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SISÄLTÖ
tehtävänämme on varmistaa, että sinä saat eläkettä myös tulevaisuudessa. Tämä roolimme 
edellyttää meiltä vastuullisuutta. Edessäsi on Varman vuoden 2018 vuosi- ja yritysvastuuraportti, 
johon on yhdistetty perinteinen vuosikertomus ja GRI-standardien mukainen yritysvastuuraportti. 
Tässä raportissa kerromme, miten onnistuimme vuonna 2018 huolehtimaan eläkevarojen 
hoitamisesta, asiakkaistamme, varmalaisista ja ympäristöstä. Tänä vuonna raportoimme 
ensimmäisen kerran ilmastoriskeistä käyttäen apuna TCFD-kehystä.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 sekä Varman hallinnosta kertova osio löytyvät  
erillisinä pdf-raportteina osoitteesta varma.fi/vuosikertomus.

HYVÄ LUKIJA,

http://varma.fi/vuosikertomus
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VARMA LYHYESTI

 V arman perustehtävä on eläkkeiden turvaaminen. Huoleh-
dimme yksityisten yrittäjien ja työntekijöiden lakisääteisestä 

työeläketurvasta. Yritykset ottavat TyEL-vakuutukset työntekijöilleen, 
ja yrittäjät vakuuttavat itsensä YEL-vakuutuksella.

Eläkemaksuina kerätyt varat sijoitamme tuottavasti ja turvaavasti 
nykyisiä ja tulevia eläkkeitä varten. Varma on vastuullinen ja vaka- 
varainen sijoittaja; sijoitustemme arvo on 44,0 miljardia euroa.

Maksamme eläkkeitä noin 343 400 eläkkeensaajalle. Annamme 
luotettavaa ja käytännöllistä tietoa eläketurvasta. Kaikkiaan vastaam-
me noin 900 000 suomalaisen eläketurvasta. 

Työkykyjohtamisen ja kuntoutuksen palvelumme auttavat  
Varman asiakasyrityksiä säästämään eläke- ja sairauspoissaolo- 
kustannuksissa.

Kiinteistösijoittajana panostamme laadukkaiden toimitilojen ja 
vuokra-asuntojen tarjoamiseen hyvien liikenneyhteyksien äärellä 
kasvukeskuksissa. Tarjoamme asiakkaillemme myös yritysrahoitusta.

Varma on keskinäinen yhtiö, ja sen omistavat Varman yritys- ja  
yrittäjäasiakkaat, vakuutetut työntekijät sekä takuupääoman omistajat.

Varman toimitilat sijaitsevat Helsingin Salmisaaressa, ja yhteys-
päällikköverkostomme kattaa lähes koko maan. Meitä varmalaisia 
on 532. Modernin työkulttuurimme tunnuslause on Me varmalaiset 
– ketterät vastuunkantajat. Menestyksemme perustuu osaaviin ja 
työstään innostuneisiin varmalaisiin.

Perustehtävämme on eläkkeiden turvaaminen. Sijoitamme 
eläkemaksuina kerätyt varat tuottavasti ja turvaavasti nykyisiä ja tulevia 
eläkkeitä varten. Vastuullisuus on keskeinen osa kaikkea toimintaamme. 

Vastuullisuus 
on erottamaton 
osa Varman 
perustehtävää ja 
työkulttuuria.
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VUOSI LYHYESTI

Viimeinen neljännes painoi 
muuten vahvaa vuotta
Varman sijoitukset tuottivat -2,0 (7,8) %. 
Vuoden 2018 viimeinen neljännes oli 
osakemarkkinoilla poikkeuksellisen 
hankala jakso, mikä käänsi Varman 
alkuvuoden vahvan sijoitustoiminnan 
tuoton negatiiviseksi. 

Sijoituksista parhaiten tuottivat  
kiinteistöt 5,5 (4,9) % ja hedgerahastot, 
1,6 (8,5) %, jotka samalla hajauttivat 
osake- ja korkomarkkinoiden riskiä. 
Korkosijoitusten tuotot painuivat nega-
tiivisiksi -1,8 (3,7) %. Osakesijoitukset 
tuottivat -3,6 (11,4) %, samalla kun useat 
osakeindeksit kääntyivät loppuvuonna 
selkeään laskuun. Parasta tuottoa osake- 
sijoituksista toivat pääomasijoitukset 
17,5 (7,9) %. 

Kymmenen vuoden takaisen finanssi- 
kriisin jälkeen Varmalla on takanaan pit-
kä, erittäin vahva sijoitustuottojen kausi. 
Riskipuskurina toimiva vakavaraisuus on 
edelleen vahvalla tasolla.

Varma oli työeläkealan 
tehokkain yhtiö
Varma käytti liikekuluihin tarkoitetuista 
vakuutusmaksuista 60 (67) %. Varma oli 
selvästi alan tehokkain työeläkeyhtiö jo 
toissa vuonna, jolloin työeläkeyhtiöiden 
keskimääräinen hoitokustannusosan 
käyttö oli 82 %. Työeläkeyhtiö on sitä 
tehokkaampi, mitä pienempi prosentti-
luku. Vahva vakavaraisuus ja toiminnan 
tehokkuus vahvistavat työeläkejärjestel-
män kestävyyttä.

Vakavaraisuuspääoma pieneni 9,6 
(11,5) miljardiin euroon. Vakavaraisuus 
oli turvaavalla tasolla eli 1,6-kertainen 
vakavaraisuusrajaan verrattuna. Varman 
eläkevarat suhteessa vastuuvelkaan 
olivat 127,5 (133,5) %. Varma maksaa 
asiakkailleen 153 (161) miljoonaa euroa 
hyvitystä takaisin tehokkuuden ja vaka-
varaisuuden ansiosta. Tämä tarkoittaa 
alennuksia vakuutusmaksuihin.

Vuoden 2018 aikana Varma valmis-
tautui ottamaan käyttöön kansallisen 

Globaalin osakemarkkinan epävakaa kehitys vuoden viimeisellä 
neljänneksellä painoi Varman koko vuoden sijoitustuoton negatiiviseksi. 
Varman sijoitusten markkina-arvo oli vuoden lopussa 44,0 (45,4) miljardia 
euroa. Tehokkuus parani edelleen ja oli kaikkien aikojen paras. Varma 
käytti liikekuluihin tarkoitetuista vakuutusmaksuista 60 (67) %. 



VUOSI 2018 STRATEGIA VASTUULLINEN 
VARMA

VASTUU 
ELÄKEVAROISTA

VASTUU  
ASIAKKAISTA

VASTUU  
VARMALAISISTA

VASTUU  
YMPÄRISTÖSTÄ

EETTISYYS JA 
LÄPINÄKYVYYS

GRI

VUOSI- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2018 5
    

Avainluvut 2018
2018 2017

Vakuutusmaksutulo, milj. € 5 118,0 4 867,4

Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet, milj. € 1) 5 668,0 5 544,0

TyEL-vakuutetut 31.12. 523 270 501 320

YEL-vakuutukset 36 700 35 900

Eläkkeensaajat 343 400 342 600

Sijoitukset, milj. € 44 015,2 45 409,4

Sijoitustuotot, milj. € -902,3 3 342,7

Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % -2,0 7,8

Kokonaistulos, milj. € -1 741,0 1 523,8

Hoitokustannustulos, milj. € 55,8 44,7

Liikekulut hoitokustannustulosta, % 60,4 66,7

Siirto asiakashyvityksiin, milj. € 153 161,0

 % TyEL-palkkasummasta 0,75 0,83

Vastuuvelka, milj. € 36 521,4 36 696,2

Vakavaraisuuspääoma, milj. € 2) 9 618,6 11 534,4

 suhteessa vakavaraisuusrajaan 1,6 1,7

Emoyhtiön henkilöstö 31.12. 532 524

Henkilöstökulut, milj. € 48,3 48,8

Lahjoitukset, milj. € 0,01 0,02

Alan järjestöjen jäsenmaksut, milj. € 1,0 1,2

Ostot palveluntarjoajilta ja -toimittajilta, milj. € 3) 51,3 52,1

1)  Ennen saatujen vastuunjakokorvausten vähentämistä
2)  Laskettuna kunakin ajankohtana voimassa olleiden säädösten mukaisesti  
     (vastaava periaate koskee myös muita vakavaraisuustunnuslukuja)
3)  Ei sisällä sijoitustoiminnan (esim. rakennuttamishankintojen) kuluja

tulorekisterin. Vuoden 2019 alusta lähtien 
työnantajat ovat ilmoittaneet palkkatie-
dot yhteen paikkaan, tulorekisteriin, josta 
Varma saa tiedot lähes reaaliaikaisesti. 
Tulorekisteri nopeuttaa vakuutusmaksu-
jen käsittelyä ja eläkepäätösten tekemistä.

Eläkkeiden käsittely nopeutui
Varma maksoi eläkkeitä 5,7 (5,5) miljar-
dia euroa 343 400 (342 600) henkilölle. 
Vuoden aikana tehtiin 22 476 (24 507) 
uutta eläkepäätöstä. Vakuutusmaksu- 
tulo nousi 5,1 (4,9) miljardiin euroon. 
Myös vakuutettujen määrä kasvoi ja 
oli vuoden lopussa 559 981 (537 241) 
henkilöä.

Varmassa käsitellään kaikkien 
eläkelajien hakemukset alan keskiar-
voa nopeammin. Hyvä kehitys jatkui 
edellisestä vuodesta. Eläkehakemusten 
keskimääräinen käsittelyaika nopeutui 
37:stä päivästä 31:een päivään, mikä on 
yhdeksän päivää lyhyempi kuin alalla 
keskimäärin.

Yksittäisistä eläkelajeista suurin  
muutos tapahtui työkyvyttömyyseläk-
keissä, jotka kääntyivät nousuun.  
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen 
lisääntyi viime vuonna Varmassa noin  
10 %. Merkittävintä uusien työkyvyt- 
tömyys eläkkeiden kasvu oli yli 60- 
vuotiailla sekä alle 45-vuotiailla.

Lisää sijoitusvuodesta ja markkina- 
käänteistä on Vastuu eläkevaroista 
-osiossa sivulta 23 alkaen. Työstämme 
asiakkaiden hyväksi kerrotaan osiossa 
Vastuu asiakkaista sivulta 29 alkaen.

Sijoitusten tuotto

Sijoitusten arvo

Vakavaraisuus

Maksutulo 

Maksoimme eläkettä

-2,0 %

44,0 mrd. €

9,6 mrd. €

5,1 mrd. €

5,7 mrd. €

Vuosi lyhyesti
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TEHOKKUUS 
ENNÄTYS-
TASOLLA
Vuosi 2018 oli Varmalle vaihtelevien 
sijoitustuottojen, tulorekisteriin 
valmistautumisen ja edelleen 
paranevan tehokkuuden vuosi.

Toimitusjohtajan katsaus
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Kymmenen vuoden takaisen finanssikriisin jälkeen 
takanamme on erittäin hyvä sijoitustuottojen kausi, ja 
riskipuskurina toimiva vakavaraisuus on vahvalla tasolla.

Toimitusjohtajan katsaus

Vastuullisuus on osa Varman 
perustehtävää, strategiaa ja 
arkea
Vastuullisuus on kiinteä osa Varman  
perustehtävää, strategiaa ja arkea. 
Vuonna 2018 jatkoimme työtämme  
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 
Merkittävänä sijoittajana velvolli-
suutemme on ohjata työeläkevaroja 
vastuulliseen suuntaan ja näyttää esi-
merkkiä, miten sijoittamalla voi toimia 
päästöjen pienentämiseksi.

Työmme tulokset näkyivät myös 
ulkopuolisessa arvioinnissa, sillä sijoi- 
tuimme kärkisijoille maailmanlaajui-
sessa sijoittajien ilmastovertailussa. 
Kannustamme sijoituskohteitamme 
ottamaan ilmastoriskit huomioon ja 
raportoimaan niistä yhdenmukaisesti 
TCFD-kehyksen mukaan. Myös Varma 
noudattaa näitä suosituksia, ja ensim-
mäinen ilmastoriskiraporttimme löytyy 
tästä julkaisusta.

Vuosi 2018 oli Varmalle vaihtelevien 
sijoitustuottojen, tulorekisteriin valmis- 
tautumisen ja edelleen paranevan 
tehokkuuden vuosi.

Varma on työeläkealan selvästi 
tehokkain yhtiö. Viime vuonna tehok-
kuutemme ylsi ennätykselliselle tasolle. 
Käytimme liikekuluihin varatuista 
vakuutusmaksuista 60 %. Tehokas toi-
minta yhdessä vahvan vakavaraisuuden 
kanssa koituu asiakkaidemme hyväksi. 
Maksamme vuodelta 2018 alan parhaat, 
vakuutusmaksuja alentavat asiakas- 
hyvitykset.

 Varman sijoitustuottojen kehitys 
oli vaihtelevaa vuonna 2018. Erityisesti 
loppuvuodesta osakekurssit painuivat, 
ja viimeinen neljännes käänsi Varman  
koko vuoden sijoitustoiminnan tuoton 
negatiiviseksi. Eläkesijoittajalle tilanne 
ei kuitenkaan ole poikkeuksellinen. 
Kymmenen vuoden takaisen finanssi-
kriisin jälkeen takanamme on erittäin  
hyvä sijoitustuottojen kausi, ja riski-

puskurina toimiva vakavaraisuus on 
vahvalla tasolla. 

Vuonna 2018 menestyimme hyvin 
asiakashankinnassa ja vakuutusmaksu- 
tulo kasvoi. Uusia asiakkaita saimme 
erityisesti pienistä yrityksistä. Valmis-
tauduimme asiakkaidemme kanssa 
vuodenvaihteessa käyttöönotettuun 
tulorekisteriin. Kyseessä on iso muutos, 
joka vaatii sekä meiltä että asiakkail-
tamme uusia toimintatapoja. 

 Eläkkeiden osalta viime vuoden 
merkittävin muutos oli se, että työ- 
kyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden 
määrä kasvoi. Mitä suomalaisessa 
työelämässä on tapahtunut, kun pitkän 
hyvän kehityksen jälkeen sekä nuoria 
että vanhempia työntekijöitä siirtyy 
enenevässä määrin työkyvyttömyys- 
eläkkeelle? Tarvitsemme laaja-alaista 
selvitystä taustalla olevista syistä sekä 
toimenpiteitä, joiden avulla saamme 
tämän trendin katkaistua.

 Vastuu omasta henkilöstöstä on 
yksi Varman yritysvastuun kulmakivistä. 
Sitoutunut ja innostunut henkilöstö on 
avain asiakastyytyväisyyteen ja Varman 
menestykseen. Sen takia olemme kehit-
täneet pitkäjänteisesti työkulttuuriam-
me ja kiinnittäneet erityistä huomiota 
yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon.

Vuonna 2019 me varmalaiset 
jatkamme työtä tehokkuuden ja vahvan 
vakavaraisuuden eteen. Kehitämme 
prosessejamme digitalisaation ja ohjel- 
mistorobotiikan avulla unohtamatta 
laadukasta asiakaspalvelua. Haluamme 
olla asiakkaillemme työkykyjohtamisen 
paras kumppani.

 Kiitos asiakkaillemme luottamuk-
sesta ja varmalaisille hyvästä työstä.

Risto Murto 
toimitusjohtaja
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Sijoitamme yritysten ja työntekijöiden 
säästämät rahat niin, että niiden tuotoilla 
turvataan yhteistä tulevaisuutta. 
Tavoitteenamme on hoitaa asiakkaidemme 
eläketurvaa laadukkaasti, vaalia vahvaa 
vakavaraisuutta, toimia tehokkaasti sekä taata 
vakuutusmaksutulon positiivinen kehitys. 

STRATEGIA 
JA TAVOITTEET
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Lue lisää osiosta 
Vastuullinen Varma                      

Varma on vakavarainen ja tehokas 
työeläkeyhtiö. Tarjoamme asiakkaillemme 
alan parhaat asiakashyvitykset. 

STRATEGIA POHJAUTUU PERUSTEHTÄVÄÄN

 V arman strategia pohjautuu 
perustehtäväämme, eläkkeiden 

turvaamiseen. Strategiamme vuosille 
2016–2020 rakentuu teemoista: Yksi 
Varma asiakasta varten, Yrittäjyyttä 
kannustava, Vastuullinen Varma sekä 
Rohkeus kokeilla.

Yksi Varma asiakasta varten tarkoit-
taa uuden osaamisen ja uskalluksen 
tuomista asiakaspalveluun ja Yrittäjyyttä 
kannustava yrittäjäymmärryksen lisää-
mistä ja yrittäjien palveluiden kehittä-
mistä. Vastuullinen Varma tarkoittaa 
vastuullisen sijoitus- ja liiketoiminnan 
kehittämistä niin, että olemme alan 
vastuullisin toimija. Rohkeus kokeilla 
-teeman mukaisesti kehitämme toi- 
mintatapojamme ketterästi arjessa.

Tavoitteemme 
Varman tavoitteita vuonna 2018 olivat 
eläkepalveluiden laatu, vakuutusmaksu- 
tulon kehitys, tehokkuus ja vahva 
vakavaraisuus. Näissä tavoitteissamme 
onnistuimme hyvin.

Eläkepalveluiden laatua mittaava 
eläkehakemusten käsittelyaika nopeutui 
vuoden aikana selvästi. Hakemusten 
käsittelyaika oli  9 päivää nopeampi kuin 
alalla keskimäärin ja 6 päivää nopeampi 
kuin käsittelyaikamme vuosi sitten. 

Vakuutusmaksutulo kasvoi  
5 118 (4 867) miljoonaan euroon.  
Saimme uusia asiakkaita erityisesti 
pienistä ja keskisuurista yrityksistä.

Vakavaraisuus on edelleen vahvalla 
tasolla, vaikka vakavaraisuuspääoma 
pieneni edellisvuodesta 9,6 (11,5) mil-
jardiin euroon. Varma on vakavaraisin 
työeläkeyhtiö. 

Varma hoitaa eläketurvaa erittäin 
tehokkaasti. Vuonna 2018 tehokkuu-
temme oli yhtiön historian paras: 
käytimme liikekuluihin varatuista 
vakuutusmaksuista 60 (67) %. Varma 
on selvästi tehokkain työeläkeyhtiö, 
mikä yhdessä vahvan vakavaraisuuden 
kanssa takaa alan kilpailukykyisimmät 
asiakashyvitykset.

Varman perustehtävä on eläkkeiden turvaaminen.

Toimintamme painopisteet 
Toimintamme painopisteet vuonna 
2018 olivat digitaalisten palveluiden ja 
robotiikan kehittäminen, tulorekisteriin 
valmistautuminen sekä panostaminen 
asiakastyössä pieniin ja kasvaviin 
yrityksiin. 

Lisäsimme digitaalisia palveluita eri 
asiakasryhmille ja tehostimme toimin-
taamme ottamalla ohjelmistorobo-
tiikkaa laajasti käyttöön. Vuoden 2019 
alussa käyttöönotettuun verohallinnon 
ylläpitämään tulorekisteriin valmistau-
duimme kehittämällä toimintatapoja 
ja tietojärjestelmiä sekä kouluttamalla 
asiakkaitamme. Pienille yrityksille 
lisäsimme vakuuttamisen ja työkyky-
johtamisen palveluita. Vahvistimme 
asemaamme pienten yritysten vakuut-
tajana.
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  Lue lisää osiosta 
Vastuu varmalaisista                    

Strategia pohjautuu perustehtävään

Arvomme 
Työtämme ohjaavat arvot ovat 
rohkeasti, luotettavasti, kestävästi, 
ilolla ja intohimolla.

Rohkeasti: Uskallamme tehdä 
asioita uusilla tavoilla yhdessä asiak-
kaidemme kanssa. Rohkeutemme 
syntyy luottamuksesta, yhteistyöstä 
ja vahvasta osaamisesta. 

Luotettavasti: Toimimme 
avoimesti ja suoraselkäisesti. 
Pidämme asiakkaille, kumppa-
neille ja toisillemme anta- 
mamme lupaukset. 

Kestävästi: Kehitämme jatkuvasti 
 vastuullisia toimintatapojamme.  
Meille kestävyys tarkoittaa pitkäjän-
teisiä valintoja eläkkeiden turvaami-
seksi ja toiminnan tehostamiseksi.

Teemme työtä ja toteutamme arvoja 
arjessa ilolla ja intohimolla.
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Riskit taloudellisessa 
toimintaympäristössä 
tiivistyivät vuoden lopulla
Talousvuoden 2018 kolme ensimmäistä  
neljännestä olivat varsin suotuisia 
eläkevarojen sijoittajalle. Vuosi kuitenkin 
päättyi hermostuneissa tunnelmissa 
markkinoilla. Maailmantalouden korkein 
suhdannehuippu näyttää olevan ohi, ja 
näkymät heikkenivät euroalueella ja Kii-
nassa. Tämä selittyy paitsi tavanomaisilla 
suhdannesyillä myös kauppapoliittisilla 
konflikteilla ja niiden aiheuttamalla epä-
varmuudella, jotka painoivat odotuksia ja 
näkymiä vuoden aikana. Suomen talous 
kasvoi edelleen vahvasti ja laajalla poh-
jalla, vaikka vauhti hidastuikin hieman 
edellisvuodesta.

Keskuspankit reivaavat rahapolitiik-
kaansa vaativissa olosuhteissa. Yhdys-
valtain keskuspankki Fed nosti ohjaus-
korkoaan neljä kertaa vuoden aikana. 
Seuraavien askelten odotetaan olevan 
varovaisempia. Euroopan keskuspankki 
ilmoitti lopettavansa arvopapereiden  
osto-ohjelman. Rahapolitiikan perus- 
viritys euroalueella jatkuu edelleen 
talouskasvua tukevana. 

Markkinoiden suunta kääntyi loppu-
vuodesta, kun tulevaisuuden näkymissä 
alkoivat painottua negatiiviset riskit. 
Viimeinen neljännes käänsi sijoitustuotot 
negatiivisiksi. Varman osalta sekä sijoitus- 
varallisuus että vakavaraisuuspuskurit 
ovat kuitenkin liki ennätystasolla johtuen 
10 vuoden takaisen finanssikriisin jälkeen 
jatkuneesta varallisuusarvojen noususta. 

Varman vahva vakavaraisuus turvaa 
hyvät toimintaedellytykset pääomamark-
kinoilla myös vaativissa olosuhteissa.

EU:n piirissä on valmisteltu kestävän 
rahoituksen kokonaisuutta, joka tulee 
heijastumaan myös eläkesijoittajien 
toimintaympäristöön toteutuessaan. 
Konkreettisesti ilmastonmuutokseen 
vastaaminen eteni joulukuussa, kun 
Katowicessä saavutettiin laaja kansain- 
välinen yhteisymmärrys kaikille yhtei- 
sistä säännöistä sille, miten maat 
raportoivat päästöistä, sitoumuksista 
ja rahoituksesta. Varma on sitoutunut 
Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin 
sekä kehittämään sijoitustoiminnassaan 
tapoja arvioida ilmastonmuutoksen 
aiheuttamia riskejä ja tunnistamaan sen 
tuomat uudet sijoitusmahdollisuudet. 
Varma on saanut kansainvälistä tunnus-
tusta vastuullisesta sijoittamisestaan.

Suomessa suhdannehuippu on 
ohitettu 
Suomen talous pääsi vauhtiin jälkijunas-
sa kilpailijamaihin verrattuna. Vuonna 
2018 työllisyys parani ennätyksellisen 
voimakkaasti. Työmarkkinoilla alkoivat 
korostua kohtaanto-ongelmat ja pulmat 
osaavan työvoiman löytymisessä.

Suomi on pieni avotalous. Taloudel-
linen menestyminen ja mahdollisuudet 
rahoittaa hyvinvointia riippuvat paljon 
siitä, miten hyvin suomalaiset yritykset 
onnistuvat maailmanmarkkinoilla. 
Kasvanut geopoliittinen epävarmuus, 
ongelmat Euroopassa ja odotukset 
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Suomen eläkejärjestelmä 
nousi kolmannelle sijalle 
kansainvälisessä vertailussa.

kasvun hidastumisesta heikentävät vienti-
näkymiämme. Talouden kasvun odotetaan 
hidastumisestaan huolimatta jatkuvan ja 
työllisyyden paranevan edelleen. Pidemmäl-
lä aikavälillä matala investointiaste ja vaimea 
tuottavuuskehitys heikentävät talouden 
tuotantopotentiaalia, mikäli niitä ei onnis-
tuta kohentamaan. Tuotantopotentiaalin 
vahvistuminen on ratkaisevan tärkeää myös 
työeläkkeiden rahoittamisen näkökulmasta. 

Julkisen talouden tila on kohentunut 
selvästi talouskasvun vauhdittumisen ja teh-
tyjen sopeutustoimien ansiosta. Lähivuosina 
väestön ikääntymisestä johtuvien menojen 
kasvun myötä liikkumavara kutistuu ja aika- 
ikkuna varautumiselle umpeutuu. 

Syntyvyyden aleneminen on jatkunut 
trendinomaisesti jo usean vuoden ajan. 
Muutokset väestörakenteen odotetussa 
kehityksessä ovat vaikuttaneet arvioihin 
julkistalouden kestävyysvajeesta ja tulevat 
heijastumaan pitkällä tähtäimellä myös 
työeläkejärjestelmään.

Pidempiä työuria tarvitaan 
eläkkeiden rahoittamiseksi 
Työllisyyden elpyminen ja pitkään jatkunut 
suotuisa kehitys pääomamarkkinoilla ovat 
tukeneet työeläkkeiden rahoittamista, maltilli-
sena pysyvää eläkemaksun tasoa ja työeläke- 
järjestelmän pitkän aikavälin kestävyyttä. 
Pidempiä työuria tarvitaan, jotta eläkkeiden 
rahoitus ja julkistalouden kestävyys voidaan 
turvata.

Uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrät 
kasvoivat vuoden aikana. Varma tavoittelee 
työurien pidentymistä tekemällä yhteistyötä 
asiakkaidensa kanssa työkykyjohtamisessa. 
Työn tuottavuuden ja osaamisen merkitys  
korostuu tulevaisuudessa, kun väestö ikään-
tyy ja työvoiman tarjonta heikkenee.

Eläkettä karttuu kaikesta 
työstä ja yrittäjätoiminnasta 
Suomessa eläketurva koostuu lakisää-
teisestä työ- ja yrittäjäeläkkeestä sekä 
niitä täydentävistä kansaneläkkeestä 
ja takuueläkkeestä. Kansaneläke ja 
työeläke yhteensovitetaan. Työeläkettä 
karttuu kaikesta työstä ja yrittämisestä.

Työeläke on etuusperusteinen. 
Tämä tarkoittaa sitä, että ansaittua 
eläkettä maksetaan eläkeläiselle koko 
elämän ajan. Maksussa olevien eläk-
keiden tasoon eivät vaikuta esimerkiksi 
muutokset eläkevarojen sijoitustuo-
toissa. Eläkkeet maksetaan luvatun 
suuruisina suhdanteista riippumatta.

