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Kevas bokslutskommuniké 2013:  
 
Kevas placeringar avkastade bra 
 
Keva ansvarar för finansieringen av kommunsektorns pensioner och placeringen av 
pensionsmedlen. År 2013 avkastade placeringarna 7,5 procent. 
 
Pensionsansvarsfondens värde uppgick till 38,2 miljarder euro i slutet av året (34,7 
miljarder euro år 2012). Placeringsverksamhetens andel av pensionsansvarsfondens 
ökning var 2,6 miljarder euro, och av avgiftsinkomsten fonderades 0,8 miljarder euro. 
Det kommunala pensionssystemets avgiftsinkomst uppgick till 4,9 miljarder euro och 
pensionsutbetalningarna till 4,1 miljarder euro. 
 
Sedan början av 2013 samlar Keva in också statens pensionsavgifter. 
Avgiftsinkomsten uppgick till 1,7 miljarder euro. Statens pensionsavgifter inverkar 
inte på Kevas bokslut eftersom de sätts in på ett konto i Statens Pensionsfond. 
 
Enligt Kevas tf verkställande direktör Pekka Alanen avkastade Kevas placeringar bra 
sett till omständigheterna. 
 

- Läget var svårt i synnerhet på räntemarknaden och ränteavkastningen blev 
blygsam. Utsikterna på den globala aktiemarknaden förbättrades tack vare de 
relativt positiva nyheterna från USA och i viss mån också eurozonen, 
konstaterar Alanen. 

 
- Förra året infördes ett nytt system för handläggning av pensioner, vilket ledde 

till att behandlingstiderna var längre än vanligt. Innevarande år kommer 
behandlingstiderna att åter vara på Kevas tidigare, utomordentliga nivå. 

 
Alanen konstaterar också att utsikterna för kommunekonomin blev betydligt dystrare 
under året. 
 

- Till följd av kommunernas sparåtgärder som riktades till personalen understeg 
tillväxten i lönesumman i det kommunala pensionssystemet den 
prognostiserade med klar marginal, trots att realtillväxten ännu uppgick till en 
knapp procentenhet. Statistik för utvecklingen av köpta tjänster i kommunerna 
för år 2013 saknas än så länge men den kraftiga tillväxten från tidigare år har 
antagligen fortsatt. 

 
Placeringarna avkastade väl 
 
Kevas totala placeringsavkastning efter kostnader enligt marknadsvärde år 2013 var 
7,5 procent (12,9 procent året innan). Placeringarnas kumulativa kapitalvägda 
realavkastning från fonderingens början (år 1988) till slutet av 2013 var 3,8 procent 
per år. Den reella genomsnittliga avkastningen utan kapitalvägning för motsvarande 
period var 5,3 procent. Den finländska pensionssektorn använder i allmänhet 
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avkastning utan kapitalvägning för avkastning på lång sikt. Fem års realavkastning 
utan kapitalvägning har varit 7,8 procent medan den varit 4,1 procent för tio år. 
 
Bäst avkastning bland tillgångsslagen gav aktieplaceringarna (noterade aktier 
16,6 procent), kapitalplaceringarna (14,4 procent) och hedgefonderna (11,8 procent). 
Också avkastningen på fastighetsplaceringar (3,6 procent) och ränteplaceringar (0,4 
procent) var positiv. Avkastningen på råvaruplaceringar blev däremot negativ (-3,6 
procent). 
 
Marknadsvärdet av Kevas placeringstillgångar uppgick till sammanlagt 37,8 miljarder 
euro i slutet av 2013. Marknadsvärdet av ränteplaceringar var 16,9 miljarder euro 
(44,7 procent av placeringarna). Aktie- och kapitalplaceringarna utgjorde 16,5 
miljarder euro (43,7 procent), fastighetsplaceringarna 2,8 miljarder euro (7,3 procent) 
och de övriga placeringarna 1,6 miljarder euro (4,3 procent av placeringarna). 
 

Kommunsektorns avgiftsinkomst fortsatte att öka 
 
Antalet försäkrade som omfattades av lagen om kommunala pensioner (KomPL) 
uppgick vid slutet av år 2013 till ca 521 000, dvs. lika mycket som året innan. 
KomPL-lönesumman var 16,5 miljarder euro, vilket är 2,5 procent mer än 2012. 
 
I KomPL-avgiftsinkomster inflöt ca 4,9 miljarder euro år 2013 (4,7 miljarder euro 
2012). Ökningen i avgiftsinkomsten jämfört med i fjol var 4,1 procent. KomPL-
avgiftsinkomsten bestod av arbetsgivarens och arbetstagarens lönebaserade avgifter 
samt av den pensionsutgiftsbaserade och förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften som 
tas ut av arbetsgivaren. 
 
