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”Valtio sortuu ylisääntelyyn – ja me kaikki 
syyllistymme oman vastuumme pakoiluun” 

• kuusi kymmenestä on sitä mieltä, että valtio syyllistyy ylisääntelyyn  
• seitsemän kymmenestä katsoo, että ulkoistamme liian usein vastuun omista  
asioistamme yhteiskunnalle* 
 
sillä 
 

• Suomi on Euroopan lainsäädäntöintensiivisimpiä maita 
• vain n. 12 % Suomen EU-jäsenyyden aikana säädetyistä laeista on EU-vaikutteisia 
(jäsenyyden aikana lakeja säädetty n. 70 000) 
• Suomen lainsäädäntö: yhden pykälän lakeja n. 40 % 
 
 
              Usko lainsäädännön kaikkivoipaisuuteen on hämmästyttävän vahva 
 
 

*EVA  Holhouksen alaiset 17.10.2012 (TNS Gallup, paneeli 15-74 vuotiaista koko väestöä edustavasta aineistosta, N=1131)  



Vuonna 2012 finanssipalveluja koskeva 
sääntelytsunami jatkui 
• Pankkiunioni / Yhteinen pankkivalvonta – sopu yhteisestä pankkivalvonnasta; keskustelut 

jatkuvat yhteisestä kriisinhallintajärjestelmästä ja talletussuojarahastosta 
• Pankkien pääomavaatimukset – CRD IV/CRR-paketista sopu; aloitusajankohta ei vielä 

varmistunut; sääntely voimaan vaiheittain 2014-2019   
• Solvenssi II – voimaantulo siirtyy 
• Liikasen työryhmän raportti – mahdolliset lainsäädäntöhankkeet   
• Sukupuolineutraali hinnoittelu – tullut voimaan vapaaehtoisiin vakuutuksiin 
• PRIP–sijoitustuotteet (epäsuoraan omistamiseen liittyvä paketoitu muoto) – sääntelyn 

valmistelu käynnissä tuotteita koskevan informaation antamisesta kuluttajille 
• Rahoitusmarkkinavero (FTT) – valmistelu etenee 11 EU-maan kesken, Suomi ei mukana 

KL 4.10.2012 

CRD IV vakavaraisuusdirektiivi, CRR vakavaraisuusasetus 



Sampo-konsernilla oli vahva vuosi 2012 
 
 
 
Sampo-konsernilla ja sen jokaisella  
liiketoiminta-alueella on enemmän 
pääomia kuin koskaan aiemmin. 
 
Tulos ennen veroja oli parempi 
kuin koskaan aiemmin.*  

* pl. Sampo Pankin myynti vuonna 2007 



Kaikkien aikojen paras tulos vahinkovakuutus- 
ja pankkitoiminnoissa  

*ilman Nordeaa 

Sampo-konsernin tulos ennen veroja  



Osakekohtainen tulos markkina-arvoin 
erinomainen 

Osakekohtainen tulos 
vuosineljänneksittäin 



Osakekohtainen substanssi kasvoi korkeasta 
osingosta huolimatta  

Sampo-konsernin osakekohtainen substanssi 



Uudelleensijoittaminen entistä vaikeampaa  

Sampo Oyj:n, Mandatum Lifen ja Ifin sijoitusomaisuus 

Sijoitusomaisuuden jakauma, 31.12.2012 



Sampo-konsernin liiketoiminta-alueet  
vuonna 2012 



If Vahinkovakuutus  
– Pohjoismaiden suurin vakuutusyhtiö 
 
 
Vuonna 2012 kaikkien aikojen 
paras yhdistetty kulusuhde,  
kaikkien aikojen vahvin  
vakavaraisuus ja kaikkien aikojen  
korkein maksutulo. 



If on Pohjoismaiden suurin vakuuttaja 
Vakuutusmaksutulo, brutto 2012,  
mrd. €  

• 3 milj. henkilöasiakasta 
• 320 000 yritysasiakasta 
• 6 400 työntekijää 
• 1,4 milj. vahinkotapahtumaa, 
joista > 50 % käsiteltiin 24 tunnin sisällä 



Ifin yhdistetty kulusuhde oli vuonna 2012 
kaikkien aikojen paras 

Ifin yhdistetty kulusuhde  



 
• Suurvahingot vaikuttavat lyhyellä aikavälillä 

huomattavasti tulosten heilahteluun (sekä kuluvana 
vuonna että aiempina vuosina). 
 

• Vuonna 2012 suurvahingot olivat 50 milj. euroa 
suuremmat kuin keskimääräisenä vuonna.  
 

• Normalisoituna Ifin arvio suurvahingoista oli noin 
 20–25 milj. euroa/kk. 

 
• Jälleenvakuutus pienentää yksittäisten suurvahinkojen 

taloudellisia vaikutuksia. 

Suurvahingoista huolimatta  
yhdistetty kulusuhde oli vuonna 2012 
kaikkien aikojen paras  



Ifin tulokset ovat kilpailijoita vakaammat  
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Lähde: Macquarie. European Insurance, 22.1,2013 

Eurooppalaiset vakuutusyhtiöt  2007–e2014, 
keskimääräinen yhdistetty kulusuhde ja keskihajonta 



 

 

If ostaa Trygin Suomen liiketoiminnan  
 
• Kauppahinta 15 miljoonaa euroa 
• Trygillä on Suomessa  

• 155 000 asiakasta 
• markkinaosuus noin 2 prosenttia 
• maksutulo noin 84 miljoonaa euroa (2011) 
• noin 200 työntekijää, jotka siirtyvät Ifin palvelukseen 

 

If aloittaa yhteistyön Nordean kanssa 
 

• Nordea alkaa myydä Ifin vahinkovakuutuksia henkilöasiakkailleen osana pankkipalveluja 
konttoriverkostossaan ja internetissä Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. 
 
