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Kevas bokslutskommuniké 2017:  
Keva hade ett framgångsrikt år i investeringar och förnyande 
av verksamheten 

 

Keva ansvarar för finansieringen av pensionerna och placeringen av 

pensionsmedlen i kommunsektorn. I fjol avkastade Kevas placeringar 

7,7 procent, dvs. 3,7 miljarder euro.  

I slutet av året uppgick marknadsvärdet av investeringarna till 51,9 miljarder 

euro (48,5 miljarder euro 2016). Avgiftsinkomsterna inom det kommunala 

pensionssystemet var 4,8 miljarder euro och pensioner betalades ut till ett 

belopp på 5,0 miljarder euro. För första gången var alltså de pensionsavgifter 

som betalades till Keva lägre än de utbetalda pensionerna. Denna skillnad 

kommer att öka mycket fort under de kommande åren. 

-Kevas fjolårsresultat var gott: placeringsresultatet hölls på en god nivå, på 

topp inom branschen, och Kevas förnyelseprojekt framskred, säger verkstäl-

lande direktör Timo Kietäväinen.  

-För Keva var 2017 ett år av förändringar, säger Kietäväinen.  -Pensionsrefor-

men som trädde i kraft i början av året gick för vår del smidigt och handlägg-

ningstiderna för pensionsansökningarna hörde fortfarande till de snabbaste i 

branschen. Våra ändringsprojekt och implementerandet av digitala tjänster 

framskred effektivt, säger Kietäväinen.  

Den totala avkastningen enligt marknadsvärdet efter kostnader på Kevas pla-

ceringar var 7,7 procent 2017 (7,4 procent året innan). Placeringarnas kumu-

lativa kapitalvägda realavkastning från fonderingens början (1988) fram till 

utgången av 2017 var 4,3 procent per år. Den reella genomsnittliga avkast-

ningen utan kapitalvägning under motsvarande period var 5,5 procent. I 

pensionssektorn i Finland används vid avkastning på lång sikt i allmänhet av-

kastning utan kapitalvägning. Realavkastningen för fem år utan kapitalväg-

ning har varit 6,5 procent medan den för tio år har varit 3,8 procent. 

Enligt placeringsdirektör Ari Huotari kan vi vara nöjda med vårt placeringsre-

sultat. - Vårt placeringsresultat både under 2017 och under längre tidspe-

rioder som är mer betydelsefulla för pensionsplacerare, är bra, framförallt när 

man beaktar vår moderata risknivå. - Vi har i vår investeringsverksamhet 

också berett oss på att utvecklingen på kapitalmarknaderna inte fortsätter så 

ljust som man vant sig vid efter finanskrisen, säger Huotari. 

Bland tillgångsslagen uppvisade de noterade aktierna (14,5 %) och kapital-

placeringarna (12,7 %) bäst resultat.  Också fastighetsplaceringarna (7,9 %) 

och hedgefonderna (5,7 %) avkastade bra. Ränteplaceringarnas avkastning 

var tillfredsställande (1,8 %). 

Det riskviktade marknadsvärdet av Kevas placeringstillgångar var vid ut-

gången av 2017 sammanlagt 51,9 miljarder euro. Av marknadsvärdet ut-

gjorde räntepapperen (inklusive inverkan av derivat) 41,9 procent, medan 
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andelen noterade aktier var 38,5 procent, andelen fastigheter 6,3 procent, 

kapitalplaceringar 7,1 procent och placeringar i hedgefonder 6,3 procent. 

 

Avgiftsinkomsten i kommunsektorn minskade 

Antalet försäkrade som omfattas Kevas medlemssamfunds pensionssystem 

uppgick i slutet av 2017 till cirka 515 000 personer (519 000 år 2016). Löne-

summan var 16,8 miljarder euro (16,9 miljarder 2016). 

Avgiftsinkomsten från medlemssamfunden uppgick till cirka 4,79 miljarder 

euro 2017 (4,97 miljarder 2016). Avgiftsinkomsten minskade jämfört med 

föregående år med 3,5 procent.  

