global High Yield  
Portfolio Class I 183,5 183,5

GS Euro Liquid Reserves Fund (inst.Dist) 464,4 464,4

JPM Euro Liquidity Institutional  
(flex dist.) 412,2 412,2

McDonnell Loan Opportunity Fund 
(Offshore) class A 2,0 2,0

McDonnell Loan Opportunity Fund 
(Offshore) class B 3,0 3,0

Morgan Stanley Euro Liquidity Fund 
(Institutional) 288,2 288,2

New Amsterdam Capital European  
Credit Fund Cl. SC 1,7 1,7

New Amsterdam Capital European  
Credit Fund Class D 2,0 2,0

OP-High Yield Fund A 20,0 27,1

OP-Likvidi A 100,0 100,1

T.Rowe Global High Yield Bond Fund 31,4 57,3

Muut 0,0 0,0

yhteensä 1 888,4 1 993,8

osakerahastot

Aberdeen Global Asian Smaller 
Companies Fund A2 29,0 78,2

Aberdeen Global China Equity 48,6 105,3

Aberdeen Global Sicav Asia Pacific 
Equity A2/C 54,0 112,5

Accendo Capital SICAV 12,9 12,9

Alfred Berg Small Cap Finland B (kasvu) 
rahasto 5,2 12,3

Amundi Asian Growth Institutional Fund 
Class VII 3,5 4,5

osakkeeT ja osuudeT,  
emoyhTiö 31.12.2012

kirjanpi-
toarvo,
milj. €

käypä
 arvo, 
milj. €

AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha 
Fund 25,9 25,9

Bosera China Fund Plc Class 1 6,0 6,0

Capman Public Market Fund FCP-SIF 
Class A 20,7 31,4

Carnegie Global Health Care Fund 24,7 33,8

Carnegie Medical 47,0 70,7

China AMC CSI 300 Index ETF 23,2 25,1

CIP Emerging Markets Equity Fund I 34,4 48,9

DB X TRACKERS MSCI EM LATIN ETF 47,4 47,4

DB X-tracker Asia x-JP 10,4 10,8

DB X-trackers MCSI Pan Euro ETF 25,1 25,3

DB X-trackers MCSI Small Cap ETF 49,7 55,4

DB X-trackers MSCI ETF 23,3 25,0

East Capital Balkan Fund 8,4 8,4

East Capital Bering Balkan Fund USD 2,8 2,8

East Capital Bering Russia Fund class A 8,5 8,5

East Capital Bering Ukraine Fund class 
A Master 1,8 1,8

East Capital Bering Ukraine Fund Class R 6,0 6,0

Evli Greater Russia B 24,2 24,2

FC Global Climate Opportunities 4,7 4,7

FIM Brazil 13,4 13,4

FIM Bric+ 5,0 5,4

FIM Bric+ Small Cap 10,0 10,8

FIM Fenno 4,5 9,4

FIM Russia 8,4 9,1

Fondita Equity Spice 4,7 4,7

Fourton Fokus Suomi 4,2 4,2

Fourton Hannibal 4,0 4,0

Fourton Odysseus A 15,0 20,4

Fourton Stamina A 45,0 64,2

Health Care Select Sector SPDR ETF 
Fund 31,7 39,3

Icecapital European Property Fund B 6,6 6,6

Investec GS Asian Equity 45,0 49,5

Investec Pan Africa Fund I S6 USD 29,6 30,4

iShares MSCI Emerging Markets ETF 185,1 189,8

KJK Fund Baltic States B1 C 2,6 9,3

KJK Fund II, SICAV-SIF, Balkan A 10,0 10,2

Montanaro European Smaller 
Companies, Accum. Class 63,5 74,0

MSCI Europe value ETF 62,4 67,4

MSCI Nordic ETF 108,2 108,3

OP Kehittyvä Aasia 62,8 86,4

OP-Latinalainen Amerikka A 75,0 84,8

OP-Suomi Arvo A 3,3 6,2

OP-Suomi Pienyhtiöt A 12,7 14,1

Osmosis MoRE World Resource 
Efficiency Fund plc 1,9 1,9

PAM USA Fund I 71,6 73,9

Parvest Equity Latin America I 20,2 42,7

PF (Lux) Small Cap Europe-Z 32,8 60,3

PowerShares Global Clean Energy 
Portfolio 6,1 6,1

Prosperity New Russian Generation, 
A share 4,2 5,3

Prosperity New Russian Generation, 
B share 4,2 7,9

Prosperity Quest II Unlisted Limited 20,1 20,1
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osakkeeT ja osuudeT,  
emoyhTiö 31.12.2012

kirjanpi-
toarvo,
milj. €

käypä
 arvo, 
milj. €

Prosperity Russia Domestic Fund A 11,2 13,2

Prosperity Voskhod Fund Limited 41,0 52,5

Relational Investors XX L.P. 47,5 63,5

Russel Japan Equity Fund A Accum 72,8 72,8

Russell Emerging Equity Fund A 147,3 219,2

Seligson & Co Russian Prosperity  
Fund Euro K 46,5 49,1

SPDR S&P 500 ETF Trust 625,4 738,2

Taaleritehdas ArvoRein 10,0 11,1

Taaleritehdas Lyydian Leijona Osake 
Kasvu 14,3 14,3

Timber Capital Forest Fund (A shares) 64,9 78,1

Timber Capital Forest Fund II  
(Ordinary shares) 0,9 0,9

UBS Global Innovators I-A2-Acc 6,5 6,5

Vanguard MSCI Emerging Markets ETF 310,4 331,4

yhteensä 2 919,8 3 579,2

kiinteistörahastot

Aberdeen Indirect Property Partners Asia 17,5 17,5

Aberdeen Real Estate Fund Finland L.P. 56,2 57,3

AEW Value Investors Asia, LP 10,0 10,0

Alternative Property Income Venture 26,1 27,0

ARCH Capital – TRG Asian Partners, LP. 9,8 9,8

CapMan Hotels RE Ky 40,9 40,9

Capman Re II KY 13,2 16,3

Carlyle Europe Real Estate Partners II, 
L.P. 5,4 5,4

Carlyle Europe Real Estate Partners III, 
L.P. 31,3 33,5

Curzon Capital Partners III, LP. 21,4 23,6

ECE European Prime Shopping Centre 
Fund 22,7 25,2

European Office Income Venture 9,2 9,2

European Property Investors Special 
Opportunities 32,0 32,0

European Property Investors, LP 4,9 4,9

European Retail Income Venture 14,8 14,8

Fosca II 19,0 19,0

Franklin Templeton Asian Real Estate 
Fund 30,6 33,1

Frogmore Real Estate Partners, L.P 10,8 10,8

Goodman European Logistics Fund 15,0 15,0

Partners Group Real Estate Secondary 
2009, LP 26,7 31,9

Pradera European Retail Fund 13,2 13,2

Real Estate Fund Finland I Ky 5,4 5,4

Rockspring German Retail Box Fund 18,5 18,5

Sierra Portugal Fund 14,0 14,0

The Archstone German Fund 30,0 31,8

VTBC-Ashmore Real Estate Partners I, 
L.P. 2,6 2,6

yhteensä 501,5 522,8

osakkeeT ja osuudeT,  
emoyhTiö 31.12.2012

kirjanpi-
toarvo,
milj. €

käypä
 arvo, 
milj. €

pääomarahastot *)

Access Capital LP 0,6 0,6

Advent Private Equity Fund III D 0,8 0,8

Alpha Private Equity Fund IV 1,4 1,4

Alpha Private Equity Fund V 14,9 21,3

Antin Infrastructure Partners FCPR 30,5 32,1

Apax Europe V – D, L.P. 3,8 3,8

Apax Europe VI – A, L.P. 16,4 16,4

Apax Europe VII -B, L.P. 61,9 71,0

Apax VIII 6,0 6,0

Apollo Overseas Partners VII, L.P. 28,5 38,8

Arcadia II 5,0 5,0

Arcus European Infrastructure Fund 1 
L.P. 20,9 20,9

Atlas Venture VI 0,8 0,8

Axa Secondary Fund IV L.P. 27,7 38,2

Baltic Investment Fund III L.P 0,7 0,7

BC European Capital IX, LP 26,0 27,3

BC European Capital VIII 18,3 18,4

Bluedrip L.P. 15,0 15,0

Bridgepoint Europe II B 2,0 2,0

Bridgepoint Europe III 18,7 18,7

Bridgepoint Europe IV 31,5 35,9

CapMan Buyout Fund IX 36,1 39,7

CapMan Buyout VIII Fund A L.P. 12,9 16,7

CapMan Mezzanine V Fund FCP-SIF 7,3 8,6

Capman Technology Fund 2007 L.P. 2,2 2,2

Chiron Guernsey Holdings, LP INC 11,0 16,8

Cidron Childsafe Limited 10,0 16,4

Coller International Partners V 17,8 27,8

Consumer Equity Investments Limited 12,3 12,3

CVC Europe V 21,7 27,3

Darwin Private Equity I 9,7 9,7

Dasos Timberland Fund I 12,0 12,0

Doughty Hanson & Co IV, Limited Part-
nership 4 16,0 16,0

Doughty Hanson V 25,5 25,5

EPE Overseas Co-Investors L.P. 6,8 6,8

EQT VI Fund 11,4 11,4

European Mid Market Secondary Fund II 
LP 5,8 7,0

European Mid-Market Secondary Fund I 37,0 44,5

European Strategic Partners 3,3 3,3

GrowHow I Ky 0,7 0,8

HarbourVest Partners VI-Buyout 
Partnership Fund LP 1,4 1,4

HarbourVest Partners VI-Partnership 
Fund L.P. 3,7 3,7

HG Capital 5 7,5 8,2

HgCapital 6 22,5 24,9

Ilmarisen Suomi-Rahasto I Ky 7,1 7,1

Industri Kapital 2000 L.P. I 2,0 2,0

Intera Fund I Ky 7,8 9,4

Inveni Secondaries Fund II Ky 0,6 0,6

Isis IV L.P. 12,2 12,2

Kasvurahastojen Rahasto Ky 4,7 4,7

KKR 2006 Fund L.P. 22,7 22,9

KKR Asian Fund L.P. 15,3 23,9

KKR E2 Investors L.P. 0,9 1,6
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osakkeeT ja osuudeT,  
emoyhTiö 31.12.2012

