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Nyckeltal 1–9/2022

Placeringsavkastning

-4,9 %

Placeringarnas värde

56,4 md €

Solvens

14,2 md €
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Varmas placeringsår 2022
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Fortsatt stark solvens

• Varmas solvenskapital ligger kvar på en 

stark nivå vid 14,2 miljarder euro.

• Solvenskapitalet var

1,9 gånger högre än solvensgränsen.

• Solvensgraden var 133,0 procent.

• Solvenskapitalet som utgör en 

riskbuffert för placeringsverksamheten

skyddar mot avkastningsfluktueringar på

placeringsmarknader.
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Avkastnings- och solvensutveckling
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1-9/2022 1-9/2021 12 månader 1-12/2021

Placeringsavkastning (MWR) -4,9 % 13,5 % -0,7 % 18,5 %

9/2022 9/2021 12/2021

Solvenskapital (mn €) 14 170 15 701 16 890

Solvenskapital/solvensgräns 1,9 1,9 2,0

Solvensgrad (%) 133,0 137,7 139,4

Placeringar till verkligt värde sammanlagt (mn €) 56 384 56 616 59 024



Omkostnadsresultat
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Försäkringsverksamhet och pensioner



Försäkrade arbetstagare 

och företagare

596 800

Utbetalda pensioner
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4,8 md €

Pensionstagare

348 400



ArPL-lönesumman utvecklades starkt

• ArPL-lönesumman bland 
Varmas kundföretag ökade 
med 6,9 procent under 
perioden juli–september 
jämfört med motsvarande 
period året innan.

• Ökningen januari–
september var 7,3 procent 
jämfört med föregående år.

• Tillväxten var starkast inom 
informations- och 
kommunikationsbranschen. 
Återhämtningen av 
lönesumman fortsatte även 
i hotell- och 
restaurangbranschen.
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Fler ansökningar om partiell ålderspension

• Varma tog under januari–september emot en 
fjärdedel (25 procent) fler ansökningar om 
partiell ålderspension än under motsvarande 
period året innan. 

• Orsaken till att många ansöker om partiell 
ålderspension är höjningen av 
arbetspensionsindexet med 6,8 procent i 
början av 2023 som den sökande får rätt till 
om utbetalningen av pensionen börjar senast 
i december.

• Alla som fyllt 61 år kan ta ut antingen 25 eller 
50 procent av sin intjänade pension utan att 
behöva sluta arbeta.

• Det är möjligt att ta ut 25 eller 50 procent av 
den intjänade pensionen som partiell 
ålderspension utan att sluta arbeta.  

• I oktober kan antalet ansökningar bli nästan 
tiofaldigt jämfört med oktober 2021. 
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Aktuellt inom pensioner

• Antalet nya pensionsbeslut fram till utgången av 

september var 17 900, det vill säga 8 procent fler 

än under motsvarande period föregående år.

• Antalet nya beslut om partiell ålderspension 

ökade med 23 procent och antalet beslut om 

familjepension med 12 procent.   

• Den genomsnittliga handläggningstiden för 

pensionsansökningar var 18 dagar. 

• Ålderspensionsbeslut fattas i genomsnitt på fyra 

dagar. Fler än varannan som ansökt om partiell 

ålderspension från Varma fick sitt beslut redan 

samma dag.   
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Internationell jämförelse: Finland 
har det mest transparenta och 
tillförlitliga pensionssystemet

12

• Det finska pensionssystemet kom på femte 

plats i Global Pension Index som jämför 

pensionssystemen i olika länder. Det var en 

förbättring med två platser från året innan. 

• I samma undersökning rankades det finska 

pensionssystemet för nionde gången på första 

plats när det gäller tillförlitligheten och 

transparensen hos pensionssystemets 

förvaltning. 

Källa: PSC 
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Hantering av risker för arbetsoförmåga



Antalet nya invalidpension på fjolårsnivå

14

• Det totala antalet nya beviljade 

invalidpensioner under perioden 1–9/2022 

låg på samma nivå som under 

motsvarande period 2021. En klart större 

andel av invalidpensionerna beviljades 

fortfarande till män än till kvinnor.

• Bland kvinnor beviljades en lika stor andel 

invalidpensioner för psykisk ohälsa som för 

sjukdomar i rörelseorganen.

