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Kevas bokslutsmeddelande 2012: Keva lyckades väldigt 
bra i sin placeringsverksamhet 

Keva som ansvarar för finansieringen av kommunsektorns pensioner och 
placeringen av pensionsmedel, hade en placeringsavkastning på 12,9 
procent år 2012. Pensionsfondens värde ökade till 34,7 miljarder euro 
(29,9 miljarder euro år 2011). Av pensionsfondens ökning var 
placeringsverksamhetens andel 3,9 miljarder euro och av 
avgiftsinkomsten fonderades 0,9 miljarder euro. Det kommunala 
pensionssystemets avgiftsinkomst uppgick till 4,7 miljarder euro. 
 
Enligt verkställande direktör Merja Ailus var år 2012 framgångsrikt inom 
placeringsverksamheten trots det utmanande läget i Europa. 
 
- Vi lyckades ypperligt i decentraliseringen av placeringsportföljen och 

riskhanteringen fungerade bra. Året 2012 var samtidigt både 
utmanande och intressant. Den europeiska diskussionen präglades av 
den svåra ekonomiska situationen. I hemlandet behandlades 
pensionsärendena i flera arbetsgrupper som utredde 
pensionssystemets ändringsbehov och funktionsduglighet, konstaterar 
verkställande direktör Ailus. 

 
- Keva tog i bruk ett nytt pensionshandläggningssystem, vars mål är att 

ytterligare effektivera pensionshandläggningen och att förbättra 
servicen. Ibruktagningen av det nya systemet förorsakade tidvis en 
tillfällig försämring av servicenivån för personkunderna och t.ex. 
handläggningstiderna för pensionerna var i fjol längre än normalt. 
Samtidigt förnyades nättjänsterna och nu har alla 
arbetspensionstagare inom den offentliga sektorn möjlighet att se sina 
pensionsuppgifter via Kevas nättjänst.  Vi skötte under året för första 
gången lagstadgat pensionsärendena för de anställda inom hela den 
offentliga sektorn och vi beredde oss på att betjäna även statens 
arbetsgivarkunder från ingången av 2013, tillägger Ailus. 

 
Placeringsavkastningen var ypperlig trots det utmanande året 
 
Kevas, som ansvarar för placeringen av kommunsektorns pensionsmedel, 
totala placeringsavkastning enligt marknadsvärdet år 2012 var 12,9 
procent (år 2011 -1,7 %). Placeringarnas kumulativa kapitalvägda 
realavkastning från fonderingens början (från år 1988) till slutet av år 
2012 var per år 3,7 procent. Den reella medelavkastningen utan 
kapitalvägning för motsvarande tidsperiod var 5,3 procent.  Finlands 
pensionssektor använder när det gäller långsiktig avkastning i allmänhet 
avkastning utan kapitalvägning.  
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Av tillgångsslagen uppvisade aktieplaceringarna det bästa resultatet (de 
noterade aktierna 17,2 procent). Ränteplaceringarna gav en avkastning på 
11,5 procent, kapitalplaceringarna 10 procent och fastighetsplaceringarna 
4,7 procent. Av de mindre tillgångsslagen gav hedgefonderna en 
avkastning på 10,4 procent och tillgångsplaceringarna 5,2 procent. 
Ränteplaceringarnas andel av Kevas placeringstillgångar enligt det 
riskenliga marknadsvärdet var vid slutet av året 48 procent, de noterade 
aktierna 36,2 procent, fastigheterna 7,9 procent, kapitalfonderna 5 
procent, hedgefonderna 2,3 procent och tillgångsplaceringarna 0,6 
procent.   
 
Placeringsdirektör Ari Huotari har skäl att vara nöjd över resultatet år 
2012. 
 
- Vi lyckades bra i placeringsverksamheten, fastän året på många sätt 

var utmanande. Prognostiseringen på kapitalmarknaderna har efter 
finanskrisen varit svår och är det fortfarande, klargör 
placeringsdirektör Huotari. 

 
Placeringsdirektör Huotari bedömer att år 2013 inte blir som året innan 
och i synnerhet ränteplaceringarnas avkastningspotential är sämre. 
 
Avgiftsinkomsten fortsatte att öka  
 
Antalet försäkrade som omfattades av lagen om kommunala pensioner 
(KomPL) uppgick vid slutet av år 2012 till ca 520 000 anställda (1 
procent fler än föregående år). KomPL-lönesumman var 16,1 miljarder 
euro, vilket är 4,9 procent mer än år 2011.  
 