Etuusperusteinen työeläke toimii 
taloudessa automaattisena vakauttaja-
na, sillä luvatun suuruisina maksettavat 
eläkkeet ylläpitävät kulutusta ja tukevat 
talouskasvua, myös silloin, kun kysyntä 
on muuten vaisua.

Työeläkejärjestelmä on 
osittain rahastoiva  
Pääosa maksussa olevista eläkkeistä 
rahoitetaan suoraan palkansaajien 
ja työnantajien maksamilla 
eläkemaksuilla. Osa eläkemaksusta 
rahastoidaan tulevien eläkkeiden 
maksuun.

Työeläkkeiden rahoitus riippuu  
talouden kasvusta, korkeasta työlli-
syysasteesta ja sijoituksille saatavista 

tuotoista. Onnistuminen sijoitustoimin-
nassa patoaa tarvetta nostaa eläke-
maksuja. Työeläkevakuuttajien vahva 
vakavaraisuus on tärkeää sijoitustoi-
minnan onnistumisen kannalta, sillä se 
vaikuttaa riskinottomahdollisuuksiin ja 
helpottaa sijoituspäätösten ajoittamis-
ta vaihtelevissa markkinatilanteissa. 
Eläkkeet on hyvin turvattu Suomen 
lakisääteisessä työeläkejärjestelmässä.

Väestön kehitys, maahanmuutto- 
kysymykset ja sukupolvien välinen 
oikeudenmukaisuus heijastuvat vahvasti 
eläkkeistä käytävään keskusteluun niin 
Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. 
Suomessa työeläkelainsäädäntöä  
uusittiin viimeksi vuoden 2017 alussa. 
Uudistuksen tavoitteena on taloudelli-
sesti ja sosiaalisesti kestävä eläkejärjes-
telmä. Tämä edellyttää, että työurien on 
pidennyttävä nykyisestä. Tämän tavoit-
teen saavuttamiseksi työeläkeyhtiöt tar-
joavat vakuutetuilleen työeläkekuntou-
tusta silloin, kun työkyky on uhattuna. 
Työkykyjohtamisen palveluilla pyritään 
puolestaan torjumaan työkyvyttömyyttä 
yhteistyössä työpaikoilla.

Työeläkeyhtiöt kilpailevat 
keskenään  
Työeläkejärjestelmän hallinto on 
hajautettu. Tämä tarkoittaa sitä, että 
työeläkkeitä ja niitä varten rahastoituja 
eläkevaroja hoidetaan useissa eri 
eläkeyhtiöissä, eläkesäätiöissä 
ja -kassoissa. Yksityisen sektorin 
työeläkevakuuttajat ovat yhteisesti 

vastuussa eläkkeistä esimerkiksi jonkun 
vakuuttajan konkurssitilanteessa. 
Tästä syystä muun muassa niiden 
vakavaraisuutta ja sijoitusten riskinottoa 
säädellään.

Työeläkeyhtiöt kilpailevat keske-
nään sijoitustoiminnassa, tehokkuudes-
sa ja palveluiden laadussa.

Vuoden 2018 aikana sosiaali- ja 
terveysministeriön asettamassa työryh-
mässä selviteltiin edellytyksiä yksityisa-
lojen ja kunta-alan eläkejärjestelmien 
yhdistämiselle.

Suomen eläkejärjestelmä on 
vahva
Suomen eläkejärjestelmä nousi vuonna 
2018 kolmannelle sijalle vuosittain 
koottavassa kansainvälisessä eläkejär-
jestelmien vertailussa. Mercer Global 
Pension Index vertailee eläkejärjestel-
miä eläkkeiden riittävyyden, hallinnon 
luotettavuuden ja eläkejärjestelmän 
kestävyyden perusteella. Suomi sai 
parhaat pisteet järjestelmän läpinäky-
vyydestä ja hallinnon luotettavuudesta 
jo viidennen kerran peräkkäin.

Toimintaympäristö

Työeläkejärjestelmä



VUOSI 2018 STRATEGIA VASTUULLINEN 
VARMA

VASTUU 
ELÄKEVAROISTA

VASTUU  
ASIAKKAISTA

VASTUU  
VARMALAISISTA

VASTUU  
YMPÄRISTÖSTÄ

EETTISYYS JA 
LÄPINÄKYVYYS

GRI

VUOSI- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2018 13
  

Toimintaympäristön muutokset ja mahdollisuudet

Varman tavoitteet Eläkepalvelujen laatu Vakavaraisuus Maksutulo Tehokkuus

MUUTOKSET • Henkilösiakkaiden odotukset yhä 
laajemmille ja reaaliaikaisemmille 
digitaalisille palveluille.

• Tarve laadukkaalle henkilökohtaiselle 
asiakaspalvelulle. Osa iäkkäistä tai 
haastavassa elämäntilanteessa olevista 
henkilöasiakkaista digipalvelujen 
ulottumattomissa.

• Työelämän muutoksen ja 
vanhuuseläkeiän nousun vaikutukset 
työkyvylle.

• Globaalien osakemarkkinoiden 
negatiivinen kehitys.

• Alhainen korkotaso.

• Kasvava markkinoiden heilunta ja 
epävarmuus johtuen rahapoliittisen 
elvytyksen vähentämisestä.

• Hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 
raportin edellyttämät lisätoimet 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

• Institutionaalisten sijoittajien 
lisääntyvä sääntely.

• Työelämän ja yritysten rakennemuutos: 
yrittäjämäinen työ lisääntyy ja suurin 
osa uusista työpaikoista syntyy pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin.

• Vuoden 2019 alussa käyttöönotettu, 
verohallinnon hallinnoima 
tulorekisteri, jonne työnantajat 
ilmoittavat palkkatiedot.

• Suomen ikärakenteen kehitys: 
työelämässä olevien määrä vähenee.

• Työeläkealan kilpailutilanteen muutos 
korostaa tehokkuusvaatimusta.

• Tehokas toiminta korostuu 
asiakashyvitysten määräytymisessä.

• Tulorekisterin mahdollistama 
reaaliaikainen tieto tehostaa 
vakuuttamisen prosesseja.

 MAHDOLLISUUDET • Asiakaspalvelun nopeuttaminen 
ja parantaminen automaation ja  
ohjelmistorobotiikan avulla.

• Digitalisaation hyödyntäminen 
asiakastarpeista lähtevien palveluiden 
kehittämisessä.

• Palvelumallien kehittäminen 
laadukkaan henkilökohtaisen palvelun 
tarjoamiseksi niissä tilanteissa, 
kun digitaalinen palvelu ei vastaa 
asiakkaan tarpeisiin. 

• Uusien vaihtoehtoisten 
sijoitusmuotojen etsiminen.

• Monipuolinen hajautus 
eri omaisuusluokkiin ja 
markkinasuhdanteiden 
hyödyntäminen. 

• Datan laaja hyödyntäminen 
vastuullisessa sijoittamisessa.

• Tulorekisteri mahdollistaa 
reaaliaikaisten vakuuttamisen 
palvelujen kehittämisen.

• Digitalisaation mahdollisuudet 
työkykyjohtamisen palveluiden 
kehittämiselle. 

• Datan hyödyntäminen 
työkykyjohtamisessa.

• Digitalisaatio

• Automaatio ja ohjelmistorobotiikka

• Muuttuvat tavat tehdä töitä: ketterä ja 
itseohjautuva toimintatapa

• Tehokas ja ketterä it-järjestelmäkehitys

Toimintaympäristö
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Näin onnistuimme

Varman tavoitteet Eläkepalvelujen laatu Vakavaraisuus Maksutulo Tehokkuus

ONNISTUMISET • Eläkehakemusten käsittely 9 päivää 
nopeammin kuin työeläkealalla 
keskimäärin ja 6 päivää nopeammin kuin 
edellisenä vuonna.

• Ohjelmistorobotiikan käytön laajentaminen 
eläkehakemusten käsittelyprosessin eri 
vaiheisiin.

• Suomen parasta henkilökohtaista 
asiakaspalvelua eläkeasioissa (Bisnoden 
Asiakkaan ääni -tutkimus).

• Henkilöasiakkaiden digitaalisessa 
asioinnissa kasvua 16 %.

• Kuntoutusta hakeneista asiakkaista 76 % 
palasi työelämään.

• Kattava digitaalinen palvelupolku 
kuntoutuja-asiakkaille ja uusi palvelumalli 
kuntoutuskumppanien kanssa.

• Vahva vakavaraisuus.

• Sijoitusten hajautus eri 
omaisuuslajeihin, erityisesti 
epälikvideihin sijoituksiin. 

• Sijoittuminen parhaana suomalaisena 
eläkesijoittajana 5. sijalle Asset 
Owners Disclosure Projectin (AODP) 
kansainvälisessä vertailussa, 
jossa arvioitiin 100 suurimman 
eläkesijoittajan varautumista 
ilmastonmuutoksen taloudellisiin 
riskeihin.

• Ilmastoriskien raportointiin tarkoitetun 
TCFD-kehyksen (Task Force on 
Climate-related Financial Disclosure) 
käyttöönotto osaksi taloudellista 
raportointia listatuissa osake- ja 
korkosijoituksissa.

• Vakuutusmaksutulon positiivinen 
kehitys, kasvua 5,1 %.

• Vahvistunut asema pienten yritysten 
vakuuttajana.

• Valmistautuminen tulorekisterin 
käyttöönottoon.

• Työkykyjohtamisen tietopalvelun 
kehittäminen: kyselytyökalut.

• Varma on työeläkelan selvästi 
tehokkain yhtiö: käytimme 
hoitokuluihin 60 % niihin varatuista 
varoista.

• Työkulttuurin kehittäminen: Varman 
PeoplePower-luokituksen nousu AA-
luokkaan Suomen innostavimpien 
työpaikkojen joukkoon (Corporate 
Spiritin henkilöstötutkimus).

• Prosessien sujuvoittaminen Lean-
menetelmän avulla.

JATKAMME  
VUONNA 2019

• Asiakkaan katkeamattomasta 
toimeentulosta huolehtiminen: 
eläkehakemusten nopea käsitteleminen ja 
eläke sujuvasti maksuun eläkepäätöksen 
antamisen jälkeen.

• Henkilöasiakkaan digitaalisten palveluiden 
kehittäminen.

• Automaation ja ohjelmistorobotiikan 
käytön laajentaminen edelleen.

• Kuntoutuksen toimintamallien 
kehittäminen.

• Palvelumallien hiominen asiakasyritysten 
kanssa työntekijöiden työkykyhaasteissa.

• Sijoitusriskin hajautus, markkinoiden 
ennakointi sekä riskitason aktiivinen 
hallinta.

• Vastuullisuuden kehittäminen 
indeksisijoittamisessa.

• Omistajapolitiikan aktiivinen 
toteuttaminen.

• Osallistuminen vastuulliseen 
sijoittamiseen liittyviin 
yhteistyöaloitteisiin.

• Salkunhoidon työkalujen 
kehittäminen.

• Tulorekisteriin liittyvien 
vakuuttamisen palveluprosessien 
kehittäminen.

• Monikanavaisen palvelumallin 
kehittäminen asiakasta kuunnellen.

• Työkykyjohtamisen palvelut eri 
asiakasryhmille.

• Toimintatapojen, prosessien ja 
työkulttuurin jatkuva kehittäminen.

Toimintaympäristö



VUOSI 2018 STRATEGIA VASTUULLINEN 
VARMA

VASTUU 
ELÄKEVAROISTA

VASTUU  
ASIAKKAISTA

VASTUU  
VARMALAISISTA

VASTUU  
YMPÄRISTÖSTÄ

EETTISYYS JA 
LÄPINÄKYVYYS

GRI

VUOSI- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2018 15
  

Yhteiskunnallisen roolimme vuoksi meillä on 
pitkälle tulevaisuuteen ulottuva vastuu eläkevarojen 
hoitamisesta, asiakkaistamme, varmalaisista ja 
yhteisestä ympäristöstämme. Vastuullisuus on osa 
strategiaamme. Tavoitteenamme on olla työeläkealan 
vastuullisin toimija.

VASTUULLINEN 
VARMA
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 V astuullinen liiketoiminta tarkoittaa 
Varmalle ennen kaikkea vakava-

raisuuden turvaamista, eläketurvan 
sujuvaa toimeenpanoa ja työkyvyn 
tukemista. 

Varmassa vastuullisuus on kiinteä 
osa sijoitustoimintaa ja omistaja-
käytäntöjä. Kannamme huolta myös 
ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, 
varmalaisten työhyvinvoinnista sekä 
kustannustehokkaasta ja eettisestä 
liiketoiminnasta.

Vastuullisuuden visiossamme 
vastuullisuus on osa Varman arkea ja 
liiketoimintaa. Kerromme aktiivisesti, 
mitä vastuullisuus meille tarkoittaa ja 
miten vastuullinen toimintamme näkyy 
yhteiskunnassa.

Varman strategiassa vuosille 
2016−2020 vastuullisuus on nostettu 
yhdeksi keskeiseksi teemaksi. Tavoittee-
namme on olla työeläkealan vastuulli-
sin toimija. 

Yritysvastuuohjelma perustuu 
olennaisuusarvioon 
Rakensimme Varman yritysvastuu- 
ohjelman syksyllä 2015. Sen pohjaksi 
teimme olennaisuusarvion, jonka 
tarkoituksena oli tunnistaa Varman 
kannalta merkittävimmät vastuullisuus-
tekijät. Halusimme kuulla sidosryh-
miemme odotuksia vastuullisuudesta 
sekä analysoida vastuullisuusasioiden 
liiketoimintavaikutuksia.

Sidosryhmätutkimus tehtiin loka-
kuussa 2015. Kysely lähetettiin sähkö-
postilla 28 075 henkilölle, joka edustivat 
11 ennalta määriteltyä sidosryhmää: 
yrittäjiä, asiakasyritysten edustajia,  
henkilöasiakkaita, toimitila-asiakkaita, 
kumppaneita ja palveluntarjoajia, 
Varman hallinnon edustajia, toimialan 
organisaation tai järjestön edustajia, 
työmarkkinajärjestön edustajia, 
lainsäätäjiä, varmalaisia sekä median 
edustajia. 

Verkkokyselyyn vastasi 1 168 hen-
kilöä. Lisäksi 14 sidosryhmäedustajaa 
haastateltiin henkilökohtaisesti – heidän 
joukossaan oli johtoryhmän ohessa 
edustajia hallituksesta, viranomaisista  
ja henkilöstöstä. 

Sidosryhmien odotuksia käytiin läpi 
johdon vastuullisuustyöpajoissa marras- 
ja joulukuussa 2015. Niissä sidosryhmien 
esiintuomia näkökohtia työstettiin ja 
priorisoitiin sen mukaan, millainen vai-
kutus niillä on Varman liiketoimintaan. 
Työn pohjalta muodostui olennaisuus-
matriisi, josta ilmenevät sidosryhmien 
tärkeimmiksi nostamat teemat ja niiden 
merkittävyys Varman toiminnalle. 
Matriisin pohjalta rakennettiin Varman 
yritysvastuuohjelma painopisteineen, 
mittareineen ja toimenpiteineen. 

Vastuullisuuden toimintaympäris-
tössä ja siihen liittyvässä sääntelyssä  
on tapahtunut paljon sen jälkeen,  
kun loimme yritysvastuuohjelmamme 

Vuonna 2018 asiakastyön vastuullisuuden 
kehittämiseen osallistui laajasti varmalaisia 
ympäri organisaatiota.

VASTUULLINEN VARMA
Vastuullisuus on erottamaton osa Varman perustehtävää, eläkkeiden 
turvaamista. Vastuullinen Varma on myös keskeinen teema strategiassamme.

vuonna 2015. Sen takia teimme vuonna 
2018 uuden sidosryhmäanalyysin, jon-
ka pohjalta uudistimme yritysvastuuoh-
jelmaamme. Koska vuodenvaihteessa 
2018–2019 työ oli vielä meneillään, on 
tämä raportti laadittu vuonna 2015 syn-
tyneen olennaisuusanalyysin pohjalta. 
Uudesta yritysvastuuohjelmastamme 
voit lukea sivulta 18.

Yritysvastuuohjelma hyväksytään 
aina Varman hallituksessa. 
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  Lue Varman vastuullisuudesta  
lisää verkkosivuiltamme                    

Vastuullisuus näkyy 
organisaatiossa
Vastuullisuus on edustettuna Varman 
johtoryhmässä, jossa siitä vastaa 
HR:stä, vastuullisuudesta ja viestinnästä 
vastaava johtaja. Johtoryhmä käsittelee 
kaikki merkittävimmät vastuullisuuden  
kehittämiseen liittyvät projektit ja 
päätökset. Varman hallitus käsittelee 
yritysvastuuohjelman lisäksi yhtiön 
merkittävimmät vastuullisuuslinjaukset. 
Vuonna 2018 hallitus mm. hyväksyi 
uudistetut Varman vastuullisen sijoitta-
misen periaatteet. 

Varmassa on yritysvastuupäällikkö, 
joka koordinoi vastuullisuuteen liittyviä 
toimenpiteitä ja vastuullisuusviestintää. 
Lisäksi sijoitustoiminnossa työskente-
lee vastuullisen sijoittamisen johtaja ja 
analyytikko. Vastuullisen sijoittamisen 
johtaja koordinoi ja kehittää vastuullista 
sijoittamista eri omaisuuslajeissa sekä 
vastaa sijoituspäätöksistä kestävän 
kehityksen osakesalkussa. 

Lisäksi joukko asiantuntijoita 
ympäri organisaatiota kehittää omassa 
liiketoiminnossaan vastuullista liiketoi-
mintaa ja muodostaa epämuodollisen 
yhteistyöverkoston, joka kokoontuu 
tarpeen tullen ketterästi eri teemojen 
ympärille; esimerkiksi vuonna 2018 
asiakastyön vastuullisuuden kehittä-
miseen osallistui laajasti varmalaisia 
ympäri organisaatiota.

Vastuullisten toimintatapojen 
kehittämiseen keskittyy Varmassa kaksi 
työryhmää, Green Office -tiimi ja  

tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä. 
Green Office -tiimin tehtävänä on koor-
dinoida Varman omaa ympäristö- 
ohjelmaa, ja tasa-arvo- ja yhdenver-
taisuusryhmä puolestaan paneutuu 
varmalaisten tasa-arvon ja yhdenvertai-
suuden edistämiseen.

Varman hallitus käsittelee 
yhtiön merkittävimmät 
vastuullisuuslinjaukset.

KUSTANNUSTEHOKAS  
VAROJEN KÄYTTÖ

Vastuullinen Varma 

Vakavaraisuuden 
turvaaminen

VASTUULLISUUS 
SIJOITUSTOIMINNASSA

ILMASTONMUUTOKSEN 
HILLINTÄ

Eläketurvan laadukas  
toimeenpano

Työkyvyn tukeminen ja  
työurien pidentäminen

AVOIN JA PROAKTIIVINEN 
VIESTINTÄ

Turvaamme 
eläkkeet

VASTUU 
VARMALAISISTA

EETTINEN JA LÄPINÄKYVÄ 
LIIKETOIMINTA

Vastuullinen Varma

https://www.varma.fi/vastuullisuus


Teimme syksyllä 2018 laajan tutkimuksen 
selvittääksemme, millaisia odotuksia  
sidosryhmillämme on Varman yritysvas-
tuulle ja siitä viestimiselle. Sähköposti-
kysely lähetettiin yli 47 000 henkilölle ja 
siihen tuli 1 974 vastausta.

Lisäksi teimme 17 haastattelua mm. 
Varman hallituksen edustajille, johdolle 
sekä asiantuntijoille.

Uusi yritysvastuuohjelma käyttöön 2019

Ilmastonmuutoksen hillintä 
ja vastuullinen sijoittaminen 
on sidosryhmiemme mielestä 
ensiarvoisen tärkeää 
Varmalle.

Tutkimuksen mukaan sidosryh-
mämme odottavat meiltä ennen kaikkea 
vakavaraisuuden turvaamista ja sujuvaa 
eläkepalvelua – eli sitä, että hoidamme 
vastuullisen perustehtävämme, eläkkei-
den turvaamisen, ensiluokkaisesti.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja vas-
tuullinen sijoittaminen on sidosryhmiem-
me mielestä ensiarvoisen tärkeää Varman 

kaltaiselle yhtiölle. Meiltä toivottiin myös 
näkemystä ja keinoja hyvän työelämän 
kehittämiseen. Vastuu varmalaisista on 
aina ollut yritysvastuuohjelman sydämes-
sä, niin myös jatkossa.

Olennaisuusarviomme pohjalta uudis-
timme yritysvastuuohjelmamme, joka on 
otettu käyttöön vuodesta 2019 alkaen.
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Tulevien sukupolvien asialla
Vastuullisella toiminnallamme ja vahvalla vakavaraisuudella

turvaamme nykyiset ja tulevat eläkkeet.

Työkyvyn ja hyvän
työelämän edistäjä

Ilmastonmuutoksen 
hillintä

Vastuu
varmalaisista

Toiminnan eettisyys ja
avoin viestintä

Vastuullinen Varma
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Sijoitamme yritysten ja työntekijöiden säästämät 
rahat niin, että niiden tuotoilla turvataan yhteistä 
tulevaisuutta. Vaalimalla vahvaa vakavaraisuutta 
ja sijoittamalla vastuullisesti pidämme huolen, 
että pystymme kantamaan vastuumme eläkkeistä 
yli talouden suhdanteiden. 

VASTUU 
ELÄKEVAROISTA
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      Vakavaraisuuspääoma, milj. € 
      Eläkevarat suhteessa vastuuvelkaan, %
      Toimintapääomaan rinnastettava tasausvastuu, milj. €
      Vakavaraisuusraja, milj. €

Milj. € %

15 suurinta osakesijoitusta

milj. €
Varman omistus- 

osuus osakkeista, %

Sampo Oyj 851,0 4,01

Nordea Bank Abp 473,2 1,61

Wärtsilä Oyj Abp 426,8 5,20

Nokia Oyj 337,5 1,19

UPM-Kymmene Oyj 292,8 2,48

Kojamo Oyj 247,7 12,3

Neste Oyj 231,9 1,35

Elisa Oyj 186,6 3,10

Terveystalo Oyj 177,2 17,30

Fortum Oyj 163,1 0,97

Huhtamaki Oyj 127,3 4,38

KONE Oyj 124,5 0,61

Atrium Ljungberg AB 120,2 6,09

Tornator Oy 107,6 15,32

Stora Enso Oyj 105,5 1,22

V astuu eläkkeistä on pitkäaikainen. 
Tehtävämme on hakea sijoituk-

sillemme parasta mahdollista tuottoa 
hallitulla riskinotolla, jotta voimme 
turvata eläkkeiden maksamisen. Vahva 
vakavaraisuus ylläpitää luottamusta 
eläketurvaan ja ehkäisee työeläke- 
maksujen kovimpia nousupaineita.

Vahva vakavaraisuuspääoma toimii 
sijoitustoiminnan riskipuskurina ja 
suojaa pääomamarkkinoiden heilahte-
luilta. Vahva vakavaraisuus antaa myös 
mahdollisuuden tavoitella parempaa 
tuottoa riskipitoisempien ja tuotto- 
odotukseltaan parempien sijoitusten 
avulla.

Vakaa maksutulokehitys 
turvaa eläkkeiden maksun
Työeläkemaksuilla maksetaan eläkkeet, 
ja osa rahastoidaan tulevia eläkkeitä var-
ten. Työnantajilta ja työntekijöiltä kerä-
tyistä työeläkemaksuista valtaosa kuluu 
samana vuonna maksettaviin eläkkeisiin. 
Maksutulokehityksellä on siksi tärkeä 
rooli eläkkeiden turvaamisessa.

Vahvan vakavaraisuutemme turvaaminen on yritysvastuumme 
kivijalka. Vaalimalla vakavaraisuutta varmistamme, että 
eläkevastuut on katettu lain edellyttämällä tavalla. 

Vuonna 2018 Varman vakuutusmak-
sutulo oli 5,1 (4,9) miljardia euroa eli  
5,1 % enemmän kuin vuotta aiemmin. 

Varmaan siirtyi vuoden 2018 aikana 
vakuutussiirtoina 5 miljoonaa euroa 
lisää maksutuloa muista eläkeyhtiöistä, 
ja uusia TyEL-vakuutuksia myytiin 60 
miljoonalla eurolla. Erityisen hyvin  
Varma menestyi pienyrityssegmentissä. 

Työeläke on keskeinen osa suoma- 
laista sosiaaliturvaa. Varma maksoi 
vuonna 2018 eläkkeitä 5,7 (5,5) miljardia 
euroa noin 343 400 (342 600) eläkkeen-
saajalle. 

Vahva vakavaraisuus 
ylläpitää luottamusta 
eläketurvaan ja 
mahdollistaa parempien 
sijoitustuottojen 
tavoittelun. 

VAHVA VAKAVARAISUUS 
TURVAA ELÄKKEET
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Varman vakuutusmaksujen ja sijoitustuottojen rahavirrat

Vakuutusmaksut

Maksetut eläkkeet

Ennakonpidätykset eläkkeistä

Sijoitustuotot

 
Asiakashyvitykset

Hoitokulut ja  
lakisääteiset maksut

* Sisältää 0,3 mrd. € Varman maksamia, yhteisesti kustannettavia eläkkeitä.

Piilevä alv 12 milj. €

Ennakonpidätykset  
palkoista 12 milj. €

Tulevia eläkkeitä varten rahastoidut varat 
(vastuuvelka)

Vakavaraisuuspääoma

X,X mrd. € 0,8 mrd. €

4,2 mrd. €

0,1 mrd. € 0,9 mrd. €

1,2 mrd. €

-1,9 mrd. €

0,2 mrd. €

5,1 mrd. €

5,7 mrd. € *

1 264 milj. € *

-0,9 mrd. €

0,2 mrd. €0,1 mrd. €

9,6 mrd. €34,9 mrd. €

Varainsiirtoverot 0,1 milj. €

Kiinteistöverot 12 milj. €
Lähdeverot 8 milj. €

Varman sijoituksista 26 %  
eli 10,9 miljardia euroa on 
sijoitettu eri muodoissa 
suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Lue tuoreimmat tulostiedot  
verkkosivuiltamme                    

Vahva vakavaraisuus turvaa eläkkeet

Sijoitamme Suomeen  
10,9 miljardia euroa
Varman sijoituksista 26 % eli 10,9 mil-
jardia euroa on sijoitettu eri muodoissa 
suomalaiseen yhteiskuntaan. Olemme 
merkittävä sijoittaja suomalaisissa 
yrityksissä ja sitä kautta tukemassa ja 
mahdollistamassa suomalaisten yritys-
ten kasvua pitkällä aikavälillä. Varma 
toimii yrityksissä osakesijoittajana ja 
rahoittajana eri lainainstrumenteilla. 
Varma omistaa myös kiinteistöjä. 