kirjanpi-
toarvo,
milj. €

käypä
 arvo, 
milj. €

KKR European Fund II, LP 18,9 18,9

KKR European Fund III 28,8 31,5

Lifeline Ventures Fund I Ky 0,9 0,9

Lifeline Ventures III AB 0,5 0,5

MB Equity Fund III Ky 7,4 10,3

MB Equity Fund IV Ky 10,8 10,8

Midinvest Fund II Ky 0,6 0,6

Montagu IV Co-Invest 1 LP 9,2 9,2

Montagu IV LP 15,5 15,5

Mount Kellett Capital Partners (Cayman), 
L.P. 25,7 36,9

Nordic Capital V 11,2 15,0

Nordic Capital VI 33,1 33,1

Nordic Capital VII 63,2 71,0

PAI Europe V FCPR 13,5 15,2

PAI Europe V LP 5,4 5,5

Partners Group European Mezzanine 
2008 35,0 39,4

Permira Europe II LP2 0,8 0,8

Permira Europe III LP 7,7 7,7

Permira IV LP 56,2 57,2

Redtop Co-Invest LP 18,4 18,4

Seedcap Ky 0,6 0,6

Selected Mezzanine Funds I Ky 15,9 16,8

Selected Private Equity Funds I Ky 3,0 3,0

Sentica Buyout III Ky 14,8 19,3

Sentica Kasvurahasto II Ky 1,9 1,9

Silver Lake Partners III L.P. 27,1 28,4

Sponsor Fund II Ky 0,9 0,9

Sponsor Fund III Ky 12,9 13,4

The Fifth Cinven Fund 4,9 4,9

The First European Fund Inv L.P 1,8 1,8

The Fourth Cinven Fund Limited 
Partnership 39,7 46,7

The Third Cinven Fund Limited 
Partnership 2,9 2,9

Towerbrook III 17,1 19,8

Vaaka Partners Buyout I Ky 2,9 2,9

Valhalla Co-Invest L.P. 10,1 13,2

Verdane ETF II SPV Ky 2,1 5,3

Verdane ETF III SPV K/S 1,3 1,3

Veronis Suhler Stevenson 
Communications PartnersIV 5,1 5,1

Muut 2,4 13,2

yhteensä 1 229,7 1 402,7

osakkeeT ja osuudeT,  
emoyhTiö 31.12.2012

kirjanpi-
toarvo,
milj. €

käypä
 arvo, 
milj. €

muut rahastot

Bluecrest Capital International F EUR 20,0 20,5

Brevan Howard Fund B Class Limited 19,4 33,5

Citadel Kensington Global Strategies 
LTD 29,9 42,2

D.E Shaw Composite International Fund 
s. New Issue 23,2 33,9

Davidson Kempner Int. Ltd. - Class C 
Tranche 4 18,4 26,9

HBK Offshore Fund Ltd class C 19,0 23,8

Man Absolute Return Strategies I Ltd: 
Class ARS1|2 5,2 6,0

Och Ziff Europe Overseas Fund Ltd 18,6 24,9

Och-Ziff Asia Overseas Fund, Ltd 10,2 11,7

Palmetto Fund, Ltd. Class D 01Apr2011 0,7 0,9

Palmetto Fund, Ltd. Class D 01Feb2010 1,1 1,1

Palmetto Fund, Ltd. Class D 01Jan2008 11,8 15,6

Palmetto Fund, Ltd. Class D 01Jul2011 1,1 1,4

Palmetto Q4 2012 Sandy Dev. Class D 
01Jan2008 1,5 2,0

Paulson Credit Opportunities Ltd. 2,7 33,8

QVT CSI Offshore A1137 0,7 0,8

QVT Offshore Class 1-NI 1075 14,1 15,0

QVT SLV Offshore Ltd. B1146 2,2 2,5

Shepherd Investments International, Ltd. 
Class BQ 2,4 2,5

Solon Capital Ltd Class S 0,8 1,0

Ursus International Ltd. B/1 8,4 8,4

Vicis Capital Fund (International) 2,7 2,7

Muut 1,6 1,8

yhteensä 215,7 313,0

yhteensä 11 605,5 13 584,8

*) Ei sisällä kiinteistörahastoja. 
Osakkeista ja osuuksista eritelty kirjanpitoarvoltaan yli 0,5 miljoonan euron 
omistukset.
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milj. € 2012 2011

avoimeT arvopaperilainasopimukseT, emoyhTiö

lainaksi otetut arvopaperit

Määrä 1,1 1,8

Käypä arvo 21,2 22,3

Lainaksi otetut osakkeet ovat pörssiosakkeita.
Kaikki lainat ovat alle vuoden mittaisia ja milloin tahansa keskeytettävissä.
Lainauksen vakuudeksi annettujen panttien käypä arvo on esitetty taseen liitetietojen kohdassa  
vakuudet ja vastuusitoumukset.

lainasaamiseT, emoyhTiö

muiden lainasaamisten erittely vakuuden mukaan

Pankkitakaus 466,3 596,9

Takausvakuutus 183,5 157,3

Muu vakuus 253,6 285,9

Vakuudelliset jäljellä oleva hankintameno 903,4 1 040,1

Ei vakuudelliset jäljellä oleva hankintameno 545,8 640,0

Jäljellä oleva hankintameno yhteensä 1 449,2 1 680,2

eläkelainasaamisten yhteismäärä tase-erittäin

Kiinnelainasaamiset 465,4 549,2

Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä  - 0,5

Muut lainasaamiset 689,4 796,0

Jäljellä oleva hankintameno yhteensä 1 154,8 1 345,7

lähipiirilainat

Konserniin kuuluville yhtiöille myönnetyt lainat 149,1 136,7

Osakkuusyrityksille myönnetyt lainat 184,6 191,5

Lainojen laina-ajat ovat 10–29 vuotta ja ne ovat sekä laina-aikana lyhennettäviä että laina-ajan lopussa maksettavia kerta-
lyhenteisiä lainoja. Lainat on pääsääntöisesti sidottu joko kiinteään tai vaihtuvaan TyEL-viitekorkoon.
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emoyhTiö konserni

milj. € 2012 2011 2012 2011

oman pääoman eriTTely

Oma pääoma

Pohjarahasto

1.1. 23,0 - 23,0 -

Siirto muista rahastoista - 23,0 - 23,0

Takuupääoma

1.1. - 23,0 - 23,0

Takuupääoman takaisinmaksaminen - -23,0 - -23,0

23,0 23,0 23,0 23,0

Muut rahastot

Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot

1.1. 54,5 74,9 54,5 74,9

Siirto pohjarahastoon - -23,0 - -23,0

Jaettu takuupääoman korko - -0,6 - -0,6

Varainsiirtovero takuupääoman takaisinmaksamisesta - -0,4 - -0,4

Siirto käyttämättömistä lahjoitusvaroista 0,0 0,0 0,0 0,0

Siirto edellisen tilikauden ylijäämästä 5,7 3,5 5,7 3,5

Muut rahastot - - 0,6 0,6

60,2 54,5 60,8 55,1

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

1.1. 5,8 4,9 -53,0 -47,0

Jaettu takuupääoman korko - -1,1 - -1,1

Lahjoitusvaroihin siirretty -0,1 -0,3 -0,1 -0,3

Siirto yhtiöjärjestyksen mukaisiin rahastoihin -5,7 -3,5 -5,7 -3,5

- - -58,8 -52,0

Tilikauden voitto (tappio) 3,0 5,8 3,6 -1,0

86,3 83,3 28,6 25,0

Oman pääoman jakautuminen ehdotetun voitonjaon jälkeen:

Takuuosuuden omistajien osuus

Takuupääoma - - - -

Ehdotettu voitonjako takuupääoman omistajille - - - -

Vakuutuksenottajien osuus 86,3 83,3 28,6 25,0

Yhteensä 86,3 83,3 28,6 25,0

voitonjakokelpoiset varat, emoyhtiö

Tilikauden voitto (tappio) 3,0 5,8

+ Muut rahastot

Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot 60,2 54,5

Voitonjakokelpoiset varat yhteensä 63,3 60,3
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milj. € 2012 2011

vakuuTusTeknisen vasTuuvelan eriTTely

vakuutusmaksuvastuu

Vastaiset eläkkeet 13 088,5 12 734,3

Osittamaton lisävakuutusvastuu 477,6 406,3

Ositettu lisävakuutusvastuu 62,4 55,2

Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu 167,3 -155,1

vakuutusmaksuvastuu yhteensä 13 795,8 13 040,7

korvausvastuu

Alkaneet eläkkeet 10 804,0 10 167,8

Tasoitusvastuu 986,0 996,9

korvausvastuu yhteensä 11 790,0 11 164,7

vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä 25 585,9 24 205,5

vakuudeT ja vasTuusiToumukseT, emoyhTiö

omasta puolesta annetut vakuudet

Vuokranmaksun vakuudeksi annetut kiinnitykset 0,3 0,3

Johdannaiskaupan vakuudeksi annetut pantit, kirja-arvo

arvopaperit 508,2 508,1

käteinen1) 41,6 8,4

Reposopimusten vakuudeksi annetut pantit, kirja-arvo

arvopaperit 0,0 4,9

Osakelainauksen vakuudeksi annetut pantit, kirja-arvo

käteinen1) 23,0 32,0
1) Rahoitusvakuuslain mukaisessa siirrossa vakuudeksi annetut käteisvakuudet 64,6 miljoonaa euroa sisältyvät tase-erään  
muut saamiset

Rahoitusvakuuslain mukaisessa siirrossa vakuudeksi saadut käteispantit 1 555,1 miljoonaa euroa sisältyvät tase-erään 
muut velat.

Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut

sijoitussitoumukset

Pääomarahastot 1 585,7 1 000,0

Muut sijoitussitoumukset 51,8 52,2

johdannaissopimukset

Ei-suojaavat

Korkojohdannaiset

Futuuri- ja termiinisopimukset

Avoimet, kohde-etuus -965,2 -1 413,2

käypä arvo 0,0 0,0

Optiosopimukset

Avoimet, ostetut, kohde-etuus 14 393,5 27 756,9

käypä arvo 276,2 508,0

Avoimet, asetetut, kohde-etuus -15 865,7 -27 354,7

käypä arvo -225,8 -233,9

Koron- ja luottoriskinvaihtosopimukset

Avoimet, kohde-etuus -5 004,7 -22 847,7

käypä arvo 44,8 140,3
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milj. € 2012 2011

Valuuttajohdannaiset

Termiinisopimukset

Avoimet, kohde-etuus 4 587,1 4 654,9

käypä arvo 5,9 -22,7

Suljetut, käypä arvo 4,1 -0,5

Optiosopimukset

Avoimet, ostetut, kohde-etuus 17 177,2 12 609,6

käypä arvo 1 429,7 1 466,0

Avoimet, asetetut, kohde-etuus -5 239,1 -4 204,5

käypä arvo -222,6 -322,4

Osakejohdannaiset

Futuuri- ja termiinisopimukset

Avoimet, kohde-etuus -1 782,8 -4 099,9

käypä arvo 0,4 43,4

Optiosopimukset

Avoimet, ostetut, kohde-etuus 16 347,7 15 846,9

käypä arvo 614,0 207,5

Avoimet, asetetut, kohde-etuus -911,2 -4 242,6

käypä arvo -29,4 -88,8

Tuotonvaihtosopimukset

Avoimet, kohde-etuus -536,3 -190,6

käypä arvo 1,0 4,8

Muut johdannaissopimukset

Futuuri- ja termiinisopimukset

Avoimet, kohde-etuus 53,2 121,5

käypä arvo 80,6 79,9

Optiosopimukset

Avoimet, ostetut, kohde-etuus 241,9 386,7

käypä arvo 34,9 54,5

Avoimet, asetetut, kohde-etuus 0,0 -109,8

käypä arvo 0,0 -4,7

Tuotonvaihtosopimukset

Avoimet, kohde-etuus 56,8 150,0

käypä arvo -3,4 -6,9

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 ulkopuolis-
ten tahojen antamiin arvioihin käyvistä arvoista. Korko- ja valuuttajohdannaisten käyvät arvot perustuvat markkinanoteera-
uksiin, ulkopuolisten tahojen antamiin arvioihin käyvistä arvoista tai ne on määritelty käyttäen yleisesti tunnettuja teoreetti-
sia hinnoittelumalleja.

yhteisvastuumäärä

Yhtiö kuuluu Osuuspankkikeskus Osk:n edustamaan verovelvollisuusryhmään. Ryhmän jäsenet ovat yhteisvastuullisesti 
vastuussa ryhmän tilitettävästä arvonlisäverosta.