I KomPL-avgiftsinkomster inflöt ca 4,7 miljarder euro år 2012 (4,4 
miljarder euro år 2011). Ökningen i avgiftsinkomsten jämfört med i fjol 
var 6,6 procent. KomPL-avgiftsinkomsten bestod av arbetsgivarens och 
arbetstagarens lönebaserade avgifter samt av den pensionsutgiftsbaserade 
och förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften som tas ut av arbetsgivaren. 
 
I det kommunala pensionssystemet har samlats mer obetalda förmåner än 
beloppen i pensionsansvarsfonden. Kapitalvärdet för de 
pensionsförmåner som tillvuxit fram till utgången av 2012 beräknades 
uppgå till totalt 98 miljarder euro. Det icke täckta kapitalvärdets belopp 
minskade under året med knappa 2 miljarder euro, eftersom 
pensionsansvarsfonden år 2012 ökade mer än förmånernas kapitalvärde.  
 
 
 
 
 

PL 425, 00101 Helsinki, puhelin 020 614 21, www.keva.fi, Y-tunnus 0119343-0 
 
 
 
 



 
 PRESSMEDDELANDE 3 (4) 
   
    
 12.3.2013  
   
 

Ytterligare information lämnar: 
verkställande direktör Merja Ailus tfn 020 614 2201 
placeringsdirektör Ari Huotari tfn 020 614 2205 eller 0400 451 099 
ekonomidirektör Tom Kåla tfn 020 614 2211 eller 040 772 7832 
direktör Pertti Männistö tfn 020 614 2323 eller 040 528 8482 
 
Kevas nyckeltal år 2012 
 

  2012 2011 2010 2009 2008 
Löpande KomPL-pensioner, 
antal (31.12.) 

354 000 349 000 339 900 331 010 321 876 

Utbetalda KomPL-pensioner, 
miljoner euro 

3 826 3 541 3 321 3 141 2 853 

      
Löpande StaPL-pensioner, antal 
(31.12.) 

272 000 275 000    

Utbetalda StaPL-pensioner, 
miljoner euro 

3 834 3 656    

      
Löpande KyPL-pensioner, antal 
(31.12.) 

17 300     

Utbetalda KyPL-pensioner, 
miljoner euro 

170     

      
Löpande FPAL-pensioner, antal 
(31.12.) 

5 800     

Utbetalda FPAL-pensioner, 
miljoner euro 

82     

      
KomPL-lönesumma, miljoner 
euro 

16 121 15 376 14 733 14 110 13 469 

KomPL-betalningsandelar, 
miljoner euro 

4 696 4 406 4 187 3 982 3 788 

Antal KomPL-försäkrade 31.12. 520 000 515 000 507 000 497 000 497 000 
Verksamhetskostnader, miljoner 
euro 

89,8 82,4 73 63 57,2 

Personal, ordinarie 31.12. 519 524 394 396 391 
      
Placeringar enligt gängse värde, 
miljoner euro 

33 528 29 044 28 643 24 703 19 806 

Placeringsavkastning enligt 
gängse värde 

12,9 % -1,7 % 12,3 % 18,9 % -20,6 % 

Placeringarnas årliga 
realavkastning från 
fonderingens början år 1988 
(kapitalvägd) 

3,7 % 3,2 % 3,9 % 3,3 % 2,0 % 
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Placeringarnas årliga realavkastning 
från fonderingens början år 1988 (icke 
kapitalvägd) 

5,3 % 5,1 % 5,5 % 5,4 % 4,7 % 

 
Keva inledde skötseln av StaPL-ärenden i början av år 2011 samt av 
KyPL-och FPAL-ärenden från början av år 2012, så därför finns det inga 
jämförelseuppgifter om dem från tidigare år. 
 
Keva publicerar ingen tryckt årsredovisning, resultat- och årsrapporterna 
offentliggörs på vår webbplats på adressen www.keva.fi. Styrelsens 
verksamhetsberättelse och bokslut offentliggörs på webbplatsen 4.4.2013 
efter behandling och godkännande av Kevas delegation. 
 
Kvartalsrapporten offentliggörs i början av vecka 18. 
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