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Kevas bokslutskommuniké 2014:

Kevas placeringar avkastade bra
Keva ansvarar för finansieringen av pensionerna i kommunsektorn och placeringen av
pensionsmedlen. År 2014 avkastade Kevas placeringar 8,7 procent.
I slutet av året uppgick värdet av pensionsansvarsfonden till 42,3 miljarder euro (38,2
miljarder euro 2013). Placeringsverksamhetens andel av pensionsfondens ökning var
3,4 miljarder euro medan 0,7 miljarder euro fonderades av avgiftsinkomsten.
Avgiftsinkomsterna inom det kommunala pensionssystemet var 5,0 miljarder euro och
pensioner betalades ut till ett belopp på 4,4 miljarder euro.
Sedan början av 2013 samlar Keva in också statens pensionsavgifter.
Avgiftsinkomsterna uppgick till drygt 1,7 miljarder euro 2014. Statens
pensionsavgifter har ingen inverkan på Kevas bokslut eftersom de betalas in på
Statens pensionsfonds konto.
Enligt Kevas verkställande direktör Jukka Männistö avkastade Kevas placeringar
utmärkt med tanke på omständigheterna.
-

Läget var kärvt i synnerhet på räntemarknaden men trots det var Kevas
ränteavkastning på en tillfredsställande nivå. I världsekonomin förbättrades
aktiemarknadsutsikterna bland annat tack vare de relativt positiva nyheterna
från USA, konstaterar Männistö.

-

Bristerna i det nya systemet för pensionshandläggning ledde till längre
handläggningstider 2013, men under 2014 normaliserades läget och
handläggningstiderna är nu på den tidigare mycket goda nivån.

Enligt Männistö blev också utsikterna för kommunekonomin betydligt dystrare under
året.
-

Till följd av kommunernas sparåtgärder som riktades till personalen var den
reella tillväxten i lönesumman i det kommunala pensionssystemet lägre än
prognostiserat. Statistik för utvecklingen av köpta tjänster i kommunerna för år
2014 saknas än så länge.

Bra avkastning på placeringarna
Den totala avkastningen enligt marknadsvärdet efter kostnader på Kevas placeringar
var 8,7 procent 2014 (7,5 procent året innan). Placeringarnas kumulativa kapitalvägda
realavkastning från fonderingens början (1988) fram till utgången av 2014 var 4,0
procent per år. Den reella genomsnittliga avkastningen utan kapitalvägning under
motsvarande period var 5,4 procent. I pensionssektorn i Finland används vid
avkastning på lång sikt i allmänhet avkastning utan kapitalvägning. Realavkastningen
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för fem år utan kapitalvägning har varit 5,6 procent medan den för tio år har varit 4,3
procent.
Bäst resultat av tillgångsslagen uppvisade kapitalplaceringarna (22,8 procent),
aktieplaceringarna (noterade aktier 12,5 procent) och hedgefonderna (6,2 procent).
Också ränteplaceringarna (4,9 procent) och fastighetsplaceringarna (5,6 procent) gav
klart positivt resultat. Den lilla andelen råvaruplaceringar landade på -36,0 procent.
Det riskviktade marknadsvärdet av Kevas placeringstillgångar var vid utgången av
2014 sammanlagt 41,5 miljarder euro. Av marknadsvärdet utgjorde räntepappren
(inklusive inverkan av derivat) 38,9 procent, medan andelen noterade aktier var 42,1
procent, andelen fastigheter 6,8 procent, andelen kapitalplaceringar 6,2 procent,
andelen hedgefonder 5,4 procent och andelen råvaruplaceringar 0,5 procent.
Avgiftsinkomsten inom kommunsektorn fortsatte att öka
Antalet försäkrade enligt lagen om kommunala pensioner (KomPL) var ca 525 000 i
slutet av 2014, dvs. så gott som detsamma som året innan. KomPL-lönesumman var
16,7 miljarder euro, vilket är 0,9 procent mer än 2013.
KomPL-avgiftsinkomsten uppgick till cirka 5,0 miljarder euro 2014 (4,9 miljarder
euro 2013). Avgiftsinkomsten ökade med 1,7 procent jämfört med föregående år.
KomPL-avgiftsinkomsten bestod av arbetsgivarens och arbetstagarens lönebaserade
avgifter samt den pensionsutgiftsbaserade och den förtidspensionsutgiftsbaserade
avgiften som tas ut av arbetsgivaren.
Det har tillvuxit betydligt mer förmåner inom det kommunala pensionssystemet, som
ännu inte har betalats ut, än vad pensionsansvarsfondens belopp uppgår till.
Kapitalvärdet av dessa förmåner uppgick i slutet av 2014 till uppskattningsvis 103
miljarder euro. Eftersom pensionsansvarsfonden år 2014 växte mer än förmånernas
kapitalvärde, minskade det icke täckta kapitalvärdet med cirka 2 miljarder euro under
året.