arvonlisäveron tarkistusvastuu 4,5 4,6

leasing- ja vuokravastuut

Seuraavana vuonna erääntyvät 1,0 1,3

Myöhempinä vuosina erääntyvät 0,4 1,1

muut vastuusitoumukset 2,9 2,7
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milj. € 2012 2011

ToiminTapääoma, emoyhTiö

Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen 86,2 83,2

Tilinpäätössiirtojen kertymä 2,7 2,5

Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero 4 196,0 3 378,9

Osittamaton lisävakuutusvastuu 477,6 406,3

Muut erät -13,8 -13,4

Tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettava osa 1 003,6 951,2

5 752,4 4 808,7

TVYL 17 §:n toimintapääoman vähimmäismäärä 481,7 456,6

Runsasvahinkoisten vuosien varalle vakuutustekniseen vastuuvelkaan sisältyvä tasoitusmäärä 986,0 996,9

Työeläkevakuutusyhtiön 16 §:n mukainen toimintapääoma ilman tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettavaa osaa 4 748,8 3 857,5

Työeläkevakuutusyhtiön toimintapääoman vähimmäismäärä ilman lain 853/2008 mukaisia väliaikaisia huojennuksia  
vuosille 2008 – 2011 1 851,6 1 312,2



ILMARISEN VUOSI 2012 Tilinpäätöksen liitetiedot

37

TunnuSluVuT ja analYYSiT
Tiivistelmä tunnusluvuista 2012 2011 2010 2009 2008

Vakuutusmaksutulo, milj. € 4 019,3 3 725,5 3 383,2 3 184,1 3 264,4

Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. € 1) 3 847,8 3 567,3 3 266,3 3 056,7 2 701,2

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. € 2 048,4 -1 153,0 2 738,8 3 410,4 -4 571,5

Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % 7,5 -4,0 10,8 15,8 -17,7

Liikevaihto, milj. € 5 269,2 3 210,3 4 597,9 5 156,3 -193,7

Kokonaisliikekulut, milj. € 144,0 130,9 128,0 121,4 113,5

Kokonaisliikekulut % liikevaihdosta 2,7 4,1 2,8 2,4 negat.

Hoitokustannustulolla katetut liikekulut 108,7 95,9 92,1 87,5 83,3

% TyEL-palkka- ja YEL-työtulosummasta 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5

Kokonaistulos, milj. € 931,2 -1 791,9 1 706,2 2 180,4 -4 338,1

Vastuuvelka, milj. € 25 585,9 24 205,5 24 657,4 22 609,7 20 612,8

Toimintapääoma, milj. € 5 752,4 4 808,7 6 578,2 4 876,9 2 673,0

% vastuuvelasta 2) 23,9 21,1 29,7 24,0 14,0

suhteessa vakavaraisuusrajaan 2,16 2,54 2,60 2,73 1,99

Tasoitusvastuu, milj. € 986,0 996,9 1 067,9 971,4 993,9

Eläkevarat, milj. € 3) 29 781,9 27 584,3 28 664,1 25 084,2 21 624,8

Siirto asiakashyvityksiin (%) TyEL-palkkasummasta 0,37 0,35 0,48 0,37 0,21

TyEL-palkkasumma, milj. € 16 694,2 15 923,8 14 702,0 14 041,0 14 623,0

YEL-työtulosumma, milj. € 1 366,9 1 268,7 1 142,8 1 088,3 1 049,2

TyEL-vakuutuksia 4) 37 462 36 511 36 767 35 840 35 793

TyEL-vakuutettuja 529 000 515 000 501 000 472 000 480 000

YEL-vakuutuksia 58 776 56 717 53 660 52 243 52 814

Eläkkeensaajia 307 934 302 093 295 827 282 982 273 605

1) Tuloslaskelman maksetut korvaukset ilman korvaustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokuluja
2) Suhdeluku laskettu prosenttina vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta
3) Vastuuvelka + arvostuserot
4) Vakuutussopimuksen tehneiden työnantajien vakuutukset

Tulosanalyysi

milj. € 2012 2011 2010 2009 2008

Tuloksen synty

Vakuutusliikkeen tulos -7,0 -69,4 96,4 -22,5 76,4

Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 911,2 -1 756,2 1 578,1 2 175,2 -4 449,2

+Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 2 048,4 -1 153,0 2 738,8 3 410,4 -4 571,5

-Vastuuvelan tuottovaatimus -1 137,1 -603,2 -1 160,7 -1 235,3 122,3

Hoitokustannustulos 27,0 33,7 31,6 27,7 34,7

kokonaistulos 931,2 -1 791,9 1 706,2 2 180,4 -4 338,1

Tuloksen käyttö

Vakavaraisuuden muutokseen 869,2 -1 846,9 1 635,2 2 128,4 -4 369,1

Tasoitusvastuun muutokseen -10,9 -71,0 96,6 -22,5 76,0

Toimintapääoman muutokseen 880,1 -1 775,9 1 538,6 2 150,9 -4 445,1

Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen 59,8 -1 153,9 6,9 685,0 -3 361,1

Arvostuserojen muutokseen 817,1 -627,8 1 532,2 1 462,5 -1 088,2

Tilinpäätössiirtojen kertymän muutokseen 0,2 0,1 -5,4 -0,5 -1,9

Tilikauden voittoon 3,0 5,8 4,9 3,9 6,0

Siirtoon asiakashyvityksiin 62,0 55,0 71,0 52,0 31,0

yhteensä 931,2 -1 791,9 1 706,2 2 180,4 -4 338,1
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vakavaraisuus 

2012 2011 2010 2009 2008

Toimintapääoma ja sen rajat

(% :na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta)

Vakavaraisuusraja 11,1 8,3 11,4 8,8 7,0

Toimintapääoman enimmäismäärä 44,3 33,1 45,6 35,2 28,2

Toimintapääoma 1) 23,9 21,1 29,7 24,0 14,0

1) Vuosina 2008−2012 sisältää tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettavan erän

 Toimintapääoma
 Tasausvastuusta toiminta-
pääomaan rinnastettava osa

50

40

30

20

10

0

2008  2009  2010  2011  2012

 Vakavaraisuusraja
 Toimintapääoman 
enimmäismäärä

sijoiTusjakauma (käyvin arvoin) 

2012 2011 2010 2009 2008

milj. € % milj. € % milj. € % milj. € % milj. € %

Lainasaamiset 1) 2 352,0 8,3 2 796,6 10,3 3 137,8 11,2 3 211,8 12,8 2 695,6 12,9

Joukkovelkakirjalainat 1) 2) 8 785,5 31,0 8 716,5 32,1 8 328,2 29,6 8 954,3 35,6 8 574,8 41,1

sisältää korkorahastoja 503,3 1,8 458,7 1,7 696,6 2,5 595,8 2,4 598,6 2,9

Muut rahoitusmarkkinavälineet ja 
talletukset 1) 2) 3) * 739,9 2,6 150,3 0,6 202,2 0,7 579,1 2,3 122,4 0,6

sisältää korkorahastoja * 1 490,5 5,3 -53,1 -0,2 -0,4 0,0 -0,2 0,0

Osakkeet ja osuudet 13 010,2 45,9 12 228,0 45,1 13 425,0 47,7 9 856,8 39,1 6 969,4 33,4

Kiinteistösijoitukset 4) 3 465,7 12,2 3 237,1 11,9 3 028,4 10,8 2 577,9 10,2 2 509,5 12,0

sisältää sijoitusrahastoja ja 
yhteissijoitusyrityksiä 522,8 1,8 500,5 1,8 404,8 1,4 341,7 1,4 418,1 2,0

sijoitukset yhteensä 28 353,4 100,0 27 128,4 100,0 28 121,7 100,0 25 179,8 100,0 20 871,7 100,0

 Jvk-salkun modifioitu duraatio 0,7 0,2 3,1 3,2 3,6

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

Vakavaraisuus, % vastuuvelasta
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sijoiTusToiminnan neTToTuoTToeriTTely ja Tulos

milj. € 2012 2011 2010 2009 2008

suorat nettotuotot 851,3 774,6 554,1 735,6 374,6

Lainasaamiset 107,4 117,9 125,0 123,2 76,0

Joukkovelkakirjalainat 183,5 250,4 162,6 251,9 365,5

Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset -2,2 -1,7 -1,8 10,9 46,4

Osakkeet ja osuudet 479,1 306,0 159,8 265,8 -182,4

Kiinteistösijoitukset 107,6 100,4 100,2 90,0 81,1

Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut -24,1 1,6 8,3 -6,2 -11,9

arvonmuutokset kirjanpidossa 1) 379,9 -1 299,7 652,5 1 212,3 -3 857,9

Osakkeet ja osuudet 86,1 -718,1 706,8 687,3 -2 994,2

Joukkovelkakirjalainat 346,1 -538,4 -50,3 547,6 -872,4

Kiinteistösijoitukset -35,6 -21,3 -1,7 -16,9 8,7

Muut sijoitukset -16,6 -22,0 -2,2 -5,8 0,0

sijoitustoiminnan nettotuotot kirjanpidossa 1 231,2 -525,1 1 206,6 1 947,9 -3 483,3

arvostuserojen muutos 2) 817,1 -627,8 1 532,2 1 462,5 -1 088,2

Osakkeet ja osuudet 604,0 -833,9 1 477,2 1 082,2 -1 390,4

Joukkovelkakirjalainat 124,0 136,1 -66,1 350,1 232,9

Kiinteistösijoitukset 84,2 75,0 121,1 30,2 69,1

Muut sijoitukset 4,9 -5,1 0,0 0,0 0,1

sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 2 048,4 -1 153,0 2 738,8 3 410,4 -4 571,5

vastuuvelan tuottovaatimus 3) -1 137,1 -603,2 -1 160,7 -1 235,3 122,3

sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos 94,1 -1 128,4 45,9 712,6 -3 361,0

sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 911,2 -1 756,2 1 578,1 2 175,2 -4 449,2

johdannaisten osuus sijoitustoiminnan nettotuotoista -382,2 112,8 -228,5 202,2 -703,3

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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sijoiTusToiminnan neTToTuoTTo siTouTuneelle pääomalle 1.1.– 31.12.2012 

Sijoitusten 
nettotuotot 

käyvin arvoin 1) 
milj. € 

Sitoutunut 
pääoma 2)

milj. €

Tuotto-% 
sitoutuneelle 

pääomalle

Tuotto-% 
sitoutuneelle 

pääomalle

Tuotto-% 
sitoutuneelle 

pääomalle

Tuotto-% 
sitoutuneelle 

pääomalle

Tuotto-% 
sitoutuneelle 

pääomalle

2012 2012 2012 2011 2010 2009 2008

Lainasaamiset 90,7 2 638,9 3,4 3,3 3,9 4,0 4,9

Joukkovelkakirjalainat 3) 710,7 8 312,2 8,6 -1,1 1,6 17,1 -5,8

josta korkorahastot 57,1 457,8 12,5 0,3 14,2 38,3 -28,6

Muut rahoitusmarkkinavälineet ja 
talletukset 3)* 5,8 288,4 2,0 -10,7 0,3 1,3 4,6

josta korkorahastot * 3,0 -95,2

Osakkeet ja osuudet 1 097,5 12 759,7 8,6 -9,6 21,7 26,5 -36,9

Kiinteistösijoitukset 4) 167,7 3 288,6 5,1 6,4 9,0 -0,6 6,1

josta sijoitusrahastoja ja 
yhteissijoitusyrityksiä 11,4 508,8 2,2 8,9 6,1 -27,1 -5,2

sijoitukset yhteensä 2 072,5 27 287,9 7,6 -4,0 10,8 15,8 -17,7

Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, 
kulut ja liikekulut -24,1 27 287,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin 
arvoin 2 048,4 27 287,9 7,5 -4,0 10,8 15,8 -17,7

