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Kevan osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2021 
Kevalla vahva tulos 

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta 
vastaavan Kevan sijoitusten tuotto oli tammi-kesäkuussa 9,3 % eli 
5,4 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 
63,3 miljardia euroa, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli 53,2 
miljardia euroa.  

Kevan sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto oli kesäkuussa 9,3 %.  

Pääomasijoitusten (mukaan lukien noteeraamattomat osakkeet) tuotto oli 
20,3 %, noteerattujen osakkeiden 15,2 % ja hedgerahastosijoitusten 9,9 %. 
Kiinteistösijoitusten (mukaan lukien kiinteistörahastot) tuotto oli 1,2 % ja 
korkosijoitusten tuotto oli 0,9 %.    

Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen pitää vuoden ensimmäisen puolis-
kon sijoitustulosta erittäin hyvänä, joskin pandemian aiheuttama romahdus 
pääomamarkkinoilla viime vuoden keväänä hankaloittaa vertailua vuoden ta-
kaiseen verrattuna. Keskuspankkien ja valtioiden vahva elvytys on nostanut 
erityisesti noteerattujen osakkeiden arvostustasoja erittäin korkeaksi. Lähitu-
levaisuudessa markkinoille haasteita asettavat mm. pandemian ja inflaation 
kehittyminen.  

- Kevan jäsenyhteisöjen, kunta-alan palkkasumma on kasvanut merkittävästi, 
5,6 % % vuoden alusta edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, 
mikä on parantanut rahoituskatetta. Tästä syystä rahastoa ei ole tarvinnut 
käyttää arvioitua määrää eläkkeiden maksuun, toteaa Kietäväinen.  

Kietäväinen on tyytyväinen Kevan uudistusten etenemiseen: eläkkeiden rat-
kaisutoiminnot ovat toimineet hyvin, asiakaspalveluja on kehitetty yhdessä 
asiakkaiden kanssa ja asiakas- sekä sidosryhmäpalaute sekä henkilöstön vii-
koittain mitattavat fiilikset ovat olleet hyvällä tasolla. 

Pitkän aikavälin tuotto hyvällä tasolla 

Kevan sijoitusten pitkän aikavälin tuotto on edelleen hyvällä tasolla. Kumula-
tiivinen pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) 
raportointihetkeen oli vuotta kohti 4,4 %. Vastaavan ajanjakson reaalinen 
keskituotto pääomapainottomana oli 5,5 %. Ilman pääomapainotusta viiden 
viimeisimmän vuoden reaalituotto on ollut 6,5 % ja kymmenen vuoden reaali-
tuotto 5,9 %.  

Noteerattujen osakkeiden sekä osakerahastojen osuus Kevan koko sijoitusva-
rallisuudesta oli 40,6 % ja korkosijoitusten 34,6 % (sisältäen johdannaisten 
vaikutuksen). Pienemmistä omaisuuslajeista pääomasijoitusten osuus oli 13,0 
%, hedgerahastojen 6,1 % ja kiinteistösijoitusten 5,8 %.  

Sijoitusmarkkinat ovat alkuvuonna edenneet valtaosin vahvassa myötätuu-
lessa keskuspankkien ja muiden julkisten tahojen puhkuessa tukeaan, toteaa 
sijoitusjohtaja Ari Huotari.  
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- Todellisuudessa haasteet vahvan julkisen tuen luomien korkeiden arvostus-
tasojen osalta ovat edelleen kasvaneet. Ja edelleenkin perusongelmat negatii-
visten korkojen maailmasta siirtymiseen “normaaliin” maailmaan, mikä se on-
kaan, odottavat pitkälti ratkaisuja, Huotari pohtii.    

Valtion, kirkon, Kansaneläkelaitoksen henkilöstön ja Suomen Pankin 
eläkkeet 

Keva on Suomen suurin työeläketoimija ja vastaa julkisen alan eläketurvan 
toimeenpanosta.  

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla maksutuloa kertyi 2,85 miljardia euroa ja 
kunta-alan eläkkeitä maksettiin 2,94 miljardia euroa. Työeläkevakuutettuja 
oli kesäkuun lopussa noin 550 000 henkilöä.  

Valtion eläkkeitä maksettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla 2,4 miljardia 
euroa, evankelis-luterilaisen kirkon eläkkeitä 110 miljoonaa euroa, Kansan-
eläkelaitoksen henkilöstön eläkkeitä 54 miljoonaa euroa ja Suomen Pankin 
eläkkeitä 14 miljoonaa euroa. Valtio, evankelis-luterilainen kirkko, Kela ja 
Suomen Pankki maksavat omat eläkemenonsa ja osuutensa toimintakuluista 
Kevalle.  

 

Lisätietoja:  

Toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 020 614 2201  
Sijoitusjohtaja Ari Huotari, p. 020 614 2205  
Talousjohtaja Tom Kåla, p. 020 614 2211  

 

Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. 
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Markkina-arvoinen tuloslaskelma milj.€   
    
 1-6/2021 1-6/2020 2020 
    
Maksutulo 2 853 2 686 5 459 
Eläkemeno -2 936 -2 846 -5 728 
Sijoitustoiminnan nettotulos* 5 434 -2 629 2 652 
Nettotoimintakulut, poistot ym. -37 -34 -74 
Markkina-arvoinen tulos 5 314 -2 823 2 310 
    
Kevan jäsenyhteisöjen palkkasumma 9 728 9 207 18 487 
    
* ilman sijoitustoiminnan kuluja 

 

 Avainlukuja 1-6/2021  
 

1-6/2021 1-6/2020 Muutos-% 2020 
Eläke- ja etuuspäätökset, kunta-ala 27 677 27 926 -0,9 52 850 
Eläke- ja etuuspäätökset, valtio 5 795 6 057 -4,3 1 886 
Eläke- ja etuuspäätökset, kirkko 926 959 -3,4 559 
Eläke- ja etuuspäätökset, Kela 322 298 8,1 

 

Eläke- ja etuuspäätökset, Suomen Pankki* 84 
   

     
 

6/2021 6/2020 Muutos-% 2020 
Maksussa olevat eläkkeet, kunta-ala 422 051 417 234 1,2 418 696 
Maksussa olevat eläkkeet, valtio 239 357 244 560 -2,1 242 145 
Maksussa olevat eläkkeet, kirkko 19 540 19 516 0,1 19 509 
Maksussa olevat eläkkeet, Kela 5 968 5 957 0,2 5 958 
Maksussa olevat eläkkeet, Suomen Pankki* 1 407 

   
     
 

6/2021 6/2020 Muutos-% 2020 
Vakuutettujen lukumäärä, kunta-ala (ar-
vio) 

550 000 522 000 5,4 541 000 
     
     

* Suomen Pankin eläketurvan toimeenpano siirtyi Kevaan 1.1.2021 
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