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Kevas delårsrapport 1.1–30.6.2022 
Kevas placeringar på minus i likhet med marknaden 

I januari–juni var placeringsavkastningen -6,0 % för Keva som 
ansvarar för finansieringen av pensionerna och placeringen av 
pensionsmedlen i kommunsektorn. I slutet av juni uppgick 
placeringarnas marknadsvärde till 62,5 miljarder euro. Vid 

motsvarande tidpunkt i fjol var marknadsvärdet 63,3 miljarder euro.  

Marknadsvärdet av avkastningen på Kevas placeringar var -6,0 % i januari–
juni. Avkastningen på kapitalplaceringar var 7,5 % och på hedgefonder 6,1 % 

medan avkastningen på fastighetsplaceringar (inklusive fastighetsfonder) var 
3,3 %. Avkastningen på ränteplaceringar var -8,6 % och på noterade aktier -
12,6 %. 

Andelen noterade aktier och aktiefonder av Kevas samtliga 

placeringstillgångar var 32,0 % och andelen ränteplaceringar (inklusive 
inverkan av derivat) var 28,9 %. Bland de övriga tillgångsslagen var andelen 
kapitalplaceringar 19,0 %, hedgefonder 7,4 % och fastighetsplaceringar 7,1 
%.  

Verkställande direktör Jaakko Kiander bedömer att värdet av placeringarna 
endast sjunkit måttligt. 

- Kriget i Ukraina och den snabbt accelererande inflationen ledde i början 
av året till ett brant aktiekursfall som skulle ha kunnat leda till ett mycket 
sämre resultat än det som realiserats nu, säger Kiander. 

Finansieringen av pensionerna i kommunsektorn vilar enligt honom 
fortfarande på en stabil grund. 

Den långsiktiga avkastningen på Kevas placeringar har varit mycket bra. Den 
kumulativa kapitalvägda realavkastningen från fonderingens början (1988) 

fram till rapporteringstidpunkten var 3,9 % per år. Den genomsnittliga reala 
avkastningen utan kapitalvägning var 5,1 % under motsvarande period. 
Realavkastningen utan kapitalvägning för de fem senaste åren har varit 2,9 
% och realavkastningen för tio år 5,0 %.  

Enligt placeringsdirektör Ari Huotari prövades placeringsportföljen utöver av 
kursnedgången också av ränteuppgången som sänkte de befintliga 
ränteplaceringarna på minus. 

- Efter slutet av juni har aktiemarknaden å sin sida återhämtat sig 

avsevärt. Trots det är utsikterna för resten av året ändå mycket 
oroväckande, konstaterar Huotari. 
 

Pensioner till personalen hos staten, kyrkan, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank 

Keva är Finlands största arbetspensionsaktör och ansvarar för 

verkställigheten av pensionsskyddet i den offentliga sektorn.  

Under det första halvåret uppgick avgiftsinkomsten till 2,91 miljarder euro 
medan pensioner i kommunsektorn betalades ut till ett belopp på 3,07 
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miljarder euro. Antalet arbetspensionsförsäkrade var omkring 566 000 i slutet 
av juni.  

Under det första halvåret betalades 2,49 miljarder euro ut i statens 
pensioner, 116 miljoner euro i den evangelisk-lutherska kyrkans pensioner, 

56 miljoner euro i personalpensioner till Folkpensionsanstalten och 14 
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 Jaakko Kiander, tfn 020 614 2097  

Placeringsdirektör Ari Huotari, tfn 020 614 2205  
Ekonomidirektör Tom Kåla, tfn 020 614 2211  

Siffrorna i detta meddelande är oreviderade. 

 

 

Resultaträkning, marknadsvärde mn euro   

 1–6/2022 1–6/2021 2021 

    
Avgiftsinkomst 2 911 2 853 5 703 

Pensionsutgifter -3 074 -2 936 -5 915 

Placeringsverksamhetens nettoresultat* -3 976 5 434 9 153 

Nettoverksamhetskostnader, avskrivningar osv. -39 -37 -78 

Resultat, marknadsvärde -4 178 5 314 8 864 

    
Lönesumma för Kevas medlemssamfund 10 068 9 728 19 462 

    
* utan kostnader för placeringsverksamheten    

 

Nyckeltal 1–6/2022     

 1–6/2022 1–6/2021 Ändrings-% 2021 
Beslut om pensioner och förmåner, 
kommunsektorn 26 699 27 677 -3,5 52 705 

Beslut om pensioner och förmåner, staten 5 913 5 795 2,0 11 015 

Beslut om pensioner och förmåner, kyrkan 885 926 -4,4 1 823 

Beslut om pensioner och förmåner, FPA 307 322 -4,7 625 

Beslut om pensioner och förmåner, Finlands 
Bank 74 84 -11,9 151 

     

 6/2022 6/2021 Ändrings-% 2021 

Löpande pensioner, kommunsektorn 426 551 422 051 1,1 423 827 

Löpande pensioner, staten 233 470 239 357 -2,5 237 008 

Löpande pensioner, kyrkan 19 614 19 540 0,4 19 573 

Löpande pensioner, FPA 5 989 5 968 0,4 5 965 

Löpande pensioner, Finlands Bank 1 408 1 407 0,1 1 404 

     

 6/2022 6/2021 Ändrings-% 2021 
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Antal försäkrade i kommunsektorn 
(uppskattning) 566 000 550 000 2,9 560 000 

 