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

hoiTokusTannusTulos 

milj. € 2012 2011 2010 2009 2008

Vakuutusmaksun hoitokustannusosat 126,6 122,6 117,5 109,0 111,7

Korvausratkaisuista aiheutuvien liikekulujen kattamiseen käytettävissä 
olevat maksuosat 6,8 6,2 5,6 5,3 5,0

Muut tuotot 2,2 0,8 0,5 0,9 1,3

Hoitokustannustulo yhteensä 135,6 129,6 123,7 115,2 118,0

Toimintokohtaiset liikekulut 1) -108,7 -95,9 -92,1 -87,5 -83,3

Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0

Liikekulut yhteensä -108,7 -95,9 -92,1 -87,5 -83,3

hoitokustannustulos 27,0 33,7 31,6 27,7 34,7

Liikekulut % hoitokustannustulosta 80,1 74,0 74,5 75,9 70,6

1) Ilman sijoitustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnan liikekuluja ja lakisääteisiä maksuja

Työkyvyn ylläpiToToiminTa
 

milj. € 2012 2011 2010 2009 2008

Vakuutusmaksutulo; työkyvyttömyysriskin hallintaosa 5,0 4,8 4,4 3,7 3,7

Korvauskulut; työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokulut -5,1 -5,2 -7,4 -6,9 -4,9

-0,1 -0,4 -3,0 -3,2 -1,2

Työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokulut/ 
Työkyvyttömyysriskin hallintaosa, % 102,6 109,0 167,6 188,0 132,2
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RiSkienHallinTa ilmaRiSeSSa
1. riskienhallinTa osana yhTiön 
johTamisTa ja sisäisTä valvonTaa
Riskienhallinta on osa yhtiön normaalia johtamista ja sisäistä 
valvontaa. Riskienhallinta tarkoittaa menettely- ja toimintata-
poja, joilla jatkuvasti tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan ja 
seurataan yhtiön toimintaan, lainmukaisuuteen ja sen tavoittei-
den toteutumiseen liittyviä riskejä. Riskienhallinta toteutuu 
Ilmarisen johtamis- ja valvontajärjestelmän välityksellä ja 
perustuu yhtiön johtamista ja vastuuvelvollisuutta tukeville 
periaatteille. Näin riskienhallinta on osa yhtiön toimintatapoja, 
päätöksentekoa ja prosesseja siten, että se lisää tavoitteiden 
saavuttamisen todennäköisyyttä sekä tukee lainsäädännön, 
viranomaisten vaatimusten ja kansainvälisten normien noudat-
tamista. 

Menettelyt riskienhallinnan toteuttamiseen ja sen valvontaan 
perustuvat organisaatiorakenteen, toimintaprosessien järjestä-
misen ja resurssien osalta tehtyjen päätösten pohjalle. Päätök-
sentekovaltuudet, päätöksenteon menettelyt, prosessien hallin-
torakenne ja niiden valvonta ovat sitä määrämuotoisempia, 
mitä suurempia potentiaalisia riskejä prosesseihin tai tehtäviin 
päätöksiin sisältyy. Toimintaprosesseissa määritetyt roolit ja 
vastuut, tehtävien asianmukainen eriyttäminen, käyttövaltuu-
det, tietojen oikeellisuuden varmistaminen, testatut varajärjes-
telyt sekä tietojärjestelmien ja prosessien dokumentointi ovat 
keskeisiä riskienhallinnan keinoja.

2. riskienhallinnan organisoinTi ja 
vasTuuT 

Riskienhallinnan yleiset puitteet
Riskienhallintaprosessit on yhdistetty osaksi organisaation 
hallintotapaa, strategiaa ja suunnittelua, johtamista, raportoin-
tiprosesseja, toimintaperiaatteita, arvoja ja kulttuuria. Riskien-
hallinnan puitteet on määritelty yhtiön riskienhallintasuunni-
telmassa ja sitä sijoitustoiminnan osa-alueella täydentävässä 
sijoitussuunnitelmassa. Riskienhallinta integroituu osaksi toi-
mintaa yhtiön prosessimääritysten kautta; näin varmistuu paitsi 
toiminnan tehokkuus ja riskienhallintatietoisuus myös riskien-
hallinnan todennettavuus. Liiketoiminnan sekä johtamis- ja 
tukiprosessien määrittäminen ja kuvaaminen siten, että riskien-
hallinta on integroitu osa niitä, on edellytys toimivan riskien-
hallinnan toteutumiselle.

Riskienhallintaan kuuluu vastuu riskeistä, hallintakeinoista 
ja riskinkäsittelytehtävistä. Riskienhallinta ei ole organisaation 
muusta toiminnoista ja prosesseista erillinen toiminto, vaan on 
osa johdon vastuualuetta ja kaikkia organisaation prosesseja, 
kuten strategista suunnittelua ja projektien sekä muutoksenhal-
linnan prosesseja. Työntekijöiden ja hallintoelinten tulee olla 
tietoisia niistä riskeistä, hallintakeinoista ja tehtävistä, joista he 
ovat vastuussa. 

Vastuut riskienhallinnassa
Hallituksella ja toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu yhtiön 
valvonta- ja riskienhallintajärjestelmän olemassaolosta ja toimi-

vuudesta. Hallitus käsittelee ja hyväksyy vuosittain Ilmarisen 
riskienhallintasuunnitelman ja sijoitussuunnitelman. Hallituk-
sella on tarkastusvaliokunta, joka avustaa koko hallitusta val-
vontatehtävissä, jotka kohdistuvat yhtiön taloudelliseen rapor-
tointiin, riskeihin, sisäiseen valvontajärjestelmään sekä sisäisen 
tarkastajan ja tilintarkastajien työhön. Hallintoneuvoston teh-
tävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa 
yhtiön hallintoa. Hallintoneuvoston puolesta eläkeratkaisutoi-
mintaa ja sijoitustoimintaa seuraavat hallintoneuvoston keskuu-
destaan valitsemat tarkastajat. 

Ilmarisen ydin- ja tukitoiminnoilla on ensisijainen vastuu 
omien vastuualueidensa ja tekemiensä päätösten riskeistä sekä 
niiden hallinnasta. Näin nämä riskit omistavat tahot vastaavat 
riskienhallintaprosessin toteuttamisesta ja toiminnasta omilla 
vastuualueillaan määritettyjen puitteiden mukaisesti. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa yhtiön tavoitteisiin ja toimintaan liitty-
vien riskien tunnistamista, arviointia ja toimenpiteitä näiden 
riskien hallitsemiseksi. Lisäksi toteutuneista riskeistä ja läheltä 
piti -tilanteista raportoidaan yhtiössä määriteltyjen periaattei-
den mukaisesti. 

Yhtiön riskienhallintatoiminto (sekä omilla vastuualueillaan 
myös muut tukitoiminnot kuten lakiasiat, talous, henkilöstö ja 
viestintä sekä tietotekniikka) valvoo ja tukee toimivien riskien-
hallinnan menettelyjen ja toimintatapojen käyttöönottoa ja yllä-
pitoa riskit omistavissa toiminnoissa sekä avustaa näitä riskira-
portoinnissa. Yhtiön riskienhallintatoiminto vastaa myös yhtiön 
riskienhallinnan periaatteiden ja puitteiden kehittämisestä. 
Ilmarisen riskienhallintatoimikunta toimii riskienhallinnan 
implementointia koordinoivana toimielimenä ja sen puheen-
johtajana toimii yhtiön riskienhallintatoiminnosta vastaava joh-
taja. 

Ilmarisen sisäinen tarkastus tukee yhtiön hallitusta ja toimi-
tusjohtajaa heidän valvontatehtävässään. Sisäisen tarkastuksen 
tehtävänä on arvioida Ilmarisen toimintojen ja prosessien osalta 
niiden riskienhallinnan, sisäisen valvonnan sekä johtamis- ja 
hallintomenettelyiden asianmukaisuutta, toimivuutta, tehok-
kuutta ja riittävyyttä ja antaa suosituksia näiden parantami-
seksi. Sisäisen tarkastuksen ohella myös tilintarkastus arvioi 
sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta ja riskienhallinnan 
riittävyyttä. Tilintarkastajat arvioivat samalla sisäisen tarkastuk-
sen toimivuutta ja sen tulosten käyttökelpoisuutta oman työnsä 
kannalta. 

Ilmarisen Compliance- toiminnan tavoitteena on varmistaa 
yhtiön toimintaan kohdistuvaa ulkoista ja sisäistä luottamusta 
vahvistamalla hyvää riskienhallintakulttuuria ulkoisen ja sisäi-
sen sääntelyn sekä hyvän markkinatavan noudattamisen osalta. 
Compliance-toiminnon keskeinen tehtävä on luotettavan hal-
linnon ja sisäisen valvonnan toimivuuden ja riittävyyden var-
mistaminen ja liiketoiminnan johdon tukeminen tältä osin. 
Compliance-toiminto on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoit-
teena on varmistaa, että Ilmarisen kaikessa toiminnassa nou-
datetaan lainsäädäntöä, viranomaisten antamia ohjeita ja mää-
räyksiä, hyvää vakuutustapaa, hallituksen hyväksymiä työjärjes-
tyksiä ja ohjeistuksia sekä sisäisiä menettelytapaohjeistuksia. 
Compliance-toiminnassa valvotaan ja varmistetaan säännösten 
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noudattamista mm. arvioimalla sisäisiä prosesseja ja menette-
lytapoja ja tekemällä tarpeellisia parannusehdotuksia johdolle 
ja liiketoiminnalle.

3. riskiT ja niiden luokiTTelu 
Ilmarisen menestyksellistä toimintaa vaarantavat riskit voivat 
olla mitä hyvänsä tekijöitä, jotka 
•	 vaikuttavat haitallisesti yhtiön mahdollisuuksiin vastata 

moitteettomasti lakisääteisen tehtävän hoitamisesta,
•	 vaikuttavat haitallisesti yhtiön mahdollisuuksiin saavuttaa 

lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteensa tai
•	 muulla tavoin uhkaavat yhtiön toiminnan jatkuvuutta. 

Ne voivat olla toisaalta tapahtumia, jotka estävät tai häiritsevät 
yhtiön toimintaa tai ne voivat toteutua käyttämättä jääneinä 
mutta liiketoiminnan kannalta tavoittelemisen arvoisina mah-
dollisuuksina.

Riskien hallinnan tehostamiseksi riskit jaotellaan Ilmarisessa 
riskiluokkiin noudattaen finanssisektorin vakavaraisuuskehi-
koissa (Basel II, Solvenssi II) käytettäviä riskiluokkien määri-
tyksiä. 

Strategisesti merkittävät riskit uhkaavat oleellisesti yhtiön 
strategisten tavoitteiden saavuttamista ja usein samalla yhtiön 
tulosta tai vakavaraisuutta. Strategisesti merkittävät riskit ovat 
vähäisempien riskien tavoin jaettavissa joko liiketoiminta-, 
finanssi-, maine- tai operatiivisiin riskeihin. Tämä jako on esi-
tetty alla olevassa kuvassa.

Liiketoimintariskeillä tarkoitetaan kilpailutilanteen ja toimialan 
muutosten sekä liiketoimintapäätösten tai niiden toimeenpa-
non epäonnistumiseen liittyvää tappioriskiä.