Raportoimme tuloksestamme nel-
jännesvuosittain, ja tuoreimmat tiedot 
löytyvät verkkosivuiltamme.

https://www.varma.fi/muut/yhtiotietoa/Tulostiedot-ja-sijoitukset/


VUOSI 2018 STRATEGIA VASTUULLINEN 
VARMA

VASTUU 
ELÄKEVAROISTA

VASTUU  
ASIAKKAISTA

VASTUU  
VARMALAISISTA

VASTUU  
YMPÄRISTÖSTÄ

EETTISYYS JA 
LÄPINÄKYVYYS

GRI

VUOSI- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2018
  

22
  

VARMAN VEROJALANJÄLKI
 V erojalanjälkemme muodos-

tuu Varman toiminnan lisäksi 
sijoituskohteinamme olevien yritysten 
veronmaksusta.

Varma maksoi vuonna 2018 eläkkei-
tä 5,7 miljardia euroa, josta eläkkeen-
saajat maksoivat ennakonpidätyksinä 
1,3 miljardia euroa tuloveroja. Työnte-
kijöidemme palkoista maksoimme 12 
miljoonaa euroa ennakonpidätystä.

Sijoituksiin liittyviä veroja Varma 
maksoi vuonna 2018 yhteensä 20,1 
miljoonaa euroa, johon sisältyi varain-
siirtoveroa 0,1, tontteihin ja rakennuk-
siin kohdistunutta kiinteistöveroa 12 ja 
ulkomaisista osinkotuotoista maksettu-
ja lähdeveroja 8 miljoonaa euroa.

Liikekuluihin sisältyvä piilevä arvon-
lisävero oli 12 miljoonaa euroa. Tämä 
on veroa, jota Varma on maksanut 
omista hankinnoista ilman, että sitä on 
voitu vähentää arvonlisäverotuksessa. 
Eläkeyhtiön toiminta on pääosin arvon-
lisäverotonta.

Verotuksen läpinäkyvyys 
tärkeää
Vastuullisen sijoittamisen periaatteis-
samme on kuvattu Varman yleisen tason 
linjaus veronmaksun vastuullisuudesta. 
Suhtaudumme torjuvasti toimiin, joilla 
pyritään liiketoiminnallisten tavoitteiden 
sijasta hankkimaan lain tarkoituksen 
vastaisia veroetuja. Varma ei osallistu 
aggressiiviseen verosuunnitteluun.

Noudatamme sijoituksissa kun-
kin sijoitusmaan veropolitiikkaa ja 

ohjeinamme toimivat kansainväliset 
verosäännöt. Jos verolait eivät anna 
selkeää ohjausta, johtavina periaattei-
namme ovat varovaisuus ja verotuksen 
läpinäkyvyys. 

Periaatteenamme on myös välttää 
sijoitustuottojen kaksinkertainen vero-
tus eri maissa. Se johtaisi alhaisempiin 
sijoitustuottoihin ja loisi painetta eläke-
maksujen nostamiselle. Kaksinkertaisen 
verotuksen välttäminen on kansainvä-
lisen verosääntelyn mukainen yleinen 
toimintamalli. Rahastosijoittamisessa 
tämä tarkoittaa, että ulkomailla saadut 
pääomavoitot tuloutuvat täysimää-
räisenä Suomeen. Edellytämme, että 
pääoma- ja hedgerahaston kotipaikka 
osallistuu viranomaisten väliseen vero-
tustietojen vaihtoon.

Kansainvälinen verosääntely ja auto-
maattinen tiedonvaihto antavat valtio- 
ille paremmat edellytykset periä yhteisö- 
veroa. Lähes 80 maata Suomi mukaan 
lukien on allekirjoittanut OECD-maiden 
monenkeskisen Base Erosion and Profit 
Shifting -yleissopimuksen (BEPS), jonka 
tarkoituksena on veronkiertämisen ja 
verovilpin torjunta. Tavoitteena on lisätä 
avoimuutta ja tietojenvaihtoa varhaises-
sa vaiheessa.

 BEPS-regulaatio ei koske työeläke- 
yhtiöitä, mutta listatut yhtiöt raportoi-
vat yhteisöveronsa maittain jo vuoden 
2017 tilinpäätöksissään. Varma maksaa 
tuloveroa vain Suomeen, sillä harjoi-
tamme työeläkevakuuttamista vain 
Suomessa.

Varma maksaa 
tuloveroa vain 
Suomeen, koska 
harjoitamme 
työeläke-
vakuuttamista 
vain kotimaassa. 
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Kiinteistösijoitusten tuotto parani 5,5 %:iin. 
Vuokraustoiminta oli aktiivista ja salkun 
käyttöaste säilyi erinomaisella tasolla.

SIJOITUSVUOSI 2018
Viimeinen neljännes painoi 
Varman muuten vahvaa 
vuotta 
Varman sijoitusten arvo vuoden 2018 
päättyessä oli 44,0 (45,4) miljardia 
euroa. Erityisesti loppuvuodesta osake- 
kurssit painuivat alas, mikä käänsi 
Varman koko vuoden sijoitustoiminnan 
tuoton negatiiviseksi -2,0 (7,8) %. 

Positiivisen alkuvuoden jälkeen 
epävarmuus talouskasvun näkymistä 
lisääntyi vuoden viimeisellä neljännek-
sellä ja markkinoiden turbulenssi yltyi 
merkittävästi. Inflaatiokehitys oli mal-
tillista, mutta keskuspankkien rahapo-
litiikka kiristyi hienoisesti Yhdysvaltain 
keskuspankin johdolla.

Markkinoiden kehitys oli poikkeu- 
ksellisen heikkoa, minkä vuoksi lähes 
kaikkien omaisuusluokkien tuotot pai-
nuivat negatiivisiksi. Sijoitusten moni-
puolinen hajautus mm. listaamattomiin 
omaisuusluokkiin vaimensi kuitenkin 
markkinaliikkeitä.

Varman vakavaraisuuspääoma pai-
nui 9,6 (11,5) miljardiin euroon eli 127,5 
(133,5) %:iin suhteessa vastuuvelkaan. 
Varman vakavaraisuus on yhä vahvalla 
tasolla.

Sijoitusallokaatiossa korkosijoitus- 
ten osuus oli 24 %, osakesijoitusten  
41 %, kiinteistöjen 9 % ja muiden sijoi- 
tusten 23 %. Johdannaisten vaikutus  
oli 3 %. 

Pääomasijoitukset hyötyivät 
vahvasta tuloskehityksestä
Varman sijoitusten tuotto oli -2,0  
(7,8) %. Sijoituksista parhaiten tuottivat 
pääomasijoitukset 17,5 (7,9) %, jotka 
hyötyivat yhä vahvana jatkuneesta  
tuloskehityksestä. Noteerattujen osak-
keiden tuotto oli sen sijaan heikko  
-8,3 (11,6) %.

Korkosijoitukset tuottivat -1,8  
(3,7) % kehittyvien markkinoiden valuut-
taliikkeiden ja yrityslainojen riskilisien 
leventymisen vuoksi. Lainasaamisten 
tuotto oli vakaa 3,7 (2,2) %, julkisyhtei-
söiden joukkovelkakirjat tuottivat -4,2 
(4,0) %, muut yhteisöjen joukkovelkakir-
jat -2,0 (6,2) % ja muut rahoitusmarkki-
navälineet -0,1 (-1,9) %.

Kiinteistösijoitusten tuotto parani 
5,5 (4,9) %:iin ja suorien kiinteistösijoi-
tusten tuotto oli 3,9 (2,9) %. Erityisen hy-
vin tuottivat suorat asuntosijoitukset ja 
kiinteistösijoitusrahastot 10,6 (12,0) %.   
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Eläkesijoittaminen on pitkän aikavälin sijoittamista. 
Vakavaraisuuspääoma toimii riskipuskurina turvaamassa, 
että huononakaan sijoitusvuotena ei tarvitse koskea 
rahastoituun eläketurvaan.

Vuokraustoiminta oli aktiivista ja salkun 
käyttöaste säilyi erinomaisella tasolla. 
Kiinteistösalkun kehittäminen jatkui 
vuoden aikana toteutuneiden järjestely-
jen ja kotimaisten kehityshankkeiden ja 
ulkomaisten sijoitusten myötä. Vuoden 
aikana käynnistyi mm. Uusikummun 
koulun rakennushanke Espoossa.

Muiden sijoitusten tuotto oli -1,4 
(9,3) %. Muut sijoitukset koostuvat pää-
osin hedgerahastoista sekä pienehköstä 
hyödykepositiosta. Hedgerahastojen 
tuotto jäi heikon loppuvuoden vuoksi 
1,6 (8,5) %:iin. Varman hedgesijoitus-
ten tuotto on pitkältä ajalta erittäin 
hyvä ja tuoton heilunta on ollut hyvin 
vähäistä. Muihin sijoituksiin sisältyvät 
vaihtoehtoiset riskipreemiosijoitukset 
kärsivät osake-, korko- ja luottoriski-
markkinoiden samanaikaisesta laskusta 
ja markkinavolatiliteetin noususta 
loppuvuonna.

Varmalla on dollarimääräisiä sijoi-
tuksia erityisesti osake- ja hedgerahas-

tosijoituksissa sekä yritysten joukko-
lainoissa. Sijoituspolitiikan mukaisesti 
osa valuuttakurssiriskistä on suojattu. 
Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen tuki 
Varman vuoden 2018 tulosta. Valuut-
tatulos sisältyy eri omaisuusluokkien 
sijoitustuottoon.

Eläkesijoittaminen on pitkän aika- 
välin sijoittamista. Vakavaraisuuspää-
oma toimii riskipuskurina, mikä turvaa, 
että huononakaan sijoitusvuotena ei 
 tarvitse koskea rahastoituun eläketur-
vaan.

Pitkän aikavälin sijoitustuotot ovat 
edelleen hyvällä tasolla. Sijoitusten 
viiden vuoden keskimääräinen nimel-
listuotto oli 4,3 % ja kymmenen vuoden 
6,0 %. Vastaavat reaalituotot olivat  
3,7 % ja 4,8 %. 

Sijoitustoiminnassa korostuivat 
vahvan vakavaraisuusaseman turvaa- 
minen, sijoitusten monipuolinen  
hajauttaminen ja vahva panostus  
riskienhallintaan.

Sijoutusvuosi 2018

Maailmantalouden kasvu 
hidastui, poliittiset riskit 
kasvoivat
Maailmantalouden kasvu hidastui 
vuonna 2018 useimmissa suurissa 
talouksissa edellisvuoden vahvasta 
tahdista. Yhdysvallat ui vastavirtaan ja 
presidentti Trumpin verouudistukset 
tukivat niin talouskasvua kuin yritys-
ten tuloskehitystä. Työmarkkinoiden 
vahvistumisesta huolimatta inflaatio-
paineet pysyivät maltillisina.

Poliittinen epävarmuus oli kohol-
la, kun kauppasota eskaloitui, Italian 
uuden hallituksen finanssipoliittiset 
linjaukset vaaransivat maan velkakestä-
vyyttä ja Ison-Britannian EU-ero näytti 
entistä sotkuisemmalta. Poliittiset riskit 
heijastuivat edellisvuotta enemmän 
sijoitusmarkkinoihin hitaamman talous-
kasvun ympäristössä.

Euroopan talouskasvu jarrutti 
usean vuoden huipputahdista erityi-
sesti ulkoisen kysynnän heikentymisen 
seurauksena. Suomessa talouskasvu 
hidastui vientikysynnän ja rakentami-
sen näkymien vaimentuessa. Euroopas-
sa poliittiset paineet lisääntyivät Italian 
uuden hallituksen uhmattua aiempia 
budjettisopimuksia EU:n kanssa, Ison- 
Britannian pääministerin luoviessa  

kotimaisten ja EU-kumppanien 
paineiden ristiaallokossa ja Ranskan 
sisäpoliittisten paineiden purkauduttua 
laajamittaisiksi mellakoiksi. Euroo-
pan reuna-alueilla Turkin uhmakas 
talouspolitiikka purkautui rahoitus- ja 
valuuttamarkkinoiden turbulenssiksi, 
joka rauhoittui vuoden lopulla.

Keskuspankkien rahapolitiikka kiris-
tyi hienoisesti hyvin elvyttäviltä tasoilta. 
Globaali rahapolitiikan normalisointi 
eteni Yhdysvaltain keskuspankin joh-
dolla. Se nosti ohjauskorkoaan neljästi 
vuoden 2018 aikana ja jatkoi taseensa 
maltillista supistamista. Vuoden lopulla 
keskuspankin kommunikaatio muuttui 
kuitenkin aiempaa varovaisemmaksi ja 
se laski odotuksiaan tulevasta koron-
nostotarpeesta.

Euroopan keskuspankki lopetti 
määrällisen elvytyksen vuoden lopulla 
ja ennakoi, että se pystyy tekemään 
ensimmäisen ohjauskoron noston vuo-
den 2019 loppupuolella. Markkinoiden 
odotukset ovat kuitenkin selvästi varo-
vaisempia ja ohjauskorkojen nostoon 
vuoden 2019 aikana kohdistuu vahvoja 
epäilyksiä. Euroalueen valtionlainojen 
korot pysyivät Italiaa lukuun ottamatta 
erittäin matalina ja rahamarkkinakorot 
selvästi negatiivisina.
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YHDYSVALTAIN SUURET 
VEROLEIKKAUKSET LÄPI

Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasota 
kiihtyy ja Yhdysvaltain keskuspankki 
kiristää rahapolitiikkaansa.

KAUPPASOTA KIIHTYY

Varman sijoitustuotot 2009–2018

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

10 %

-10 %

-20 %

-30 %

Vuosikymmen lyhyesti
Globaalit poliittiset ja taloudelliset ilmiöt vaikuttavat sijoitusten kehitykseen. Vuonna 
2008 maailmaa koetteli finanssikriisi, ja vuosikymmen myöhemmin sijoitukset ovat 
edelleen herkkiä talouden trendeille ja poliittisille riskeille. Viimeinen vuosikymmen 
on kuitenkin ollut Varman sijoitusten kannalta nousujohteinen.

2013

2014

2015 2016

2017

2012

2011

2010

2009

FED ALOITTAA  
MÄÄRÄLLISEN ELVYTYKSEN

KREIKAN VELKAKRIISI

KIINA DEVALVOI  
VALUUTTAANSA

BREXIT-ÄÄNESTYS

TRUMPIN VALINTA 
YHDYSVALTAIN  
PRESIDENTIKSI

RAAKA-AINEIDEN  
HINTOJEN ROMAHDUS

Yhdysvaltain keskuspankki päätti aloittaa 
pankkien omistamien velkakirjojen ostamisen 
heikon taloustilanteen pelastamiseksi.

Maailmantalouden selvittyä taantumasta 
Kreikan talousongelmien mittakaava alkoi 
paljastua. Kreikan velkoja leikattiin ja maa 
joutui ankaralle kulukuurille.

Juanin devalvointi ja pääoman 
pakeneminen sai sijoittajat 
huolestumaan Kiinan talouden 
tilasta, mistä aiheutui notkahdus 
markkinoilla.

Ison-Britannian kansanäänestys 
EU-erosta aiheutti epävarmuutta 
ja hetkellistä pudotusta maailman 
osakemarkkinoilla. Markkinat toipui-
vat Brexitistä kuitenkin nopeasti.

Vastoin odotuksia globaalit 
osakemarkkinat eivät  
hätkähtäneet Trumpin  
valintaa, vaan jatkoivat  
vahvalla nousu-uralla.

Kaikkien raaka-aineiden hin-
nat romahtivat öljyn hinnan 
putoamisen seurauksena.

EUROALUEEN  
VALTIONVELKAKRIISI
Euroalueen pienten reunamaiden  
julkisen talouden ongelmista 
alkaneen velkakriisin vaikutukset 
heijastuivat Italiaan ja Espanjaan.

EKP ILMOITTAA  
MÄÄRÄLLISESTÄ  
ELVYTYKSESTÄ
Syksyllä 2014 markkinat saivat 
piristysruiskeen, kun EKP aloitti 
arvopaperien osto-ohjelmansa.

FED:N ILMOITUS MÄÄRÄLLISEN 
ELVYTYKSEN VÄHENTÄMISESTÄ 
SAA KOROT NOUSUUN 
Yhdysvaltain keskuspankki ilmoitti 
elvytyksen vähentämisestä, minkä 
seurauksena korot nousivat voimak-
kaasti ja osakemarkkinoilla nähtiin 
hetkellisesti laskua.

2018
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VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN

 V astuullisuus sijoitustoiminnassa 
tarkoittaa, että sijoittamisessa 

huomioidaan tuotto-odotuksen rinnalla 
ESG-näkökohdat eli ympäristöön (E), 
yhteiskuntaan ja sosiaalisiin asioihin (S) 
sekä hallinnointiin (G) liittyvät kriteerit. 

Vastuullisuus on meille tärkeä 
tavoite pitkän aikavälin sijoittajana 
ja työeläkeyhtiönä, sillä tekemämme 
sijoituspäätökset muokkaavat yritysten 
ja muiden sijoituskohteiden toiminta-
edellytyksiä. 

Sijoittajan näkökulmasta vastuulli-
suuden huomioiminen ei ole ristiriidas-
sa tuotto-odotuksen kanssa. Pikemmin-
kin vastuullisuus on meille tapa turvata 
sijoitusten tuotto pitkällä aikavälillä ja 
samalla keino varmistaa, että riskit ja 
mahdollisuudet huomioidaan laajasti 
sijoituspäätösten teossa.

Päivitimme vuonna 2018 vastuullisen 
sijoittamisen periaatteet, jotka kattavat 
Varman koko sijoitusomaisuuden. Sovel- 
taminen vaihtelee omaisuuslajista ja 
sijoitustavasta riippuen. Varman hallitus 
on hyväksynyt periaatteet.

Poissulkemiset 
eettisin perustein ja 
ilmastonmuutoksen nimissä
Olemme määritelleet, mihin Varma 
ei sijoita – eli mitä olemme poissul-
keneet – ja millaisia yrityksiä koskee 
tarkennettu ESG-seuranta. Eettisin 

Sijoittajan 
näkökulmasta 
vastuullisuus ja 
tuotto käyvät 
käsi kädessä.

perustein olemme sulkeneet pois 
suorista sijoituksistamme yhtiöt, jotka 
keskittyvät tupakan valmistukseen ja 
yritykset, jotka valmistavat kiistanalaisia 
aseita, kuten ydinaseita, jalkaväkimiino-
ja, rypälepommeja ja kemiallisia sekä 
biologisia aseita. 

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen 
nimissä olemme poissulkeneet yri-
tykset, joiden liikevaihdosta yli 30 % 
tulee kivi- tai ruskohiileen perustuvasta 
toiminnasta.

Varma on tunnistanut toimialoja, 
joilla on korostunut ESG-seulonnan tar-
ve ja joihin sijoitettaessa salkunhoitajil-
ta vaaditaan erityistä tarkkaavaisuutta. 
Tarkennettu ESG-seuranta ja -analyysi 
koskee mm. ilmastoriskeille merkittä-
västi altistuvia toimialoja, kuten öljy- ja 
kaasuteollisuutta.

 Toimialoista myös alkoholi, uhka- 
pelaaminen, aikuisviihde, kannabis 
sekä aseteollisuus edellyttävät salkun-
hoitajilta tarkennettua ESG-analyysiä.

Varma allekirjoitti YK:n tukemat 
vastuullisen sijoittamisen periaatteet 
(Principles for Responsible Investment, 
PRI) vuonna 2011. Raportoimme vuosit-
tain vastuullisesta sijoittamisesta PRI:n 
periaatteiden mukaisesti.

Julkaisimme vuonna 2016 sijoitusten 
ilmastopolitiikan, josta voi lukea lisää 
osiosta Vastuu ympäristöstä – ilmaston-
muutoksen hillintä sivulta 42 alkaen.

Vastuullisuus on osa Varman strategiaa ja kiinteä osa sijoitustoimintaamme.

https://www.varma.fi/globalassets/muut-sivut/yhtiotietoa/tulostiedot-ja-sijoitukset/varman-vastuullisen-sijoittamisen-periaatteet.pdf 
https://www.varma.fi/globalassets/muut-sivut/yhtiotietoa/tulostiedot-ja-sijoitukset/varman-vastuullisen-sijoittamisen-periaatteet.pdf 
https://www.unpri.org/
https://www.unpri.org/
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Sijoituskohteiden normikartoitus vastuullisuuskysymysten osalta
Listattujen osake- ja yrityslainasijoitusten tarkastaminen 
kansainvälisten normien rikkomusten osalta

Osuus kaikista luokan  
sijoituskohteista

Listatut suorat osakesijoitukset, tarkastettu osuus 100 %

Listatut suorat yrityslainat, tarkastettu osuus 100 %

Aktiiviset osakerahastot, tarkastettu osuus 45 %

Tarkastettujen sijoitusten osuus Varman kaikista sijoituksista 34 %

Kansainvälisten sopimusten ja 
normien noudattaminen
Edellytämme, että listatut pörssiyhtiöt 
noudattavat kansainvälisiä normeja ja 
sopimuksia kansallisen lainsäädännön 
lisäksi. Tämä tarkoittaa YK:n Global Com-
pact -yhteiskuntavastuualoitteen periaat-
teiden noudattamista. Global Compact 
-aloitteen periaatteet kattavat YK:n 
ihmisoikeuksia ja korruptiota koskevat 
julistukset, ILO:n työelämän konventiot 
sekä kestävän kehityksen edistämiseksi 
sovitun Rion julistuksen.

Käytämme normien noudattamisen 
tarkastamisessa ulkopuolista palvelun-
tarjoajaa, joka käy läpi kahdesti vuodes-
sa Varman suorat listatut osakesijoituk-
set, listatut yrityslainasijoitukset sekä 
osakerahastot. Sen lisäksi salkunhoita-
jilla on reaaliaikainen näkymä yritysten 
päiväkohtaisiin tietoihin.

Saamme palveluntarjoajalta rapor-
tin yhtiöistä, jotka ovat vahvistetusti 
rikkoneet normeja tai joita epäillään rik-
komuksista. Jos yhtiö rikkoo vastuulli-
suusnormeja, yritämme ensin vaikuttaa 
yhtiöön havaittujen rikkomusten korjaa-
miseksi ja toimintatapojen muuttami-
seksi. Jos vaikuttaminen on pidemmän 
päälle tuloksetonta, on vaihtoehtomme 
poissulkea yhtiö salkustamme.

Syyskuussa 2018 vastuullisuus-
normien seulonta kattoi 34 % Varman 
kaikista sijoituksista. Listatuissa osake- 
sijoituksissa ja listatuissa yrityslaina-
sijoituksissa oli vuoden lopussa yksi 
yhtiö, jolla on vahvistettu ympäristöön 
kohdistuva rikkomus. Varma on muka-
na sijoittajien joukkokanteessa kyseistä 
yritystä kohtaan.

Vastuullisuuden 
johtaminen ja organisointi 
sijoitustoiminnossa
Varman hallituksen hyväksymät vas-
tuullisen sijoittamisen periaatteet muo-
dostavat kivijalan sijoitustoimintamme 
vastuullisuudelle. 

Koko Varman tasolla sijoitusten 
vastuullisuudesta vastaa sijoituksista 
vastaava varatoimitusjohtaja. Kunkin 
omaisuusluokan johtaja vastaa vas-
tuullisen sijoittamisen periaatteiden 
soveltamisesta käytännössä. Lisäksi 
Varmassa on vastuullisen sijoittamisen 
johtaja, joka tiiminsä kanssa kehittää  
ja koordinoi vastuullista sijoittamista 
 eri omaisuuslajeissa sekä vastaa 
sijoituspäätöksistä kestävän kehityksen 
osakesalkussa. Vastuullisen sijoittami-
sen asioita käsitellään säännöllisesti 
sijoitustoiminnon johtoryhmässä.

Vastuullinen sijoittaminen

Jos yhtiö rikkoo vastuullisuusnormeja, yritämme 
ensin vaikuttaa yhtiöön havaittujen rikkomusten 
korjaamiseksi ja toimintatapojen muuttamiseksi. 



VUOSI 2018 STRATEGIA VASTUULLINEN 
VARMA

VASTUU 
ELÄKEVAROISTA

VASTUU  
ASIAKKAISTA

VASTUU  
VARMALAISISTA

VASTUU  
YMPÄRISTÖSTÄ

EETTISYYS JA 
LÄPINÄKYVYYS

GRI

VUOSI- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2018
  

28
  

Vastuullisuus näkyy 
myös omistajaohjauksen 
periaatteissa
Varma kuuluu suurimpiin omistajiin 
suomalaisissa yhtiöissä. Omistaja- 
ohjauksen periaatteissa kerromme, 
mitä odotuksia Varmalla on yhtiöille 
merkittävänä osakkeenomistajana.  
Periaatteet kattavat Varman osake- 
omistukset sekä Suomessa että 
ulkomailla. Keskitämme toimemme 
yhtiöihin ja teemoihin, joissa arvioim-
me voivamme parhaiten hyödyntää 
osaamistamme ja joissa meillä on 
merkittävät vaikutusmahdollisuudet. 

Omistajaohjauksen periaatteissa on 
myös vastuullisuusvaatimuksia. Omista-
miltamme yrityksiltä edellytetään kan-
sainvälisten normien noudattamisen 
ohessa selkeää arviointia ja läpinäkyvää 
raportointia siitä, miten ilmastonmuu-
tos vaikuttaa niiden liiketoimintaan nyt 
ja tulevaisuudessa. Odotamme rapor-
tointia mm. siitä, miten ilmastonmuu-
tos sisällytetään yhtiön hallinnointiin, 
strategiaan ja riskienhallintaan etenkin 
päästöintensiivisillä aloilla.

Vuonna 2018 tarkensimme omistaja- 
ohjauksen periaatteisiin, että analysoi- 
mme ja raportoimme ilmastoriskejä 
TCFD:n (Task Force on Climate-related 

Financial Disclosures) mukaan ja kan-
nustamme sijoituskohteinamme olevia 
yhtiöitä tekemään samoin. Varman 
TCFD-raporttiin voit tutustua osiossa  
Vastuu ympäristöstä – Ilmastonmuutok-
sen hillintä sivulta 42 alkaen.

Vastuullisuus osana aktiivista 
omistajuutta
Vaikutamme omistamiemme yhtiöiden 
toimintaan usealla tavalla. Tapaamme 
säännöllisesti yritysten johtoa ja halli-
tusta. Lisäksi varmalaisia on mukana 
nimitystoimikunnissa.

Nimitystoimikuntatyöskentely on 
merkittävä osa vaikuttamista, koska 
keskeisin tapa vaikuttaa omistamiimme 
yhtiöihin on hallituksen valinnan kautta. 
Omistajan näkökulmasta hallituksella 
on yhä tärkeämpi rooli yhtiön strate-
giassa, riskienhallinnassa ja toimitus-
johtajan valinnassa.

