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Kevas delårsrapport 1.1–30.6.2015: 

Kevas placeringar avkastade 6,6 % under årets första 
halvår 

Keva ansvarar för pensionerna inom hela den offentliga sektorn samt för 
finansieringen av pensionerna och placeringen av pensionsmedlen i kommunsektorn. 
Under årets första halvår avkastade Kevas placeringar 6,6 procent, dvs. 2,8 miljarder 
euro. I januari–juni i fjol avkastade placeringarna 4,8 procent. I slutet av juni uppgick 
placeringarnas marknadsvärde till 44,9 miljarder euro. Vid motsvarande tidpunkt i 
fjol var marknadsvärdet 39,9 miljarder euro. 
 
Under det första halvåret uppgick avgiftsinkomsten till 2,6 miljarder euro medan 
kommunala pensioner betalades ut till ett belopp på 2,3 miljarder euro. Antalet 
arbetspensionsförsäkrade inom kommunsektorn var omkring 524 000 i slutet av juni. 
 
– Vårt placeringsresultat under första halvåret 2015 var bra särskilt med tanke på 
turbulensen på kapitalmarknaden under andra kvartalet. Pensionsutgiften i det 
kommunala pensionssystemet utvecklades enligt prognoserna och avgiftsinkomsten 
överträffade den förväntade, vilket betyder att totalresultatet var bättre än väntat och 
också bättre än under samma tidpunkt i fjol, säger verkställande direktör Jukka 
Männistö.  
 
Marknadsvärdet av avkastningen på placeringarna var 6,6 % i januari–juni. Noterade 
aktier och aktiefonder avkastade 13,6 %, medan avkastningen på ränteplaceringar 
och fastighetsplaceringar (inklusive fastighetsfonder) var 1,8 respektive 3,5 %. Bland 
övriga tillgångsslag avkastade kapitalplaceringarna 8,6 % och hedgefonderna 2,9 % 
medan råvaruplaceringarna var 1,5 % på minus.  
 
I slutet av juni uppgick placeringarnas marknadsvärde till 44,9 miljarder euro (39,9 
miljarder euro 30.6.2014). Räntepappren (inklusive inverkan av derivat) utgjorde 
44,2 % av de totala placeringstillgångarna, medan andelen noterade aktier och 
aktiefonder var 36,5 % och andelen fastighetsplaceringar 6,3 %. Kapitalplaceringar 
och onoterade placeringar stod för 6,2 % av Kevas totala placeringstillgångar medan 
andelen hedgefonder och råvaruplaceringar var 6,2 resp. 0,6 %. 
 
– Under årets första kvartal var placeringsmiljön otroligt gynnsam för placerarna. 
Under andra kvartalet normaliserades läget – räntorna steg och aktiekurserna planade 
ut samtidigt som nyheterna om realekonomin och den allmänna globala utvecklingen 
ledde till osäkerhet på marknaden. Utsikterna kan i slutet av året bli ännu gråare för 
placerarna, konstaterar placeringsdirektör Ari Huotari.  
 
Lönesumman i det kommunala pensionssystemet uppgick i januari–juni till 8,4 
miljarder euro. Avgiftsinkomsten ökade med cirka två procent från året innan och 
uppgick till 2,6 miljarder euro. I slutet av juni var antalet kommunala pensioner ca 
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373 000. I början av året betalades 2,3 miljarder euro ut i kommunala pensioner, 
vilket är drygt 4 procent mer än under motsvarande period i fjol. 
Verksamhetskostnaderna sjönk från året innan. Den främsta orsaken till nedgången 
var en delvis ändring av placeringarnas kapitalförvaltningssätt.  
 
Statens, kyrkans och FPA:s pensioner som Keva verkställt 
 
Keva ansvarar för verkställigheten av pensionsskyddet i så gott som hela den 
offentliga sektorn. I januari–juni betalades 2,2 miljarder euro ut i statens pensioner, 
90 miljoner euro i den evangelisk-lutherska kyrkans pensioner och 46 miljoner euro i 
personalpensioner till Folkpensionsanstalten. Staten, den evangelisk-lutherska 
kyrkan och FPA betalar sina egna pensionsutgifter och sin andel av 
verksamhetskostnaderna till Keva. 
 
Pensioneringsålder och genomsnittlig pension 
 
I kommunsektorn var åldern för ålderspension under det första halvåret 2015 på så 
gott som samma nivå som 2014: 64,2 år hos män och 64,0 år hos kvinnor. Inom 
staten gick männen i ålderspension i genomsnitt vid 63,7 års och kvinnorna vid 64,1 
års ålder, vilket betyder att kvinnor i statlig anställning, i motsats till 
kommunsektorn, går i ålderspension senare än männen. Den genomsnittliga 
ålderspensionen inom kommunsektorn var 2 489 euro för män och 1 661 euro för 
kvinnor. Inom staten var motsvarande belopp 3 058 respektive 2 181 euro.  
 
– Skillnaden i pensionerna förklaras genom att arbetsuppgifterna i statlig anställning 
i större utsträckning är specialistuppdrag, medan det i kommunerna finns mycket 
utförande arbete, säger pensionsdirektör Eija Korhonen. 
 
Trots recessionen har antalet ansökningar om invalidpension inte ökat och den 
relativa andelen invalidpensioner av beviljade pensioner har sjunkit avsevärt jämfört 
med 2008.  
 
 
För ytterligare information 
 
Verkställande direktör Jukka Männistö, tfn 020 614 2201 
Placeringsdirektör Ari Huotari, tfn 020 614 2205 
Ekonomidirektör Tom Kåla, tfn 020 614 2211 
Pensionsdirektör Eija Korhonen, tfn 020 614 2474 
 
 
Siffrorna för det första halvåret i detta meddelande är oreviderade. 
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Resultaträkning, marknadsvärde mn euro 
     
 1–6/2015 1–6/2014 Ändring  2014 
Avgiftsinkomst 2 611 2 562 1,9 % 5 171 
Pensionsutgifter -2 258 -2 165 4,3 % 4 360 
Placeringsverksamhetens nettoresultat 2 783 1 877 48,3 % 3 376 
Nettoverksamhetskostnader, 
avskrivningar osv. -37 -42 -11,9 % -83 
Resultat, marknadsvärde 3 099 2 232 38,8 % 4 104 
 
 
 
Nyckeltal     
 1–6/2015 1–6/2014 Ändring 2014 
Antal pensionsbeslut (KomPL) 27 009 25 929 4,2 % 48 422 
Antal pensionsbeslut (StaPL) 7 662 7 794 -1,7% 14 120 
Antal pensionsbeslut (KyPL) 975 1 012 -3,7 % 1 868 
Antal pensionsbeslut (FPAL) 268 245 9,4 % 459 
     

Antal löpande pensioner (KomPL) 373 438 367 068 1,7 % 370 769 
Antal löpande pensioner (StaPL) 263 772 267 085 -1,2 % 265 905 
Antal löpande pensioner (KyPL) 18 223 18 006 1,2 % 18 161 
Antal löpande pensioner (FPAL) 5 908 5 871 0,6 % 5 883 
     
KomPL-lönesumma, mn euro 8 446 8 309 1,6 % 16 670 
Antal försäkrade (KomPL) 524 000 524 200 0,0 % 524 000 
     
Marknadsvärde av placeringarna, mn 
euro 44 935 39 909 12,6 % 41 548 
Marknadsvärde av avkastningen på 
placeringarna 6,6 % 4,8 %  8,7 % 
     
Antal anställda hos Keva, ordinarie 535 543 -1,5 % 534 
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