Finanssiriskit käsittävät markkina-, luotto-, maksuvalmius- ja 
vakuutusriskit sekä riskin siitä, että taseen varojen ja velkojen 
yhteensopivuudelle asetetut vaatimukset ja tavoitteet eivät riit-
tävässä määrin täyty (ns. ALM-riskin). 

Operatiivisella riskillä tarkoitetaan riittämättömiin tai epäon-
nistuneisiin sisäisiin prosesseihin, henkilöstöön ja järjestelmiin 
tai ulkoisiin tapahtumiin liittyvää tappioriskiä.

Maineriski on riski sille, että yhtiön maineen heikkeneminen 
eri sidosryhmissä johtaa liiketoiminnan menetykseen ja tappi-
oihin. Finanssisektorilla maineen vaurioituminen on usein liit-
tynyt yllättäviin tappiotilanteisiin muissa riskiluokissa ja voi 
johtaa yrityksen itsenäisten toimintaedellytysten olennaiseen 
heikkenemiseen.

4. vakuuTusriskiT ja niiden hallinTa

Vakuutusmaksut ja vastuuvelka
Vakuutusriskit liittyvät vakuutusmaksun ja vastuuvelan riittä-
vyyteen. Molempien laskenta on määritelty yhtiön laskuperus-
teissa, jotka sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa. Vakuutus-
riskien hallinnan tavoitteena on varmistaa laskuperusteiden 

turvaavuus lain vaatimusten mukaisesti, mistä yhtiön aktuaari 
vastaa. 

TyEL edellyttää, että STM ei saa ilman erityistä syytä vah-
vistaa eläkevakuutuksen ehtoihin tai laskuperusteisiin eroja, 
jotka vaikeuttavat TyEL:n toimeenpanoa tai eläkelaitosten 
yhteisten asioiden hoitamista. Edelleen lain mukaan eläkelai-
tosten on toimittava yhteistyössä tämän tavoitteen saavuttami-
seksi. Edellä olevista seuraa, että vakuutusmaksun ja vastuuve-
lan laskuperusteet ovat kaikilla työeläkeyhtiöillä eräitä poikke-
uksia lukuun ottamatta samanlaiset. 

Vakuutusmaksu ja vastuuvelka sisältävät yhtiön omalla vas-
tuulla olevaa liikettä ja yhteisellä vastuulla olevaa liikettä 
(tasausliikettä) vastaavat osat, joten myös riskit voidaan jaotella 
saman jaon mukaan. Jaottelu on myös tehtävissä sovellettavan 
vakuutuslajin mukaan. Ilmarisen osalta 99 % vastuuvelasta on 
TyEL:n mukaista, joten lähes koko riski liittyy TyEL-toimin-
taan. YEL:n mukainen vakuutus on käytännössä kokonaan 
yhtiöiden ja viime kädessä valtion yhteisellä vastuulla, joten 
riskit yksittäiselle yhtiölle ovat merkityksettömiä. Seuraavassa 
tarkastellaankin vain TyEL:n mukaista vakuutusta ja siihen liit-
tyviä riskejä.

TyEL:n omalla vastuulla oleva liike koostuu vanhuus-, työ-
kyvyttömyys- ja työttömyysliikkeistä sekä maksamattomiin 
vakuutusmaksuihin liittyvästä maksutappioliikkeestä. Keskeisiä 
tekijöitä riskien hallinnassa ovat odotettavissa olevan eliniän 
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pituuteen sekä eläkealkavuuteen ja korvausten suuruuteen liit-
tyvä epävarmuus. Taloudellisesti olennaisimmat riskit koskevat 
kuolevuuteen ja työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuteen liitty-
vää epävarmuutta.

Laskuperusteissa käytetty kuolevuusoletus riippuu iästä, 
sukupuolesta ja syntymävuosiluokasta. Viimeksi mainittu riip-
puvuus on osoittautunut välttämättömäksi keskimääräisen eli-
najan trendinomaisen pitenemisen johdosta. Työeläkevakuut-
tajat TELA ry:n asettama työryhmä seuraa keskimääräisen eli-
najan kehitystä lakisääteisen työeläkejärjestelmän piirissä ole-
vien osalta ja tekee tarvittaessa ehdotuksen laskuperusteiden 
muuttamiseksi. Kuolevuusperusteen muutos aiheuttaa tarpeen 
muuttaa vastuuvelan laskuperusteita, josta aiheutuvat kustan-
nukset ovat eläkelaitosten yhteisellä vastuulla. Yhtiökohtaista 
riskiä ei perusteiden muuttamisesta näin ollen aiheudu. 

Työkyvyttömyysliikkeen riskit liittyvät työkyvyttömyyseläk-
keiden alkavuuteen, myönnettyjen eläkkeiden suuruuteen ja 
voimassa olevien työkyvyttömyyseläkkeiden päättyvyyteen. Työ-
kyvyttömyyseläke rahastoidaan eläkkeen alkaessa. Alkavista 
työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuva kustannus katetaan vakuu-
tusmaksuun sisältyvällä iästä ja suuremmilla työnantajilla myös 
työnantajan maksuluokasta riippuvalla työkyvyttömyyseläke-
osalla. Kustannus lasketaan eläkeikään asti ottaen lisäksi huo-
mioon työkyvyttömyyseläkkeiden oletettu päättyvyys. Vakuu-
tusmaksun työkyvyttömyyseläkeosan suuruus vahvistetaan vuo-
sittain ja sen riittävyyttä seurataan Työeläkevakuuttajat TELA 
ry:n asettamassa työryhmässä. Vuonna 2013 maksu on keski-
määrin 0,9 prosenttia palkasta. Työkyvyttömyysliikkeeseen liit-
tyy yhtiökohtainen riski siitä, että yhtiön työkyvyttömyyseläk-
keistä aiheutuva meno poikkeaa laskuperusteita haettaessa ole-
tetusta. Tätä riskiä kasvattaa yhtiön vastuun syntymisen ja eläk-
keen alkamisen välinen pitkä viive. Tämän johdosta Ilmarisessa 
seurataan jatkuvasti työkyvyttömyysliikkeen kehitystä ja eläk-
keiden alkavuutta.

Vuonna 2005 tehdyn työeläkeuudistuksen johdosta käytän-
nössä viimeiset työttömyyseläkkeet myönnettiin vuonna 2012 
ja viimeisten eläkkeiden maksaminen lakkaa vuoden 2014 lop-
puun mennessä. Tältä osin vakuutusmaksua ei peritä, vaan jo 
aikaisemmin kerättyjen vakuutusmaksujen arvioidaan riittävän 
jäljellä olevien työttömyyseläkkeiden maksamiseen. Työttö-
myysliikkeestä aiheutuvat riskit ovat siten poistumassa.

Maksutappioliikkeessä riski on saamatta jääneiden vakuutus-
maksujen ennakoitua suurempi määrä. Vakuutusmaksun mak-
sutappio-osa on mitoitettu vastaamaan vakuutuskannan raken-
netta, millä otetaan huomioon pienempien työnantajien suu-
rempi maksutappioriski. Ilmarisen kannassa maksutappiot ovat 
olleet keskimääräistä pienemmät.

Tasoitusvastuu
TyEL-vakuutusmaksun laskuperusteet on vahvistettava etukä-
teen seuraavalle kalenterivuodelle. Maksua ei ole mahdollista 
etukäteen mitoittaa siten, että se vastaisi tarkoin tulevan vuo-
den menoa, joten vakuutusliikkeen tulos heilahtelee ja on 
vuosittain joko positiivinen tai negatiivinen. Tuloksen heilahte-
lun takia vakuutusliikettä varten on vastuuvelkaan sisältyvä 
puskuri, tasoitusvastuu. Vakuutusliikkeen positiivinen tulos 
kasvattaa tasoitusvastuuta ja negatiivinen tulos pienentää sitä. 

Tasoitusvastuulla on alaraja ja yläraja sekä näiden rajojen 
välissä tavoitevyöhyke. Jos yhtiön tasoitusvastuu alittaa alara-

jansa, sitä on täydennettävä toimintapääomasta. Jos yhtiöiden 
tasoitusvastuut yhteensä ylittävät tavoitevyöhykkeen ylärajan, 
tasoitusvastuiden kasvua rajoitetaan pienentämällä seuraavina 
vuosina maksun työkyvyttömyysosaa tai maksutappio-osaa sen 
mukaan, mistä vakuutusliikkeen osasta ylitys johtuu. Vastaavasti 
jos tavoitevyöhykkeen alaraja alittuu, em. maksun osia korote-
taan. Jos yksittäisen yhtiön tasoitusvastuu ylittää ylärajansa 
kahtena peräkkäisenä vuonna, ylite puretaan tietyssä aikatau-
lussa vakuutuksenottajille asiakashyvityksinä. 

Työeläkeyhtiöiden tasoitusvastuut ovat yleisesti korkealla 
tasolla, joten tasoitusvastuiden pienentämiseksi maksua on 
pidetty ennustettua menoa pienempänä.

Vuoden 2013 alusta tulevan lainmuutoksen myötä tasoitus-
vastuu (jatkossa tasoitusmäärä) luetaan osaksi yhtiön vakava-
raisuuspääomaa.

Vuoden 2012 päättyessä Ilmarisen TyEL-vakuutuksen tasoi-
tusvastuu on 967,3 miljoonaa euroa ollen noin 5,8 prosenttia 
palkkasummasta, 75 prosenttia tasoitusvastuun ylärajasta ja 
107 prosenttia tavoitevyöhykkeen ylärajasta. Yhtiön koko tasoi-
tusvastuu oli 986,0 miljoonaa euroa. Noin 2/3 tasoitusvas-
tuusta liittyy työkyvyttömyysliikkeeseen ja loput pääosin mak-
sutappioliikkeeseen. 

Yhtiön vakuutuskannan rakenteeseen  
liittyvät riskit
Laskuperusteita valmisteltaessa vakuutusmaksu ja vastuuvelka 
mitoitetaan yhtiöiden keskimääräisen vakuutuskannan mukaan. 
Lisäksi TyEL sisältää säädöksen, jonka mukaan vastuuvelan 
laskuperusteiden osoittautuessa kaikkien eläkelaitosten osalta 
riittämättömiksi perusteiden muuttamisesta aiheutuva vastuu-
velan kasvu katetaan tavalla, joka ei muodosta riskiä yksittäi-
selle eläkelaitokselle. Riittämättömyyttä voi kuitenkin ilmetä 
vain yksittäisellä eläkevakuutusyhtiöllä. Omalla vastuulla olevan 
vakuutusliikkeen riskinä on näin ollen vakuutuskannan raken-
teen poikkeaminen alan keskimääräisestä epäedulliseen suun-
taan.

Vanhuuseläkeliikkeessä riski on, että yhtiön vakuutuskan-
nassa keskimääräinen elinaika ja siten eläkkeellä oloaika ylittää 
laskuperusteiden mukaisen oletuksen. Vanhuuseläkeliikkeessä 
satunnaisheilahtelut ovat pieniä ja merkittävät systemaattiset 
erot vakuutuskannoissa tältä osin epätodennäköisiä, kun 
kyseessä on valtakunnallista toimintaa harjoittava yhtiö.

Työkyvyttömyyseläkeliikkeen alkavuudessa voi olla syste-
maattisia yhtiökohtaisia eroja esimerkiksi silloin, jos yhtiön toi-
minta rajautuu maantieteellisesti suppealle alueelle tai jos 
vakuutuskannan toimialajakauma poikkeaa keskimääräisestä. 
Samantyyppinen yhtiökohtainen riski on ollut työttömyysliik-
keessä, mutta työttömyyseläkkeiden vähitellen loppuessa kysei-
nen riski on lähes kokonaan poistunut.

