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Preliminära uppgifter om Kevas bokslut 

Kevas placeringar gav en avkastning på 2,6 
miljarder euro 

Kevas, som ansvarar för finansieringen av kommunsektorns pensioner 
och placeringen av pensionsmedel, placeringar avkastade år 2013 enligt 
preliminära uppgifter 7,5 % (12,9 % år 2012). Placeringarnas 
marknadsvärde vid slutet av året uppgick till 37,8 miljarder euro (34,4 
miljarder euro år 2012).  
 
Den kumulativa realavkastningen från fonderingens början (från år 1988) 
till slutet av år 2013 utan kapitalvägning var 5,3 % per år. På den 
finländska pensionssektorn räknas den långsiktiga avkastningen i 
allmänhet utan kapitalvägning. Den kapitalvägda realavkastningen från 
fonderingens början till slutet av fjolåret var 3,8 % per år.  
 
Den nominella avkastningen under fem år efter finanskrisen utan 
kapitalvägning har uppgått till 9,8 % och realavkastningen till 7,8 %. 10 
års nominella avkastning har uppgått till 6,1 % och realavkastningen till 
4,1 %.  
 
De kommunala pensionsavgiftsinkomsterna uppgick år 2013 till 5,0 
miljarder euro och av denna summa använde Keva 4,1 miljarder euro för 
betalningen av de nuvarande pensionerna. Resterande 0,9 miljarder euro 
placerade Keva i pensionsansvarsfonden. Pensionsansvarsfonden ökade i 
fjol med 3,4 miljarder euro, varav Kevas placeringsverksamhets andel 
utgjorde 2,6 miljarder euro.  
 
Enligt t.f. verkställande direktör Pekka Alanen kan resultatet av Kevas 
placeringsverksamhet i fjol ses som tämligen bra.  
 
- Man kan vara nöjd med resultatet, i synnerhet då man beaktar den rätt 
svåra marknadssituationen. Efter finanskrisen skuggas marknaderna av 
en ständig osäkerhet och oro för framtiden, konstaterar t.f. verkställande 
direktör Pekka Alanen. 
 
Ränteplaceringarna avkastade 0,4 %, de noterade aktierna 16,6 %, 
kapitalfonderna 14,4 % och fastighetsplaceringarna 3,5 %. Av de övriga 
tillgångsslagen gav hedgefonderna en avkastning på 11,8 % och 
tillgångsplaceringarna uppvisade en förlust på 3,6 %.  
 
Av det riskenliga marknadsvärdet för Kevas placeringstillgångar vid 
slutet av året uppgick ränteplaceringarnas andel (där effekten av 
derivaten ingår) till 45,1 %, de noterade aktiernas andel var 38,1 %, 
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fastigheternas 7,3 %, kapitalfondernas 5,0 %, hedgefondernas 3,9 % och 
tillgångsplaceringarnas 0,6 %.  
 
Enligt placeringsdirektör Ari Huotari gick år 2013 för placerarna enligt 
förväntningarna samtidigt som det var skuggat av osäkerhet.  
 
- Som väntat blev avkastningen av ränteplaceringarna låg medan 
aktieplaceringarna gav en god avkastning. Under året dök oron dock ofta 
upp även för aktiernas och de övriga mer riskfyllda placeringarnas 
utveckling, omtalar Huotari. 
 
- År 2014 fortsätter vi med samma teman som under föregående år. När 
det gäller ränteplaceringarna kan man fortfarande skönja en begränsad 
avkastningspotential. Senaste år steg många aktiemarknader kraftigt och 
åt obönhörligt upp också deras kommande avkastningsförväntningar, 
konstaterar Huotari.  
 
Ytterligare information lämnar: 
 
T.f. verkställande direktör Pekka Alanen, tfn 020 614 2349 
Placeringsdirektör Ari Huotari, tfn 020 614 2205 eller 0400 451 099 
Ekonomidirektör Tom Kåla, tfn 020 614 2211 eller 040 772 7832 
 
 
Ovan presenterade siffror är preliminära uppgifter. Keva presenterar det 
egentliga bokslutsmeddelandet 27.2.2014. 
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