Fyra miljarder euro i statens pensioner
I slutet av 2014 omfattades cirka 150 000 försäkrade av lagen om statens pensioner
(StaPL). Keva betalade 4,4 miljarder euro i statens pensioner under året. Summan
ökade med tre procent från året innan.
Antalet försäkrade enligt pensionslagen för den evangelisk-lutherska kyrkan (KyPL)
var omkring 19 000 i slutet av 2014. Den evangelisk-lutherska kyrkans pensionsutgift
var 176 miljoner euro. Pensionsutgiften för FPA:s personalpensioner var 91 miljoner
euro.

PB 425, 00101 Helsingfors, telefon 020 614 21, www.keva.fi, FO-nummer 0119343-0

MEDDELANDE

3 (5)

27.2.2015

Respektive pensionssystem ansvarar för sin egen finansiering och fondens
placeringsverksamhet. Keva ansvarar för finansieringen av pensionerna i
kommunsektorn och placeringen av pensionsmedel samt för verkställigheten av hela
offentliga sektorns arbetspensionsärenden.
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Kevas nyckeltal 2014
2014

2013

2012

2011

2010

KuEL-palkkasumma, milj. euroa

16 670

16 528

16 121

15 376

14 733

KuEL-maksuosuudet, milj. euroa

4 971

4 890

4 696

4 406

4 187

KuEL-vakuutettujen lukumäärä 31.12.

525 000 524 000 520 000 509 000 507 000

M aksussa olevat KuEL-eläkkeet, kpl 31.12.

373 000 367 000 354 000 349 000 339 900

M aksetut KuEL-eläkkeet, milj. euroa

4 361

4 141

3 826

3 541

3 321

41 548

37 819

34 359

29 568

28 778

Sijoitusten tuotto käyvin arvoin

8,7 %

7,5 %

12,9 %

-1,7 %

12,3 %

Sijoitusten vuotuinen reaalituotto
rahastoinnin alusta vuodesta 1988 (pääomapainotettu)

4,0 %

3,8 %

3,7 %

3,2 %

3,9 %

Sijoitusten vuotuinen reaalituotto rahastoinnin alusta
vuodesta 1988 (pääomapainottamaton)

5,4 %

5,3 %

5,3 %

5,1 %

5,5 %

Toimintakulut, milj. euroa

94,2

94,6

89,8

82,4

73,0

Henkilökunta, vakinaiset 31.12.

534

537

519

524

394

270 000 274 000 272 000 275 000
4 352
4 226
3 834
3 656

0
0

Sijoitukset käyvin arvoin 31.12., milj. euroa

M aksussa olevat VaEL-eläkkeet, kpl 31.12.
M aksetut VaEL-eläkkeet, milj. euroa *
M aksussa olevat KiEL-eläkkeet, kpl 31.12.
M aksetut KiEL-eläkkeet, milj. euroa *

18 400
176

18 100
166

17 300
170

0
0

0
0

M aksussa olevat KelaL-eläkkeet, kpl 31.12.
M aksetut KelaL-eläkkeet, milj. euroa *

5 900
91

5 900
86

5 800
82

0
0

0
0

* Näillä maksuilla ei ole Kevan tilinpäätökseen tulosvaikutusta.

Keva har från början av 2011 lagenligt skött verkställigheten av statens
pensionssystem för personkundernas del samt från början av år 2012 verkställigheten
av pensionssystemet inom den evangelisk-lutherska kyrkan och
Folkpensionsanstalten.
Sedan början av 2013 ansvarar Keva för 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 11.3.2015 efter behandling och godkännande av
Kevas delegation.
Den första kvartalsrapporten för 2015 offentliggörs i början av vecka 17.
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För ytterligare information:
verkställande direktör Jukka Männistö, tfn 020 614 2201 eller 050 407 6381
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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