 

4,6 miljarder euro i statens pensioner  

I slutet av 2017 omfattades cirka 135 000 försäkrade av statens pensions-

skydd. Keva betalade ut 4,6 miljarder euro i statens pensioner under året. 

Summan ökade med 2 procent från året innan. 

Antalet försäkrade enligt kyrkans pensionsskydd var omkring 18 000 i slutet 

av 2017. Den evangelisk-lutherska kyrkans pensionsutgift var cirka 196 mil-

joner euro. Pensionsutgiften för FPA:s personalpensioner var cirka 99 miljoner 

euro. 

Respektive pensionssystem ansvarar för sin egen finansiering och den egna 

fondens placeringsverksamhet. Keva ansvarar för finansieringen av pension-

erna i kommunsektorn och placeringen av pensionsmedel samt för verkstäl-

ligheten av hela den offentliga sektorns arbetspensionsärenden. 

Keva har från början av 2011 lagenligt skött verkställigheten av statens pens-

ionssystem för privatkundernas del samt från början av år 2012 verkställig-

heten av pensionssystemet inom den evangelisk-lutherska kyrkan och Folk-

pensionsanstalten. 

Sedan början av 2013 ansvarar Keva för de lagstadgade uppgifterna i anslut-

ning till statens pensionsskydd för de statliga arbetsgivarna och från början 

av 2017 lagenligt för insamlandet av pensionsavgifterna för den evangelisk-

lutherska kyrkan. 
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Kevas nyckeltal 2013-2017 

    2017 2016 2015 2014 2013 

       
Lönesumma för Kevas medlemssamfund, mn euro 

 
16 844 16 888 16 820 16 670 16 528 

Betalningsandelar för Kevas medlemssamfund, mn euro 
 

4 793 4 966 5 013 4 971 4 890 

Antal försäkrade hos Kevas medlemssamfund 31.12 
 

515 000 519 000 522 000 523 000 524 000 

Antal löpande pensioner för Kevas medlemssamfund 31.12 
 

398 000 387 000 378 000 371 000 365 000 

Utbetalda pensioner för Kevas medlemssamfund, mn euro 
 

5 005 4 754 4 559 4 361 4 141 

Placeringar enligt verkligt värde 31.12, mn euro 
 

51 871 48 524 44 214 41 548 37 819 

Placeringarnas avkastning enligt verkligt värde 
 

7,7 % 7,4 % 4,8 % 8,7 % 7,5 % 

Årlig realavkastning på placeringarna 
      

från fonderingens början 1988 (kapitalvägd) 
 

4,3 % 4,2 % 4,0 % 4,0 % 3,8 % 

Årlig realavkastning på placeringarna 
      

från fonderingens början 1988 (utan kapitalvägning) 
 

5,5 % 5,4 % 5,3 % 5,4 % 5,3 % 

Verksamhetskostnader, mn euro 
 

76,1 73,7 81,5 94,2 94,6 

Antal anställda, ordinarie 31.12 
 

519 520 530 534 537 

       
Statens löpande pensioner, antal 31.12  256 000 259 000 263 000 266 000 270 000 

Statens utbetalda pensioner, mn euro*)  4 597 4 502 4 440 4 352 4 226 
       

Evangelisk-lutherska kyrkans löpande pensioner, antal 31.12  19 000 18 700 18 400 18 200 17 900 

Evangelisk-lutherska kyrkans utbetalda pensioner, mn euro *)  196 188 180 176 166 
       

Folkpensionsanstaltens löpande personalpensioner, antal 31.12  6 000 5 900 5 900 5 900 5 900 

Folkpensionsanstaltens utbetalda personalpensioner, mn euro*)  99 96 93 91 86 
       
       

  *) Dessa betalningar har ingen resultatinverkan på Kevas bokslut.       
 

 

Keva publicerar ingen tryckt årsredovisning, utan resultat- och årsrapporterna 

offentliggörs på vår webbplats på sidan Resultatinformation. Styrelsens verk-

samhetsberättelse och bokslut offentliggörs på webbplatsen 7.3.2018 efter 

behandling och godkännande av Kevas delegation. 

Den första kvartalsrapporten för 2018 offentliggörs i början av vecka 17. 

 

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. 


