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Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2010
Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate
Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suosituksen 54 mukaisesti
ja julkaistaan toimintakertomuksen yhteydessä erillisenä
kertomuksena. Se sisältyy Eläke-Fennian vuosikertomusaineistoon ja on lisäksi saatavilla yhtiön internet-sivustolla
www.elake-fennia.fi.
Eläke-Fennia on työeläkevakuutusyhtiöistä annetun
lain mukainen työeläkevakuutusyhtiö. Sen hallintoa ja
valvontaa säätelevät työeläkevakuutusyhtiöistä annetun
lain lisäksi vakuutusyhtiölaki ja osakeyhtiölaki sekä näiden
nojalla annetut säädökset, määräykset ja ohjeet. Yhtiön
hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallintoneuvosto, hallitus ja
toimitusjohtaja. Työmarkkinajärjestöillä oli tärkeä rooli työeläkelakien säätämisessä 1960-luvun alussa, ja ne ovat nykyään lakisääteisesti mukana työeläkeyhtiöiden hallinnossa.
Eläke-Fennian hallitus on hyväksynyt yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää sekä hyvää hallintotapaa
koskevan ohjeistuksen 25.8.2004. Ohjeistuksen pohjana
olivat alun perin 1.7.2004 voimaan tulleet listayhtiöiden
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevat suositukset.
Eläke-Fennian hallitus on viimeksi 26.1.2009 hyväksynyt mainittuun ohjeistukseen muutoksia, jotka johtuivat
1.1.2009 voimaan tulleesta Suomen listayhtiöiden uudistetusta hallinnointikoodista. Listayhtiöiden hallinnointikoodin 1.10.2010 voimaan tulleiden muutosten perusteella
Eläke-Fennia on julkistanut palkka- ja palkkioselvityksen,
joka on saatavilla yhtiön internet-sivustolla. Koodiin voi
tutustua internetissä osoitteessa www.cgfinland.fi.
Vakuutusyhtiöitä, mukaan lukien työeläkeyhtiöitä,
koskevassa lainsäädännössä on yhtiön johdolle asetettu
vaatimus johtaa yhtiötä luotettavaa hallintoa koskevien
periaatteiden mukaisesti. Nämä periaatteet muotoutuvat käytännön liike-elämässä muun muassa corporate
governance -suositusten kehittyessä. Merkittävää julkista
ja taloudellista valtaa käyttäviltä työeläkevakuutusyhtiöiltä
edellytetään suositusten soveltamista niin laajasti kuin
lainsäädäntö sen mahdollistaa. Työeläkevakuutusyhtiöiden normikehikko on kuitenkin hyvin erilainen listayh
tiöiden normikehikkoon verrattuna. Myös työeläkevakuutusyhtiöiden toiminnan tarkoitus ja ”omistus” eroavat
merkittävästi listayhtiöistä. Siltä osin kuin säädöskehikko
on sama, suosituksia voidaan sellaisenaan noudattaa
edellyttäen, etteivät ne ole työeläkevakuutusyhtiöiden
toiminnan tarkoituksen vastaisia tai ellei keskinäisyydestä

muuta johdu. Eläke-Fennia on työeläkevakuutusyhtiönä
pyrkinyt rakentamaan erityislainsäädännön pohjalta oman
hallinto- ja ohjausjärjestelmänsä soveltuvin osin suosituksia noudattaen. Selvityksen lopussa on erikseen esitetty
perustelut suosituksesta poikkeamiselle.
Osakkaat
Eläke-Fennia on keskinäinen vakuutusyhtiö. Yhtiön osakkaita ovat vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa
oleva työntekijän eläkelain tai yrittäjän eläkelain mukainen
vakuutus. Lisäksi yhtiön osakkaita ovat kunkin työntekijän
eläkelain mukaisen perusvakuutuksen piiriin kuuluvat
vakuutetut sekä takuuosuuden omistajat.
