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Ennakkotietoja Kevan tilinpäätöksestä

Kevan sijoitukset tuottivat 3,4 miljardia euroa
Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta
vastaavan Kevan sijoitukset tuottivat vuonna 2014 ennakkotietojen
mukaan 8,7 % (7,5 % vuonna 2013). Sijoitusten markkina-arvo vuoden
lopussa oli 41,5 miljardia euroa (37,8 miljardia euroa vuonna 2013).
Kumulatiivinen reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) vuoden
2014 loppuun ilman pääomapainotusta oli 5,4 % vuotta kohti. Suomen
eläkesektorilla pitkän aikavälin tuotot lasketaan yleensä ilman
pääomapainoa. Pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta viime
vuoden loppuun oli 4,0 % vuotta kohti.
Finanssikriisin jälkeinen viiden vuoden nimellistuotto ilman
pääomapainotusta on ollut 7,8 % ja reaalituotto 5,6 %. 10 vuoden
nimellistuotto on ollut 6,2 % ja reaalituotto 4,3 %.
-

Tulos on erinomainen osoitus sijoitusyksikkömme pitkäjänteisestä
työstä. Kolmen viimeisen vuoden sijoitustoimintamme kokonaistulos
tulevien eläkkeiden varalle on yhteensä 9,9 mrd euroa, sanoo
toimitusjohtaja Jukka Männistö.

-

Olemme vuoden 2014 sijoitustulokseen hyvin tyytyväisiä. Vuosi oli
pääomamarkkinoilla vaikea, läpi vuoden markkinat olivat hyvin
levottomat ja markkinaliikkeet sen myötä isoja. Vaikeissa
markkinaolosuhteissa pärjäsimme kuitenkin hyvin, arvioi Männistö

Korkosijoitukset tuottivat 4,9 %, noteeratut osakkeet ja osakerahastot
12,6 %, pääomasijoitukset 22,8 % ja kiinteistösijoitukset 5,6 %. Muista
omaisuuslajeista hedge-rahastot tuottivat 6,1 % ja hyödykesijoitukset
olivat tappiolla -36,2 %.
Kevan sijoitusomaisuuden vuoden lopun riskinmukaisesta markkinaarvosta korkosijoitusten osuus (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) oli
38,9 %, noteerattujen osakkeiden osuus 42,1 %, kiinteistöjen 6,8 %,
pääomasijoitusten 6,2 %, hedge-rahastojen 5,4 % ja hyödykesijoitusten
0,6 %.
Sijoitusjohtaja Ari Huotarin mukaan vuosi 2014 toisti pitkälti jo parin
edeltävän vuoden teemoja.
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Sijoitustoiminnan näkökulmasta odotukset vuodelle olivat varsin
vaatimattomat. Korkosijoituksissa tulosodotukset olivat alhaiset ja
osakemarkkinoilla oli tunnetusti takana jo hyviä vuosia. Odotuksiin
nähden sijoitustulos ylittää odotukset selvästi.

-

Vuoteen 2015 olemme siirtyneet vastaavien odotusten myötä kuin
pariin aikaisempaankin. Eli korkosijoituksissa ei ole nähtävissä juuri
tuottopotentiaalia ja osakemarkkinat ovat monelta osin vahvasti
hinnoitellut. Edessä onkin hyvin haasteellinen vuosi, Ari Huotari
huomauttaa.

Eläkehakemusten
käsittelyajat nopeutuivat
Eläkehakemusten käsittelyajat lyhenivät Kevassa viime vuonna
kymmeniä päiviä verrattuna vuoteen 2013. Kuntapuolen
vanhuuseläkkeiden käsittelyaika lyheni 42 päivää ja valtion
vanhuuseläkkeissä 36 päivää verrattuna vuoteen 2013. Vastaavasti
työkyvyttömyyseläkkeissä käsittelyajat lyhenivät 25 päivää (kunta) ja 20
päivää (valtio).
Vuoden 2013 käsittelyaikoja pidensi uuden tietojärjestelmän
käyttöönotosta aiheutunut hakemusruuhka. Verrattuna muun
työeläkejärjestelmän käsittelyaikojen keskiarvoon Kevassa
vanhuuseläkkeet käsiteltiin 12 – 16 päivää nopeammin ja
työkyvyttömyyseläkkeet 11 – 19 päivää nopeammin.
Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jukka Männistö puh. 020 614 2201 tai 050 407 6381
Sijoitusjohtaja Ari Huotari, puh. 020 614 2205 tai 0400 451 099
Talousjohtaja Tom Kåla, puh. 020 614 2211 tai 040 772 7832
Varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén (käsittelyajat) puh. 020 614 2204 tai
0400 603 144
Edellä esitetyt luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia
ennakkotietoja. Varsinaisen tilinpäätöstiedotteensa Keva julkistaa
27.2.2015.
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