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Ennakkotietoja Kevan tilinpäätöksestä 

Kevan sijoitukset tuottivat erinomaisesti vuonna 
2012  

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta 
vastaavan Kevan sijoitukset tuottivat vuonna 2012 ennakkotietojen 
mukaan 12,9 % (-1,7 % vuonna 2011). Sijoitusten markkina-arvo vuoden 
lopussa oli 34,4 miljardia euroa (29,6 miljardia euroa vuonna 2011). 
Kumulatiivinen reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) vuoden 
2012 loppuun ilman pääomapainotusta oli 5,3 % vuotta kohti. Suomen 
eläkesektorilla pitkän aikavälin tuotot lasketaan yleensä ilman 
pääomapainoa. Pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta viime 
vuoden loppuun oli 3,7 % vuotta kohti.  
 
Kunnalliset eläkemaksutulot olivat vuonna 2012 4,8 miljardia euroa ja 
siitä Keva käytti nykyisten eläkkeiden maksamiseen 3,8 miljardia euroa. 
Loput 1,0 miljardia euroa Keva sijoitti eläkevastuurahastoon. 
Eläkevastuurahasto kasvoi viime vuonna 4,8 miljardilla eurolla. Tästä 
sijoitustuottojen osuus oli 3,9 miljardia euroa.  
 
Toimitusjohtaja Merja Ailuksen mukaan Kevan sijoitustoiminnan viime 
vuoden tulosta voidaan pitää kerrassaan erinomaisena.  
 
- Sijoitussalkkumme kattava hajautus ja muukin riskienhallinta toimivat 
mainiosti, etenkin kun otetaan huomioon vaikea taloudellinen 
toimintaympäristö Euroopassa ja muuallakin, toteaa toimitusjohtaja 
Merja Ailus. 
 
Korkosijoitukset tuottivat 11,5 %, noteeratut osakkeet 17,2 %, 
pääomarahastot 10,0 % ja kiinteistösijoitukset 4,7 %. Pienemmistä 
omaisuuslajeista hedge-rahastot tuottivat 10,4 % ja hyödykesijoitukset 
5,2 %.  
 
Kevan sijoitusomaisuuden vuoden lopun riskinmukaisesta markkina-
arvosta korkosijoitukset olivat 48,0 %, noteeratut osakkeet 36,2 %, 
kiinteistöt 7,9 %, pääomarahastot 5,0 % , hedge-rahastot 2,3 % ja 
hyödykesijoitukset 0,6 %. 
 
Sijoitusjohtaja Ari Huotarin mukaan vuosi 2012 oli sijoittajille haastava, 
mutta mielenkiintoinen.  
 
- Pääomamarkkinoiden ennustettavuus oli heikkoa, mihin toki on jo 
totuttu finanssikriisin jälkeisissä pyörteissä, toteaa Huotari.  
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- Vuodesta 2013 on vaikea kuvitella tulevan yhtä hyvää sijoitusvuotta 
kuin viime vuosi oli, varsinkin korkosijoitusten tuottopotentiaali on 
laihanpuoleinen, Huotari arvioi. 
 
 
Lisätietoja antavat: 
 
Toimitusjohtaja Merja Ailus, puh. 020 614 2201 
Sijoitusjohtaja Ari Huotari, puh. 020 614 2205 tai 0400 451 099 
Talousjohtaja Tom Kåla, puh. 020 614 2211 tai 040 772 7832 
 
 
Edellä esitetyt luvut ovat alustavia ennakkotietoja. Varsinaisen 
tilinpäätöstiedotteensa Keva julkistaa 12.3.2013. 
 