Yhtiökokous
Ylintä päätösvaltaa Eläke-Fenniassa käyttävät osakkaat
yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa on äänioikeus
vakuutuksenottajilla ja takuuosuuden omistajalla. Lisäksi
äänioikeus on kunkin työntekijän eläkelain mukaisen
perusvakuutuksen piiriin kuuluvien vakuutettujen valitsemalla edustajalla.
Yksityiskohtaiset tiedot äänioikeuden määräytymisestä
ja jakautumisesta löytyvät Eläke-Fennian yhtiöjärjestyksestä, joka on julkaistu yhtiön internet-sivustolla.
Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja
tilintarkastajat sekä päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja taseen osoittaman voiton käytöstä. Yhtiökokous
päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen
ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
Lisäksi yhtiökokous päättää hallintoneuvoston jäsenten ja
tilintarkastajien palkkioista sekä muista kokouskutsussa
ilmoitetuista asioista.
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen
toukokuun loppua hallituksen määräämänä aikana. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, jos hallitus tai hallintoneuvosto katsoo sen aiheelliseksi.
Osakkaille annetaan ennen yhtiökokousta lain edellyttämien tietojen lisäksi alan käytännön mukaiset tiedot
siten, kuin hallitus kokouskutsusta päättäessään päättää.
Yhtiökokouskutsu julkaistaan viimeistään kaksi viikkoa
ennen kokousta vähintään kahdessa Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä, joista toinen on ruotsinkielinen,
sekä yhtiön internet-sivustolla.
Eläke-Fennian varsinainen yhtiökokous pidettiin
viimeksi 19.4.2010.
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Hallintoneuvosto
Eläke-Fennialla on työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain
mukainen hallintoneuvosto.
Yhtiökokous valitsee hallintoneuvostoon 28 jäsentä
kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain jäsenistä on erovuorossa enintään kymmenen. Hallintoneuvoston jäsenistä seitsemän valitaan keskeisten työnantajia
edustavien keskusjärjestöjen ja seitsemän keskeisten
palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen nimeämistä
ehdokkaista. Hallintoneuvosto valitsee kalenterivuodeksi
kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista toisen on oltava vakuutettujen edustajien
ehdottama henkilö. Hallintoneuvosto voi valita useamman
kuin yhden varapuheenjohtajan, jolloin yksi varapuheenjohtajista on valittava ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.
Mikäli hallintoneuvoston puheenjohtajaksi ei ole valittu
vakuutettujen edustajien ehdottamaa henkilöä, tämä valitaan ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Eläke-Fennian
hallintoneuvoston jäsenet esitellään selvityksen lopussa.
Hallintoneuvoston työjärjestyksessä kuvataan hallinto
neuvoston kokoonpano, tehtävät ja hallintoneuvoston
kokouksen järjestämiseen liittyvät asiat.
Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja
toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa. Hallintoneuvoston tehtävät on lueteltu laissa ja yhtiöjärjestyksessä.
Hallintoneuvostolle ei voida antaa muita tehtäviä kuin ne,
jotka laissa on mainittu.
Hallintoneuvosto kokoontui kaksi kertaa vuonna 2010.
Kokouksiin osallistui keskimäärin 70 prosenttia jäsenistä.
Yhtiökokouksen päätökseen perustuen hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkiot olivat puheenjohtajalle 4 500
euroa, varapuheenjohtajille 3 000 euroa ja jäsenille
1 800 euroa. Kokouspalkkio oli 400 euroa kokoukselta.
Hallintoneuvoston vaalivaliokunta
Hallintoneuvosto valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan
hallintoneuvoston vaalivaliokunnan, johon kuuluu neljä
hallintoneuvoston ja kaksi hallituksen jäsentä. Jäsenistä
puolet valitaan vakuutuksenottajien ja puolet vakuutettujen hallintoneuvostoedustajien ehdottamista henkilöistä.