Vuonna 2018 varmalaisia oli muka-
na 23 nimitystoimikunnassa. Nimitys- 
toimikuntajäsenyydet on kerrottu  
verkkosivuillamme.

Varman edustaja osallistuu yleensä 
myös omistamiemme suomalaisten 
yhtiöiden yhtiökokouksiin. Julkaisem-
me äänestyspäätöksemme yhtiöko-
kouksissa.

S niin kuin sosiaalisesti kelpo 
sijoitus
Lääkkeiden saatavuuden paranta-
minen on yksi esimerkki siitä, miten 
vastuu yhteiskunnasta ja sosiaalisista 
asioista – eli ESG:n kirjain S – näkyy 
sijoittamisessa.

Varma liittyi 2018 mukaan Access to 
Medicine -indeksiä tukevien sijoitta-
jien joukkoon. Access to Medicine on 
itsenäinen ja voittoa tavoittelematon 
organisaatio, jonka tehtävänä on ohjata 
lääkeyhtiöitä tekemään enemmän sen 
eteen, että köyhien maiden asukkailla 
olisi mahdollisuus tarpeellisiin lääkkei-
siin. 

Lääkealalla tuotekehitys on 
painottunut länsimaisten sairauksien 
kuten syövän hoitoon. Kehitysmaissa 
kuitenkin jylläävät toisenlaiset taudit, 
esimerkiksi malaria ja HIV, ja myös nii-
den parantamiseen indeksi kannustaa 
lääkeyhtiöitä.

Vuoden 2018 päättyessä kaikkiaan 
82 sijoittajaa on luvannut tukensa 
riippumattomalle tutkimukselle allekir-
joittamalla Access to Medicine Indexin 
sijoittajasitoumuksen. Yhdessä nämä 
sijoittajat hallitsevat yli 11 000 miljardia 
dollaria.

Odotamme yhtiöiltä selkeää 
arviointia ja läpinäkyvää 
raportointia siitä, miten 
ilmastonmuutos vaikuttaa 
niiden liiketoimintaan nyt ja 
tulevaisuudessa.

Lue lisää ilmastonmuutoksen 
hillinnästä sijoituksissa

Vastuullinen sijoittaminen

https://www.varma.fi/globalassets/muut-sivut/yhtiotietoa/tulostiedot-ja-sijoitukset/varman-omistajaohjauksen-periaatteet.pdf 
https://www.varma.fi/globalassets/muut-sivut/yhtiotietoa/tulostiedot-ja-sijoitukset/varman-omistajaohjauksen-periaatteet.pdf 
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.varma.fi/globalassets/muut-sivut/yhtiotietoa/tulostiedot-ja-sijoitukset/omistajaohjaus-jasenyydet-nimitystoimikunnissa.pdf
https://www.varma.fi/globalassets/muut-sivut/yhtiotietoa/tulostiedot-ja-sijoitukset/suomalaisten-listattujen-yhtioiden-yhtiokokoukset-2018.pdf
https://www.varma.fi/globalassets/muut-sivut/yhtiotietoa/tulostiedot-ja-sijoitukset/suomalaisten-listattujen-yhtioiden-yhtiokokoukset-2018.pdf
https://www.varma.fi/globalassets/muut-sivut/yhtiotietoa/tulostiedot-ja-sijoitukset/suomalaisten-listattujen-yhtioiden-yhtiokokoukset-2018.pdf
https://accesstomedicinefoundation.org/
https://accesstomedicinefoundation.org/
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VASTUU 
ASIAKKAISTA
Tuemme suomalaista työtä edistämällä 
parempaa työkykyä ja työelämää 
asiakasyrityksissämme. Tehtävämme 
on varmistaa, että asiakkaamme 
saavat eläkkeensä viivytyksettä ja että 
eläkepäätökset ovat oikeudenmukaisia. 
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Eläkepäätökset eläkelajeittain (%)

      Vanhuuseläke, 38 % 
      Työkyvyttömyyseläke, 43 % 
      Perhe-eläke, 12 % 
      Osittainen varhennettu  

           vanhuuseläke, 7 % 
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Maksamme eläkkeet oikein 
ja ajallaan kasvavalle joukolle 
eläkkeensaajia
Tavoitteenamme on, että eläke- ja kun-
toutusasiakkaat saavat asiantuntevaa 
neuvontaa ja riittävästi tietoa ratkaisu-
jensa tueksi, päätöksen viivytyksettä ja 
että eläkepäätökset ovat oikein. Yritys-
asiakkaamme hyötyvät alan parhaista 
asiakashyvityksistä. Työkyvyn tukemi-
sen palvelumme edistävät parempaa 
työkykyä ja työelämää asiakasyrityksis-
sämme. 

Eläkkeen hakeminen on elämässä 
ainutkertainen tilanne, ja sen on edet-
tävä sujuvasti. Eläkepalvelujen laadun 
parantaminen onkin ollut Varmassa 
keskeinen tavoite viime vuosina. Asiak-
kaillemme on tärkeää, että eläkehake-
mukset käsitellään nopeasti eikä hakijan 
toimeentuloon tule keskeytyksiä.

Varman eläkkeensaajien määrä ja 
eläkkeinä maksamamme euromäärä 
ovat jatkuvassa kasvussa. Kasvu johtuu 
Suomen ikärakenteen muutoksesta ja 
eliniän pitenemisestä.

ELÄKKEET OIKEIN JA AJALLAAN

Eläkeuudistus toi kaksi uutta 
eläkemuotoa
Eläkeuudistus astui voimaan 2017. 
Uudistuksessa vanhuuseläkeiät 
nousivat 3 kuukaudella per ikäluokka. 
Osa-aikaeläkkeen tilalle tuli osittainen 
varhennettu vanhuuseläke, ja toinen 
uusi eläkemuoto on työuraeläke. 

Osittaisessa vanhuuseläkkeessä 
osan eläkkeestään voi nostaa jo ennen 
eläkeikää, aikaisintaan 61-vuotiaana. 
Tämä kuitenkin pienentää lopullista 
eläkettä. Osittaisen varhennetun van-
huuseläkkeen suosio tasaantui vuoden 
2017 huippulukemista: hakijoita oli  
1 980 (2 705) vuonna 2018. 

Myönteisiä työuraeläkepäätöksiä 
annettiin Varmassa 10 kappaletta vuon-
na 2018. Työuraeläkkeen saamisessa 
on tiukat ehdot, mm. 38 vuoden työura 
fyysisesti tai henkisesti raskaassa työssä 
ja sairauden heikentämä työkyky.

Eläkepäätösten keskimääräinen käsittelyaika 
on 9 päivää nopeampi kuin alalla keskimäärin.

Käsittelemme nopeasti 
eläkehakemukset
Varmassa on kehitetty eläkehakemus-
ten käsittelyprosessia, jotta hakemusten 
läpikulku nopeutuisi. Eläkehakemusten 
käsittelyaikoihin onkin viime vuosina  
saatu roima parannus. Vuosina 
2015–2018 keskimääräinen käsittelyaika 
on lyhentynyt 60 päivästä 31 päivään. 
Se on 9 päivää nopeammin kuin alalla 
keskimäärin.

Hakija sai vuonna 2018 Varmasta 
vanhuuseläkepäätöksen keskimäärin 3 
viikossa. Päätöksen voi saada jo muu-
tamassa päivässä, jos kaikki tarvittavat 
tiedot ovat hakemuksen saapuessa 
olemassa.

Sujuvan eläkekäsittelyn taustalla 
ovat Lean-menetelmällä hiottu pro-
sessi, hyvin toimiva tietojärjestelmä, 
automaation ja ohjelmistorobotiikan 
hyödyntäminen sekä osaavat asiantun-
tijamme.

Eläketurvan sujuva toimeenpano on perustehtävämme ja 
vastuullisuusohjelmamme kulmakivi.
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Suosittelutodennäköisyys (NPS), asteikko -100:sta +100:aan
2018 2017 2016

Eläkepalveluiden puhelinpalvelu 71 71,8 68,2

Eläkepalveluiden hakemus- ja  
maksukäsittely

62,8 64,4 68

Yritysasiakkaiden suosittelutodennäköisyys 
Varmasta työeläkeyhtiönä

62,1 65,3 64,1

Yritysasiakkaiden puhelinpalvelu 71,7 71,4 64,6

Yritysasiakkaiden sähköpostipalvelu 47,3 48,9 39,8

Yhteys- ja kehityspäälliköiden  
asiakaskontaktit

79 76 73,1

Työkykyjohtamisen palveluista hyötyminen 52,8 52,7 54,2

Toimitila-asiakkaat 57 52 51

Asuntoasiakkaat 47 51 53

ASIAKASPALVELU
Kaikki asiointi hoituu 
sähköisesti
Varman henkilö- ja yritysasiakkaille on 
tarjolla laaja valikoima verkkopalveluita 
erilaisiin tarpeisiin. 

Tarjoamme kaikki eläkehakemukset 
digitaalisina. Asiakkaamme ovat otta-
neet verkkopalvelun omakseen: vuonna 
2018 vanhuuseläkehakemuksista 63 % 
tuli Varmaan sähköisinä, ja määrä kas-
vaa vuosittain voimakkaasti.

Eläke- ja kuntoutusasiakkaamme 
voivat valita sähköisen asiakkuuden, jol-
loin eläke- tai kuntoutuspäätöksen voi 
käydä tarkistamassa verkkopalvelus-
samme. Asiakas voi valita maksuttoman 
tekstiviesti-ilmoituksen verkkopalve-
luun saapuneista asiakirjoista.

Työeläkeote kertoo edellisen vuo-
den loppuun asti karttuneen eläkkeen 
määrän. Myös työeläkeotteet ovat 
tarkistettavissa verkkopalvelussamme. 
Jos asiakas ei ole valinnut sähköistä 
työeläkeotetta, hän saa otteen postitse 
kolmen vuoden välein. 

Eläkkeensaajillemme tarjosimme 
vuonna 2018 sähköisen työeläkekortin 
ensimmäisenä yksityisenä työeläkeyh-
tiönä. Eläkeläisalennuksiin oikeut-
tava työeläkekortti toimii todisteena 
eläkkeellä olosta. Asiakas voi tallentaa 
työeläkekortin matkapuhelimeensa tai 

tablettiinsa, eikä mukana tarvitse enää 
kuljettaa erillistä muovikorttia. 

Jos työssäkäyvä asiakkaamme 
kokee työkykynsä heikentyneen, voi 
hän kartoittaa omaa tilannettaan ja 
mahdollisuuksiaan verkkopalvelumme 
apurilla. Se on tarkoitettu asiakkaille, 
joilla on takanaan vaikkapa sairastelua 
tai sairauslomia. 

Kuntoutujiemme käytössä on 
uudistunut digitaalinen asiointipolku. 
Palvelu alkaa työkykyongelmia kokevan 
asiakkaan ohjaamisesta kuntoutuksen 
hakemiseen ja kattaa koko polun kun-
toutuksen päättymiseen asti.

Varman kuntoutujien käyttöön on 
avattu myös vertaistukipalvelu, jossa he 
voivat jakaa omia kuntoutuskokemuk-
siaan ja tutustua muiden kokemuksiin. 
Palvelun tarkoituksena on auttaa muita 
samassa tilanteessa olevia. Toisen kun-
toutujan jakamasta tarinasta voi saada 
konkreettisen oivalluksen, millaisessa 
tilanteessa kuntoutuksesta on hyötyä. 

Myös vakuutusasiakkaamme voi  
halutessaan hoitaa kaikki vakuutusasian-
sa verkossa. Olemme vahvasti mukana 
digitaalisessa kehityksessä ja tarjoamme 
modernit työkalut mm. työkykyjohta-
miseen, urakka- ja työtulotodistuksen 
tilaamiseen ja vakuutusmaksujen tarkas-
teluun. Sähköistä vakuutushakemusta 

uudistettiin niin, että se vastaisi tulorekis-
terin vaatimuksiin.

Työkykyjohtamisen suunnittelussa 
apuna on Työkykyjohtamisen tietopal-
velu. Palvelussa voi mm. seurata, verrata 
ja ennustaa henkilöstön ikärakenteen ja 
eläkkeiden määrien sekä niistä aiheutu-
vien kustannusten kehitystä. 

Onnistuyrittäjänä.fi-palvelussa 
asiakkaamme voivat hoitaa kätevästi 
työeläke-, pankki- ja vakuutusasioita. 
Palvelu tarjoaa työkaluja yrittäjän uraa 
suunnitteleville ja aloitteleville, kuten 
apua liiketoimintasuunnitelman tekoon 
ja kannattavuuslaskelmaan. Palvelu on 
toteutettu yhdessä If Vahinkovakuutuk-
sen ja Nordea Pankin kanssa.

Kattavien digitaalisten palveluiden 
lisäksi tarjoamme yksityiskohtaisempaa 
neuvontaa puhelimitse ja chatissa.

Vuonna 2018 Varmassa valmis-
tauduttiin uudistamaan digitaalisia 
palvelujamme niin, että ne vastaavat 
jatkossa EU:n saavutettavuusdirektii-
vin vaatimuksia. Verkkopalveluumme 
tehtiin ulkopuolinen auditointi, jossa 
selvitettiin, kuinka hyvin digitaaliset 
palvelumme täyttävät saavutettavuus-
vaatimukset. Auditoinnissa havaitut 
saavutettavuuspuutteet korjataan lain 
edellyttämässä aikataulussa syyskuu-
hun 2020 mennessä.

Lue mitä asiakkaat  
sanovat palvelustamme                  

Varman henkilöasiakkaat 
voivat osallistua 
palvelujemme kehittämiseen 
asiakasraadissa. Raatilaiset 
voivat arvioida palvelujamme 
ja esittää kehitysideoita.

https://www.varma.fi/muut/uutishuone/ajankohtaista/2017-q2/asiakaspalvelun-huiput-kuuntelevat-ja-jakavat-tietoa/
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Suomen parhaimmaksi 
valittua asiakaspalvelua
Seuraamme tekemiemme eläkepäätös-
ten virheettömyyttä, oikeudenmukai-
suutta, muutoksenhakuelimissä tehtyjä 
ratkaisuja ja palvelumme sujuvuutta. 
Samaan aikaan kun eläkehakemusten 
käsittely on nopeutunut, hakemuskä-
sittelyn laatu on pysynyt erinomaisena. 
Tästä kertovat asiakastyytyväisyyskyse-
lymme kiitettävät tulokset.

Asiakkaamme ovat erittäin tyyty- 
väisiä palveluumme. Varman eläke- 
asiakkaiden puhelinpalvelu arvioitiin 
jo toistamiseen parhaaksi Asiakkaan 
ääni -tutkimuksessa suurten yritysten 
sarjassa vuonna 2018. Myös yrityksiä ja 
yrittäjiä palveleva Varman vakuutus- 
palvelut menestyi hyvin vertailussa.

Suosittelijapalautetta mitataan sekä 
yritys- että henkilöasiakkailta. Tulosten 
mukaan asiakkaiden suosittelutoden-
näköisyys oli korkealla tasolla vuonna 
2018. Etenkin puhelinpalvelussa yli 60:n 
yltävää tulosta pidetään erittäin hyvänä.

Varman henkilöasiakkaat voivat 
osallistua palvelujemme kehittämiseen 
asiakasraadissa. Asiakasraadin kokoa-
minen aloitettiin vuonna 2018. Kutsum- 
me raadin jäseniä osallistumaan kyse-
lyihin, joissa he voivat arvioida palve-
luitamme sekä kertoa kokemuksiaan ja 
ideoitaan palveluiden kehittämiseksi. 
Raatiin voi ilmoittautua mukaan asioin-
tipalvelussamme.

Maksamme parhaat 
asiakashyvitykset
Vahvan vakavaraisuutemme ja tehokkuu-
temme ansiosta maksamme alan parhaat 
asiakashyvitykset, jotka alentavat asiakkai-
demme vakuutusmaksua. Vuodelta 2018 
asiakashyvityksinä maksetaan 153 miljoonaa 
euroa eli keskimäärin 4,3 (4,7) % työnantajien 
TyEL-maksuista.

Vuodelta 2018 hoitokustannussäästö 
palautetaan kokonaisuudessaan asiakas- 
hyvityksinä alan yhteisten sääntöjen mukai-
sesti. Vuonna 2018 käytimme työeläkevakuu-
tusmaksuun sisältyvistä hoitokustannus- 
osista 60 (67) %.

Asiakashyvitysten jakoperiaatteet 
muuttuivat vuonna 2018. Varma kohdistaa 
jatkossa hoitokustannussäästön niille asia-
kasryhmille, joista ylijäämä on lähtöisin.

Asiakaskohtaiseen hyvitykseen vaikut-
tavat Varmassa vakuutetut TyEL-palkat ja 
Varmaan maksetuista TyEL-vakuutusmak-
suista kertynyt rahasto. Varma palkitsee siis 
jatkossakin pitkäaikaisesta asiakkuudesta 
parempana asiakashyvityksenä.

Katso video Varman asiakashyvitysten 
määräytymisestä.

Varma on selvästi tehokkain 
työeläkeyhtiö, mikä yhdessä 
hyvän vakavaraisuuden 
kanssa takaa alan parhaat 
asiakashyvitykset.

Asiakaspalvelu

https://finland.bisnode.fi/bisnodesta/meista/uutiset/asiakkaan-aani-vertailu-2018/
https://finland.bisnode.fi/bisnodesta/meista/uutiset/asiakkaan-aani-vertailu-2018/
https://www.varma.fi/asiakasraati
https://www.varma.fi/asiakasraati
https://www.youtube.com/watch?v=ApsTENZ1JNI
https://www.youtube.com/watch?v=ApsTENZ1JNI
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Asiakkaamme ilmoittavat 
palkkatiedot tulorekisteriin
Verohallinnon ylläpitämä tulorekisteri 
otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa. 
Tulorekisteri koskee kaikkia, jotka  
maksavat palkkoja.

Jatkossa työnantaja ilmoittaa palkat 
lähes reaaliaikaisesti ja vain tulorekiste-
riin. Varma saa palkkatiedot tulorekis-
teristä tasalaatuisena ja ajantasaisena, 
mikä taas mahdollistaa rullaavamman 
työeläkevakuutusmaksujen maksami-
sen. Työnantaja voi muokata laskutus-
rytmiä Varman asiointipalvelussa.

Tulorekisteri ajantasaistaa myös  
eläkearvioita. Etuus- ja eläketiedot 
löytyvät tulorekisteristä vuodesta 2020 
lähtien.

Varma on valmistautunut huolel-
lisesti tulorekisteriin. Varmalaiset ovat 
kouluttautuneet auttamaan asiakkaita 
muutoksessa ja uusissa toimintatavois-
sa. Asiakkaille viestintä ja kouluttaminen 
ovat olleet tärkeä osa valmistautumista.

Lue lisää Tulorekisteristä.

Kannustamme yrittäjyyteen ja 
kasvuun
Tuemme asiakkaitamme haastavassa 
taloustilanteessa ja kannustamme 
yrityksiä kasvuun. Tuomme kaikenko-
koisia yrityksiä yhteen Varmasti-tapah-
tumissa ja webinaareissa, jotta yritykset 
voivat hyötyä toistensa osaamisesta ja 
menestyksestä.

Olemme mukana kasvuhalukkaita 
yrityksiä sparraavassa Kasvu Openissa 
sekä Kasvuryhmässä, jossa yritykset 
tukevat, haastavat ja sparraavat toisiaan 
kasvu-uralla.

Mitä on vastuullinen asiakastyö ja miten 
voisimme tulla siinä entistä paremmaksi?

Tätä kysymystä pohdimme vuonna 
2018 eri liiketoiminnoissamme. Työpa-
joissa tarkasteltiin hyvän ja vastuullisen 
asiakastyön elementtejä asunto- ja 
toimitilavuokralaisten näkökulmasta 
sekä eläkkeensaajien ja yritysasiakkai-
den palveluissa.

Jatkossa kiinnitämme huomiota mm. 
siihen, miten vuoropuhelua asiakkaiden 
kanssa voisi parantaa ja miten voisimme 
yhdessä asiakkaidemme kanssa toimia 
entistä ilmastoystävällisemmin. Tavoittee-
namme on myös jakaa yritysasiakkaillem-
me hyviksi havaittuja vastuullisuuskäy-
täntöjä ja -vinkkejä, mm. työkulttuuriin ja 
henkilöstön monimuotoisuuteen liittyen.

Vastuullinen asiakastyö vuoden 2018 kehityskohteenaTulorekisteri otettiin 
käyttöön vuoden 2019 
alussa. Se koskee kaikkia, 
jotka maksavat palkkoja.

Asiakaspalvelu

https://www.varma.fi/muut/yhtiotietoa/tulorekisteri/
https://www.kasvuopen.fi/
https://www.kasvuryhma.fi/
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* Määräaikainen työkyvyttömyyseläke

TYÖKYKYJOHTAMINEN JA KUNTOUTUS
Työkyvyttömyysriskit ajoissa 
hallintaan
Varma on työkykyjohtamisen ja 
kuntoutuksen asiantuntija. Autamme 
asiakkaitamme ennakoimaan työky-
vyn haasteita ja säästämään eläke- ja 
sairauspoissaolokustannuksissa. 
Työkyvyn tukemisen palvelumme edis-
tävät parempaa työkykyä ja työelämää 
asiakasyrityksissämme.

Työkykyjohtaminen tukee yritys-
ten kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä 
yhteiskunnallista tavoitetta pidentää 
työuria. Työkykyjohtamisen palveluita 
ovat asiantuntijapalvelut sekä sähköi-
set palvelut ja työkalut. Lisäksi palve-
luun voi kuulua taloudellista tukea, 
joka kohdistuu esimiesten ja henki- 
löstön koulutuksiin ja valmennuksiin 
sekä henkilöstökyselyihin. Vuonna 
2018 taloudellinen tuki oli yhteensä  
5,9 (10,5) miljoonaa euroa.

Työkykyjohtamisella vahvistetaan 
hyvää esimiestyötä, panostetaan yri-
tyksen tuloksellisuuteen sekä tuetaan 
henkilöstön palautumista ja ehkäistään 
työkyvyttömyyttä. Työkykyjohtaminen 
vähentää sairauspoissaoloja, alentaa 
työkyvyttömyyskustannuksia ja paran-
taa työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Työkykyjohtamisen tavoitteena on 
saada asiakkaan työkyvyttömyysriskit 
hyvissä ajoin hallintaan. Työkykyjoh-
taminen on tavoitteellista ja syste-
maattista. Tavoitteet ja mittarit ovat 
konkreettisia, ja ne voivat liittyä sairaus-
poissaoloihin, työkyvyttömyysmaksu-
luokan kehitykseen, työn sujuvuuteen 
ja esimiestyöhön.

Vuonna 2018 Varman yhdessä 
asiakkaiden kanssa toteuttamia työky-
kyjohtamisen hankkeita oli käynnissä 
lähes 600 asiakasyrityksessä, ja niiden 
piirissä oli noin 296 000 työntekijää ja 
esimiestä.

Finanssivalvonta antoi vuonna 2016 
ohjeet siitä, miten työeläkevakuutusyh-
tiöiden tulee jatkossa tarjota työkyvyttö-
myysriskin hallintaan tarkoitettuja pal-
veluja. Ohjeet integroitiin osaksi Varman 
prosesseja ja sähköisiä palveluita. Varma 
on julkaissut tiedot uuden sopimusmal-
lin mukaisista työhyvinvointisopimuksis-
ta neljännesvuosittain huhtikuusta 2017 
alkaen verkkosivuillaan.

Varma tekee tiivistä yhteistyötä 
työterveystoimijoiden kanssa.  
Terveystalon ja Mehiläisen kanssa 
olemme kehittäneet yhdessä tiedolla 
johtamisen työkaluja, joissa yhdistyy 

Varman ja työterveyshuoltotoimijoiden 
data. Tämä mahdollistaa työkykyriskien 
entistä tehokkaamman hallinnan.

Työkykyjohtamisen tietopalveluun 
lisättiin vuonna 2018 uusia kyselytyö-
kaluja, joiden avulla erilaisia työhyvin-
vointiin ja työkykyjohtamiseen liittyviä 
riskejä voidaan tunnistaa hyvissä ajoin 
etukäteen, jopa 5–7 vuotta ennen kuin 
ensimmäisiä merkkejä niistä alkaa 
näkyä sairauspoissaolo- ja työkyky- 
tilastoissa. Uudet kyselytyökalut sopivat 
sekä pientyönantajille että suurille 
konserneille.

Asiakasyrityksissämme pilotoitiin 
työkykyjohtamisen apuvälineenä uutta 
sensoriteknologiaa. Siinä seurattiin 
älyvaatteiden avulla työntekijöiden 
lihasten kuormittumista eri työvaihei-
den aikana.

Kuntoutus auttaa jatkamaan 
työelämässä
Työeläkekuntoutus antaa mahdolli-
suuden jatkaa työelämässä, jos sairaus 
haittaa työntekijän tai yrittäjän työssä 
jatkamista. Työeläkekuntoutus voi 
olla työkokeiluja, työhönvalmennusta, 
ammatillista koulututusta tai elinkeino-
tukea.

Työkykyjohtamisen tavoitteena on 
saada asiakkaan työkyvyttömyysriskit 
hyvissä ajoin hallintaan.

Varmasta kuntoutusta 
hakeneista 76 % palasi takaisin 
työelämään vuonna 2018.

76 %

https://www.varma.fi/globalassets/tyonantaja/tyokykyjohtaminen/julkisuusraportti.pdf
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Varman kuntoutus on tuloksellista. 
Kuntoutukseen hakeutuneista 76 %   
palasi työelämään vuonna 2018. Käytim-
me kuntoutukseen 45,7 miljoonaa euroa 
– laskennallinen eläkemenon säästö oli 
494,4 miljoonaa euroa.

Otimme käyttöön vuonna 2018 
uuden mielenterveyskuntoutujille  
tarkoitetun työhön paluun mallin. Se  
on tarkoitettu kuntoutujille, jotka ovat 
palaamassa työelämään kuntoutustuel-
ta. Työkokeilu voidaan toteuttaa useam-
massa työkokeilupaikassa ja liikkeelle 
voidaan lähteä rauhallisesti. Kuntoutuja 
saa itselleen oman työhönvalmentajan, 
joka on tukena koko matkan ajan. 

Työkyvyttömyyseläkkeet ovat olleet 
viimeisen 10 vuoden aikana laskussa, 
mutta vuonna 2018 tapahtui käänne ja 
uusien hakemusten määrä kasvoi 12 %. 
Mahdollisia selittäviä tekijöitä voivat 
olla työttömyysturvan aktiivimalli, 
työllisyyden parantumisen esille tuomat 
työkyvyn haasteet ja työelämän muutos. 
Työkyvyttömyyden syistä ovat kasvussa 
mielenterveyden häiriöt, joissa oli kas-
vua sekä alle 45- että yli 60-vuotiailla.