• Bland män beviljades avsevärt fler 

invalidpensioner för sjukdomar i 

rörelseorganen än för psykisk ohälsa.
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Invalidpensionsansökningar på grund av psykisk 
ohälsa ökar bland unga kvinnor

Varmas delårsresultat 1.1–30.9.202215

• Enligt studier upplever unga människor att deras 

arbetsförmåga har försämrats och uppskattar den som 

betydligt sämre än andra (t.ex. Arbetshälsoinstitutets 

undersökning Miten Suomi voi? 2022).

• Enligt Varmas statistik är antalet under 35-åriga som sökt 

invalidpension på grund av psykisk ohälsa i det närmaste 

oförändrat. Skillnaden mellan könen har däremot blivit 

tydligare: bland män har antalet ansökningar minskat 

(-9,9 procent) men bland kvinnor ökat (7,6 procent).

• I åldersgruppen under 35 år var 58 procent av alla som fått 

beslut om invalidpension (beviljat eller avslag) kvinnor.

• Varmas och Vamos gemensamma sysselsättningsprogram för 

unga (Nuoret työelämään) hjälper unga som hotas av 

marginalisering att få en fot in i arbetslivet. 

• Varma medverkar även i ett nätverkssamarbete som 

samordnas av Mieli rf, där målet är att ta fram ett program för 

att stödja ungdomars psykiska hälsa till stöd för 

beslutsfattare.
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• Antalet rehabiliteringsansökningar har minskat i år. 

Fram till utgången av september har Varma fått 11 

procent färre ansökningar jämfört med motsvarande 

tidsperiod 2021. 

• Under det tredje kvartalet stannade minskningen 

dock upp och antalet ansökningar började öka. 

Varma fick fler ansökningar än året innan av över 45-

åringar och särskilt av 55–60-åringar.

• På arbetsplatserna finns allt fler metoder för att 

stöda arbetsförmågan, till exempel 

arbetsarrangemang, partiell sjukdagpenning och 

arbetsprövningar med beslut från 

företagshälsovården. 

• Även känslan av osäkerhet kring framtiden har höjt 

tröskeln för att byta yrke med hjälp av yrkesinriktad 

rehabilitering.

Antalet rehabiliteringsansökningar minskar
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Företagsansvar
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Ansvarsfull verksamhet inom Varma  
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Varma skrev under investerarnas 

gemensamma vädjan till 

regeringar

Varma har undertecknat Global Investor 

Statement to Governments on the 

Climate Crisis 2022. Det är gemensam 

vädjan från investerare till världens 

regeringar och politiska beslutsfattare. I 

vädjan kräver investerarna att stater 

ställer upp tuffare klimatmål före 2030.

Varma med i Science Based 

Targets initiative

Varma har gått med i initiativet Science 

Based Targets initiative (SBTi), ett 

ramverk för vetenskapligt baserade 

klimatmål. Företag som går med i det 

internationella initiativet ska ställa upp 

mål för att minska sina utsläpp på både 

kort och lång sikt. Centralt för SBTi är att 

begränsa klimatets uppvärmning till 1,5 

grader och uppnå nettonollutsläpp 

senast 2050.

Varma på första plats i 

jämförelse 

Varma rankades på delad första plats i 

kategorin ansvarsfulla placeringar i 

Global Pension Transparency Benchmark. 

Den internationella jämförelsen 

inkluderade 75 pensionsfonder från 15 

olika länder. Jämförelsen undersökte 

transparens hos pensionsfonder i fyra 

kategorier: kostnader, förvaltning, 

placeringsresultat och ansvarsfulla 

placeringar. 



Placeringsutsikter



• Marknadsturbulensen har varit stor på grund av den 

stigande inflationen och centralbankernas 

räntehöjningar. 

• I Europa tyngs ekonomin av energikrisen och kriget i 

Ukraina.

• I USA är problemen i ekonomin kopplade till en 

överhettad arbetsmarknad samt överdimensionerad 

stimulans.

• En stabilisering av ekonomin kan förväntas först när 

inflationen har toppat och centralbankerna kan bromsa 

upp räntehöjningarna.

• I Europa kommer kriget och att man klippt banden med 

Ryssland att påverka ekonomin även under 2023.

Ekonomiska utsikter och 
placeringsmarknadsutsikter
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Avkastning på placeringar
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• Varmas 

placeringsavkastning 

var -4,9 procent

under perioden januari–

september 2022.

• Värdet på placeringarna 

var 56,4 miljarder euro 

vid utgången av 

september.

Den genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna för 10 år är cirka 5,9 %, och den har beräknats enligt den

rekommendation som getts av Arbetspensionsförsäkrarna TELA.



