
        1 (2) 
   
   
 28.10.2021  
   
 
 

 

 

Postadress 00087 KEVA | telefon 020 614 21 | www.keva.fi | FO-nummer 0119343-0 

 

Kevas delårsrapport 1.1–30.9.2021 
Bra resultat för Keva 

 
I januari–september uppgick placeringsavkastningen till 12,0 %, dvs. 
7,0 miljarder euro för Keva som ansvarar för finansieringen av 
pensionerna och placeringen av pensionsmedlen i kommunsektorn. I 
slutet av september uppgick placeringarnas marknadsvärde till 64,8 
miljarder euro medan det vid samma tidpunkt i fjol var 54,4 miljarder 
euro. 

Vid utgången av september uppgick avgiftsinkomsten till 4,3 miljarder euro 
medan pensioner i kommunsektorn betalades ut till ett belopp på 4,4 
miljarder euro. Antalet arbetspensionsförsäkrade i kommunsektorn var 
omkring 555 000 i slutet av september. 

Kevas verkställande direktör Timo Kietäväinen konstaterar att 
placeringsresultatet är mycket bra. Uppsvinget på kapitalmarknaden har efter 
coronaraset fortsatt exceptionellt snabbt och starkt tack vare 
centralbankernas och staternas enorma stimulansåtgärder. I och med att 
inflationen accelererar och bland annat Kina bidrar till ökad osäkerhet ökar 
risken och sannolikheten för en rekyl. 

- Kevas reformer har fortskridit bra och den kundrespons vi fått har blivit 
allt bättre och är på en utmärkt nivå. Kevas positiva utveckling belyses 
väl av att vi enligt anseendeundersökningen Luottamus & maine är den 
mest pålitliga aktören i arbetspensionssektorn, säger Kietäväinen. 

Han betonar att det inte är fråga om en enskild undersökning utan Kevas 
verksamhet bedömdes också i en intressentundersökning förra hösten i sin 
helhet vara på en utmärkt nivå. 

Marknadsvärdet av avkastningen på Kevas placeringar var 12,0 % i januari–
september. Avkastningen på kapitalplaceringar (inklusive onoterade aktier) 
var 34,6 %, noterade aktier 15,8 %, hedgefondplaceringar 14,6 %, 
fastighetsplaceringar (inklusive fastighetsfonder) 3,8 % och ränteplaceringar 
1,7 %. 

Den långsiktiga avkastningen på Kevas placeringar är fortfarande på en god 
nivå. Den kumulativa kapitalvägda realavkastningen från fonderingens början 
(1988) fram till rapporteringstidpunkten var 4,4 % per år. Den genomsnittliga 
reala avkastningen utan kapitalvägning var 5,5 % under motsvarande period. 
Den reala avkastningen utan kapitalvägning för de fem senaste åren har varit 
6,2 % och den reala avkastningen för tio år 6,8 %. 

Andelen noterade aktier och aktiefonder av Kevas samtliga 
placeringstillgångar var 39,3 %, andelen ränteplaceringar (inklusive inverkan 
av derivat) 33,7 %. Bland de mindre tillgångsslagen var andelen 
kapitalplaceringar 14,8 %, hedgefonder 6,4 % och fastighetsplaceringar 5,8 
%. 
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Enligt placeringsdirektör Ari Huotari har den grundläggande positiva 
marknadspsykologin utöver centralbankernas frikostiga stöd slutligen backat 
upp kapitalmarknaden även innevarande år trots många orosmoment. 
 
- Men klockan tickar och marknaden får nog återvända till vardagen. Hur 
kraftig rekylen blir och när den infaller är än så länge osäkert, konstaterar 
Huotari. 
 
Statens och kyrkans pensioner och FPA:s personalpensioner 

Keva är Finlands största arbetspensionsaktör och ansvarar för 
verkställigheten av pensionsskyddet i så gott som hela den offentliga sektorn. 
I januari–september betalades 3,7 miljarder euro ut i statens pensioner, 166 
miljoner euro i den evangelisk-lutherska kyrkans pensioner, 81 miljoner euro 
i personalpensioner till Folkpensionsanstalten och 21 miljoner euro i Finlands 
Banks pensioner. Staten, den evangelisk-lutherska kyrkan, FPA och Finlands 
Bank betalar sina egna pensionsutgifter och sin andel av 
verksamhetskostnaderna till Keva. 

 
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. 
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