Vuodesta 2010 lähtien kuntoutuk-
sesta annettujen myönteisten oikeus-
päätösten määrä on kaksinkertaistunut. 
Varmasta annettiin kuntoutuksen 
oikeuspäätöksiä vuonna 2018 noin  
2 900 kappaletta. Määrä kasvoi edellis- 
vuodesta 16 %. Työelämään palasi  
Varman tuella 1 400 kuntoutujaa.

Vuonna 2018 uusista työkyvyttö- 
myyseläkehakemuksista hylättiin  
Varmassa 33 (33,4) %. Kaikkien työelä-

Työeläkekuntoutus auttaa 
jatkamaan työelämässä, jos 
sairaus uhkaa työkykyä.

keyhtiöiden hylkäysosuus vuonna 2018 
oli 31,5 (33,7) %. Työeläkeasioiden muu-
toksenhakulautakunta muutti Varman 
tekemiä työkyvyttömyyseläkepäätöksiä 
13,9 (13,1) %:ssa. Vastaava luku koko 
yksityisen sektorin osalta oli 13,2 (14,1).

Varhaisen puuttumisen käytännöillä 

Työkykyjohtaminen ja kuntoutus

on vaikutusta työkyvyttömyyseläkkeiden 
määrään. Apua tuo esimerkiksi se, että 
työterveyshuolto puuttuu tehokkaam-
min pitkittyneisiin sairauspoissaoloihin.

Vuonna 2018 Varman asiakasyritys-
ten keskimääräinen työkyvyttömyys-
maksuluokka oli 3,7 (3,7).
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VASTUU  
VARMALAISISTA
Menestyksemme perustuu osaaviin ja työstään 
innostuneisiin varmalaisiin, jotka huolehtivat 
asiakkaidemme työeläketurvasta. Vastuu varmalaisista 
tarkoittaa meille joustavaa ja modernia työkulttuuria, 
jatkuvaa osaamisen kehittämistä, yhdenvertaista 
kohtelua ja työkyvystä huolehtimista.
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Henkilöstötietoja
2018 2017 2016

Henkilöstö vuoden lopussa 553 554 564

* josta vakituiset 529 532 538

* josta määräaikaiset 24 22 26

* josta kokoaikaiset 515 511 515

* josta osa-aikaiset 38 43 49

Naisia/miehiä (%) 71 % / 29 % 72 %/28 % 72 %/28 %

Kollektiivisesti neuvoteltujen työehto- 
sopimusten piiriin kuuluva henkilöstö (%)

88 % 88 % 89 %

Keski-ikä 47 v 2 kk 47 v 3 kk 47 v 8 kk

Keskim.vanhuuseläkkeelle jäämisikä 63 v 10 kk 63 v 7 kk 64 v 0 kk

Palvelusaika keskimäärin 14 v 5 kk 14 v 15 v 4 kk

Henkilöstön tulovaihtuvuus (%) 8,1 % 8,8 % 4,4 %

Henkilöstön lähtövaihtuvuus (%) 8,5 % 8,6 % 8,0 %

Sairauspoissaolopäivät/hlö 7,1 8,0 8,6

Työpaikalla tapahtuneet työtapaturmat 4 4 2

Koulutuspäivät/hlö 2,5 2,2 2,7

Kehityskeskustelujen piirissä oleva 
henkilöstö (%)

100 % 100 % 100 %

KETTERIEN VASTUUNKANTAJIEN TYÖKULTTUURI

 U skomme, että hyvä työntekijäko-
kemus on avain asiakastyytyväi-

syyteen ja Varman menestykseen. 
Moderni ja houkutteleva työ-

kulttuuri on meille kilpailutekijä. 
Työkulttuurimme slogan on ”Ketterät 
vastuunkantajat”, ja sen kulmakivi on, 
että luotamme toisiimme ja kannam-
me vastuun työn tuloksellisuudesta. 
Työajan joustot tuovat tehokkuutta 
ja mahdollisuuden vaikuttaa omaan 
arkeen. Työtä tehdään siellä, missä 
saadaan parhaiten tuloksia aikaan. 

Toive työajan joustoista, etätyömah-
dollisuuksista ja itsenäisestä työotteesta 
on tullut varmalaisilta eri henkilöstöky-
selyissä. Työkulttuuria onkin kehitetty 
Varmassa pitkäjänteisesti ja määrätie-
toisesti. Lähes kaikki varmalaiset ovat 
osallistuneet työkulttuurityöpajoihin, 
joissa pääsi kehittämään oman toimin-
tonsa ja tiiminsä työkulttuuria yhdessä 
kollegoidensa kanssa. 

Uudistuneen 
työkulttuurin ansiona 
pidämme sitä, että 
varmalaisten lyhyet 
sairauspoissaolot 
vähenivät vuodessa 
peräti 18 %.

Joustavan ja modernin työkult-
tuurin kehittäminen on kulkenut käsi 
kädessä toimitilojen uudistamisen 
kanssa. Salmisaaren monitilatoimistos-
sa on huomioitu erilaiset työtilanteet, 
kohtaamisten helppous ja paikasta riip-
pumaton työskentely. Asiakkaitamme 
varten olemme läsnä ja tavoitettavissa 
paikasta riippumatta.

Vuonna 2018 työkulttuurityössä kes-
kityttiin asiantuntijoiden ja esimiesten 
roolien kirkastamiseen sekä johtamisen 
kehittämiseen. Varmalaisessa työkult-
tuurissa asiantuntija on ratissa ja ottaa 
vastuuta töiden valmiiksi saattamisesta. 
Esimies puolestaan toimii kartturina, 
joka ennakoi, seuraa tavoitteiden etene-
mistä ja antaa palautetta.

Finanssialalla puhutaan paljon 
robotisaation ja tekoälyn vaikutuksesta 
sekä tiettyjen työnkuvien katoamisesta. 
Loimme tähän tarpeeseen asiantunti-
joillemme suunnatun valmennuksen, 

Vuonna 2018 keskityimme mm. itsensä johtamisen kehittämiseen, uuden palkkausjärjestelmän 
käyttöönottoon ja monimuotoisuuden kehittämiseen. Huolehdimme lisäksi jatkuvasti siitä, että 
esimiestyö on läpi organisaation hyvää ja tasalaatuista. Varmalaisten osaamisen kehittämisessä 
keskeinen tavoite on erinomainen asiakaskokemus.
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jossa kannustimme jokaista rakenta-
maan tulevaisuuden kestävää työiden-
titeettiä: ottamaan itse vahvemmin vas-
tuuta oman osaamisen kehittämisestä 
ja markkina-arvonsa varmistamisesta.

Uudistetun, joustavan työkulttuurin 
yhtenä ansiona pidämme sitä, että var-
malaisten lyhyet sairauspoissaolot ovat 
vuodessa vähentyneet 18 %.

Joustava työkulttuuri tarkoittaa 
Varmassa myös sitä, että työn ja muun 
elämän yhdistäminen onnistuu ponnis-
tuksitta. Vuonna 2018 varmalaisista 7 % 
teki osa-aikatyötä ja oli samalla esim. 
osittaisella hoitovapaalla tai osa- 
aikaeläkkeellä.

Työntekijäkokemus ja 
esimiestyö jatkuvassa 
seurannassa
Teemme vuosittain henkilöstökyselyn. 
Uusimmat tulokset ovat joulukuulta 
2018. Tulosten mukaan varmalaisten 
tyytyväisyyttä ja omistautuneisuutta 
mittaava PeoplePower-indeksi nousi 
pistemäärään 72,2 (71,4), mikä tarkoit-

Vuosittaisen henkilöstötutkimuksen lisäksi 
työntekijäkokemuksen kehittymistä seurataan 
vuoden aikana kahdella pulssikyselyllä.

Vastuullinen myös 
kesätyöpaikkana
Varma on osallistunut useampana  
vuonna Vastuullinen kesäduuni 
-kampanjaan, jonka tavoitteena on 
tarjota nuorille mahdollisimman hyvä 
ensikosketus työelämään. Kesällä 2018 
tavoitteenamme oli tarjota ensimmäi-
nen oman alan työpaikka mahdollisim-
man monelle opiskelijalle. Kutsuimme 
sata nuorta ryhmähaastatteluihin 
antaaksemme mahdollisimman mo-
nelle esimakua ja oppia tulevaisuuden 
työnhakutilanteisiin.

Haluamme edesauttaa myös vam-
maisten nuorten työllistymistä. Olimme 
yhteistyökumppanina Vammaisten 
lasten ja nuorten tukisäätiön Vamlasin 
projektissa, jossa tavoitteena oli löytää 
kesätöitä 101 vammaiselle nuorelle 
vuonna 2018. Myös Varmaan rekrytoitiin 
tämän ryhmän edustaja.

Ketterien vastuunkantajien työkulttuuri

taa hyvää AA-luokitusta. Sijoitus nosti 
Varman Suomen innostavimmat työpai-
kat -listalle.

Tulokset kertovat, että varmalaiset 
ovat tyytyväisiä työskentely-ympäris-
töön, etätyömahdollisuuksiin, pereh- 
dyttämiseen ja muutosten toteutuk-
seen. Yhtiön johtoon luotetaan ja 
tulevaisuuden näkymiä pidetään valoi-
sina. Kehitettävää koettiin olevan mm. 
reilussa ja tasapuolisessa kohtelussa, 
palkitsemisen oikeudenmukaisuudessa 
ja yksiköiden työjärjestelyissä. 

Keskeisenä tavoitteenamme on 
taata varmalaisille hyvä ja tasalaatui-
nen esimiestyö. Varmalaisia esimiehiä 
valmennetaan jatkuvasti ja esimies-
työstä kerätään systemaattisesti palau-
tetta henkilöstökyselyissä. Vuosittaisen 
henkilöstötutkimuksen lisäksi työnteki-
jäkokemuksen kehittymistä seurataan 
vuoden aikana kahdella pulssi- 
kyselyllä.

Kaiken kaikkiaan Varmassa viihdy-
tään, ja varmalaisten työsuhteet ovat 
pitkiä, keskimäärin 14 vuotta.

http://kesaduuni.org/
http://kesaduuni.org/
https://www.vamlas.fi/
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OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Vuonna 2018 osaamisen kehittämisessä 
keskityttiin toimintaympäristöämme 
ja työeläkealaa koskeviin muutoksiin, 
kuten eläkeuudistuksen haltuunottoon 
sekä uuden EU:n tietosuoja-asetuksen 
ja tulorekisterin valmisteluun. Erityis-
huomiota kiinnitimme myös asiakas-
palvelutaitoihin ja digiosaamiseen. 

Koko henkilöstö koulutettiin huomi-
oimaan erityisellä huolella EU:n tieto-
suoja-asetuksen vaatimukset. Varmalai-
sia on myös valmennettu tunnistamaan 
työeläkevakuuttamisen väärinkäytöksiä 
mm. rahanpesutilanteissa.

Tulorekisteri muuttaa työeläkeva-
kuuttamiseen liittyvää työtä, ja varma-
laiset kouluttautuivat monipuolisesti 
niin asiakaspalveluosaamisessa kuin 
järjestelmiin liittyen. Tavoitteenamme  
on huolehtia onnistuneesta asiakas- 
kokemuksesta myös tulorekisteriaikana.

Työn murros haastaa meitä kaikkia. 
Haluamme tukea varmalaisia asian-
tuntijoita vastaamaan tulevaisuuden 
osaamisen vaatimuksiin. Kyvystä oppia 
uutta tulee asiantuntijan tärkeimpiä 
työkaluja omalla uralla. Sparrasimme 
varmalaisia asiantuntijoita luomaan 

itselleen tulevaisuuden kestävää työ- 
identiteettiä erityisessä Selviytyjät 2030 
-valmennuksessa.

Osalle varmalaisista on avautunut 
mahdollisuus opetella työskentelyä 
robotin kanssa, kun yhtiössä on laajen-
nettu automaation ja ohjelmisto- 
robotiikan hyödyntämistä. Ohjelmis-
torobotit tekevät rutiiniluontoisia töitä 
mm. eläkehakemusten alkukäsittelyssä 
ja samalla vapauttavat asiantuntijoille 
aikaa laajentaa osaamistaan asiantun-
tijatehtävissä ja asiakaspalvelussa.

Hyödynnämme laajasti erilaisia 
oppimisen menetelmiä ja välineitä,  
kuten videoita ja verkko-oppimis- 
ympäristöä. Työssä oppiminen ja 
työkierto ovat tehokkaita tapoja oppia 
uutta ja kehittää omaa osaamista.

Yhteisöllisen kehittämisen työka-
luna käytämme sähköistä Viima-työ-
kalua, joka on tarkoitettu varmalaisten 
yhteiseen, kaikille avoimeen ideointiin 
ja innovointiin. Viimaan kuka tahansa 
varmalainen voi kirjata toimintamme 
kehittämiseen liittyviä ideoita, joita 
kaikki voivat kommentoida. Parhaat 
ideat palkitaan.

Kyky oppia 
uutta on yksi 
asiantuntijan 
tärkeimpiä 
työkaluja.

Varmalaiset tekevät vaativaa ja yhteiskunnallisesti merkittävää asiantuntijatyötä, 
joka edellyttää jatkuvaa kehittymistä ja uudistumista. Työn murroksen 
synnyttämiin odotuksiin vastaaminen ja erinomainen asiakaskokemus ovat 
kehittämisessämme keskiössä. Asiantuntijoiden apuna on nyt myös robotteja.
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Asiantuntijaryhmien sekä hallituksen ja hallintoneuvoston 
sukupuoli- ja ikäjakauma 2017–2018

Hallitus (ml. varajäsenet)

19 % 81 % 38 %

27 %

33 %

60 %

78 %

54 %

62 %

73 %

67 %

40 %

22 %

39 %

7 %

78 % 22 %

38 % 62 %

33 % 67 %

27 % 73 %

75 %

2018

25 %

22 % 78 %

77 % 23 %

37 % 63 %

25 % 75 %

27 % 73 %

76 %

2017 Alle 30-vuotiaat
30–50-vuotiaat
Yli 50-vuotiaat

24 %

Hallintoneuvosto

Johtoryhmä

Keskijohto

Tiimiesimiehet

Asiantuntijat

5 21

4 11

2 4

17 28

25 7

334 112

6 21

4 11

2 6

17 29

24 7

339 108

Varman nais- ja miestyöntekijöiden palkkojen suhde 2018
Naisten keskimääräinen palkan 

osuus miesten palkasta, %

Johtoryhmä (pois lukien toimitusjohtaja) 74 %

Koko muu henkilöstö 73 %

TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS
Monimuotoisuuden ja  
tasa-arvon edistäminen
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vaali-
minen on tärkeä osa Varman yritysvas-
tuuta. 

Teemme kahden vuoden välein 
kyselyn, jossa kartoitamme yhdenver-
taisuuden ja tasa-arvon tilaa Varmassa. 
Keväällä 2018 tehdyn kyselyn pohjalta 
tunnistettiin tärkeimmiksi kehityskoh-
teiksi palkkauksen läpinäkyvyys ja oikeu- 
denmukaisuus, sukupuolten välisen 
tasa-arvon edistäminen urakehityksessä, 
eri ikäisten ja eri uravaiheissa olevien 
varmalaisten tasapuolinen kohtelu, 
monimuotoisuuden lisääminen sekä 
epäasiallisen kohtelun nollatoleranssin 
vahvistaminen. Näille painopisteille on 
kirjattu tavoitteet ja toimenpiteet, joita 
seurataan säännöllisin väliajoin tasa- 
arvoa ja yhdenvertaisuutta kehittävässä 
työryhmässä. 

Yhdessä henkilöstön kanssa 
tunnistettuihin painopisteisiin nojaava 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-
telma käsitellään yt-toimikunnassa, ja 
suunnitelman on hyväksynyt Varman 
johtoryhmä.

Keväällä 2018 Aluevalvontavirasto 
AVI teki Varmaan yhdenvertaisuutta ja 
sen suunnitelmaa koskevan rutiinitar-
kastuksen. Saimme tarkastajalta hyvää 
palautetta oman näköisestä, organisaa-
tion tarpeita kuuntelevasta yhdenvertai-
suussuunnitelmasta. 

Tehtävien vaativuusluokittelu 
tuo läpinäkyvyyttä 
palkitsemiseen
Henkilöstökyselyiden mukaan var-
malaiset kaipaavat läpinäkyvyyttä ja 
oikeudenmukaisuutta palkitsemiseen. 
Palkkausjärjestelmää ja palkkauksen 
läpinäkyvyyttä onkin kehitetty Varmas-
sa pitkäjänteisesti viimeisen kahden 
vuoden aikana. 

Vuonna 2017 otimme käyttöön 
uuden tehtävien vaativuusluokituksen, 
joka luo pohjan henkilön palkkatason 
läpinäkyvälle määrittämiselle. Tehtävän 
vaativuuden lisäksi palkkatasoon vai-
kuttaa työntekijän oma suoriutuminen.

Vuonna 2018 uusi palkkausjärjestel-
mä otettiin käyttöön ja palkan perusteet 
käytiin läpi jokaisen varmalaisen kans-
sa. Näissä keskusteluissa käytiin läpi jo-
kaisen tehtävän vaativuuden perusteet 
ja arvioitiin henkilön suoriutuminen 
yhteisten kriteerien avulla. Tavoitteena 
on ollut lisätä varmalaisten ymmärrystä 
oman palkan muodostumisen periaat-
teista ja lisätä palkitsemisen läpinäky-
vyyttä. Pitkäjänteinen työ palkkauksen 
läpinäkyvyyden lisäämiseksi on tuonut 
tulosta, sillä henkilöstötutkimuksessa 
2018 eniten parantunut osa-alue oli 
varmalaisten tyytyväisyys palkkatason 
kilpailukykyisyyteen.
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Ohjeet ja jämäkkä 
puuttuminen tukevat 
häirinnästä vapaata 
työyhteisöä
Varmalaisten havaintoja ja kokemuksia 
epäasiallisesta kohtelusta tai häirin-
nästä kartoitetaan säännöllisesti sekä 
henkilöstö- että yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvokyselyissä. Ohjeistimme, 
kertasimme ja viestimme vuonna 2018, 
että Varmassa epäasialliseen käyttäy-
tymiseen, häirintään ja syrjintään on 
nollatoleranssi. Se tarkoittaa sitä, että 
epäasiallista käytöstä ei sallita missään 
olosuhteissa ja että HR ja esimiehet 
puuttuvat jämäkästi kaikkiin tietoon 
tulleisiin tapauksiin. 

Jokaisen toiminnon tai osaston 
johtaja kävi omille joukoilleen läpi oh-
jeet siitä, miten tulee toimia, jos kokee 
tai havaitsee epäasiallista kohtelua. 
Lisäksi kaikille varmalaisille pakolliseen 
verkkokurssiin ”Toimi eettisesti arjessa” 
lisättiin tietoa ja ohjeita, miten häirintä-
tilanteissa tulee toimia.

Sukupuolten välinen tasa-arvo 
seurannassa
Varma on mukana FIBS ry:n monimuo-
toisuusverkostossa, joka kannustaa 
suomalaisyrityksiä kehittämään henki-
löstön monimuotoisuuden johtamista 
sekä hyödyntämään ihmisten erilaisia 
taustoja, osaamista ja ominaisuuksia. 
Olemme allekirjoittaneet monimuo-
toisuussitoumuksen, jossa lupaamme 

varmistaa henkilöstömme ja asiak-
kaidemme tasapuolisen kohtelun 
sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, 
poliittisesta mielipiteestä tai muusta 
vastaavasta taustasta riippumatta. 

Sukupuolten välinen tasa-arvoinen 
edustus ei ole viime vuosina toteutunut 
parhaalla mahdollisella tavalla eritoten 
Varman johdossa ja hallintoelimissä; 
esimerkiksi johtoryhmässä naisia on 
ollut selvästi miehiä vähemmän.

Vuonna 2017 sovimme tavoitteista 
ja toimenpiteistä tasa-arvon edistämi-
seksi Varmassa. Tavoitteenamme on, 
että vuoteen 2022 mennessä Varman 
johtoryhmässä ja keskijohdossa olisi 
kumpaakin sukupuolta edustettuna 
vähintään 40 %. Tähän pyritään mm. 
sillä, että rekrytoitaessa henkilöitä 
johtoryhmään tai keskijohtoon tulee 
kolmen viimeisen hakijan joukossa 
olla kumpikin sukupuoli edustettuna, 
comply or explain -periaatteella. Rekry-
tointilinjausta sovelletaan muissakin 
rekrytoinneissa ja siitä raportoidaan 
vuosittain.

Tasa-arvotavoitteet ja -toimet näyttäi-
sivät tepsivän, sillä vuonna 2018 naisten 
osuus keskijohdossa oli noussut 38 %:iin. 
Myös johtoryhmässä sukupuolten välinen 
epätasapaino on tasoittumassa.

Tasa-arvoisen urakehityksen tuke-
minen otetaan huomioon myös vuonna 
2019 aloitettavissa asiantuntijoiden 
johtamisvalmennuksessa ja talent 
management -projektissa.

Teemme kahden vuoden välein 
palkkakartoituksen nähdäksemme,  
toteutuuko sukupuolten välinen 
tasa-arvo palkkauksessa ja palkitsemi-
sessa. Varmalaisten miesten ja naisten 
yhtiötasoisten keskiarvopalkkojen 
väliseen eroon vaikuttaa merkitsevästi 
se, että naisia on suhteessa enemmän 
alemman vaativuustason tehtävissä.

Syksyllä 2018 tehdyn selvityksen 
mukaan miesten ja naisten keskiarvo-
palkoissa on vielä selkeä ero, mutta 
kehitys on kulkenut oikeaan suuntaan 
kahden vuoden aikana. Kun palkkoja 
tarkastellaan tehtävänvaativuusluokit-
tain, toteutuu palkkatasa-arvo selvästi 
paremmin. Tulospalkitsemisessa suku-
puolten välillä ei ole selkeitä eroja.

Tasa-arvoista palkitsemista kehi- 
tetään mm. kiinnittämällä erityishuo-
miota naisten palkkatasoon ja palkka- 
kehitykseen etenkin vaativimmissa teh-
tävissä. Myös uusi palkkausjärjestelmä 
ohjaa tasa-arvoiseen suuntaan.

Tavoitteena monimuotoinen 
ja erilaisuutta arvostava 
työpaikka
Vuonna 2019 tavoitteenamme on lisätä 
monimuotoisuutta – tätä varmalaiset 
ovat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-
kyselyissämme peräänkuuluttaneet. 
Monimuotoisuus tarkoittaa meille 
mm. erilaisten taustojen, osaamisen 
ja kykyjen huomioimista. Uskomme, 
että kun voi olla töissä oma itsensä, 

pääsee paremmin hyödyntämään koko 
potentiaaliaan.

Muihin pääkaupunkiseudulla toimi-
viin yrityksiin verrattuna Varmassa on 
hyvin niukasti töissä mm. etnisten  
vähemmistöjen edustajia. Osasyinä 
tähän ovat työeläkeyhtiön kansallinen 
luonne ja se, että työkielenämme on 
suomi.

Monimuotoisuuden lisääminen 
tarkoittaa, että tarjoamme työmahdol-
lisuuksia vähemmistöille, esimerkiksi 
vammaisille. Lisäksi vahvistamme 
Varman keskustelukulttuuria ja osana 
sitä uskallusta tuoda esille näkemyksiä 
ja olla eri mieltä esimiehenkin kanssa.

Tavoitteenamme on vahvistaa 
yrityskulttuuria erilaisuutta arvosta-
vana työpaikkana, jossa jokaisella on 
mahdollisuus olla oma itsensä. Varma 
on Helsinki Priden virallinen kumppani, 
ja järjestimme vuonna 2018 varmalai-
sille valmennusta seksuaali- ja suku-
puolivähemmistöjen huomioimisesta 
työpaikalla.

Uskomme, että kun voi olla 
töissä oma itsensä, pääsee 
paremmin hyödyntämään 
koko potentiaaliaan.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

https://helsinkipride.fi/fi/
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VASTUU  
YMPÄRISTÖSTÄ
Rakennamme sijoituspäätöksillämme 
maailmaa, joka on turvallinen ja 
kestävä myös tuleville sukupolville. 
Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi Varman 
keskeisistä vastuullisuustavoitteista. 
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ILMASTONMUUTOKSEN 
HILLINTÄ SIJOITUKSISSA

Varma sijoittui 5. 
sijalle kansainvälisessä 
ilmastovertailussa, jossa 
arvioitiin maailman 100 
suurimman eläkesijoittajan 
varautumista ilmaston-
muutokseen.

Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi Varman keskeisistä 
vastuullisuustavoitteista. Tavoitteen eteen tehty työ näkyy:  
olemme keventäneet selvästi sijoitusten hiilijalanjälkeä ja 
nousimme kärkisijoille kansainvälisessä ilmastovertailussa. Myös 
oman toiminnan ympäristövaikutukset ovat tiukassa seurannassa.

 I lmastonmuutos on yksi vakavim-
mista ilmiöistä, joihin sijoittajien 

on varauduttava. Sillä on merkittäviä 
taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön 
kohdistuvia vaikutuksia nykyisille ja 
tuleville sukupolville. Ilmastonmuutos 
muokkaa myös eri toimialojen liike-
toimintamahdollisuuksia ja vaikuttaa 
sijoituskohteiden tulevaisuuden arvos-
tuksiin. 

Vuonna 2018 Varma sijoittui 
viidenneksi Asset Owners Disclosure 
Projectin (AODP) kansainvälisessä 
vertailussa, jossa arvioidaan maail-
man 100 suurimman eläkesijoittajan 
varautumista ilmastonmuutoksesta 
koituviin taloudellisiin riskeihin.

AODP on kansainvälinen, riip-
pumattomasti toimiva järjestö, joka 
pyrkii edistämään hiiliriskeihin liittyvää 
raportointia ja ilmastonmuutoksesta 
aiheutuvien riskien hallintaa. Ilmas-
toindeksissä oli mukana 100 maail-
man suurinta eläkesijoittajaa.

https://aodproject.net/
https://aodproject.net/
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ILMASTORISKIT JA -MAHDOLLISUUDET 
TCFD:N MUKAISESTI
Varma on sitoutunut tukemaan TCFD:tä (Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures), jossa linjataan ja kehitetään tapoja, joilla yritysten olisi hyvä raportoida 
ilmastonmuutoksen taloudellisista vaikutuksista. Tähän osioon olemme koonneet 
tietoa Varman ilmastoriskeistä TCFD:n mukaisesti. 