• Vahinkovakuutuksista tulee kiinteä osa Nordean asiakkailleen tarjoamaa 
palvelukokonaisuutta ja asiakkaiden arjen riskien hallintaa; esimerkiksi kotivakuutusta 
tarjotaan asuntolainan myöntämisen yhteydessä. 

Kasvun elementtejä Suomessa  



If on Topdanmarkin suurin osakkeenomistaja 

 
 

  
• ~23 % osakkeista  
• ~26 % äänistä  

 
• 31 476 920 osaketta, 
keskimääräinen hankintahinta   
DKK 73,53/osake 

 
⇒ Hankinta-arvo DKK 2,3 mrd.  
⇒ Markkina-arvo DKK 4,4 mrd. 
28.3. 2013 

 
 
 

Topdanmarkin  
osakkeenomistajat 

Sampo-konsernin omistus 
Topdanmarkissa 



Nordea   
– Pohjoismaiden suurin pankki  
 
 
 
Vuonna 2012 Nordealla oli  
enemmän asiakkaita, enemmän 
pääomia ja parempi tulos 
kuin koskaan aiemmin. 



Nordealla on ainutlaatuinen asema Pohjoismaissa 

1 Sijoitus Pohjoismaissa. 

Retail 
market 

Ruotsi 

Norja 

Suomi 

Tanska 

Asiakasmäärä
(milj.) 

Markkina- 
asema 

Ylivertainen asiakaskunta 
Kansainvälinen osaaminen 

kansainvälisten kilpailijoiden tasolla1 

4,2 #2-3 

1,0 #2 

3,2 #1-2 

1,7 #2 

Asiakasmäärä  
(tuhatta) 

Markkina-  
asema 

246 #1-2 

87 #2 

125 #1 

50 #1-2 

Yhteensä 
Nordea 11,2 #1 625 #1 

Pääoma- 
markkinat 

 
 

Asset 
Management 

 
 

Henki- ja  
eläke- 

vakuutus 
 
 

Private 
Banking 

 
 

#1 

#1 

#1 

#1 

Henkilöasiakkaat Yritys- ja yhteisöasiakkaat 

1 2 

Lähde: Nordea; Puola (668 000 asiakasta), Baltian maat (406 700 asiakasta) ja  
Venäjä (67 000 asiakasta) eivät ole mukana luvuissa. 



Nordea on hajautetuin pohjoismainen pankki 

Lähde: Nordea 

Suomi
27 %

Ruotsi
26 %

Tanska
24 %

Norja
18 %

Baltian
maat 2 %

Puola 2 % Venäjä 1 %
Suurin yksittäisen maan osuus luotoista  

Luotot yleisölle,  
maakohtainen jakauma, % 

Eniten vastuita yhdessä maassa, 
vs. pohjoismaiset kilpailijat1, % 

Yhteensä: 346 mrd. euroa 

1Vertailu perustuu viimeksi julkaistuihin, yleisölle annettujen luottojen 
maakohtaisiin raportteihin. 



Nordea on sitoutunut toteuttamaan 
vuoteen 2015 ulottuvan suunnitelman  

Lähde: Nordea 

Nordean markkinalupaukset Konsernin hankkeet 

Ydinvakavaraisuussuhde pysyy >13 % 

Hankkeet tuottojen kasvattamiseksi 

Kulut aiemmalla tasollaan vuosina 2013-14 
Kulusäästöjä noin 450 milj. euroa 

Matala riskiprofiili ja  
vähäinen tuloksen heilahtelu  

Pääoma kasvaa vahvasti, 
ylimääräinen pääoma palautetaan 

osakkeenomistajille 

Oman pääoman tuoton tavoite 15 % 
kun ydinvakavaraisuussuhde on >13 % 

ja korkotaso on normaali 

Tuloksen heilahtelu vähäistä  
perustuu hyvin hajautettuun 

kestävään liiketoimintamalliin  



Mandatum Life  
– johtava asiakasvarojen hoitaja ja  
taloudellisten riskien turvaaja Suomessa 
 
 
Vuonna 2012, vakavaraisuuspääoma 
korkeampi kuin koskaan aiemmin, 
myyntiennätys Danske Bankilta ja 
sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt  
ennätyskorkealla. 



Loistava myyntitulos Danske Bankilla 

milj. € 
Myynnin maksutulo jakelukanavittain Suomessa 



61 % 

39 % 

Rahastoja yhteensä  
56 

Monipuoliset asiantuntijapalvelut 
palkitsemiseen ja henkilöstörahastoihin  

72 % 

28 % 

Rahastojen jäsenmäärä yhteensä  
 118 000  

Innovan markkinaosuus henkilöstörahastojen hallinnointipalveluissa 

Innovan 
hallinnoimat  
rahastot 

Muut  
rahastot Innovan 

rahastoissa 
jäseniä 

Muissa 
rahastoissa 
jäseniä 



Sampo Oyj 
 
 
 
Sammon osingonmaksukyky 
tarjoaa vakaata arvonluontia  
osakkeenomistajille.  

 



Sammon osingonmaksukyky on vahva  

milj. € 
Sampo Oyj:n saamat osingot 



Sampo on vakaa osingonmaksaja 

EUR 

* Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle 18.4. 2013 

Sampo Oyj – osinko/osake 



Source: Reuters EcoWin
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EuroSTOXX Eurooppa,   
Pankit/Vakuutus, 50/50

Sampo

Sampo on edelleen hyvä sijoitus  
Sampo ja EuroSTOXX –indeksit 

Sammon osakkeen 
vuotuinen kokonaistuotto 
vuodesta 2000 ~19 % 
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