Avkastningsutveckling sedan 2009, kumulativ 
avkastning 133,9 %, 33,5 md euro
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Placeringarnas marknadsvärde var 56,4 miljarder euro
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Placeringsavkastning enligt verkligt värde per kvartal
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Placeringarnas fördelning
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Placeringarna grupperade enligt risk
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01-09/2022 01-12/2021

Avkastn. Avkastn. 24 mån

MWR MWR Vola-

mn € % mn € % mn € % % % tilitet

Ränteplaceringar 1) 16 270 29 16 513 29 15 402 26 -6,4 1,9

Lånefordringar 2 715 5 2 715 5 2 711 5 2,1 5,4

Obligationer 7 702 14 7 963 14 10 281 17 -11,6 1,4 4,5

Statsobligationer 3 569 6 3 433 6 6 189 10 -15,2 -1,2

Företagsobligationer 4 133 7 4 530 8 4 092 7 -8,0 4,2

Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner 5 853 10 5 834 10 2 409 4 -0,2 -0,9

Aktieplaceringar 25 704 46 25 984 46 29 352 50 -9,1 32,2

Noterade aktier 15 207 27 15 487 27 20 217 34 -19,3 26,4 15,5

Kapitalplaceringar 9 912 18 9 912 18 8 663 15 13,5 49,6

Onoterade aktier 585 1 585 1 471 1 18,2 26,3

Fastighetsplaceringar 5 730 10 5 730 10 5 442 9 5,5 5,9

Direkta fastighetsplaceringar 3 136 6 3 136 6 3 086 5 3,8 4,1

Fastighetsplaceringsfonder och kollektiva investeringar 2 594 5 2 594 5 2 356 4 7,8 8,5

Övriga placeringar 8 680 15 8 681 15 9 187 16 5,8 15,3

Hedgefonder 8 679 15 8 679 15 9 184 16 5,6 15,3 3,0

Råvaruplaceringar 0 0 1 0 0 0

Övriga placeringar 1 0 1 0 3 0

Placeringar sammanlagt 56 384 100 56 908 101 59 382 101 -4,9 18,5 6,2

Effekt av derivat -524 -1 -358 -1

Placeringar till verkligt värde sammanlagt 56 384 100 56 384 100 59 024 100

Den modifierade durationen för alla obligationer är 3,51.

Den öppna valutapositionen är 23.5 % av placeringarnas marknadsvärde.

1) Inklusive upplupna räntor

Basfördelning Riskfördelning Riskfördelning

12/2021

Marknadsvärde Marknadsvärde

09/2022
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Placeringarnas geografiska fördelning
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Placeringar Noterade aktier



Vi har placerat 12,4 miljarder euro i Finland
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Placeringarna i Finland De finska placeringarnas fördelning



64 % av fastighetsplaceringarna i Finland, dvs. 3,7 
miljarder euro
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Fastighetsplaceringar, 5,7 md € Direkt fastighetsplaceringar i Finland, 3,1 md €



En tredjedel av ränteplaceringarna utgörs av 
övriga penningmarknadsinstrument
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Ränteplaceringar per basfördelning Obligationer per kreditvärdighet



Varmas placeringsavkastning jämfört med 
marknaderna
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% Varma

Finländska 

aktier

Europeiska 

aktier US aktier

Euro 

statslån

Euro 

företagslån

1-9/2022 -4,9 -21,0 -18,6 -23,9 -16,7 -15,2

2021 18,5 25,3 24,9 28,7 -3,4 -1,1

2020 2,8 15,7 -2,0 18,4 5,0 2,7

Genomsnittlig nominell avkastning

5 år 5,2 5,5 2,5 9,2 -1,8 -1,9

10 år 5,9 11,7 6,5 11,7 1,3 0,9

Sedan 1999 
*

5,6 8,2 4,1 6,6 3,2 3,1

Genomsnittlig realavkastning

5 år 2,6 2,9 0,0 6,5 -4,2 -4,3

10 år 4,3 9,9 4,9 10,0 -0,3 -0,6

Sedan 1999 
*

3,7 6,3 2,2 4,7 1,4 1,3

*
 Varma etablerades i sin nuvarande form  under år 1998. Jämförelseuppgifter finns således att tillgå från år 1999.

Finländska aktier = OMX Helsinki Cap Index Euro  statslån = IBOXX Eurozone EUR (Total Return)

Euro aktier =  Stoxx 600 Total Return Index EUR Euro företagslån = IBOXX Corporate Overall Performance Index EUR (Total Return)

US aktier = S&P500 Total Return Index