 S ijoittajan näkökulmasta ilmaston-
muutos aiheuttaa sekä fyysisiä 

että transitioriskejä, jotka vaikuttavat 
sijoitusten arvoon. Fyysiset riskit 
jaetaan akuutteihin ja kroonisiin, ja 
niillä tarkoitetaan ilmastonmuutoksen 
aiheuttamia haasteita yrityksille ja 
yhteiskunnalle, esimerkiksi äärisääolo-
suhteiden aiheuttamia äkillisiä tuhoja 
tai vaikkapa luonnonvarojen ehtymistä 
pidemmällä aikavälillä. Transitioriskeis-
sä on kyse siitä, että siirtyminen vähähii-
liseen talouteen tarkoittaa muutoksia 
mm. regulaatioon, teknologiaan ja 
kuluttajien käyttäytymiseen.

Toisaalta ilmastonmuutos tuo 
sijoittajalle myös mahdollisuuksia. 
Esimerkiksi yritykset, jotka kehittävät 
teknologioita ilmastonmuutoksen 
hillintään ja vähähiiliseen talouteen 
siirtymistä helpottavia ratkaisuja, voivat 
tarjota sijoittajalle hyviä tuottomahdol-
lisuuksia.

Ilmastoriskien hallinnointi ja 
strategia
Vastuullisuus on Varman strateginen 
teema ja ilmastonmuutoksen hillintä on 

yksi tärkeimmistä vastuullisuustavoit-
teistamme. Ilmastoasiat ovat keskiössä, 
kun Varman hallitukselle raportoidaan 
vuosittain vastuullisuudesta. Myös joh-
toryhmä käsittelee yritysvastuuasioita 
vähintään kerran vuodessa.

Koko Varman tasolla sijoitusten 
ilmastovaikutuksista vastaa sijoituksista 
vastaava varatoimitusjohtaja. Kunkin 
omaisuusluokan johtaja vastaa ilmas-
totavoitteiden soveltamisesta käytän-
nössä. Lisäksi Varmassa on vastuullisen 
sijoittamisen johtaja, joka tiiminsä 
kanssa kehittää ja koordinoi vastuullista 
sijoittamista ja ilmastonmuutoksen hil-
lintää eri omaisuuslajeissa sekä vastaa 
sijoituspäätöksistä kestävän kehityksen 
osakesalkussa. Vastuullisen sijoittami-
sen asioita käsitellään säännöllisesti 
sijoitustoiminnon johtoryhmässä.

Ilmastoriskejä käsitellään sekä sijoi-
tussuunnitelmassa että riski- ja vakava-
raisuusarviossa. Sijoitustoimintaa ohjaa 
myös sijoitusten ilmastopolitiikka, jossa 
sitoudumme kehittämään sijoitustoi-
mintaamme siten, että sijoituksistam-
me tulee Pariisin sopimuksen tavoitteen 
mukaisia. Lisäksi olemme asettaneet 

Yritykset, jotka 
kehittävät ratkaisuja 
siirtymisessä 
vähähiiliseen 
talouteen, voivat  
tarjota sijoittajalle 
hyviä tuotto-
mahdollisuuksia.
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sijoitusten hiilijalanjälki vuosittain. 
Lisäksi olemme allekirjoittaneet CDP:n, 
joka kerää yrityksiltä kasvihuonekaasu-
jen päästöjä ja muita ilmastonmuutok-
seen liittyviä tietoja.

Vuonna 2018 toimimme aktiivisesti 
erilaisissa ilmastonmuutoksen hillin-
tään keskittyvissä verkostoissa, esimer-
kiksi Climate Leadership Coalitionissa ja 
Ilmastokumppaneissa.

Ilmastotavoitteet, -mittarit ja 
-toimet

Poissulkemiset ja tarkennettu 
ESG-seuranta
Ilmastonmuutoksen hillitsemisen nimi- 
ssä olemme poissulkeneet yritykset, joi-
den liikevaihdosta yli 30 % tulee kivi- tai 
ruskohiileen perustuvasta toiminnasta. 
Emme sijoita hiilikaivostoimintaan, ja 
öljyosakkeita on häviävän vähän,  
0,34 %, suorissa omistuksissamme.

Lisäksi käytössämme on tarken-
nettu ESG-seuranta ilmastoriskeille 
merkittävästi altistuville toimialoille, 
kuten öljy- ja kaasuteollisuus, säh-
kön- ja lämmöntuotanto sekä auto-, 
kaivos-, betoni- ja kuljetusteollisuus. 
Tarkennettu ESG-analyysi koskee myös 

Ilmastoriskit ja -mahdollisuudet TCFD:n mukaisesti

suorille sijoituksillemme hiilijalan-
jäljen vähentämistavoitteet. Kullekin 
omaisuuslajille on asetettu omat 
ilmastotavoitteet ja -toimet, joiden 
toteutumisesta raportoimme vuosittain 
yritysvastuuraportissa.

Ilmastoasioihin liittyviä linjauksia – 
esim. poissulkemisista ja tarkennetusta 
ESG-seurannasta – on myös Varman 
vastuullisen sijoittamisen periaatteissa, 
jotka Varman hallitus on hyväksynyt.

Vuonna 2019 tavoitteenamme on 
päivittää ilmastotavoitteemme ja jul-
kaista uudistettu ilmastopolitiikka.

Vaikuttaminen 
sijoituskohteisiin
Sijoittajalle yksi keino hallita ilmastoris-
kejä on sijoituskohteisiin vaikuttaminen. 
Omistajaohjauksen periaatteissamme 
ohjeistamme yrityksiä raportoimaan 
läpinäkyvästi ilmastonmuutoksen 
nykyisistä ja tulevista vaikutuksista 
yhtiön liiketoimintaan ja kasvumahdol-
lisuuksiin. Käytännössä ohjeistamme 
yhtiöitä raportoimaan TCFD-suosituk-
sen mukaisesti. Raportoinnista olisi 
hyvä käydä ilmi, miten ilmastonmuu-
toksen vaikutukset sisällytetään yhtiön 
hallinnointiin, strategiaan ja riskienhal-

lintaan, etenkin päästöintensiivisillä 
aloilla. Sijoituskohteenamme olevan 
yhtiön asettamien tavoitteiden ja mitta-
rien raportointi helpottaa edistymisen 
seuraamista.

Tyypillinen vaikuttamisen kanava 
on yritystapaamiset sijoituskohteiden 
kanssa. Meillä on vuosittain noin 500 
yritystapaamista, ja näissä keskuste-
luissa selvitämme myös, miten yhtiöt 
toiminnassaan huomioivat ilmaston-
muutoksen hillinnän.

Suorien kontaktien lisäksi pyrim-
me vaikuttamaan globaalisti yhdessä 
muiden sijoittajien kanssa erilaisten 
yhteistyöaloitteiden ja sitoumusten 
kautta. Vuonna 2018 liityimme mm. 
Climate Action 100+ -aloitteeseen, jossa 
sijoittajat pyrkivät joukkovoimalla vai-
kuttamaan kansainvälisesti mm. paljon 
saastuttaviin yrityksiin, jotta Pariisin 
ilmastosopimuksen tavoitteet saavutet-
taisiin. Liityimme myös PRI Oil and Gas 
Engagement -sijoittajaryhmään, joka 
pyrkii vaikuttamaan siihen, että öljy- ja 
kaasuyhtiöt ottaisivat toiminnassaan 
huomioon Pariisin ilmastosopimuksen.

Varma on mukana Montréal Pledge 
-aloitteessa, jossa sitoudutaan mittaa-
maan ja raportoimaan listattujen osake-

Varma on poissulkenut yritykset, joiden 
liikevaihdosta yli 30 % tulee kivi- tai ruskohiileen 
perustuvasta toiminnasta. 

TCFD on kehikko ilmastoasioiden 
raportointiin 
Task Force on Climate-related Financial Disclo-
sures -asiantuntijaryhmä julkaisi vuonna 2017 
suosituksensa siihen, miten finanssialan toimijat 
voisivat paremmin tunnistaa ilmastoon liittyviä  
riskejä ja mahdollisuuksia. TCFD-ryhmän toi-
meksianto tuli G20-maiden Financial Stability 
Boardilta, joka tutkii ja tekee suosituksia kan-
sainvälisen finanssijärjestelmän säätelemiseksi.

TCFD-kehikossa ohjeistetaan yrityksiä rapor-
toimaan yhdenmukaisesti ilmastonmuutoksen 
riskeistä ja mahdollisuuksista. Suosituksen mu-
kaan raportoivan yrityksen tulee kuvata, miten 
ilmastoasiat näkyvät yrityksen hallintomallissa, 
millaisia strategioita yrityksellä on ilmastonmuu-
tokseen ja vähähiiliseen talouteen siirtymiseen 
liittyen, millaisia riskejä tai mahdollisuuksia 
ilmastonmuutos tuo yritykselle ja millaisia 
tavoitteita sekä mittareita ilmastoasioissa on 
käytössä.

Varma analysoi jatkuvasti ilmastonmuutok-
sesta aiheutuvia taloudellisia riskejä ja mahdol-
lisuuksia, ja kehitämme jatkuvasti raportoin-
tiamme ilmastoriskeistä TCFD:n suositusten 
mukaisesti. Kannustamme omistamiamme 
yhtiöitä tekemään samoin.

https://www.cdp.net/en
https://clc.fi/ 
http://www.ilmastokumppanit.fi/
https://www.varma.fi/globalassets/muut-sivut/yhtiotietoa/tulostiedot-ja-sijoitukset/varman-vastuullisen-sijoittamisen-periaatteet.pdf
https://www.varma.fi/globalassets/muut-sivut/yhtiotietoa/tulostiedot-ja-sijoitukset/varman-omistajaohjauksen-periaatteet.pdf
http://www.climateaction100.org/
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Varman sijoitusten hiilijalanjälki

Noteeratut osakesijoitukset 31.12.2018 31.12.2015 Muutos Varma vs indeksi

Hiili-intensiteetti 124 163 -24 % -

Hiilijalanjälki suhteessa liikevaihtoon 196 237 -17 % -27 %

Markkina-arvo (mrd. euroa) 11,1 10,8 3 % -

Hiilijalanjälki (tCO2/e) 1 431 053 1 810 908 -21 % -29 %

Hiilijalanjälki suhteessa sijoitettuun pääomaan 129 168 -23 % -29 %

Painotettu Hiili-Intensiteetti (TCFD) 189 -

Noteeratut yrityslainat 31.12.2018 31.12.2015 Muutos Varma vs indeksi

Hiili-intensiteetti 96 171 -44 % -

Hiilijalanjälki suhteessa liikevaihtoon 156 217 -28 % -47 %

Markkina-arvo (mrd. euroa) 3,7 3 23 % -

Hiilijalanjälki (tCO2/e) 1 118 218 1 535 094 -27 % -53 %

Hiilijalanjälki suhteessa sijoitettuun pääomaan 306 515 -41 % -44 %

Painotettu Hiili-Intensiteetti (TCFD) 106,00 -

Suorat kiinteistösijoitukset 31.12.2018 31.12.2015 Muutos

Hiilijalanjälki (tCO2) 43 579 58 050

Josta asuntojen osuus 20 % 18 %

Josta toimitilojen osuus 80 % 82 %

Hiilijalanjälki suhteessa bruttoneliöihin (CO2 kg/brm2) 27,9 33,8 -17 %

Asuntojen hiilijalanjälki suhteessa bruttoneliöihin  (CO2 kg/brm2) 22,6 27,2 -17 %

Toimitilojen hiilijalanjälki suhteessa bruttoneliöihin (CO2 kg/brm2) 29,7 35,6 -17 %

Laskennassa mukanaolevan kiinteistökannan markkina-arvo (mrd. euroa) 2,2 2,2

Josta asuntoja 36 % 29 %

Josta toimitiloja 64 % 71 %

Laskennassa mukanaolevien kohteiden osuus koko suoran kiinteistökannan 
markkina-arvosta

76 % 66 %

yrityksiä, joiden liikevaihdosta 15–30 % 
tulee kivi- tai ruskohiileen perustuvasta 
toiminnasta.

Sijoitusten hiilijalanjäljen 
seuranta
Yksi keskeinen mittari ilmastoriskien 
hallintaan on hiilijalanjälki, jota mit-
taamme suorissa osakesijoituksissa, 
noteeratuissa yrityslainoissa ja suorissa 
kiinteistösijoituksissa. Vuonna 2016 jul-
kaistussa sijoitusten ilmastopolitiikas-
samme tavoitteenamme on pienentää 
hiilijalanjälkeä vuodesta 2015 vuoteen 
2020 mennessä osakkeissa 25 %, yritys- 
lainoissa 15 % ja suorissa kiinteistö-
sijoituksissa 15 %. Seuraamme myös 
hiilijalanjäljen suhdetta vertailuindek-
siin. Pidemmän aikavälin tähtäimeksi 
asetimme, että sijoituksemme ovat 
linjassa Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteiden kanssa.

Vuonna 2018 hiilijalanjäljet olivat  
keventyneet 2015 tasosta osakesijoituk-
sissa 17 %, yrityslainoissa 28 % ja kiin-
teistösijoituksissa 17 %. Vertailuindeksiin 
verrattuna osakkeiden hiilijalanjälki oli 
27 % pienempi ja yrityslainojen 47 %.

Noteerattujen osakesijoitusten 
hiilijalanjälki on herkkä osakesijoitusten 
muutoksille päästöintensiivisillä aloilla, 
ja osakkeiden hiilidioksidipäästöt nou-
sivatkin vuonna 2018 johtuen mm. siitä, 
että vähäpäästöisten toimialojen osuus 
Varman osakesalkussa hieman pieneni, 
ja vastaavasti enemmän päästävien, 
mm. metsä- ja rakennusteollisuuden 
osuus kasvoi.

Yrityslainojen reilusti keventynyt 
hiilijalanjälki johtuu siitä, että salkusta 
on karsittu pois suurimpia saastuttajia 
ja vastaavasti tilalle on hankittu ilmasto-
ystävällisempiä yhtiöitä.

Kiinteistöjen hiilijalanjäljessä oli hie-
noista nousua, minkä aiheutti käytetyn 
lämmön päästökertoimen kohoaminen. 
Korkeamman päästökertoimen taustal-
la on se, että käyttämämme kaukoläm-
mön fossiilisten polttoaineiden osuus 
on noussut.

Vuodesta 2019 alkaen seuraamme 
ja raportoimme sijoitusten hiilijalanjäl-
kiä TCFD:n suositteleman tunnusluvun 
mukaan eli tarkastellen eri yhtiöiden 
painoarvoa Varman salkussa.

Yrityslainojen reilusti keventynyt hiilijalanjälki johtuu siitä, 
että salkusta on karsittu pois suurimpia saastuttajia ja 
vastaavasti tilalle hankittu ilmastoystävällisempiä yhtiöitä. 

Ilmastoriskit ja -mahdollisuudet TCFD:n mukaisesti
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Ilmastoriskille alttiiden 
toimialojen osuus 
sijoitussalkussa
Olemme tunnistaneet ilmastonmuu-
tokselle erityisen alttiiksi toimialoiksi 
hiili-intensiivisyyden näkökulmasta 
öljy- ja kaasuteollisuuden, sähkön- ja 
lämmöntuotannon sekä auto-, kaivos-, 
betoni- ja kuljetusteollisuuden. Olem-
me analysoineet, kuinka suuri osuus 
näillä ns. riskitoimialoilla on listatuissa 
osake- ja korkosijoituksissa. Vuoden 
2018 päättyessä riskitoimialojen  
yhteenlaskettu osuus oli näissä omai-
suuslajeissa pienempi kuin globaalissa 
osakemarkkinassa.

Varman sijoituksissa listattuihin  
yhtiöihin päästöjä aiheuttavien fossiilis-
ten polttoaineiden tuotannon osuus oli 
koko markkina-arvosta 1,05 % suorissa 
osakkeissa ja ETF-sijoituksissa sekä 

Ilmastoriskit ja -mahdollisuudet TCFD:n mukaisesti

Tavoitteenamme on ilmastonmuutokselle alttiiden 
toimialojen painon vähentäminen salkussa suhteessa 
globaaliin osakeindeksiin. 
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suorissa yrityslainoissa 0,3 %. Globaalin 
osakemarkkinan vastaava luku oli osak-
keissa 4,8 % ja lainoissa 4,2 %.

Tavoitteenamme on vuonna 2019 
laajentaa riskitoimiala-analyysiä eri 
omaisuuslajeihin ja vähentää ilmas-
tonmuutokselle alttiiden toimialojen 
painoa suhteessa globaaliin osakein-
deksiin. Esimerkiksi pääomasijoitusra-
hastoissa tavoitteena tulevaisuudessa 
on, että öljy- ja kaasuyritysten osuus ei 
ylitä listatun osakemarkkinan vastaavaa 
osuutta. Pidemmällä aikavälillä tavoit-
teena on sopeuttaa myös pääomasi-
joitukset Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteeseen.

Tarkemmista tavoitteista ja toimista 
ilmastoriskien hallinnassa sovimme 
2019 ilmastopolitiikan uudistamisen 
yhteydessä.
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Lämpötilaskenaariot: maailmanlaajuisten päästöjen 
kokonaistaso, jos maailman osakkeet vastaisivat 
koostumukseltaan Varman osakesalkkua

Kaavio osoittaa maailmanlaajuisten päästöjen kokonaistason, jos globaalien 
osakemarkkinoiden koostumus olisi sama kuin Varman osakesalkun, ja 
vertaa tätä globaaleihin päästöihin käyttäen skenaarioita, joissa maailman 
keskilämpötila nousisi 2,7, 2 ja 1,75 astetta.

Lähde: Engaged Tracking

      2,7 °C
      2,0 °C
      1,75 °C    
      Varman osakesalkku (2018: 91 %)
      Vertailuindeksi (2018: 98 %)

% vuoden 2014 maailman-
laajuisista päästöistä

Skenaarioanalyysi
Olemme selvittäneet, miten hyvin 
sijoitussalkkumme on linjassa Pariisin 
ilmastokokouksen tavoitteiden kanssa 
kahden eri skenaarioanalyysin avulla. 
Ensimmäisessä analyysissä selvitimme, 
kuinka hyvin listatut osakesijoituksem-
me ovat linjassa eri lämpötilaskenaari- 
oiden kanssa. Analyysissä käytettiin 
Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n 
2,7 asteen, 2,0 asteen ja 1,75 asteen 
skenaarioita ilmaston lämpenemisestä. 
Tulosten mukaan salkkumme on toistai-
seksi linjassa alle 1,75 asteen tavoitteen 
kanssa, mutta pysyäksemme oikealla 
polulla tulee sijoitustemme hiilipäästö-
jen vähentyä pitkällä aikavälillä.

Toisessa skenaarioanalyysissä 
tarkasteltiin eri toimialoja listatuissa 
yhtiöissä ja joukkovelkakirjalainoissa. 
Ulkopuolinen palveluntarjoaja selvitti, 
kuinka paljon Varmalla on sijoituksia 
näissä omaisuuslajeissa suhteessa 
Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n 
skenaarioon 1,75 asteen lämpenemi-
sestä. Analyysi osoitti, että kivihiilen 
tuotannon osalta Varma oli linjassa 
Pariisin ilmastotavoitteiden kanssa,  
koska Varmalla ei ole sijoituksia kivi-
hiilen tuotantoon suorissa osake- tai 
korkosijoituksissa.

Ilmastoriskien kartoitus 
kiinteistösijoituksissa
Teetimme ilmastoriskianalyysin myös 
suorista kiinteistösijoituksistamme 

syksyllä 2018. Varman omistamista 
kiinteistöistä 70 % on pääkaupunki-
seudulla ja niistä käytännössä kaikki 
sijaitsevat noin 10 kilometrin säteellä 
merenrannasta, jolloin niihin kohdistuu 
tavanomaista suurempi ilmastorasite. 
Kiinteistöille se voi tarkoittaa meritulva- 
riskin lisäksi sitä, että esimerkiksi viisto-
sade ja voimakkaat tuulet voivat tuoda 
haasteita kosteudenhallintaan. Ilmasto- 
malleissa on arvioitu, että viistosade 
lisääntyy rannikolla 34 % vuoteen 2100 
mennessä. Tämän otamme huomioon 
kiinteistöjen kuntokartoitusten yhtey-
dessä ja uudisrakennusten julkisivu- 
ratkaisuissa.

Kiinteistösalkullemme tehtiin myös 
meritulvariskikartoitus. Lopputulos oli, 
että riski on vähäinen Varman kiinteistö-
salkussa.  Varma huomioi meritulvariskin 
erityisesti uusia kohteita rakennutettaes-
saan ja niitä hankkiessaan.

Ilmastonmuutoksen 
mahdollisuudet ja vaikutus 
sijoitustuottoon
Vastuullinen sijoittaminen ja ilmaston-
muutoksen hillintä koskevat Varman 
kaikkia omaisuuslajeja ja sijoitus- 
prosesseja.

Sen lisäksi Varmalla on erityinen 
kestävän kehityksen teemaosakesalkku. 
Siihen on koottu yrityksiä, joiden liike-
toiminta hyötyy ilmastonmuutoksen 
torjunnasta esimerkiksi teknologiassa 
ja uusiutuvan energian tuotannossa. 

Ilmastoriskit ja -mahdollisuudet TCFD:n mukaisesti

Salkkuun valitaan myös sellaisia yri-
tyksiä, jotka ovat valmiita muuttamaan 
omaa toimintaansa vähähiilisemmäksi 
ja samalla vähäriskisemmäksi.

Varmassa sijoitetaan myös green 
bond -joukkovelkakirjalainoihin. Niissä 
liikkeeseenlaskussa nostettu velkapää-
oma kohdennetaan ympäristöystävälli-
siin investointeihin. Vuoden päättyessä 
green bond -salkussamme oli noin 390 
miljoonaa euroa, mikä on noin 4,2 % 
likvideistä joukkovelkakirjalainasijoituk-
sistamme.

Sijoittajien on vielä vaikea mallintaa 
ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien 
suoraa vaikutusta sijoitustuottoon. 
Tiedon saatavuuden parantuessa ja 
analyysityökalujen kehittyessä myös 
taloudellisen vaikuttavuuden todenta-
minen helpottuu. 

Ilmastonmuutoksen hillinnän 
kannalta olisi tärkeää, että myös indek-
sisijoittaminen muuttuisi maailman 
sijoittajien keskuudessa vähähiilisem-
pään suuntaan. Uusiutuviin energia-
muotoihin sijoittamista vaikeuttaa vaih-
toehtojen vähäisyys etenkin listatuissa 
yhtiössä.
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KIINTEISTÖSIJOITUSTEN 
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

 R akennusten osuus Suomen 
kasvihuonekaasu päästöistä on yli 

40 %. Varman tavoitteena on pienentää 
kiinteistöjensä hiilijalanjälkeä 15 % vuo-
desta 2015 vuoteen 2020. Vuoteen 2025 
mennessä tavoitteemme on vähentää 
CO2-päästöjä 20 %.

Vuosien 2015 ja 2018 välillä kiinteis-
tösijoitusten hiilijalanjälki pieneni 17 %. 
Hyvää tulosta selittää osin muuttunut 
kiinteistökanta, mutta oma ansionsa 
on kohteissa tehdyillä energiatehok-
kuustoimenpiteillä. Vuonna 2018 
päästöt eivät juuri pienentyneet johtuen 
korkeammasta lämmön päästökertoi-
mesta. Siihen vaikutti se, että käyttä-
mässämme kaukolämmössä fossiilisten 
polttoaineiden osuus on noussut.

Varman asuinkiinteistöjen hiilijalan- 
jälkeä on viime vuosina keventänyt 
siirtyminen vihreään kiinteistösähköön. 
Tavoitteenamme oli siirtyä sataprosent-
tisesti uusiutuvalla energialla tuotet-
tuun kiinteistösähköön asunnoissa 
vaiheittain vuoteen 2019 mennessä. 
Vuoden 2018 päättyessä 68 % Varman 
vuokra-asunnoista oli siirtynyt vihreään 
kiinteistösähköön. Vauhtia on hidasta-
nut se, ettei vanhoja voimassa olevia 
sähkösopimuksia ole voitu purkaa 
ennen aikojaan. 

Kiinteistöissä hiilidioksidipäästöt 
muodostuvat pääasiassa sähköstä ja 

lämmityksestä aiheutuvasta energian- 
kulutuksesta, jota voidaan alentaa 
parantamalla kiinteistöjen energia- 
tehokkuutta. Olemme sitoutuneet sekä 
toimitilojen että vuokra-asuntojen  
energiatehokkuuden toimenpideohjel-
miin kiinteistöalan energiatehokkuus-
sopimuksessa. Sopimuskausi kattaa 
vuodet 2017–2025. Varma tavoittelee  
10 %:n säästöjä kiinteistöjen energian- 
kulutuksessa vuoden 2025 loppuun 
mennessä. Välitavoitteena on 4 %:n  
kulutuksensäästö vuoden 2020 loppuun 
mennessä.

Varman omistamien kiinteistöjen 
lämmön- ja sähkönkulutus on vähen- 
tynyt merkittävästi vuodesta 2015. 
Vedenkulutus sen sijaan on kasvanut, 
mikä johtuu lähinnä seurannassa 
mukana olevan kiinteistökannan muu-
toksista. Kulutustiedot eivät ole täysin 
vertailukelpoisia vuosien välillä.

Vuodesta 2018 alkaen olemme 
seuranneet toimitilojen jätemääriä ja 
niistä laskettuja hiilidioksidipäästöjä. 
Laskennassa oli mukana 32 kohdetta ja 
niiden jätteiden yhteismäärä oli 3 164 
tuhatta kiloa ja niistä syntyvät hiilidiok-
sidipäästöt 865 hiilidioksidiekvivalent-
titonnia.

Opastamme myös vuokralaisiamme 
vastuullisen arjen tekoihin. Postitim-
me kaikille asuntovuokralaisillemme 

Varman kiinteistöjen kulutustiedot 2016–2018

2018 2017 2016

Asunnot

Sääkorjattu lämpö MWh 44 590 40 845 47 849

Vesi m3  1) 339 024 292 318 375 312

Sähkö MWh 5 662 5 735 6 299

Laskennassa olevat kiinteistökohteet kpl 58 55 62

Toimitilat 2)

Sääkorjattu lämpö MWh 106 864 118 723 82 820

Vesi m3 251 391 239 634 188 460

Sähkö MWh 85 671 89 791 68 366

Laskennassa olevat kiinteistökohteet kpl 53 62 60

Toimitilat 2) ja asunnot yhteensä

Sääkorjattu lämpö MWh 151 454 159 568 130 668

Vesi m3 590 415 531 952 563 772

Sähkö MWh 91 333 95 526 74 664

Laskennassa olevat kiinteistökohteet kpl yht 111 117 122

1)  Asuntojen osalta vedenkulutuksessa mukana myös asukkaiden käyttämä käyttövesi. Vedenkulutuksen 
seurannassa mukana 53 asuntoa vuonna 2017.

