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Preliminära uppgifter om Kevas bokslut 

Kevas placeringar avkastade 3,4 miljarder euro 
Keva ansvarar för finansieringen av pensionerna i kommunsektorn och 
placeringen av pensionsmedlen. Enligt preliminära uppgifter avkastade 
Kevas placeringar 8,7 % år 2014 (7,5 % år 2013). I slutet av året uppgick 
marknadsvärdet av placeringarna till 41,5 miljarder euro (37,8 miljarder 
euro 2013).  
 
Den kumulativa realavkastningen utan kapitalvägning från fonderingens 
början (1988) fram till utgången av 2014 var 5,4 % per år. I 
pensionssektorn i Finland beräknas avkastningen på lång sikt i allmänhet 
utan kapitalvägning. Den kapitalvägda realavkastningen från 
fonderingens början fram till utgången av fjolåret var 4,0 % per år.  
 
Efter finanskrisen har den nominella avkastningen för fem år utan 
kapitalvägning varit 7,8 % medan realavkastningen har varit 5,6 %. Den 
nominella avkastningen för tio år har varit 6,2 % och realavkastningen 
4,3 %.  

   
- Resultatet är ett ypperligt bevis på det långsiktiga arbetet i vår 

placeringsenhet. Det totala resultatet för vår placeringsverksamhet, 
som utgör grunden för framtida pensionsbetalning, uppgår till 
sammanlagt 9,9 miljarder euro för de tre senaste åren, säger 
verkställande direktör Jukka Männistö. 

 

- Vi är mycket nöjda med placeringsresultatet 2014. Året var svårt på 
kapitalmarknaden, volatiliteten på marknaden var hög hela året och 
fluktuationerna var därför kraftiga. Trots att det var kärvt på 
marknaden gjorde vi ändå ett bra resultat, säger Männistö.  

 
Avkastningen på ränteplaceringar samt noterade aktier och aktiefonder 
var 4,9 respektive 12,6 %, medan kapital- och fastighetsplaceringar 
avkastade 22,8 respektive 5,6 %. Bland de andra tillgångsslagen 
avkastade hedgefonder 6,1 % medan råvaruplaceringar var 36,2 % på 
minus.  
 
Av det riskviktade marknadsvärdet av Kevas placeringstillgångar i slutet 
av året utgjorde räntepappren (inklusive inverkan av derivat) 38,9 %, 
medan andelen övriga tillgångsslag var följande: noterade aktier 42,1 %, 
fastigheter 6,8 %, kapitalplaceringar 6,2 %, hedgefonder 5,4 % och 
råvaruplaceringar 0,6 %.  

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



 
 PRESSMEDDELANDE 2 (2) 
   
    
 22.1.2015  
   
 

Enligt placeringsdirektör Ari Huotari upprepades samma teman som 
under de föregående åren också 2014. 

- Med tanke på placeringsverksamheten hade inga höga förväntningar 
ställts på året. Avkastningen på räntepappren förväntades vara 
blygsam och på aktiemarknaden hade läget å sin sida redan varit gott 
i flera år. Placeringsresultatet överskrider förväntningarna med klar 
marginal. 
 

- Våra förväntningar på 2015 liknar de tidigare årens. Vi tror med 
andra ord inte på någon större avkastning på ränteplaceringarna 
samtidigt som vi vet att värderingen på aktiemarknaden på många 
håll redan är hög. Vi har ett mycket utmanande år framför oss, 
konstaterar Ari Huotari. 

 

Kortare handläggningstider för 
pensionsansökningar 

Kevas handläggningstider för pensionsansökningarna blev i fjol tiotals 
dagar kortare jämfört med 2013. Handläggningstiden för 
kommunsektorns ålderspensioner blev 42 dagar kortare medan statliga 
pensioner behandlades 36 dagar snabbare än 2013. Handläggningstiderna 
för invalidpensioner blev på motsvarande sätt 25 dagar (kommunsektorn) 
och 20 dagar (staten) kortare. 

De längre handläggningstiderna 2013 berodde på att ansökningarna 
hopades på grund av att ett nytt datasystem infördes. Den genomsnittliga 
handläggningstiden för ålderspensioner är 12–16 dagar och för 
invalidpensioner 11–19 dagar kortare på Keva än i det övriga 
arbetspensionssystemet. 
 
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 
Vice verkställande direktör Tapani Hellstén (handläggningstiderna), tfn 
020 614 2204 eller 0400 603 144 
 
Siffrorna i detta meddelande är preliminära och oreviderade. Keva 
offentliggör sin egentliga bokslutskommuniké 27.2.2015. 
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