Työeläkevakuutuksessa laki kieltää vastuuvalinnan käytön 
riskienhallintakeinona, toisin sanoen yhtiön on myönnettävä 
vakuutus vakuuttamisvelvolliselle yritykselle. Tämä lisää riskejä 
erityisesti maksutappioliikkeessä.

Jos yksittäisen työeläkevakuutusyhtiön vakuutusliikkeen tulos 
on systemaattisesti muita huonompi, yhtiön tasoitusvastuu pie-
nenee, mutta maksua ei koroteta. Alle alarajansa pienentynyt 
tasoitusvastuu täydennetään toimintapääomasta, jolloin se 
alentaa yhtiön vakavaraisuutta ja pienentää tulevia asiakas-



ILMARISEN VUOSI 2012 Tilinpäätöksen liitetiedot

44

hyvityksiä. Riskin ensisijainen kantaja on siis kyseinen työelä-
keyhtiö. 

Ilmarisen vakuutuskannan ikä- ja toimialajakauma eivät 
poikkea keskimääräisestä. Yhtiön tasoitusvastuu on yhtiön 
kokoonkin nähden keskimääräistä suurempi. Ilmariseen ei siten 
kohdistu poikkeavan vakuutuskannan muodostamaa riskiä.

Yhteisesti kustannettaviin eläkkeisiin  
liittyvät riskit
Eläkelaitosten yhteisellä vastuulla on rahastoimaton eläkemeno 
(tasauseläkemeno), jonka osuus maksussa olevista eläkkeistä 
rahoitetaan vuosittain perittävällä TyEL-maksuun sisältyvällä 
maksun osalla, tasausosalla. Eläkelaitosten yhteisellä vastuulla 
olevan vakuutusliikkeen puskurina toimii kunkin eläkelaitoksen 
vastuuvelkaan sisällytetty tasausvastuu.

Tasauseläkkeet ja tasausmaksutulo poolataan kaikkien eläke-
laitosten kesken niiden toiminnan mukaisessa laajuudessa, 
jonka mittarina käytetään vakuutettua palkkasummaa. Eläke-
laitoksen vastuu rajoittuu vakuutusmaksuun sisältyvään tasaus-
maksutuloon ja tasausvastuuseen. Yhteisesti kustannettavat 
eläkkeet eivät aiheuta riskejä yksittäiselle eläkelaitokselle.

Eläkelaitosten yhteisen riskin muodostaa yhteisesti kustan-
nettavan eläkemenon ja yksityisalojen palkkasumman suhteen 
heikkeneminen vakuutusmaksun määräämisessä käytettyihin 
oletuksiin nähden. Vuodesta 2010 lukien eläkejärjestelmään lii-
tettiin niin sanottu elinaikakerroin, joka pienentää alkavia van-
huuseläkkeitä keskimääräisen elinajan kasvun suhteessa. Elin-
aikakerroinmekanismi eliminoi pitkälti elinajan kasvusta koitu-
van tasauseläkemenoon liittyvän riskin. 

Tasauseläkemenon ja palkkasumman suhteen kasvuun liitty-
vän riskin toteutumiseen voi johtaa inflaation noususta johtuva 
indeksikorotusten ennakoimaton kasvu reaaliansioihin nähden 
tai työpanoksen osoittautuminen oletettua pienemmäksi demo-
grafisten tekijöiden tai työttömyyden johdosta. Laki edellyttää, 
että maksun tasausosa mitoitetaan yhteisesti kustannettaviin 
menoihin nähden riittäväksi. Tasausmaksun nousun muodos-
taman riskin kantavat siis tulevat vakuutusmaksun maksajat 
yhdessä, vakuutetut ja vakuutuksenottajat yhtä suurin osuuk-
sin, eikä riski kohdistu yksittäisiin yhtiöihin tai muihin eläkelai-
toksiin. 

Lisävakuutusvastuu
Vastuuvelkaan sisältyy myös lisävakuutusvastuu, joka koostuu 
osittamattomasta ja ositetusta lisävakuutusvastuusta ja osake-
tuottosidonnaisesta lisävakuutusvastuusta. 

Osittamaton lisävakuutusvastuu karttuu tai purkautuu vuo-
sittain tilinpäätöksessä kirjanpidon mukaisella sijoitustoimin-
nan tuloksella, joka saadaan vähentämällä kirjanpidon mukai-
sista nettotuotoista vastuuvelan tuottovaatimus. Kirjanpidon 
ulkopuoliset sijoitusten arvostuserojen muutokset eivät näin 
ollen siihen sisälly. Osittamaton lisävakuutusvastuu luetaan 
osaksi sijoitusriskejä varten olevaa toimintapääomaa. Ositettu 
lisävakuutusvastuu sisältää tilinpäätöksessä seuraavana vuonna 
vakuutusmaksun alennuksina annettavat asiakashyvitykset.

Vuoden 2007 alusta vakavaraisuussäätelyä muutettiin siten, 
että osa eläkelaitosten osakeriskistä siirrettiin eläkejärjestelmän 
kannettavaksi. Tämä toteutettiin sitomalla vastuuvelan tuotto-
vaatimus osittain osaketuottojen kehitykseen. Näin myös vas-
tuuvelka puskuroi osittain sijoitustuloksen heilahtelua. Osake-

tuottoihin sidottu osuus on 10 prosenttia vakavaraisuuslasken-
nassa käytettävästä vastuuvelasta. 

Osaketuottosidonnaisuus toteutetaan erityisellä vastuuvelka-
erällä, osaketuottosidonnaisella lisävakuutusvastuulla, jonka 
vuotuinen muutos vastaa osaketuottojen kehitystä. Tämä vas-
tuuvelan osa kehittyy samalla tavalla kaikissa eläkelaitoksissa ja 
voi kasvattaa niiden vastuuvelkaa korkeintaan viidellä prosen-
tilla tai pienentää sitä korkeintaan kymmenellä prosentilla. 

Vastuuvelan tuottovaatimus
Pitkällä aikavälillä vastuuvelalle on saatava vähintään tuotto, 
joka muodostuu TyEL:n laskuperusteissa määritellyn peruste-
koron ja osakesijoitusten tuoton painotettuna keskiarvona jäl-
kimmäisen painon ollessa 10 %. Yhtiön vastuulla olevien 
eläkkeiden vastuuvelkaa hyvitetään vuosittain kolmen prosentin 
rahastokorolla ja eläkevastuiden täydennyskertoimen mukai-
sella tuotolla sekä tasaus- ja tasoitusvastuuta perustekoron 
mukaisella tuotolla. Lisäksi osaketuottosidonnainen lisävakuu-
tusvastuun kehitys on sidottu eläkelaitosten keskimääräiseen 
osaketuottoon.

Eläkevastuiden täydennyskerroin, joka kuvastaa sijoitustoi-
minnan pitkän aikavälin tuottoa, pohjautuu eläkelaitosten kes-
kimääräisen vakavaraisuusasteeseen (toimintapääoma suh-
teessa vastuuvelkaan, josta tässä laskennassa vähennetään osit-
tamaton lisävakuutusvastuu). Täydennyskertoimen mukainen 
tuotto käytetään rahastoitujen vanhuuseläkkeiden korottami-
seen. Mikäli osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuun 
määrä ylittää viisi prosenttia laskennassa käytettävästä vastuu-
velasta, ylite käytetään myös rahastoitujen vanhuuseläkkeiden 
korotuksiin. 

Myös perustekorko perustuu eläkelaitosten keskimääräiseen 
vakavaraisuusasteeseen. Perustekorkoa käytetään vakuutus-
maksujen, tasausjärjestelmään liittyvien eläkelaitosten ja Eläke-
turvakeskuksen välisten maksujen ja eräiden vastuuvelkaerien 
korkona. 

Vuonna 2012 Ilmarisen vastuuvelalle laskettu kokonaistuot-
tovaatimus oli 4,7 %, josta osaketuottosidonnaiseen lisävakuu-
tusvastuuseen sitoutunut tuotto oli 1,3 %. Muulle vastuuvelalle 
hyvitettiin 3,3 prosentin mukainen tuotto.

Vastuuvelan rakenne ja kesto
Ilmarisen varsinaisen eläkevastuun (vastuuvelka pl. osittamaton 
lisävakuutusvastuu ja osaketuottosidonnainen lisävakuutusvas-
tuu) arvioidaan kasvavan lähivuosina noin 4 prosenttia vuo-
dessa. Vastuuvelasta noin 70 prosenttia on kestoltaan yli 10 
vuotta ja noin 40 prosenttia yli 20 vuotta. Vastuuvelan on joka 
hetki oltava katettu säännösten mukaisilla varoilla. Tällaista 
vastuuvelan katteeksi kelpaavaa omaisuutta oli vuoden 2012 
tilinpäätöksessä yhteensä 29 939 miljoonaa euroa, mikä ylitti 
noin 17 %:lla katettavan vastuuvelan määrän. 
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Ilmarisen TyEL-vakuutuksen vastuuvelan rakenne tilinpäätök-
sessä oli seuraava

Tilinpäätös 
31.12.2012

Tilinpäätös 
31.12.2011

milj. € % milj. € %

Vastaisten vanhuus-
eläkkeiden vastuu 12 568 51,2 12 242 52,0

Vastaisten työkyvyttömyys-
eläkkeiden vastuu 398 1,6 363 1,5

Alkaneiden vanhuus-
eläkkeiden vastuu 6 285 25,6 5 795 24,6

Alkaneiden työkyvyttömyys-
eläkkeiden vastuu 1 416 5,8 1 441 6,1

Alkaneiden työttömyys-
eläkkeiden vastuu 1 0,0 13 0,1

Tasoitusvastuu 967 3,9 977 4,1

Tasausvastuu 2 920 11,9 2 735 11,6

yhteensä (Tyel, muu kuin 
lisävakuutusvastuu) 24 555 100,0 23 567 100,0

Osittamaton lisävakuutus-
vastuu 478  406  

Ositettu lisävakuutusvastuu 62  55  

Osaketuottosidonnainen 
lisävakuutusvastuu 167  -155  

Tyel-vakuutus yhteensä 25 262  23 873  

Muu kuin TyEL-vakuutuksen 
vastuuvelka 324  332  

vastuuvelka yhteensä 25 586  24 205  

5. sijoiTusToiminnan riskienhallinTa 
ja finanssiriskiT

Sijoitustoiminnan tavoitteet 
Pitkällä aikavälillä sijoituksille on saatava vähintään vastuuve-
lalle hyvitettävä tuotto. Eläkelaitoksen sijoitustoiminnan osalta 
riskinä on, että sen sijoitustuotot jäävät pitkällä aikavälillä jäl-
keen kaikkien eläkelaitosten keskimääräisestä tuotosta, jolloin 
sen vakavaraisuus heikkenee. Osaketuottosidonnaisen vastuu-
velan osalta yhtiö voi vähentää riskiä sijoittamalla vastaavan 
osuuden sijoituksistaan osakkeisiin. Tältä osin yhtiön riskiksi 
jää sen oman osakesalkun tuoton poikkeaminen eläkelaitosten 
keskimääräisestä tuotosta.

Vakavaraisuuden hallinnan yhteys 
sijoitussuunnitteluun ja riskienhallintaan 
Lainsäädännössä asetetut toimintapääoman vähimmäismäärä, 
vakavaraisuusraja ja muut valvontarajat riippuvat yhtiön sijoi-
tustoiminnan riskinotosta ja ottavat huomioon eläkelaitosten 
erot sijoitusomaisuuden rakenteessa. Riskihakuisempi sijoitus-
toiminta edellyttää suurempaa toimintapääomaa. 