2)  Seurannassa ei ole mukana vuokralaisen hoitovastuulla olevia kohteita. 
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Toimitilojen jätteet1)

2018

Toimitilojen jätteiden määrä (t/a)                                               3 164

Toimitilojen jätteiden CO2-päästöt (tCO2eq/a)                       865

Jäteseurannassa olevien bruttoala yht. brm²                           724 807

Jätteiden CO2-päästöt yhteensä kg/brm²                                 1,2

Materiaalihyötykäyttö                                                                   54 %

Energiahyötykäyttö                                                                         47 %

Seurannassa mukana olleet kohteet                                          32

1)  Jätedatan kerääminen aloitettiin vuonna 2018, joten seurantatietoja ei ole saatavilla.

Aurinkovoimaloilla varustettavat 
kiinteistöt on valittu kiinteistötyypin,  
vapaan kattopinta-alan sekä optimaali-
sen sähkönkulutuksen perusteella niin, 
että aurinkovoimalla tuotettu sähkö saa-
daan kulutettua kokonaan kiinteistössä.

Aloitimme aurinkosähkön hyödyn-
tämisen kiinteistöissämme vuonna 
2016 keventääksemme sijoitustemme 
hiilijalanjälkeä. Aurinkovoimaloiden 
elinkaarikustannukset ovat pienenty-
neet ja hyötysuhde parantunut, joten 
aurinkoenergia on kannattava vaihto-
ehto hiilijalanjäljen pienentämiseen. 
Kartoitamme jatkuvasti uusia kohteita 
aurinkovoimaloille.

GRESB-arviointiin mukaan 
vuodelta 2018 
Varma osallistuu ensimmäisen kerran 
kiinteistöjen Global Real Estate Sustai-
nability Benchmark -arviointiin (GRESB) 
vuodelta 2018. Käytämme GRESB- 
arviointia yhtenä työkaluna kiinteistö-
jen vastuullisuuden kehittämiseen.

GRESB:issä arvioidaan kiinteistöjen 
vastuullisuutta koko suoran kiinteistö-
salkun tasolla. Siinä tarkastellaan mm. 
kiinteistöjen vastuullisuusriskejä ja 
-mahdollisuuksia, energian- ja veden-
kulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä, 
ympäristöjohtamisjärjestelmiä sekä 
laajasti yritysvastuun periaatteita ja 
johtamista koko yhtiössä. Raportointi 
valmistuu kesään 2019 mennessä ja 
tulokset julkaistaan syyskuussa.

BREEAM (Building Research Estab-
lishment’s Environmental Assessment 
Method) on rakennusten ja rakennus- 
hankkeiden ympäristöluokitus, jonka 
avulla kiinteistöjen vastuullisuutta 
voidaan arvioida yhtenäisillä mene-
telmillä. Vastuullisuusluokituksessa 
ovat tarkastelussa mm. energiatehok-
kuusjärjestelmät, jätteiden lajittelu- ja 
kierrätysmahdollisuudet sekä sijainti, eli 
onko kohde hyvien joukkoliikennereit-
tien varrella ja miten pyöräilyä tuetaan 
esimerkiksi tilaratkaisuissa.

Varman tavoitteena on lisätä sähkö- 
ja hybridiautojen latauspisteitä omis-
tamissaan kiinteistöissä. Vuonna 2018 
kaikkiaan 15 kiinteistössä oli latauspis-
teitä käytössä.

Aurinkovoimala 7 kiinteistön 
katolla 
Vuonna 2018 rakennettiin aurinkovoi-
mala kahteen Varman kiinteistöön. 
Aurinkopaneelit nousivat katoille 
Rajalla-kauppakeskuksessa Torniossa 
ja  Salmisaaren liikuntakeskuksessa 
Helsingissä. Vuoden 2018 lopussa kaik-
kiaan 7 Varman omistaman kiinteistön 
katolla oli aurinkovoimala käytössä tai 
rakenteilla. Kaikkiin aurinkovoimaloihin 
on saatu valtion energiatukea.

Aurinkosähkön osuus kaikesta 
sähkönkulutuksesta vaihtelee Varman 
eri kiinteistöissä. Keskimäärin osuus on 
ollut touko-elokuussa yli 8 % ja koko 
vuonna noin 3 %.

Varma kehittää kiinteistöjensä 
vastuullisuutta GRESB-arvioinnin avulla.

Kiinteistösijoitusten ympäristövaikutukset

 Vinkkejä vastuulliseen asumiseen 
-oppaan, jossa kerromme konkreettisia 
keinoja energian säästämiseen sekä 
ohjeita kierrättämiseen ja jätteiden 
lajitteluun. 

Ympäristösertifikaatti jo  
38 rakennuksella
Ilmastopolitiikassamme on linjattu, 
että sertifioimme merkittävimmät 
rakennuksemme BREEAM-ympäristö-
luokituksen mukaisesti vuoteen 2025 
mennessä. Ympäristöluokitukset ovat 
konkreettinen keino kehittää kiinteistö-
jen vastuullisuutta.

Laatujärjestelmällä tavoitellaan eri-
tyisesti energiatehokkuuden seurannan 
tehostamista ja todentamista. Tavoit-
teena on saavuttaa vähintään Good tai 
Very Good -taso.

Vuonna 2018 kaikkiaan 15 Varman  
rakennusta sai BREEAM In-Use -ym-
päristösertifikaatin. Joukossa oli mm. 
kauppakeskuksia, kylpylähotelli ja 
toimistotaloja. Varmalla oli vuoden 
2018 lopussa yhteensä 38 ympäristöser-
tifioitua rakennusta, jotka muodostivat 
34 % suoraan omistetusta kiinteistökan-
nastamme.

BREEAM-ympäristöluokitus on otet-
tu käyttöön myös merkittävimmissä ra-
kennushankkeissamme, mm. K-Kampus 
-toimistorakennushankkeessa Kalasa-
tamassa ja Flamingo Wing -hotellihank-
keessa Vantaalla. Hankkeissa tavoitel-
laan vähintään Very Good -tasoa.
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TOIMITUSKETJUN JA OMAN TOIMINNAN 
YMPÄRISTÖNÄKÖKULMAT
Toimitusketjun kartoitus ja 
vastuullisuusvaatimukset
Toimitusketjuamme koskevat yritysvas-
tuuvaatimukset on kirjattu Supplier Code 
of Conductiin, jonka Varman hallitus on 
hyväksynyt. 

Toimittajien yritysvastuuvaati-
muksissa periaatteena on, että Varma 
sitouttaa suorat palveluntarjoajansa 
eli ensimmäisen portaan toimittajat 
vastuullisuusvaatimuksiin. Suorat 
toimittajat velvoitetaan huolehtimaan 
omasta alihankinnastaan vastuullisesti. 
Ohjeisiin on myös kirjattu ilmoitusvel-
vollisuus ja lupa Varman tekemiin audi-
tointeihin. Toimittajien yritysvastuuvaa-
timukset ovat liitteinä sopimuksissa. 

Toimittajien yritysvastuuvaatimuk-
sissa vaaditaan ympäristön kunnioitta-
mista. Edellytämme toimittajiltamme 
tietoisuutta omista ympäristövaiku-
tuksista sekä niiden huomioimista 
omassa toiminnassa. Ympäristöasioita 
koskevaa lainsäädäntöä tulee noudat-
taa ehdottomasti. Erityistä huomiota 
on kiinnitettävä ympäristövaikutusten 
arvioimiseen, vähentämiseen ja en-
nalta varautumiseen ympäristöriskien 
ehkäisemiseksi.

Kannustamme toimittajiamme 
käyttämään sertifioitua ympäristöjär-
jestelmää tai dokumentoitua toiminta-
tapaa ympäristöasioiden hallinnassa. 
Kannustamme myös ympäristöystä-
vällisten ratkaisujen kehittämiseen. 

Etenkin päästöintensiivisillä aloilla 
toimittajien tulee kiinnittää erityistä 
huomiota omaan hiilijalanjälkeensä 
ja sen seurantaan sekä tavoitteisiin 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi 
tulevaisuudessa.

Merkittävimmät hankintamme koh-
distuvat rakennuttamiseen, kiinteistöjen 
ylläpitoon sekä it-järjestelmiin. 

Vuonna 2018 hankinnoistamme  
98,8 % tuli Suomesta. Loput 1,2 % tuli-
vat Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta  
ja muista maista.

Oman toiminnan 
ympäristönäkökohdat
Varman oman toiminnan ympäristö-
vaikutuksia hallitsemme WWF:n Green 
Office -järjestelmän avulla. Varma otti 
järjestelmän käyttöön vuoden 2016 
alussa. Tavoitteenamme on pienentää 
Varman omasta toiminnasta aiheutuvaa 
hiilijalanjälkeä 15 % vuoteen 2020 men-
nessä. Tavoite on yhtenevä ilmastopoli-
tiikkamme kiinteistösijoituksia koskevan 
linjauksen kanssa. 

Läpäisimme vuonna 2016 WWF:n 
tekemän Green Office -toimistotarkas-
tuksen, ja Salmisaaren-toimistollemme 
myönnettiin Green Office -merkki. Uusin-
tatarkastus on tulossa vuonna 2019. 

Varman Green Office -tavoitteet ja 
toimenpiteet vuodelle 2018 liittyivät 
energiankulutuksen, jätteen ja paperin-
kulutuksen vähentämiseen, työmatka-

Etenkin päästö-
intensiivisillä aloilla 
toimittajiemme tulee 
kiinnittää erityistä 
huomiota omaan 
hiilijalanjälkeensä 
ja sen seurantaan 
sekä tavoitteisiin 
ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi 
tulevaisuudessa. 

https://www.varma.fi/globalassets/muut-sivut/yhtiotietoa/vastuullisuus/varman-yritysvastuuvaatimukset-toimittajille.pdf
https://www.varma.fi/globalassets/muut-sivut/yhtiotietoa/vastuullisuus/varman-yritysvastuuvaatimukset-toimittajille.pdf
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Varman oman toiminnan ympäristötietoja
2018 2017 2016

Vedenkulutus m3 3 316 3 500 4 380

Sähkö MWh 1 257 1 667 2 008

Lämpö MWh (sääkorjattu) 2 213 1 990 2 361

Jätteiden kokonaismäärä (tonnia) 25 70 60

Hiilijalanjälki tCO2 1 243 1 560 1 450

jossa työsuhdeautojen päästöraja on 
enimmillään 160 CO₂g/km tarkastel-
tuna uudella Worldwide Harmonised 
Light Vehicles Test Procedure -päästö-
mittauksella (WLTP). Varma kompensoi 
taloudellisesti, jos varmalainen valitsee 
työsuhdeautoksi vähäpäästöisen auton 
(alle 110 CO₂g/km WLTP-mitattuna).

Ekologista autoilua tukee myös  
Salmisaaren pysäköintihallin sähkö- 
autoparkki. Varman pääkonttorin pysä-
köintihallissa Helsingin Salmisaaressa 
voi ladata sähkö- ja hybridiautoa noin 
250 parkkiruudussa. Varma ja Parkki- 
sähkö Oy asensivat vuonna 2017 pysä-
köintihalliin latausjärjestelmän, joka on 
laajuudessaan maailman suurimpia.
Pysäköintihallissa on noin 250 parkki-
ruutua, ja kaikki parkkiruudut, jotka on 
mahdollista sähköistää, liitettiin lataus-
järjestelmään. Älykäs latausjärjestelmä 
kestää myös nopeiden teholatureiden 
aiheuttamaa kuormitusta. Latauslait-
teen voi valita käyttötarpeen mukaan.

Varman ohessa pysäköintihallia käyt-
tävät Salmisaaren toimistokampuksen 
yritykset kuten Outokumpu ja Wärtsilä.

Varmalaisilla on käytössään hyvät 
tilat työmatkapyöräilyä varten. Varma 
kannustaa henkilöstöedulla julkisen 
liikenteen käyttöön työmatkoilla.

liikenteen päästöjen pienentämiseen, 
ruokahävikkiin ja hankintoihin. 

Oman toimintamme hiilijalanjälki 
pieneni 34 % vuoden 2015 lähtötasosta.

Energiankulutuksesta koituvat kas-
vihuonekaasupäästöt Salmisaaren-toi-
mistossa vähenivät 3 vuodessa peräti  
56 %. Tämä johtuu siitä, että olemme 
siirtyneet vihreään vesivoimalla tuotet-
tuun kiinteistösähköön jo 2016, ja lisäk-
si Salmisaaren-pääkonttorin katolla on 
oma aurinkovoimala. Aurinkovoimala 
tuotti kesäkaudella noin 6 % kaikesta 
käytetystä sähköstä. Koko vuoden  
lukema on noin 2 %.

Jätemäärä väheni 3 vuodessa 
lähes 57 %. Valtaosa kiinteistömme jät-
teestä tulee toimitilassamme sijaitse-
vasta Fazer Food Servicen ravintolasta. 
Ruuanvalmistuksesta syntyvän jätteen 
määrä väheni mm. sen ansiosta, että 
ravintola alkoi myydä hävikkiruokaa 
vuonna 2017. 

Paperinkulutuksessa saavutettiin  
29 %:n säästö edellisvuoteen verrattuna. 
Työmatkaliikenteestä syntyviä päästöjä 
pyrimme kitkemään tukemalla etätöiden 
tekemistä sekä uudistamalla työmatka-
liikkumisen linjauksiamme.

Varmassa on käytössä ympäristö- 
ystävällinen työsuhdeautopolitiikka, 

Varman oman toiminnan energiankulutus on vähentynyt 
kolmessa vuodessa peräti 56 % vihreän kiinteistösähkön 
ja oman aurinkovoimalan ansiosta.

EcoVadis arvioi Varman vastuullisuuskäytännöt 
erinomaisiksi
Toimitusketjujen vastuullisuutta kansainvälisesti arvioiva  
EcoVadis myönsi Varmalle kultatason tunnustuksen (CSR Rating 
Gold) vuonna 2018.

Varman vastuullisuuskäytännöt arvioitiin erinomaisiksi, ja se 
ylsi 5 %:n parhaimmistoon 45 000 analysoidun yrityksen joukossa. 
EcoVadis arvioi toimittajien vastuullisuutta ympäristöasioiden, 
työelämän käytäntöjen, eettisten toimintatapojen ja kestävän 
hankinnan näkökulmista. Arviointi on riippumaton. 

Toimitusketjun ja oman toiminnan ympäristönäkökulmat
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EETTINEN JA 
LÄPINÄKYVÄ 
LIIKETOIMINTA
Yhteiskunnallisesti merkittävä roolimme 
edellyttää meiltä läpinäkyvyyttä. 
Yhteisten sääntöjen noudattaminen on 
olennainen osa varmalaista vastuullisuutta. 
Näin varmistamme, että hoidamme 
perustehtävämme tehokkaasti ja lain 
edellyttämällä tavalla. 
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EETTINEN LIIKETOIMINTA

 V arman perustehtävä, eläkkeiden 
turvaaminen, on merkittävä yh-

teiskunnallinen tehtävä, jossa korostuu 
eettisyyden ja läpinäkyvyyden vaade. 
Varman tapa toimia on kuvattu eettisis-
sä liiketoimintaperiaatteissa, Code of 
Conductissa.

 Ohjeiden tarkoitus on ohjata var-
malaisia toimimaan suoraselkäisesti ja 
vastuullisesti. Eettiset liiketoimintaoh-
jeet hyväksyy Varman hallitus.

Varma on sitoutunut eettisissä 
liiketoimintaohjeissa hyvään vakuutus-
tapaan, markkinaehtoisiin hankintoi-
hin, harmaan talouden torjumiseen, 
lahjonnan estämiseen ja vastuullisen 
sijoittamisen periaatteisiin. Olemme 
myös sitoutuneet toimimaan YK:n 
yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia 
koskevien periaatteiden mukaisesti ja 
edellytämme samaa toimitusketjultam-
me. Vuonna 2018 lisäsimme varmalais-
ten Code of Conduct -verkkokurssiin 
myös ohjeistusta, miten tulee toimia, 
jos havaitsee tai kokee epäasiallista 
kohtelua työpaikalla.

Eettisiä liiketoimintaohjeita täy-
dentävät muut sisäiset linjaukset ja 
ohjeistukset, joita Varmassa on laadittu 
mm. tietoturvan ja tietosuojan turvaa-
miseksi sekä rahanpesun ja terrorismin 
estämiseksi. Jokaisen varmalaisen on 

Varman 
perustehtävä, 
eläkkeiden 
turvaaminen, 
on merkittävä 
yhteiskunnallinen 
tehtävä, jossa 
korostuu 
eettisyyden ja 
läpinäkyvyyden 
vaade.

ta Varmassa. Lakiasiainjohtaja vastaa 
Compliance Officerina oikeudellisen 
compliance-toiminnan organisoinnista. 

Compliance-toiminnan tueksi on 
käytössä verkkokursseja, jotka jokaisen 
varmalaisen edellytetään suorittavan 
työsuhteen alkaessa ja tämän jälkeen  
2 vuoden välein.

Osallistumisastetta seurataan ja se 
raportoidaan mm. hallitukselle. Vuonna 
2018 eettisten liiketoimintaohjeiden 
verkkokurssin suoritti 91 % varmalai-
sista ja tietoturvaverkkokurssin 94 % 
varmalaisista.

Tietosuoja ja tietoturva
Käsittelemme mm. vakuutettujen, 
eläke- ja kuntoutusasiakkaiden sekä 
vuokralaisten henkilötietoja. Henki-
löasiakkaiden tietosuojasta huolehdim-
me varmistamalla, että henkilötietoja 
käsitellään kaikilta osin lakien, muiden 
säännösten ja viranomaismääräysten 
mukaisesti. Rekisterinpitäjänä Varma 
vastaa myös siitä, että sen alihankkijat 
toimivat vastaavalla tavalla.

Varman tietoturvallisuustyön ta-
voitteet, vastuut ja keinot on määritelty 
tietoturvapolitiikassamme. Tietotur-
vallisuuden hallinta Varmassa koostuu 
tietoturvariskien arviointiin pohjau-
tuvasta suunnittelusta, tietoturvaa 

noudatettava periaatteita ja linjauksia. 
Ongelmatapauksissa ja rikkomusepäi-
lyistä voi olla yhteydessä Compliance 
Officeriin.

Toimitusketjun 
vastuullisuuden hallinta
Vuonna 2017 kartoitimme toimitus-
ketjumme vastuullisuuskysymysten 
selvittämiseksi. Määrittelimme Varman 
edellyttämät vastuullisuusnäkökohdat ja 
laadimme toimittajille yritysvastuuvaati-
mukset, Supplier Code of Conductin.

Sitoutamme suorat palveluntar-
joajamme vastuullisuusvaatimuksiin 
omalta osaltaan ja samalla koko han-
kintaketjunsa osalta.

Yritysvastuuvaatimuksissa käsitel-
lään mm. hyviä liiketoimintatapoja, 
ihmisoikeuksia, työturvallisuutta ja 
-terveyttä ja ympäristön kunnioittamista. 
Ohjeisiin on kirjattu myös ilmoitusvelvol-
lisuus ja lupa auditointeihin. Liitämme 
yritysvastuuvaatimukset osaksi toimit-
tajien kanssa tehtäviä sopimuksia.

Compliance-toiminta 
Varmassa
Compliance-toiminnalla varmistamme 
lainsäädännön, toimintaperiaatteiden 
ja ohjeiden noudattamista sekä eh-
käisemme juridisten riskien toteutumis-

edistävistä toimenpiteistä, tietoturvan 
tason tarkastamisesta ja valvonnasta 
sekä menettelyiden jatkuvasta paranta-
misesta.

Vuonna 2018 emme saaneet yhtään 
asiakkaiden yksityisyyden rikkomiseen 
tai asiakastietojen häviämiseen liittyvää 
valitusta.

Valmistauduimme EU:n 
tietosuoja-asetukseen
Toukokuusta 2018 lukien henkilötie-
tojen käsittelyssä sovelletaan EU:n 
tietosuoja-asetusta (GDPR).  

Valmistauduimme Varmassa 
GDPR-aikaan päivittämällä tietojärjes-
telmiämme ja sopimuksiamme, doku-
mentoimalla henkilötietojen käsittelyä 
koskevia toimintatapojamme, ohjeista-
malla ja kouluttamalla henkilöstöämme 
sekä viestimällä asiakkaillemme, miten 
huomioimme GDPR:n vaatimukset 
toiminnassamme. 

Julkaisimme verkkosivuillamme 
myös asetuksen edellyttämät päivitetyt 
selosteemme henkilötietojen käsittelys-
tä Varmassa.  

Varman tietosuoja- ja tietoturva-
toimia ohjaavaksi dokumentiksi on 
laadittu Tietosuojaperiaatteet, jotka on 
hyväksytty Varman hallituksessa.

Yhteisten sääntöjen tunteminen ja noudattaminen ovat tärkeä osa varmalaista vastuullisuutta. 
Vuonna 2018 varmalaiset kertasivat eettisiä liiketoimintaohjeita. Valmistauduimme myös koko 
yhtiön voimin EU:n tietosuoja-asetukseen, jota on sovellettu toukokuusta 2018 lähtien. 

https://www.varma.fi/globalassets/muut-sivut/yhtiotietoa/vastuullisuus/varma-code-of-conduct.pdf
https://www.varma.fi/globalassets/muut-sivut/yhtiotietoa/vastuullisuus/varma-code-of-conduct.pdf
https://www.varma.fi/globalassets/muut-sivut/yhtiotietoa/vastuullisuus/varman-yritysvastuuvaatimukset-toimittajille.pdf
https://www.varma.fi/muut/henkilotietojesi-kasittely-varmassa/
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Jäsenmaksut edunvalvontajärjestöille
2018 2017 2016

Finanssiala ry (FA) 311 103 376 026 344 000

Työeläkevakuuttajat TELA 707 875 831 050 977 000

AVOIN VIESTINTÄ JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ
Liiketoiminnan läpinäkyvyys 
ja avoimuus
Yritysvastuuohjelmamme yhtenä 
lähtökohtana on avoin ja proaktiivinen 
viestintä. Lisäämällä liiketoimintamme 
läpinäkyvyyttä vahvistamme luottamus-
ta Varmaa kohtaan.

Työeläkeyhtiöiden tarjoama työky-
kytoiminta on viime vuosina herättänyt 
keskustelua julkisuudessa.

Olemme huhtikuusta 2017 alkaen 
julkistaneet tiedot uusista työhyvin-
vointisopimuksista verkkosivuillamme. 
Sopimukset julkaistaan neljännesvuosit-
tain. Varma noudattaa Finanssivalvon-
nan vuonna 2016 antamia ohjeita siitä, 
miten työeläkevakuutusyhtiöt voivat 
tarjota työkyvyttömyysriskin hallintaan 
tarkoitettuja palveluja.

Raportoimme vastuullisen liiketoi-
minnan kehityksestä neljännesvuosit-
tain osana tulosjulkistusta. Olemme 
myös ottaneet huomioon muiden kuin 
taloudellisten tietojen raportointiin liit-
tyvät lakisääteiset raportointivelvoitteet 
ja julkaisseet selvityksen ei-taloudellisis-
ta tiedoista osana toimintakertomusta. 
Vuonna 2018 otimme käyttöön myös 
TCFD-viitekehyksen, jolla raportoimme 
ilmastoriskien hallinnasta Varmassa.

Eläkkeiden turvaaminen on vastuul-
linen tehtävä, joka perustuu luottamuk-
seen. Hyvän maineemme vaaliminen on 
meille tärkeää, ja seuraamme jatkuvasti 
sen kehitystä T-Median Luottamus & 
Maine -tutkimuksessa. Vuoden 2018 
tutkimustulokset osoittivat, että Varman 

Etsimme 
opiskelijoiden 
kanssa keinoja 
siihen, miten nuoret 
kiinnostuisivat 
enemmän 
eläketurvaan 
liittyvistä asioista 
ja luottamus 
eläkejärjestelmään 
paranisi.

eläkkeiden turvaaminen, määrittelee 
luontevasti keskeiset sidosryhmämme; 
samoin se, että Varma on keskinäinen, 
asiakkaidemme omistama yhtiö. 

Syksyllä 2018 lisäsimme vuoropu- 
helua myös nuorten suuntaan osallistu- 
essamme journalistiikan ja viestinnän 
opiskelijoiden Ydinviesti-tapahtumaan. 
Etsimme opiskelijoiden kanssa keinoja 
siihen, miten nuoret kiinnostuisivat 
enemmän eläketurvaan liittyvistä 
asioista ja luottamus eläkejärjestelmään 
paranisi.

Edistämme avointa yhteiskunnal-
lista vuorovaikutusta ja kuuntelemme 
asiakkaitamme ja muita sidosryhmiäm-
me. Näitä tavoitteita tukevat mm. Var-
man 5 neuvottelukuntaa: eläkeasiain, 
eläkkeensaajien, yrittäjien, työnantajien 
ja vakuutettujen neuvottelukunnat. 
Ajantasainen listaus neuvottelukuntien 
jäsenistä on saatavilla Varman  
verkkosivuilla.

Varman tyypillisiä vuorovaikutus-
kanavia ovat neuvottelukuntien ohessa 
erilaiset kokoukset, asiakas- ja muut 
tapaamiset, infot, koulutustilaisuudet, 
seminaarit, webinaarit, verkkosivut, 
chat, sosiaalinen media ja julkaisut.

Vuonna 2018 sidosryhmämme oli-
vat kiinnostuneita mm. eläkeuudistuk-

maine on hyvää keskitasoa, 3,32 (3,42). 
Samassa tutkimuksessa mitataan 
suuren yleisön käsitystä Varman vastuul-
lisuudesta, jossa tulokseksi tuli 3,25 
(3,42). Pyrimmekin jatkuvasti vahvis-
tamaan mainettamme ja kehittämään 
vastuullista liiketoimintaamme.

Keskitymme sponsoroinnissa pää-
asiassa pitkäaikaisiin yhteistyösopimuk-
siin. Kerromme sponsorointi- ja lahjoi-
tuslinjauksistamme verkkosivuillamme.

Emme myönnä puolueille rahallista 
tukea.

Sidosryhmäyhteistyö ja 
vastuullisuusverkostot
Merkittävänä suomalaisena sijoittajana 
ja työelämän asiantuntijana Varmalla on 
erinomainen näkymä talouteen ja suo-
malaiseen yhteiskuntaan. Tämän vuoksi 
haluamme käydä avointa vuoropuhelua 
eri sidosryhmien kanssa.

Syksyllä 2018 teimme laajan kyse-
lyn, jolla selvitettiin, millaisia toiveita 
sidosryhmillämme on Varman vastuul-
lisesta toiminnasta ja sen viestinnästä. 
Sidosryhmämme odottavat meiltä 
ennen kaikkea eläkkeiden turvaamista 
ja ilmastonmuutoksen hillintää. Kyselyn 
tuloksista voi lukea lisää osiossa  
Vastuullinen Varma. 

