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Kevas delårsrapport 1.1–30.6.2017 

Bra resultat för Keva 

Keva ansvarar för pensionerna i hela den offentliga sektorn samt för 
finansieringen av pensionerna och placeringen av pensionsmedlen i 
kommunsektorn. Under årets första halvår avkastade Kevas placeringar 
3,7 procent, dvs. 1 786 miljoner euro. I januari–juni i fjol avkastade 
placeringarna 0,9 procent. I slutet av juni uppgick placeringarnas 
marknadsvärde till 49,6 miljarder euro. Vid motsvarande tidpunkt i fjol var 
marknadsvärdet 44,8 miljarder euro. 

Under det första halvåret uppgick avgiftsinkomsten till 2,5 miljarder euro 
medan också kommunala pensioner betalades ut till ett belopp på 2,5 
miljarder euro. Antalet arbetspensionsförsäkrade i kommunsektorn var 
omkring 517 000 i slutet av juni. 

Kevas verkställande direktör Timo Kietäväinen anser att 
placeringsresultatet är bra.  

- Keva placerar på lång sikt, vilket bland annat betonas i Kevas nya 
placeringsstrategi som Kevas styrelse godkände i juni. Målet med 
placeringsverksamheten är att på lång sikt trygga en god avkastning på 
kommunsektorns pensionsmedel, säger Kietäväinen. 

- Innevarande år är betydande för Keva eftersom de pensioner som betalas 
ut för första gången är högre än de pensionsavgifter som arbetsgivarna och 
arbetstagarna betalar. Denna ändring betonar ytterligare betydelsen av 
placeringsavkastningen på lång sikt, säger Kietäväinen. 

Kietäväinen påminner om planerna på att förnya grunderna för 
kommunsektorns pensionsavgifter i samband med vård- och 
landskapsreformen. Syftet är att på flera sätt förenkla de pensionsavgifter 
som arbetsgivarna betalar. Enligt planerna ska Kevas medlemssamfund som 
är aktiebolag eller andra organisationer alltid betala en avgift som motsvarar 
den genomsnittliga ArPL-avgiften. De bolag som är kunder hos Keva kan 
också trygga tilläggspensionsförmånerna för sin personal utan separata 
tilläggspensionsförsäkringar. 

Marknadsvärdet av avkastningen på placeringarna var 3,7 % i januari–juni. 
Noterade aktier och aktiefonder avkastade bäst, 7,4 %. Ränteplaceringarna 
avkastade 1,1 %. Avkastningen på fastighetsplaceringarna (inklusive 
fastighetsfonder) var 2,6 % och på kapitalplaceringar och onoterade aktier 
3,3 %. Avkastningen på hedgefonder var 3,1 %.  

I slutet av juni uppgick placeringarnas marknadsvärde till 49,6 miljarder euro 
(44,8 miljarder euro 30.6.2016). Räntepappren (inklusive inverkan av 
derivat) utgjorde 43,5 % av de totala placeringstillgångarna, medan andelen 
noterade aktier och aktiefonder var 37,6 % och andelen fastighetsplaceringar 
6,2 %. Andelen kapitalplaceringar och onoterade aktier var 6,6 % och 
andelen hedgefonder 6,1 %. 
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- Det första halvåret 2017 var som en direkt fortsättning på fjolåret. 
Aktiemarknaderna fortsatte att stiga och slog alla tiders rekord på många 
marknader, säger placeringsdirektör Ari Huotari.  

- Man måste dock tänka på att den långa uppgången i flera tillgångsslag, i 
synnerhet i de mer riskfyllda, också har ökat oron för den framtida 
utvecklingen. Kevas resultat för början av året är mycket bra i synnerhet med 
tanke på att vi också har varit förberedda på sämre marknadsutsikter. I slutet 
av året blir det intressant att se hur långt den aktuella marknadspsykologin 
bär, säger placeringsdirektör Ari Huotari.  

Kommunsektorns lönesumma var 8,4 miljarder euro i januari–juni, vilket var 
0,2 procent mindre än året innan. Nedskärningarna i semesterpenningen i 
den offentliga sektorn inverkar främst på juli månads lönesumma som var 
mindre än tidigare. Således torde lönesumman under det andra halvåret 
krympa mer än i januari–juni. Avgiftsinkomsten minskade under årets första 
halvår med 100 miljoner euro och cirka 4 procent jämfört med året innan och 
uppgick till 2 498 miljoner euro. I slutet av juni var antalet löpande pensioner 
i kommunsektorn ca 393 000. I början av året betalades 2 479 miljoner euro 
ut i pensioner, vilket är drygt 5 procent mer än under motsvarande period i 
fjol. Verksamhetskostnaderna och avskrivningarna ökade med 3 procent från 
året innan. 

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 2 292 miljoner euro ut i statens 
pensioner, 96 miljoner euro i den evangelisk-lutherska kyrkans pensioner och 
49 miljoner euro i personalpensioner till Folkpensionsanstalten. Staten, den 
evangelisk-lutherska kyrkan och FPA betalar sina egna pensionsutgifter och 
sin andel av verksamhetskostnaderna till Keva. 

För ytterligare information 

Verkställande direktör Timo Kietäväinen, tfn 020 614 2201 

Placeringsdirektör Ari Huotari, tfn 020 614 2205 

Ekonomidirektör Tom Kåla, tfn 020 614 2211 

 

 

Siffrorna för det första halvåret i detta meddelande är oreviderade. 
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Resultaträkning, marknadsvärde mn euro 
     

 
1–

6/2017 
1–

6/2016 Ändring 2016 
Avgiftsinkomst 2 498 2 598 -3,8 % 5 157 
Pensionsutgifter -2 479 -2 355 5,3 % -4 754 
Placeringsverksamhetens nettoresultat 1 786  430 315 % 3 350 
Nettoverksamhetskostnader, avskrivningar 
osv. -34 -33 3,0 % -67 
Resultat, marknadsvärde 1 772  641 176 % 3 686 
 
 
Nyckeltal     

 
1–

6/2017 
1–

6/2016 Ändring 2016 
Antal beslut om pensioner och förmåner, 
kommunsektorn 29 971 27 187 10,2 % 51 652 
Antal beslut om pensioner och förmåner, 
staten 7 825 7 218 8,4 % 13 177 
Antal beslut om pensioner och förmåner, 
ev.luth. kyrkan 1 091 943 15,7 % 1 829 
Antal beslut om pensioner och förmåner, 
FPA 306 272 12,5 % 546 
     

Antal löpande pensioner, kommunsektorn 393 116 382 402 2,8 % 386 787 
Antal löpande pensioner, staten 257 372 260 447 -1,2 % 259 187 
Antal löpande pensioner, ev.luth. kyrkan 18 913 18 550 2,0 % 18 650 
Antal löpande pensioner, FPA 5 995 5 930 1,1 % 5 938 
     
Kommunsektorns lönesumma, mn euro 8 438 8 453 -0,2 % 16 888 
Antal försäkrade i kommunsektorn 517 000 520 000 -0,6 % 517 000 
     
Marknadsvärde av placeringarna, mn euro 49 625 44 827 10,7 % 48 524 
Marknadsvärde av avkastningen på 
placeringarna 3,7 % 0,9 %  7,4 % 
     
Antal anställda hos Keva, ordinarie 523 520 0,6 % 520 
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