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Kevas delårsrapport 1.1–30.6.2012: Kevas placeringar gav 
god avkastning under årets första hälft 

Keva, som ansvarar för finansieringen av kommunsektorns pensioner och 
för placeringen av pensionsmedel, hade en avkastning på 6,0 procent på 
sina placeringar under årets första hälft. Placeringarnas marknadsvärde 
uppgick till 31,8 miljarder euro i slutet av juni. I avgiftsinkomster inflöt 
2,5 miljarder euro. Kommunala pensioner betalades ut till ett värde av 
1,9 miljarder euro. Resultatet enligt marknadsvärdet uppgick till 2,3 
miljarder euro. Antalet försäkrade kommunalt anställda var i slutet av 
juni ca 517 000 personer. 
 
Enligt verkställande direktör Merja Ailus är avkastningen av Kevas 
placeringsverksamhet rentav riktigt bra, i synnerhet då man beaktar den 
oro som i början av året fortfarande rådde på kapitalmarknaden och de 
kraftiga fluktuationerna på marknaden.  
 
- I sådana här tider är det också framöver av största vikt att se till en 
ändamålsenlig hantering av placeringsriskerna, poängterar Ailus. 
 
Placeringsverksamhetens avkastning enligt marknadsvärdet var efter 
omkostnader 6,0 % i januari-juni. Ränteplaceringarnas avkastning var 5,4 
% och de noterade aktiernas avkastning var 7,6 %. 
Fastighetsplaceringarnas (fastighetsfonderna medräknade) avkastning var 
2,4 %, kapitalplaceringarnas 7,0 %, hedgefondplaceringarnas 3,7 % och 
tillgångsplaceringarnas -3,3 %.  
 
Placeringarnas marknadsvärde var 31,8 miljarder euro i slutet av juni 
(29,4 miljarder euro 30.6.2011). Ränteplaceringarnas andel av 
placeringarna var 46,7 % i slutet av juni, de noterade aktiernas 37,4 %, 
fastighetsplaceringarnas 8,0 % och kapitalplaceringarnas 4,9 %. 
Hedgefondplaceingarnas andel var 2,2 % och tillgångsplaceringarnas 
andel 0,7 %. 
 
- Den första hälften av år 2012 var verkligen synnerligen framgångsrik 
för vår placeringsverksamhet, konstaterar placeringsdirektör Ari Huotari.  
 
Men i samma andetag tillägger Huotari att det med stor sannolikhet igen 
kommer att vara tumult på marknaderna i höst till följd av kommande 
skeden i eurokrisen.  
 
- Utöver detta är det presidentval i Förenta staterna, den politiska kampen 
i anslutning till valet har också traditionellt gett upphov till 
marknadsstörningar, bedömer Huotari. 
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Det kommunala pensionssystemets lönesumma var i januari-juni 8,1 
miljarder euro, alltså 6 procent högre än under motsvarande tid året 
innan. Kevas avgiftsinkomster steg till 2,5 miljarder euro. De löpande 
kommunala pensionerna uppgick till ca 350 000 i slutet av juni. I 
kommunala pensioner betalades i början av året 1,9 miljarder euro, vilket 
var ca 8 procent mer än under motsvarande tid år 2011. 
 
Pensioner som Keva betalar till de anställda hos staten, kyrkan och 
FPA 
 
Från och med ingången av 2012 har Keva ansvarat för verkställigheten 
av så gott som hela den offentliga sektorns pensionsskydd. I statens 
pensioner betalades 1,9 miljarder euro, i den evangelisk-lutherska 
kyrkans pensioner ca 84 miljoner euro och i pensioner till de anställda 
vid FPA ca 41 miljoner euro i januari-juni. Staten, den evangelisk-
lutherska kyrkan och FPA betalar sina egna pensionsutgifter och sin 
andel av verksamhetskostnaderna till Keva.  
 
Förnyandet av pensionshandläggningssystemet har något fördröjt 
kundtjänsten 
 
Början av året har varit väldigt arbetsdrygt för Kevas beslutsfunktion då 
det nya pensionshandläggningssystemet etappvis har tagits i bruk.  
 
- Ställvis har detta synts som tillfällig rusch i kundtjänsten och 
pensionsbehandlingen. Behandlingstiderna har något förlängts, men 
behandlingen av pensionsansökningar var fortfarande snabbare än på 
arbetspensionssektorn i snitt, konstaterar direktör Pertti Männistö. 
 
- Största delen av övergången till det nya pensionshandläggningssystemet 
är redan klar och när det gäller behandlingen av pensioner håller vi på att 
komma i kapp med farten under tidigare år. Den rusch som uppstått får vi 
dock jobba undan ännu under hösten. Framöver förväntas det nya 
pensionshandläggningssystemet ytterligare förkorta behandlingstiderna 
för pensionerna samt göra kundtjänsten smidigare. 
 
 
Ytterligare information: 
 
Verkställande direktör Merja Ailus, tfn 020 614 2201 eller 040 577 1907 
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 
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De halvårssiffror som presenterats i detta meddelande är icke reviderade. 
 
 
 
Resultaträkning enligt marknadsvärdet miljoner euro 
     
  1-6/2012  1-6/2011 Ändring  2011 
Avgiftsinkomster 2 465 2 283 8,0 % 4 545 
Pensionsutgifter -1 894 -1 749 8,3 % -3 524 
Placeringsverksamhetens 
nettoresultat 1 799 141 1 176 % -466 
Verksamhetskostnader, 
avskrivningar o.dyl. -39 -36 8,3 % -69 
Resultat enligt marknadsvärdet 2 331 639 265 % 486 

 
 
 

Nyckeltal     
 1-6/2012  1-6/2011 Ändring 2011 
Pensionsbeslut (KomPL), antal 18 831 *) *) *) 

Pensionsbeslut (StaPL), antal 5 944 *) *) *) 

Pensionsbeslut (KyPL), antal 773 *) *) *) 

Pensionsbeslut (FPA), antal 192 *) *) *) 

     

Löpande pensioner (KomPL), antal 349 970 343 000 2,0 % 349 000 
Löpande pensioner (StaPL), antal 272 870 275 530 -1,0 % 275 000 
Löpande pensioner (KyPL), antal 17 300 16 970 1,9 % 17 180 
Löpande pensioner (FPA), antal 5 770 5 700 1,2 % 5 745 
     
KomPL-lönesumma, miljoner euro 8 091 7 609 6,3 % 15 376 
Antal försäkrade (KomPL) 517 000 511 000 1,2 % 515 000 
     
Placeringar enligt marknadsvärdet, 
miljoner euro 31 830 29 377 8,4 % 29 568 
Placeringarnas marknadsavkastning 6,0 % 0,5 %  -1,7 % 
     
Antalet anställda hos Keva, ordinarie 523 534 -2,1 % 524 
 
 
*)jämförbara siffror finns inte tillgängliga 