Vakavaraisuusvaatimusten perussuure on toimintapääoman 
vakavaraisuusraja. Sen mitoituksen teoreettinen perusta on 
määritelty siten, että vuoden aikavälillä on korkeintaan 2,5 pro-
sentin todennäköisyys sille, että yhtiön sijoitussalkussa tapah-
tuisi vakavaraisuusrajaa suurempi pudotus. Vakavaraisuusraja 
on kuitenkin aina vähintään 5 % vakavaraisuuslaskennassa käy-
tettävästä vastuuvelasta. Vakavaraisuusraja on sitä korkeampi, 
mitä riskillisempi sijoitusjakauma eläkelaitoksella on. Vakava-
raisuusrajan laskemiseksi sijoitukset luokitellaan viiteen pää-

ryhmään, joilla kaikilla on useampia alaluokkia. Pääryhmät ja 
alaluokat muodostavat kokonaisuuksia, joilla on olennaisesti 
samanlaiset tuotto- ja riskiominaisuudet. Lisäksi laskennassa 
huomioidaan sijoitusten välinen korrelaatio. Toimintapääoman 
vähimmäismäärä on pysyvän lainsäädännön mukaan 2/3 vaka-
varaisuusrajasta. 

Vuoden 2012 loppuun asti on voimassa vakavaraisuusvaati-
muksia koskeva määräaikaislaki. Sen mukaan toimintapää-
omaan luetaan tasausvastuusta määrä, joka vastaa neljää pro-
senttia vakavaraisuuslaskennan perusteena olevasta vastuuve-
lasta. Lisäksi toimintapääoman vähimmäismäärä on 2 prosent-
tia em. vastuuvelasta sijoitusjakaumasta riippumatta. 

Jos yhtiön toimintapääoma on pienempi kuin sen vähimmäis-
määrä mutta suurempi kuin puolet vähimmäismäärästä, yhtiön 
on välittömästi toimitettava Finanssivalvonnalle taloudellisen 
aseman tervehdyttämissuunnitelma eli suunnitelma siitä, miten 
yhtiön vakavaraisuus saadaan korjattua. Samoin on menetel-
tävä, jos toimintapääoma lisättynä sillä määrällä, jolla tasoitus-
vastuu ylittää vähimmäismääränsä, alittaa vakavaraisuusrajan. 
Jos toimintapääoma alittaa puolet vähimmäismäärästään, 
yhtiön on viipymättä toimitettava Finanssivalvonnalle lyhyen 
aikavälin rahoitussuunnitelma.

Vuoden 2013 alusta lähtien määräaikaislaki poistuu ja voi-
maan tulevat uudet vakavaraisuussäännökset. Tärkein muutos 
on se, että työeläkeyhtiön vakavaraisuuspääomaan luetaan jat-
kossa mukaan nykyisen toimintapääoman lisäksi myös tasoitus-
määrä (vanhalta nimeltään tasoitusvastuu), joka on yhtiön 
omalle vastuulle kuuluvia vakuutusriskejä varten kerätty pus-
kuri. Myös pääomavaadetta kuvaavan vakavaraisuusrajan las-
kennassa huomioidaan jatkossa sijoitusriskien lisäksi vakuutus-
toiminnan riskit.

Toimintapääoma ja riskinottohalukkuus 
Työeläkevakuutusyhtiön tulee huolehtia kyvystään maksaa 
yhtiön vastuulla olevat nykyiset ja tulevat eläkkeet, minkä 
vuoksi sijoitustoiminta on järjestettävä tuottavasti ja turvaa-
vasti. Tuottava sijoittaminen edellyttää altistumista sijoitusris-
keille, joita turvaavuusvaatimus rajoittaa. Sijoitustoiminnan 
finanssiriskejä rajoittavat lakisääteiset vakavaraisuussäännökset 
ja yhtiön sisäinen limiittikehikko, jotka osaltaan pyrkivät var-
mistamaan sijoitussalkun riittävän hajautuksen ja likviditeetin. 
Käytännössä sijoitustoiminnan riskienhallintaprosessi tarkoit-
taa kuitenkin finanssiriskien jatkuvaa tunnistamista, analysoin-
tia ja erityisistä riskienhallintatoimenpiteistä päättämistä. 

Sijoitustoiminnan riskipuskurina toimi vuonna 2012 yhtiön 
toimintapääoma, joka on yhtiön varojen ja velkojen erotus. Toi-
mintapääoman tärkeimmät erät ovat yhtiön oma pääoma, osit-
tamaton lisävakuutusvastuu ja sijoitusten arvostuserot. Toimin-
tapääoma ottaa vastaan sijoitustuloksen heilahtelut. Mikäli 
sijoitustoiminnan tuotot ylittävät vastuuvelalle hyvitettävän 
koron, erotus kasvattaa toimintapääomaa. Päinvastaisessa tilan-
teessa toimintapääomaa puretaan tarvittava määrä. 

Ilmarisen sijoitussalkun muodostamisessa hyväksytään enin-
tään 5 prosentin todennäköisyys sille, että toimintapääoma 
vähenee vakavaraisuusrajalleen kahden vuoden sisällä. Tässä 
arvioidaan eri sijoitusluokkien odotettuja tuottoja, tuottojen 
vaihteluita sekä eri omaisuuslajien välisiä riippuvuuksia. Sijoi-
tussalkun riskitasoa arvioidaan sijoitustuottojen simulointimal-
lin avulla. Tältä pohjalta muodostettu sijoitussalkku kuvastaa 
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Ilmarisen sijoitustoiminnan strategista perusviritystä, siitä ilme-
nee yhtiön riskinottohalu sijoitustuottojen tavoittelussa ja sitä 
kutsutaan perusallokaatioksi. Yhtiön hallitus päättää perusallo-
kaatiosta vähintään vuosittain sijoitussuunnittelun yhteydessä.

Ilmarisen toimintapääoma vuoden 2012 lopussa oli 5 752 
(4 809) M€ ja vakavaraisuusraja oli 11,1 (8,3) prosenttia vaka-
varaisuuslaskennassa käytettävästä vastuuvelasta. Ilmarisen 
vakavaraisuusaste eli toimintapääoman suhde vastuuvelkaan oli 
23,9 (21,1) %. Vakavaraisuusasema eli toimintapääoman suhde 
vakavaraisuusrajaan oli siten 2,16 (2,54). Vakavaraisuusaste 
kuvaa yhtiön riskinkantokykyä ja vakavaraisuusasema yhtiön 
ottamaa riskiä suhteessa riskinkantokykyyn. 

Sijoitustoiminnan valtuudet, valvonta ja 
raportointi
Hallitus vahvistaa operatiivisessa sijoitustoiminnassa noudatet-
tavat valtuudet vuosittain sijoitussuunnitelman yhteydessä. 
Sijoitusvaltuuksien puitteissa toimivan johdon on mahdollista 
poiketa perusallokaation määrittelemistä omaisuuslajien pai-
noista. Perusallokaation ja sijoitustoiminnan riskin määrää 
seurataan tasehallintaryhmässä, jossa on edustajat sijoitustoi-
minnosta 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. 
Sijoitustoiminnan riskinoton rajojen noudattamisesta ja sijoi-
tustoiminnan tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan halli-
tukselle sijoitustoiminnan riskiä ottavasta toiminnosta riippu-
mattoman riskienhallintatoiminnon toimesta kuukausittain. 
Raportoidun informaation oikeellisuus pyritään varmistamaan 
riittävän reaaliaikaisella ja tiheällä raportoinnilla, säännöllisillä 
täsmäytysrutiineilla sekä sillä, että sijoituspäätöksenteko- ja 
raportointitoiminnot on organisatorisesti eriytetty.

Riskien arviointiin ja hallintaan liittyvät 
menetelmät 

MaRKKinaRiSKi
Markkinariski syntyy finanssimarkkinoilla päivittäin muuttu-
vien hintojen ja arvojen seurauksena. Ilmarisen sijoitusomai-
suuteen kohdistuvia markkinariskejä ovat osake-, korko-, kor-
koero-, kiinteistö-, valuutta-, hyödyke- ja volatiliteettiriskit. 
Markkinariskejä mitataan RiskMetrics ® -riskilaskentaohjel-
miston avulla. Markkinariskejä rajoitetaan asettamalla limiittejä 
tietyllä todennäköisyydellä syntyville maksimitappioille (niin 
sanottu Value at Risk-tunnusluku eli VaR). Sijoitustoiminnan 
riskienhallinnassa on lisäksi otettava huomioon jatkuva mah-
dollisuus uusien riskitekijöiden ilmaantumiseen ja historiallisen 
aikasarja-aineiston perusteella tehtävän riskilaskennan rajoittu-
nut näkökulma. Edellä mainituista syistä finanssiriskianalyysiä 
on jatkuvasti täydennettävä stressitesteillä ja laatimalla skenaa-
rioanalyysejä sijoitussalkun koostumuksesta tehtävien toimen-
pidepäätösten tueksi.

Markkinamuutosten vaikutuksia Ilmarisen vakavaraisuuteen 
on havainnollistettu oheisella taulukolla:

osake-
kurssien 
muutos 

-10 %

kiinteistö-
jen käypä 

arvo 
-10 %

Vaikutus

toimintapääomaan (milj. €) -570,9 -342,6

vakavaraisuusasemaan -0,13 -0,14

tuottoprosenttiin (prosenttiyks.) -3,1 -1,3

vakavaraisuusasteeseen  
(prosenttiyks.) -2,4 -1,4

Kun lähtökohdaksi otetaan sijoitukset hetkellä 31.12.2012, oli 
2,5 % todennäköisyys sille, että sijoitusten arvossa olisi kuu-
kauden aikavälillä tapahtunut 1 505 miljoonan euron tai sitä 
suurempi alenema. Tämä VaR-tunnusluku oli 5,1 prosenttia 
vuodenvaihteen sijoitusten määrästä ja 26,2 prosenttia toimin-
tapääomasta. Toteutuessaan tällainen tapahtuma olisi alentanut 
toimintapääoman 19,0 prosenttiin vastuuvelasta.

LUoTToRiSKi
Vastapuoliriskiä hallitaan joukkolainojen osalta liikkeellelaski-
jan luottokelpoisuuden analysoinnilla ja rajoittamalla sekä 
joukkolainojen yhteenlaskettuja sijoituksia luottoluokittain että 
yksittäisen liikkeellelaskijan osuutta joukkolainasijoituksista. 

Suorassa luotonannossa ensisijainen luottoriskin hallinta-
keino on yritysanalyysi ja yrityksen tulevaisuuden maksukykyyn 
suhteutettu luotonanto. Lisäksi riskiä hallitaan vakuusjärjeste-
lyin. 

OTC- johdannaisten vastapuoliriskiä hallitaan sekä viran-
omaismääräysten riskiraportoinnin mukaisesti että tarkempien 
vastapuolikohtaisten markkinariskisimulaatioiden avulla. Vaki-
oimattomiin johdannaisiin liittyvää vastapuoliriskiä hallitaan 
myös käyttämällä kaikkien osapuolten kanssa kansainvälisiä 
standardisopimuksia, jotka ovat ISDA:n (International Swaps 
and Derivatives Association) hyväksymiä.

