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Kevas delårsrapport 1.1–30.6.2019 
Bra placeringsresultat för Keva 

Keva ansvarar för finansieringen av pensionerna och placeringen av pensions-
medlen i kommunsektorn. I januari–juni avkastade Kevas investeringar 
7,6 %, dvs. 3 776 miljoner euro. I slutet av juni uppgick placeringarnas 

marknadsvärde till 53,5 miljarder euro. Vid motsvarande tidpunkt i fjol var 
marknadsvärdet 52,1 miljarder euro. 

Under det första halvåret uppgick avgiftsinkomsten till 2,5 miljarder euro me-
dan pensioner i kommunsektorn betalades ut till ett belopp på 2,7 miljarder 

euro. Antalet arbetspensionsförsäkrade var omkring 545 000 i slutet av juni. 

Marknadsvärdet av avkastningen på Kevas investeringar var 7,6 % i juni. No-
terade aktier avkastade bäst, 13,8 %. Avkastningen på ränteplaceringar var 

4,8 % medan både kapital- och hedgefondplaceringar avkastade 4,2 %. Av-
kastningen på fastighetsplaceringar (inklusive fastighetsfonder) var 1,8 %. 

Kevas verkställande direktör Timo Kietäväinen är nöjd med resultatet. 

- Det goda resultatet garanterades av att alla tillgångsslag var på plus, säger 
han. – Också våra förändringsprojekt har fortskridit enligt plan: genomföran-
det av strategin som godkändes i våras och utvecklingen av elektroniska 

tjänster har kommit i gång samtidigt som handläggningstiderna för pensions-
ansökningar har hållits på en bra nivå, berättar Kietäväinen. 

Den långsiktiga avkastningen på Kevas investeringar är på en god nivå. Den 
kumulativa kapitalvägda realavkastningen från fonderingens början (1988) 
fram till rapporteringstidpunkten var 4,0 % per år. Den reella genomsnittliga 
avkastningen utan kapitalvägning under motsvarande period var 5,3 %. Real-
avkastningen utan kapitalvägning för de fem senaste åren har varit 4,9 % 

och realavkastningen för tio år 7,1 %.  

Räntepapperen (inklusive inverkan av derivat) utgjorde 40,4 % av Kevas to-
tala placeringstillgångar, och andelen noterade aktier och aktiefonder var 
36,3 %. Bland de mindre tillgångsslagen var andelen kapitalplaceringar 
9,6 %, hedgefonder 7,4 % och fastighetsplaceringar 6,3 %.  

Placeringsdirektör Ari Huotari förväntar sig att resten av året blir oroligt med 
tanke på placeringsutsikterna. 

- Oron fortsätter när tillväxtutsikterna för ekonomin försvagas och de olika 

skedena i handelskriget överskuggar marknaden, konstaterar han. 

Kommunsektorns lönesumma uppgick i januari–juni till omkring 8,5 miljarder 
euro, vilket innebär en minskning på 2 % jämfört med året innan. Hos en del 
av arbetsgivarna har anmälningarna till inkomstregistret fördröjts och därför 
avviker lönesumman och den pensionsavgift som faktureras på basis av den 

från den verkliga. Avgiftsinkomsten sjönk med 1,7 % och pensionsutgiften 
ökade med 5,1 %. Under det första halvåret betalades kommunala pensioner 
ut till ett belopp på 2 724 miljoner euro.  

Under innevarande år och kommande år kommer en allt större andel av pens-
ionsutgifterna att täckas med avkastning på investeringar eller i sista hand 
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med investeringskapitalet. Kevas lagstadgade avgifter, nettoverksamhets-
kostnader och avskrivningar uppgick till 36 miljoner euro i januari–juni (1–
6/2018 totalt 34 miljoner euro). 

Statens, kyrkans och FPA:s pensioner som Keva verkställt 

Keva är Finlands största arbetspensionsaktör och ansvarar för verkställig-
heten av pensionsskyddet i så gott som hela den offentliga sektorn. Under 
det första halvåret betalades 2 378 miljoner euro ut i statens pensioner, 105 
miljoner euro i den evangelisk-lutherska kyrkans pensioner och 52 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 i detta meddelande är oreviderade. 

Resultaträkning, marknadsvärde mn euro 
   

     

  1–6/2019 1–6/2018 Ändrings-
% 

2018 

          

Avgiftsinkomst* 2 496 2 540 -1,7 % 5 053 

Pensionsutgift -2 724 -2 591 5,1 % -5 230 

Placeringsverksamhetens nettore-
sultat** 

3 786 375 909,6 % -1 522 

Nettoverksamhetskostnader, av-
skrivningar osv. 

-36 -34 5,7 % -69 

Resultat, marknadsvärde 3 521 290 1116,1 % -1 768 

          

Medlemssamfundens lönesumma* 8 494 8 671 -2,0 % 17 410 

 
 
* Hos en del av arbetsgivarna har anmälningarna till inkomstregistret fördröjts och därför avviker lönesumman och den 
pensionsavgift som faktureras på basis av den från den verkliga. 
 
** Exkl. kostnader för placeringsverksamheten 

 

Nyckeltal 1–6/2019     

 1–6/2019 1–6/2018 
Ändrings-
% 2018 

Beslut om pensioner och förmåner, kommunsektorn 27 344 27 956 -2,2 55 302 

Beslut om pensioner och förmåner, staten 6 080 6 409 -5,1 12 447 

Beslut om pensioner och förmåner, kyrkan 998 988 1,0 1 984 

Beslut om pensioner och förmåner, FPA 285 282 1,1 526 

     

 6/2019 6/2018 
Ändrings-
% 12/2018 

Löpande pensioner, kommunsektorn 409 977 402 001 2,0 406 286 

Löpande pensioner, staten 249 015 253 242 -1,7 251 505 

Löpande pensioner, kyrkan 19 345 19 121 1,2 19 250 
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Löpande pensioner, FPA 5 934 5 951 -0,3 5 945 

     

     

 6/2019 6/2018 
Ändrings-
% 

12/2018 

Antal försäkrade i kommunsektorn (uppskattning)* 545 000 523 000 4,2 535 000 

     
* På grund av införandet av inkomstregistret är antalet försäkrade inte helt jämförbart med året innan. 