Beloppet av obetalda förmåner är betydligt högre i det kommunala pensionssystemet 
än i pensionsansvarsfonden. Kapitalvärdet av dessa förmåner beräknas uppgå till 101 
miljarder euro i slutet av 2013. Det icke täckta kapitalvärdets belopp ökade under året 
med cirka en miljard euro, eftersom pensionsansvarsfonden år 2013 ökade mindre än 
förmånernas kapitalvärde. 
 
Fyra miljarder euro i statens pensioner 
 
I slutet av 2013 omfattades 153 000 försäkrade av lagen om statens pensioner (StaPL). 
Keva betalade 4,2 miljarder euro i statens pensioner under året. Den jämförbara 
summan ökade med fyra procent från året innan. 
 
Antalet försäkrade enligt pensionslagen för den evangelisk-lutherska kyrkan (KyPL) 
var drygt 20 000 i slutet av 2013. Den evankelisk-lutherska kyrkans pensionsutgift var 
166 miljoner euro. Pensionsutgiften för FPA:s personalpensioner var 86 miljoner euro. 
 
Respektive pensionssystem ansvarar för sin egen finansiering och fondens 
placeringsverksamhet. Keva ansvarar för finansieringen av pensionerna i 
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kommunsektorn och placeringen av pensionsmedel samt för verkställigheten av hela 
offentliga sektorns arbetspensionsärenden. 
 
Kevas nyckeltal 2013 
 

  2013 2012 2011 2010 2009 
Löpande KomPL-pensioner, 
antal (31.12) 

367 000 354 000 349 000 339 900 331 010 

Utbetalda KomPL-pensioner, 
mn euro 

4 117 3 826 3 541 3 321 3 141 

      
Löpande StaPL-pensioner, antal 
(31.12) 

274 000 272 000 275 000   

Utbetalda StaPL-pensioner, mn 
euro 

4 226 3 834 3 656   

      
Löpande KyPL-pensioner, antal 
(31.12) 

18 100 17 300    

Utbetalda KyPL-pensioner, mn 
euro 

166 170    

      
Löpande FPAL-pensioner, antal 
(31.12) 

5 900 5 800    

Utbetalda FPAL-pensioner, mn 
euro 

86 82    

      
KomPL-lönesumma, mn euro 16 528 16 121 15 376 14 733 14 110 
KomPL-betalningsandelar, mn 
euro 

4 890 4 696 4 406 4 187 3 982 

Antal KomPL-försäkrade 31.12 521 000 521 000 515 000 507 000 497 000 
Verksamhetskostnader, mn euro 94,6 89,8 82,4 73 63 
Personal, ordinarie 31.12 537 519 524 394 396 
      
Placeringstillgångar enligt 
verkligt värde 31.12, mn euro 

37 819 34 359 29 568 28 778 24 768 

Placeringsavkastning enligt 
verkligt värde 

7,5 % 12,9 % -1,7 % 12,3 % 18,9 % 

Placeringarnas årliga 
realavkastning från 
fonderingens början år 1988 
(kapitalvägd) 

3,8 % 3,7 % 3,2 % 3,9 % 3,3 % 

Placeringarnas årliga 
realavkastning från 
fonderingens början år 1988 
(icke kapitalvägd) 

5,3 % 5,3 % 5,1 % 5,5 % 5,4 % 
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Keva har från början av år 2011 lagenligt skött verkställigheten av statens 
pensionssystem för personkunder och från början av år 2012 verkställigheten av 
pensionssystemet för den evangelisk-lutherska kyrkan och Folkpensionsanstalten. 

 
Från början av 2013 har Keva skött de lagstadgade uppgifterna i anslutning till statens 
pensionsskydd för de statliga arbetsgivarna och insamlandet av avtalsbaserade 
pensionsavgifter av den evangelisk-lutherska kyrkan. 
 
Keva publicerar ingen tryckt årsredovisning, utan resultat- och årsrapporterna 
offentliggörs på webbplatsen www.keva.fi. Styrelsens verksamhetsberättelse och 
bokslut offentliggörs på webbplatsen 13.3.2014 efter behandling och godkännande av 
Kevas delegation. 

 
Den första kvartalsrapporten för 2014 offentliggörs i början av vecka 18. 

 
För ytterligare information: 
tf verkställande direktör Pekka Alanen, tfn 020 614 2349 eller 0500 206 052 
placeringsdirektör Ari Huotari, tfn 020 614 2205 eller 0400 451 099 
ekonomidirektör Tom Kåla, tfn 020 614 2211 eller 040 772 7832 
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