MaKSUVaLMiUSRiSKi 
Maksuvalmiusriski on työeläkeyhtiön vastuisiin nähden ongel-
mitta hallittavissa, koska eläkemeno on varsin tarkoin ennus-
tettavissa, varallisuudesta yli 67 prosenttia on likvideissä arvo-
paperisijoituksissa ja velanotto on kielletty. Sijoitusinstrument-
tien heikosta vaihdettavuudesta johtuvaa lyhyen aikavälin likvi-
diteettiriskiä hallitaan suhteuttamalla omaa sijoitettua määrää 
markkinoiden keskimääräiseen päivävaihtoon sijoituskohteit-
tain.

Sijoitussalkun jakauma omaisuuslajeittain
Sijoitusvarallisuuden jakautuminen pääomaisuusluokkiin 
31.12.2012 sekä näiden sijoitusten tuotot on esitetty liitetieto-
osiossa Tunnusluvut ja analyysit. Alla oleva taulukko noudattaa 
työeläkelaitosten yhdessä sopimaa tapaa kuvata sijoitusten 
tuottoja ja riskiä.

Joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio oli 31.12.2012 
0,7 (0,2) vuotta.
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markkina-arvo riskijakauma Tuotto volatiliteetti

milj. € % milj. € % % %

Korkosijoitukset 13 054,2 44,2 13 547,5 45,9 6,9

Lainasaamiset 2 352,0 8,0 2 352,0 8,0 3,4

Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat 4 013,1 13,6 2 797,9 9,5 2,6 2,4

Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat 4 712,5 16,0 -18,4 -0,1 13,5 2,4

Muut rahoitusmarkkinavälineet 1 976,6 6,7 8 415,9 28,5 1,9

Osakesijoitukset 11 328,7 38,4 10 829,1 36,7 9,5

Noteeratut osakkeet 9 168,3 31,1 8 668,7 29,4 9,1 14,8

Pääomasijoitukset 1 353,8 4,6 1 353,8 4,6 15,4

Noteeraamattomat osakesijoitukset 806,6 2,7 806,6 2,7 5,4

Kiinteistösijoitukset 3 465,7 11,7 3 465,7 11,7 5,1

Suorat kiinteistösijoitukset 2 942,9 10,0 2 942,9 10,0 5,6

Kiinteistörahastot 522,8 1,8 522,8 1,8 2,2

Muut sijoitukset 1 671,7 5,7 1 678,1 5,7 5,1

Hedge fund -sijoitukset 349,9 1,2 349,9 1,2 7,7 6,8

Hyödykesijoitukset -1,1 0,0 15,1 0,1 -

Muut sijoitukset 1 322,8 4,5 1 313,0 4,4 -

Sijoitukset yhteensä 29 520,4 100,0 29 520,4 100,0 7,5 4,3

sijoitusten jakautuminen vakavaraisuusryhmiin  
vakavaraisuuslain mukaisesti

ryhmä
Tuotto-odotus 

%
volatiliteetti 

%
sijoitukset, % 

31.12.2012

I 3,8 1,3 17,0

II 4,7 5,5 15,7

III 7,0 10,2 11,6

IV 8,9 20,9 36,5

V 5,8 9,9 19,2

noteerattujen osakesijoitusten jakauma
                                                                                              osuus-%

2012 2011

Suomi 35 40

Eurooppa 30 26

USA 11 13

Japani 3 4

Muut 20 17

joukkolainojen ml. korkorahastot luokitusjako 
                                                                                               osuus-%

2012 2011

AAA 42 50

AA 6 6

A 15 15

BBB tai huonompi 32* 26*

Ei luokiteltu 5 2

* korkorahastojen osuus 6 (6) prosenttiyksikköä

lainakantajakauma vakuuksittain

milj. € 2012 2011

Reaalivakuudelliset lainat 1 103,8 1 340,7

Lainat, joissa on takaus 684,1 793,0

Lainat takaajayhteisöille 3,2 3,9

Vakuudettomat 542,5 636,2

Korkosaamiset 18,3 22,8

Yhteensä 2 352,0 2 796,6

kiinteistösijoitusten rakenne
                                                                                         osuus-%

2012 2011

Asuinkiinteistöt 19 19

Toimistokiinteistöt 32 32

Liikekiinteistöt 10 8

Hotellit 9 9

Varastokiinteistöt 8 8

Muut 8 9

Epäsuorat sijoitukset 15 15

Kiinteistökannan käyttöaste (pl. saneerauskohteet) oli 88,8 
(92,6) %.

6. operaTiiviseT riskiT 
Operatiivisella riskillä tarkoitetaan riittämättömiin tai epäon-
nistuneisiin sisäisiin prosesseihin, henkilöstöön ja järjestelmiin 
sekä ulkoisiin tapahtumiin liittyvää tappioriskiä. Operatiiviset 
riskit sisältävät oikeudellisen riskin, mutta ne eivät sisällä liike-
toimintariskejä. Operatiivisen riskin aiheuttama tappio ei kai-
kissa tapauksissa ole rahalla mitattavissa ja se voi ilmetä välilli-
sesti esim. maineen heikkenemisenä.



ILMARISEN VUOSI 2012 Tilinpäätöksen liitetiedot

48

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

Yhtiön perustehtävän hoitamisen kannalta vahingollisimpia 
operatiivisia riskejä ovat virheet ja häiriöt, jotka vaarantaisivat 
eläkkeiden oikeellisuuden tai oikea-aikaisen maksamisen. Niitä 
ovat myös operatiivisten tietojärjestelmien ja merkitykseltään 
kasvavan verkkopalvelujen palvelutuotannon sellaiset häiriöt, 
jotka vaarantavat niiden suorituskyvyn, hallinnan tai turvalli-
suuden.

Merkittävien operatiivisten riskien hallinnasta on huolehdittu 
henkilöstön osaamisen varmistamisella sekä erilaisilla tietotek-
niikkaan ja toimintatapoihin liittyvillä keinoilla, kuten varajär-
jestelmillä ja -tietoliikenneyhteyksillä, vertailutietojen käytöllä 
sekä seurantajärjestelmillä.

Ilmarisen toiminnan häiriöttömyyden varmistamiseksi nor-
maali- ja poikkeusoloissa yhtiössä on laadittu toiminnan jatku-
vuutta varmistavat ja poikkeusolojen toimintaa ohjaavat suun-
nitelmat, joiden ajantasaisuutta seurataan ja ylläpidetään vuo-
sittain. Varmistettavat kriittiset toiminnot on valittu Vakuutus-
alan varautumisohjeen nimeämistä kriittisistä toiminnoista.

7. maineriski
Maineriski on riski sille, että yhtiön maineen heikkeneminen 
eri sidosryhmissä johtaa menetyksiin ja tappioihin liiketoimin-
nassa. Riskin toteutuminen on seurausta merkittävästä riskita-
pahtumasta jossain muussa riskiluokassa. Pahimmillaan se voi 
johtaa yrityksen itsenäisten toimintaedellytysten olennaiseen 
heikkenemiseen.

Maineriskien toteutumista pyritään ehkäisemään ennakoivan 
viestinnän avulla. Jos riski kuitenkin toteutuu, viestintä auttaa 
minimoimaan sen vaikutuksia yhtiön toiminnalle. Toiminnan 
tueksi Ilmarisessa on käytössä yhtiön kriisiviestintäsuunni-
telma.

8. sTraTegisesTi merkiTTävimmäT riskiT
Ilmarisen toimintaan liittyvät strategisesti merkittävimmät 
riskit tunnistaa ja arvioi yhtiön johtoryhmä. Ilmarisen liiketoi-
mintariskit tunnistetaan ja arvioidaan osana tätä strategisesti 
merkittävimpien riskien kartoitusta. Kullekin tunnistetulle 
riskille on nimetty johtoryhmän jäsenistä vastuuhenkilöt, joiden 
tehtävänä on vastata riskinhallintakeinojen riittävyydestä ja 
tarvittavista kehittämistoimenpiteistä.

Strategisesti merkittävien riskien on arvioitu voivan toteutua 
erityisesti seuraavien Ilmarisen toimintaan liittyvien tapahtu-
mien tai toimintojen yhteydessä: 
•	 toimintaympäristön merkittävät muutokset
•	 palvelu- ja toimintamallien kehittäminen
•	 kumppanuusyhteistyö 
•	 sijoitustoiminta
•	 liiketoimintaprosesseja palvelevien tietojärjestelmien raken-

taminen ja ylläpito

9. riskienhallinnan jaTkuva 
kehiTTäminen
Riskienhallintaa kehitetään jatkuvasti kuten muutakin organi-
saatiota; riskiarvioita tehdään säännöllisesti normaalin johdon 
analyysin ja raportoinnin mukaisesti. Riskejä arvioidaan ja 
hallitaan organisaation strategisella, operatiivisella ja projekti-
tasoilla. Riskienhallinnan tehtävänä on edesauttaa tavoitteiden 
saavuttamista ja tästä näkökulmasta pyritään kehittämään 
paitsi menettelytapoja myös yrityskulttuuria. Riskienhallintaan 
kuuluukin jatkuva tiedonvaihto ulkoisten ja sisäisten sidosryh-
mien kanssa. 

Ilmarisessa riskienhallinnan menettelyjen tason mitoituk-
sessa on tärkeää niiden sopivuus suhteessa kyseessä olevien 
toimintojen ja niissä tehtävien päätösten merkittävyyteen. Näin 
toiminnan on tarkoitus johtaa siihen, että Ilmarisen riskit ovat 
sen määrittelemiin kriteereihin nähden optimaalisella tasolla. 
Riskienhallinnan lopputuloksena Ilmarisella on ajantasainen, 
oikea ja kattava käsitys yhtiön riskeistä ja ne ovat yhtiön riskin-
sietohalun puitteissa.
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Emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma tilinpäätöksessä 
31.12.2012 on 63 259 915,17 euroa, josta tilikauden voitto on 
3 018 462,34 euroa.

HalliTukSen eHDoTuS  
VoiTon käYTöSTä 

Helsingissä 27. päivänä helmikuuta 2013

 Jussi Pesonen

 Lauri Lyly Jyri Häkämies George Berner

 Sture Fjäder Kim Gran Matti Halmesmäki

 Leila Kostiainen Hannu Leinonen Leena Niemistö

 Kristian Pullola Heikki Vitie Harri Sailas
   toimitusjohtaja

Hallitus ehdottaa, että 50 000 euroa varataan hallituksen 
käytettäväksi lahjoituksina yleishyödyllisiin tarkoituksiin ja muu 
osuus voitosta eli 2 968 462,34 euroa siirretään varmuusrahas-
toon.
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TilinTaRkaSTuSkeRTomuS

Olemme tilintarkastaneet Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön 
Ilmarisen kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja 
hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2012. Tilinpäätös sisältää 
sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoi-
tuslaskelman ja liitetiedot. 

halliTuksen ja ToimiTusjohTajan 
vasTuu 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riit-
tävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. 
Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asian-
mukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjan-
pito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjes-
tetty. 

TilinTarkasTajan velvollisuudeT
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen 
perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä 
ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että 
noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suoritta-
neet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintar-
kastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että 
suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiak-
semme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai 
toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, 
ovatko emoyhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet tai 
toimitusjohtaja 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 toimintakertomuk-
seen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. 
Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, 
johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennai-
sen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioides-
saan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on 
yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilin-
tarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan 
olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet 
mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön 
sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu 
myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asian-
mukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvi-
oiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen yleisen esittämistavan arvioiminen. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilin-
tarkastusevidenssiä.

lausunTo
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakerto-
mus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti 
oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 

keskinäisen eläkevakuuTusyhTiön ilmarisen yhTiökokoukselle

Helsingissä 13. maaliskuuta 2013

Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö

Tomi Englund KHT