Keskeisimpiin sidosryhmiimme 
kuuluvat asiakkaat, henkilöstö, Varman 
hallintoelinten jäsenet, viranomaiset 
ja päättäjät, työmarkkinajärjestöt, 
toimialan järjestöt, kansalaisjärjestöt 
ja media. Lakisääteinen tehtävämme, 

sesta, tulorekisteristä, yritysvastuusta 
ja talouden näkymistä. Keskustelua kir-
voittivat myös kansainvälisen talouden 
ja politiikan epävarmuustekijät sekä 
Suomen alentuva syntyvyys. Jatkuvasti 
nousevia kiinnostuksen kohteita ovat 
ilmastonmuutos ja työelämän muutos. 
Kansalaisjärjestöjen kanssa kävimme 
vuoropuhelua mm. ilmastonmuutok-
sen hillinnästä ja monimuotoisuuden 
kehittämisestä työpaikoilla.

Olemme kiinteässä vuorovaikutuk-
sessa toimialan edunvalvontajärjestö-
jen kanssa. Osallistumme mm. Eläke-
turvakeskuksen, Työeläkevakuuttajat 
TELAn ja Finanssialan työryhmiin.

Olemme mukana myös erilaisissa 
vastuullisen liiketoiminnan verkostois-
sa, kuten Yritysvastuuverkosto FIBSissä, 
Suomen monimuotoisuusverkostossa 
ja vastuullisen sijoittamisen yhdistyk-
sessä Finsifissä. Olemme liittyneet 
mukaan myös Climate Leadership 
Counciliin ja Ilmastokumppaneihin, 
jotka kumpikin tahoillaan kamppailevat 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Vuonna 2019 olemme myös Helsinki 
Priden virallinen kumppani. Tavoittee-
namme on yhdessä Helsingin Setan 
kanssa kehittää työelämän syrjimättö-
myyttä ja monimuotoisuutta. 

https://www.varma.fi/globalassets/tyonantaja/tyokykyjohtaminen/julkisuusraportti.pdf
https://www.varma.fi/muut/yhtiotietoa/hallinto/#2833-neuvottelukunnat
https://www.varma.fi/muut/yhtiotietoa/hallinto/#7553-sponsorointi-ja-lahjoitukset
https://helsinkipride.fi/fi/
https://helsinkipride.fi/fi/
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Viestinnän visiona rohkea 
suunnannäyttäjyys
Vuonna 2018 teimme töitä viestinnän 
sisältöstrategian parissa. Linjasimme, 
että haluamme profiloitua rohkeana 
suunnannäyttäjänä. 

Varma on merkittävä talouden, 
sosiaalipolitiikan ja yritysmaailman 
vaikuttaja. Meillä on paljon tietoa, osaa-
mista ja näkemystä tärkeisiin yhteiskun-
nallisiin teemoihin, ja tavoitteenamme 
on käydä vuoropuhelua entistä avoi-
memmin ja rohkeammin. Se tarkoittaa, 
että varmalaiset asiantuntijat tuovat 
esiin näkemyksiään ja tulkintojaan sekä 
tekevät uusia avauksia. 

Vuonna 2019 Varma 
on Helsinki Priden 
virallinen kumppani. 
Tavoitteenamme on 
yhdessä Helsingin Setan 
kanssa kehittää työelämän 
syrjimättömyyttä ja 
monimuotoisuutta. 
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RAPORTOINTI-
PERIAATTEET
Varmistamme toimintamme läpinäkyvyyden 
raportoimalla säännöllisesti ja kattavasti 
liiketoiminnastamme ja vastuullisuustyöstämme. 
Tämä yritysvastuuraporttimme on laadittu 
noudattaen GRI-standardeja. Lisäksi raportoimme 
ilmastoriskeistä TCFD-kehyksen mukaisesti. 
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RAPORTOINTIPERIAATTEET

muutos tuo yritykselle ja millaisia  
tavoitteita sekä mittareita ilmasto- 
asioissa on käytössä.

Kiinteistöjen meritulvariskin ana-
lyysi perustuu Suomen ympäristökes-
kuksen (SYKE) aineistoon, joka kuvaa 
meritulvariskin nykytilaa ja tulevaisuut-
ta. Analyysissä kiinteistöt sijoitettiin 
paikkatiedon perusteella karttapohjalle, 
johon yhdistettiin data meritulvaris-
keistä. Meriveden korkeus perustuu 
SYKE:n arvioon ja maanpinnan korkeus 
laserkeilaukseen.

Sijoitusten 
hiilijalanjälkilaskennan 
metodologia
Varman noteerattujen osakesijoitus-
ten hiilijalanjälki kattaa sekä suorat 
noteeratut osakesijoitukset että osan 
indeksisijoitetuista osakkeista. Laskenta 
kattaa sekä yritysten suorat, omasta 
toiminnasta syntyvät kasvihuonekaasu-
päästöt (scope 1) että epäsuorat, pää-
osin ostosähkön tuotannosta tulevat 
päästöt (scope 2). Hiilijalanjälki ja tähän 
perustuvat tunnusluvut on laskettu Var-
man omistusosuuksien perusteella. 

Varman omistamien osakkeiden 
markkina-arvo on suhteutettu koko 
yrityksen markkina-arvoon, jolloin 
yrityksen päästöt ja liikevaihto allokoi-
daan tämän perusteella. Lopuksi kaikki 

 V arman yritysvastuuraportti on 
laadittu noudattaen kansainvä-

lisiä Global Reporting Initiative (GRI, 
2016) -standardeja. Lisäksi olemme 
raportoineet Varman omiin olennaisiin 
vastuullisuuden aiheisiin liittyviä tietoja 
GRI-standardien raportointiperiaattei-
den mukaisesti.

Olemme myös ottaneet huomioon 
muiden kuin taloudellisten tietojen ja 
monimuotoisuuden raportointiin liitty-
vät lakisääteiset raportointivelvoitteet. 

Laajuudeltaan raportti vastaa 
GRI-standardien perustasoa (core).

Varmalle olennaisten vastuulli-
suuden aiheiden raportointi perustuu 
syksyllä 2015 tekemäämme olennai-
suusanalyysiin, jossa sidosryhmiä pyy-
dettiin arvioimaan Varmalle olennaisia 
vastuullisuusnäkökohtia.

Sidosryhmien odotuksia arvioitiin ja 
työstettiin Varman johtoryhmässä sen 
mukaan, miten merkittävä vaikutus niil-
lä on liiketoimintaamme, yhteiskuntaan 
ja ympäristöön. Olennaisuusanalyysin 
lopputuloksena tunnistimme yhteensä 
11 Varman vastuullisuudelle olennaista 
aihetta, jotka on kuvattu raportissa tun-
nuslukuineen. Raportin sisällön vertailu 
GRI-standardeihin ilmenee GRI-sisältö- 
indeksistä.

Taloudellisen vastuun tunnusluvut 
perustuvat Varman kirjanpitoon ja 

vahvistettuun tilinpäätökseen. Eläke-
palveluihimme liittyvät tunnusluvut on 
saatu Varman ja Eläketurvakeskuksen 
eläkekäsittelyjärjestelmistä ja verkko- 
palveluraporteistamme. Henkilöstöön 
liittyvät tunnusluvut puolestaan ovat 
peräisin Varman henkilöstötietojärjes-
telmistä.

Ympäristövastuun tunnusluvut on 
saatu palveluntuottajilta mm. heidän 
energianhallintajärjestelmistään. 
Noteerattujen osake- ja yrityslainasijoi-
tusten hiilijalanjäljen luvut on laskettu 
Bloombergin työkalua hyödyntäen. 
Ilmastonmuutokselle alttiiden toimialo-
jen analyysi ja lämpötilaskenaariot ovat 
Engaged Trackingin laskemia. Varman 
oman toiminnan hiilijalanjälki on las-
kettu WWF:n Ilmastolaskurin avulla.

Ilmastoriskien raportointi 
TCFD-kehyksen mukaan
Ilmastoriskien raportoinnissa on nouda-
tettu Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures -asiantuntijaryh-
män (TCFD) julkaisemia suosituksia. 
Suosituksen mukaan raportoivan 
yrityksen tulee kuvata, miten ilmasto-
asiat näkyvät yrityksen hallintomallissa, 
millaisia strategioita yrityksellä on 
ilmastonmuutokseen ja vähähiiliseen 
talouteen siirtymiseen liittyen, millaisia 
riskejä tai mahdollisuuksia ilmaston-

osuudet yritysten päästöistä on laskettu 
yhteen ja jaettu kaikkien osuuksien 
liikevaihtojen summalla.

Sijoitusten hiili-intensiteetti perus-
tuu yritysten painoon osakesijoituksis-
sa. Luku lasketaan kertomalla yhtiöiden 
hiili-intensiteetit (päästöt/liikevaihto) 
yrityksen painolla osakesijoituksissa ja 
laskemalla nämä yhteen.

Varman noteerattujen yrityslaina-
sijoitusten hiilijalanjälkeen on otettu 
mukaan suorat noteeratut yrityslaina-
sijoitukset. Hiilijalanjälki kattaa sekä 
yritysten suorat, omasta toiminnasta 
syntyvät kasvihuonekaasupäästöt 
(scope 1) että epäsuorat, pääosin oste-
tusta sähköstä tulevat päästöt (scope 2). 
Varman omistama yrityslaina on suhteu- 
tettu yhtiön koko velkaan ja päästöt 
on allokoitu Varmalle tämän osuuden 
perusteella. Laskelma on suuntaa 
antava, sillä yrityslainojen hiilijalanjäljen 
laskennalle ei ole vielä standardia.

Vuonna 2018 aloimme seurata myös 
TCFD:n suosittelemaa painotettua 
hiili-intensiteettiä (Weighted Average 
Carbon Intensity). Erona tavanomaisen 
hiili-intensiteetin laskentaan paino-
tetussa hiili-intensiteetissä yrityksen 
oma hiili-intensiteetti kerrotaan yhtiön 
painolla portfoliossa.

Kiinteistösijoitusten hiilijalanjäljessä 
on huomioitu energiankulutuksen sekä 

Yritysvastuuraporttimme on laadittu noudattaen GRI-standardeja. Raportin sisältö nojaa 
olennaisuusarvioon, jossa tunnistimme Varmalle olennaiset vastuullisuusnäkökohdat.
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toimitilojen osalta myös vedenkulu-
tuksen päästöt. Sähkön ja lämmön 
päästökertoimina on käytetty Motivan 
päästökertoimia, joista sähkön omi-
naispäästökerroin on 0,164 tCO2/MWh. 
Lämmön päästökertoimet vaihtelevat 
paikkakunnasta riippuen. Pääkau-
punkiseudulla ja monessa muussa 
kaupungissa, joissa Varman kiinteistöt 
sijaitsevat, oli päästökerroin 0,188 tCO2/
MWh. Torniossa ja Hyvinkäällä, joissa 
molemmissa sijaitsee Varman omista-
ma kauppakeskuskiinteistö, oli lämmön 
päästökerroin 0,131 tCO2/MWh.  
Sähkön ja lämmityksen osalta on 
käytetty  Motivan kertoimia. Lämpö on 
sääkorjattu.

Motivalla ei ole päästökertoimia 
kaukokylmälle ja vedelle. Hiilijalanjäljen 
laskennassa on käytetty kaukokylmälle 
päästökertoimena Turussa 15 gCO2/
kWh ja Helsingissä 68 gCO2/kWh sekä 
vedelle 2,95 kgCO2/m3. Kaukokylmän 
kertoimet on saatu paikallisilta energia-
yhtiöiltä. 

Jätteiden CO2-laskennassa on huo-
mioitu jätteen keräyksen, kuljetuksen, 
käsittelyn, hyödyntämisen ja loppusi-
joituksen aiheuttamat päästöt. Jätteiksi 
joutuvien tuotteiden valmistuksen, 
jakelun ja käytön aikana syntyneitä 
päästöjä ei ole huomioitu. Päästö-

kertoimet on jaoteltu eri jätejakeille ja 
ne on määritelty Julia 2030 -hankkeen 
mukaisesti. Siinä kertoimet perustuvat 
pääkaupunkiseudun jätehuollon järjes-
telmään. Päästökertoimet vaihtelevat 
paljon, koska seurannassa on 14 eri-
laista jätejaetta. Kertoimien vaihteluväli 
on 37–1 405 kgCO2/jätetonni, joista alin 
on puujätteen ja ylin vaarallisen jätteen 
päästökerroin. Muiden jätteiden päästö-
kertoimet ovat tältä väliltä.

Skenaarioanalyysissä on käytetty 
IEA:n RTS-, 2DS- ja B2DS-skenaarioita, 
eli 2,7 lämpöasteen, 2,0 lämpöasteen ja 
1,75 lämpöasteen skenaarioita.

Integroitu raportti
Koska vastuullisuus on vahvasti osana 
Varman perustehtävää, eläkkeiden tur-
vaamista, ja kaikkea liiketoimintaamme, 
oli meille luonteva ratkaisu yhdistää 
perinteinen vuosikertomussisältö ja 
yritysvastuutiedot samaan integroituun 
raporttiin. Raportti julkaistaan sähköi-
sesti suomeksi ja englanniksi.

Tunnuslukujen laskentarajana on 
käytetty pääosin Varman emoyhtiön 
tietoja. Laskentarajan poikkeamat on 
kerrottu GRI-sisältöindeksissä tunnuslu-
vun yhteydessä.

Raporttia ei ole varmennettu ulkoi-
sesti.

Raportointiperiaatteet



VUOSI 2018 STRATEGIA VASTUULLINEN 
VARMA

VASTUU 
ELÄKEVAROISTA

VASTUU  
ASIAKKAISTA

VASTUU  
VARMALAISISTA

VASTUU  
YMPÄRISTÖSTÄ

EETTISYYS JA 
LÄPINÄKYVYYS

GRI

VUOSI- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2018 60
  

Varman vastuullisuuden painopistealueet, olennaiset aiheet ja laskentarajat

Varman vastuullisuuden  
painopistealueet

Olennaiset GRI-aiheet ja Varman omat olennaiset 
vastuullisuuden aiheet

Laskentaraja 
raportoinnissa

Vakavaraisuuden turvaaminen • Taloudelliset tulokset

• Välilliset taloudelliset vaikutukset

• Varman oma toiminta

• Varman yhteiskunnalliset vaikutukset

Eläketurvan häiriötön toimeenpano • Eläketurvan häiriötön toimeenpano1)

• Asiakaspalvelu1)

• Asiakkaiden yksityisyyden suoja

• Varman oma toiminta

Avoin ja proaktiivinen viestintä • Sidosryhmävuorovaikutus • Varman oma toiminta

Työkyvyn tukeminen ja työurien pidentäminen • Työkyvyn tukeminen ja työurien pidentäminen 
asiakasyrityksissä1)

• Asiakkaat

Liiketoiminnan ja hallinnon läpinäkyvyys • Liiketoiminnan eettisyys

• Lahjonnan ja korruption vastaisuus

• Poliittinen vaikuttaminen

• Sosiaalisen ja taloudellisen vastuun  vaatimusten noudattaminen

• Toimittajien sosiaalisten vaikutusten arviointi

• Varman oma toiminta

• Toimitusketju

Vastuullisuus sijoitustoiminnassa • Vastuullinen sijoittaminen1) • Varman sijoitukset

Ilmastonmuutoksen hillintä 

• Sijoituksissa

• Toimitusketjussa

• Omassa toiminnassa

• Ilmastonmuutoksen hillintä sijoituskohteissa1)

• Toimittajien ympäristöarvioinnit

• Energia

• Päästöt

• Vesi

• Jätteet

• Varman sijoitukset

• Toimitusketju

• Varman oma toiminta

Varmalaisten työhyvinvointi ja osaaminen • Työllistäminen

• Työterveys ja -turvallisuus

• Koulutus

• Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet

• Varman oma toiminta

Kustannustehokas liiketoiminta • Kustannustehokas liiketoiminta, hoitokustannustulos1) • Varman oma toiminta

1) Varman oma olennainen vastuullisuuden aihe
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GRI-vertailu
GRI-standardi Sisältö Sijainti Lisätiedot Poikkeamat

YLEINEN SISÄLTÖ

Organisaation taustakuvaus

GRI 102 102-1 Raportoivan organisaation nimi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

GRI 102 102-2 Tärkeimmät toiminnot, tavaramerkit, tuotteet ja palvelut Varma lyhyesti, s. 3

GRI 102 102-3 Yhtiön pääkonttorin sijainti Salmisaarenranta 11, 00180 Helsinki, Suomi

GRI 102 102-4 Toimintojen sijainti Varma lyhyesti, s. 3

GRI 102 102-5 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Varma lyhyesti, s. 3

GRI 102 102-6 Markkina-alueet Varma lyhyesti,  s. 3

GRI 102 102-7 Organisaation koko Varma lyhyesti, s. 3 
Avainluvut, s. 5

GRI 102 102-8 Tiedot henkilöstöstä ja työntekijöistä Vastuu varmalaisista, s. 35

GRI 102 102-9 Toimitusketju Oman toiminnan ja toimitusketjun ympäristönäkökohdat, s. 51 
Eettinen liiketoiminta, s. 54

GRI 102 102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa Ei merkittäviä muutoksia

GRI 102 102-11 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Riskienhallinta (Toimintakertomus ja tilinpäätös), s. 39

GRI 102 102-12 Ulkopuoliset aloitteet Vastuullinen sijoittaminen, s. 26 
Ilmastoriskit ja -mahdollisuudet TCFD:n mukaisesti, s. 45

GRI 102 102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Eettinen liiketoiminta, s. 55

Strategia ja analyysi

GRI 102 102-14 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus, s. 6–7

GRI 102 102-15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Toimintaympäristö, s. 11–14 
Vastuullinen Varma, s. 15–18 
Ilmastoriskit ja -mahdollisuudet TCFD:n mukaan, s. 44–48

Liiketoiminnan eettisyys

GRI 102 102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Strategia ja tavoitteet, s. 10 
Eettinen liiketoiminta, s. 47

GRI 102 102-17 Toiminnan eettisyyteen liittyvä neuvonanto ja väärinkäytösten 
ilmoittaminen 

Eettinen liiketoiminta, s. 54

Hallinto

GRI 102 102-18 Hallintorakenne Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, s. 3

GRI-INDEKSI
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GRI-vertailu
GRI-standardi Sisältö Sijainti Lisätiedot Poikkeamat

Sidosryhmävuorovaikutus

GRI 102 102-40 Luettelo sidosryhmistä Avoin viestintä ja sidosryhmäyhteistyö, s. 55

GRI 102 102-41 Työehtosopimukset Vastuu varmalaisista, s. 37

GRI 102 102-42 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta Avoin viestintä ja sidosryhmäyhteistyö, s. 55

GRI 102 102-43 Sidosryhmätoiminta Avoin viestintä ja sidosryhmäyhteistyö, s. 55

GRI 102 102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Avoin viestintä ja sidosryhmäyhteistyö, s. 55

Raportointikäytäntö

GRI 102 102-45 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yksiköt Raportointiperiaatteet, s. 60

GRI 102 102-46 Raportin sisällön ja aiheiden laskentarajojen määrittely Raportointiperiaatteet, s. 60

GRI 102 102-47 Luettelo olennaisista aiheista Vastuullinen Varma, s. 17 
Raportointiperiaatteet, s. 60

GRI 102 102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Ei olennaisia muutoksia

GRI 102 102-49 Muutokset raportoinnissa Ei olennaisia muutoksia

GRI 102 102-50 Raportointikausi 1.1.–31.12.2018

GRI 102 102-51 Edellisen raportin päiväys 13.3.2018

GRI 102 102-52 Raportointijakso Raportti julkaistaan vuosittain

GRI 102 102-53 Yhteystiedot lisätiedoille viestinta@varma.fi

GRI 102 102-54 GRI-standardien mukaisuus Raportointiperiaatteet, s. 58

GRI 102 102-55 GRI-sisältövertailu GRI-sisältöindeksi, s. 61–64

GRI 102 102-56 Ulkoinen varmennus Raporttia ei ole varmennettu.

OLENNAISET VASTUULLISUUDEN AIHEET

Johtamistapa

GRI 103 103-1 Olennaiset aiheet ja niiden laskentarajat Vastuullinen Varma, s. 15–17 
Vastuullinen sijoittaminen, s. 25–28

GRI 103 103-2 Johtamistavan ja sen osa-alueiden kuvaus Vastuullinen Varma, s. 15–17 
Vastuullinen sijoittaminen, s. 25–28 
Ilmastoriskit ja -mahdollisuudet TCFD:n mukaisesti, s. 44–45

GRI 103 103-3 Johtamistavan tehokkuuden arviointi Vastuullinen Varma, s. 15–17 
Vastuullinen sijoittaminen, s. 25–26 
Ilmastoriskit ja -mahdollisuudet TCFD:n mukaisesti, s. 44–45

Taloudellinen vastuu

Taloudelliset tulokset

GRI 201 201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Vastuu eläkevaroista, s. 19–21

Välilliset taloudelliset vaikutukset

GRI 203 203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Vastuu eläkevaroista, s. 19–21

Lahjonnan ja korruption vastaisuus

GRI 205 205-2 Lahjonnan ja korruption vastaisten toimintaperiaatteiden  
ja menettelytapojen viestintä ja koulutus

Eettinen  liiketoiminta, s. 54
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GRI-vertailu
GRI-standardi Sisältö Sijainti Lisätiedot Poikkeamat

Ympäristövastuu

Energia

GRI 302 302-1 Organisaation oma energian kulutus Vastuu ympäristöstä – ilmastoriskit ja -mahdollisuudet TCFD:n mukaisesti, s. 46 
Vastuu ympäristöstä – toimitusketjun ja oman toiminnan ympäristönäkökohdat, s. 51–52

GRI 302 302-4 Energiankulutuksen vähentäminen Vastuu ympäristöstä – ilmastoriskit ja -mahdollisuudet TCFD:n mukaisesti, s. 46-49 
Vastuu ympäristöstä – toimitusketjun ja oman toiminnan ympäristönäkökohdat, s. 51–52

Vesi

GRI 303 303-1 Veden kulutus Vastuu ympäristöstä – kiinteistösijoitusten ympäristövaikutukset, s. 49 
Vastuu ympäristöstä – toimitusketjun ja oman toiminnan ympäristönäkökohdat, s. 45

Päästöt

GRI 305 305-2 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2) Vastuu ympäristöstä – ilmastoriskit ja -mahdollisuudet  
TCFD:n mukaisesti, s. 46 
Vastuu ympäristöstä – toimitusketjun ja oman toiminnan 
ympäristönäkökohdat, s. 52

GRI 305 305-4 Kasvihuonekaasujen pääästöintensiteetti Vastuu ympäristöstä – ilmastoriskit ja -mahdollisuudet 
TCFD:n mukaisesti, s. 46

Jätevedet ja jätteet

GRI 306 306-2 Jätteet Kiinteistösijoitusten ympäristövaikutukset, s. 50 
Vastuu ympäristöstä – toimitusketjun ja oman toiminnan  
ympäristönäkökohdat, s. 45

Toimittajien ympäristöarvioinnit

GRI 308 308-1 Ympäristövaatimusten mukaisesti arvioidut uudet toimittajat Vastuu ympäristöstä – toimitusketjun ja oman toiminnan 
ympäristönäkökohdat, s. 51

Prosenttiosuutta  
arvioiduista toimit- 
tajista ei raportoitu. 
Toimittajien yritys- 
vastuuvaatimukset 
sisältävät ympäristö- 
näkökohdat, ja vaati-
mukset ovat liitteinä 
uusissa sopimuksissa.

Sosiaalinen vastuu

Työllistäminen

GRI 401 401-1 Uusi palkattu henkilöstö ja henkilöstön vaihtuvuus Vastuu varmalaisista, s. 37

Työterveys ja -turvallisuus

GRI 403 403-2 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt 
työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset

Vastuu varmalaisista, s. 37

Koulutus

GRI 404 404-1 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden Vastuu varmalaisista, s. 37

GRI 404 404-2 Henkilöstön osaamisen kehittämisen ohjelmat ja muutostilanteisiin 
liittyvä tuki

Vastuu varmalaisista – osaamisen kehittäminen, s. 39

GRI 404 404-3 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä oleva 
henkilöstö

Vastuu varmalaisista, s. 37
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GRI-vertailu
GRI-standardi Sisältö Sijainti Lisätiedot Poikkeamat

Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet

GRI 405 405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus Vastuu varmalaisista – tasa-arvo ja yhdevertaisuus, s. 40

GRI 405 405-2 Naisten ja miesten peruspalkkojen ja palkitsemisen suhde Vastuu varmalaisista – tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, s. 40

Toimittajien sosiaalisten vaikutusten arviointi

GRI 414 414-1 Sosiaalisten vaatimusten mukaisesti arvioidut uudet toimittajat Eettinen ja läpinäkyvä liiketoiminta, s. 54 Prosenttiosuutta  
arvioiduista toimit- 
tajista ei raportoitu. 
Toimittajien yritys- 
vastuuvaatimukset  
sisältävät ympäristö- 
näkökohdat, ja vaati-
mukset ovat liitteinä 
uusissa sopimuksissa.

Poliittinen vaikuttaminen

GRI 415 415-1 Poliittiset tuet Eettinen ja läpinäkyvä liiketoiminta, s. 55

Asiakkaiden yksityisyyden suoja

GRI 418 418-1 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen 
häviämiseen liittyvien perusteltujen valitusten lukumäärä

Eettinen ja läpinäkyvä liiketoiminta, s. 54

Sosiaalisen ja taloudellisen vastuun vaatimusten 
noudattaminen

GRI 419 419-1 Poikkeamat sosiaalisen ja taloudellisen vastuun säädöksistä ja 
määräyksistä

Ei tapauksia vuonna 2018

Varman omat olennaiset vastuullisuuden aiheet

Vastuullinen sijoittaminen Vuorovaikutus sijoituskohteiden kanssa ympäristöön,  
yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvissä asioissa

Vastuullinen sijoittaminen, s. 26–27

Sijoituskohteiden normien noudattamisen tarkastus Vastuullinen sijoittaminen, s. 27

Eläketurvan häiriötön toimeenpano Eläkehakemusten käsittelyaika Vastuu asiakkaista, s. 30

Asiakaspalvelu Asiakkaiden antama suosittelutodennäköisyys Vastuu asiakkaista, s. 31

Työkyvyn tukeminen ja työurien pidentäminen 
asiakasyrityksissä

Kuntoutuksen vaikuttavuus Vastuu asiakkaista, s. 34

Ilmastonmuutoksen hillintä sijoituksissa Varman noteerattujen osakesijoitusten hiilijalanjälki Vastuu ympäristöstä – ilmastonmuutoksen hillintä sijoituksissa, s. 46

Varman noteerattujen yrityslainojen hiilijalanjälki Vastuu ympäristöstä – ilmastonmuutoksen hillintä sijoituksissa, s. 46

Varman suorien kiinteistösijoitusten hiilijalanjälki Vastuu ympäristöstä – ilmastonmuutoksen hillintä sijoituksissa, s. 46

Kustannustehokas varojen käyttö Hoitokustannustulos Vastuu asiakkaista, s. 32
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