Hallintoneuvosto valitsee vaalivaliokunnalle sen jäsenistä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista toiseksi on
valittava vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö.
Hallintoneuvosto päättää vaalivaliokunnan jäsenille maksettavan palkkion.
Vaalivaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokouk
selle ehdotus hallintoneuvoston jäsenten valinnasta ja
palkkioista sekä hallintoneuvostolle ehdotus hallituksen
jäsenten valinnasta ja palkkioista. Tarkemmat määräykset
vaalivaliokunnasta on annettu yhtiöjärjestyksessä.
Hallintoneuvosto valitsi 23.11.2010 vaalivaliokunnan
jäsenet kalenterivuodeksi 2011.Vakuutuksenottajien
ehdottamina jäseninä valittiin uudelleen Eläke-Fennian
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hallituksesta kauppaneuvos Eero Lehti sekä hallintoneuvostosta toimitusjohtaja Klaus Saarikallio ja Oy Odensö
Ab:n hallituksen puheenjohtaja Taisto Lehti. Vakuutettujen ehdottamina jäseninä vaalivaliokuntaan valittiin
uudelleen Eläke-Fennian hallituksesta puheenjohtaja
Antti Rinne sekä hallintoneuvostosta puheenjohtaja
Pertti Porokari ja johtaja Marjaana Valkonen. Vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Taisto Lehti ja vara
puheenjohtajaksi Marjaana Valkonen.
Vaalivaliokunta kokoontui kaksi kertaa vuonna 2010.
Kokouksiin osallistui keskimäärin 75 prosenttia jäsenistä.
Hallintoneuvoston päätökseen perustuen vaalivaliokunnan
puheenjohtajalle maksettiin kokouspalkkiona 500 euroa
kokoukselta, varapuheenjohtajalle 400 euroa kokoukselta
ja jäsenille 300 euroa kokoukselta.
Hallitus
Hallituksen valintamenettely ja kokoonpano perustuvat
lainsäädäntöön. Eläke-Fennian hallitukseen kuuluu kymmenen varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallinto
neuvosto valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain enintään
neljä varsinaista jäsentä on erovuorossa. Hallituksen
jäsenistä kolme varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen valitaan keskeisten työnantajakeskusjärjestöjen ehdottamista
henkilöistä ja kolme varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen
keskeisten palkansaajakeskusjärjestöjen ehdottamista
henkilöistä. Hallitus valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,
joista toisen tulee olla vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö. Hallitus voi valita useamman kuin yhden
varapuheenjohtajan, jolloin yksi varapuheenjohtajista
on valittava ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Mikäli
hallituksen puheenjohtajaksi ei ole valittu vakuutettujen
edustajien ehdottamaa henkilöä, tämä valitaan ensim
mäiseksi varapuheenjohtajaksi.
Hallituksen kokoonpanosta ja jäsenten kelpoisuusehdoista on säädetty laissa. Lain mukaan hallituksen
jäsenen on oltava hyvämaineinen ja hänellä on oltava
hyvä työeläkevakuutuksen tuntemus. Hallituksessa on
lisäksi oltava hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemus.
Lisäksi laissa on asetettu erityisiä kelpoisuusvaatimuksia,
joilla rajoitetaan hallituksen jäsenten sidonnaisuuksia
toisiin yrityksiin. Hallituksen puheenjohtajan ja kahden
kolmasosan muista hallituksen jäsenistä on oltava henkilöitä, jotka eivät ole yhtiön tai laissa lueteltujen muiden
finanssilaitosten palveluksessa, toimitusjohtajana tai
hallintoelimen jäseniä. Yhtiön on toimitettava Finanssivalvonnalle määräysten mukainen selvitys hallituksen
jäsenen kelpoisuudesta (luotettavuus ja sopivuus) ja siitä,
että laissa asetetut sidonnaisuutta rajoittavat vaatimukset
täyttyvät. Eläke-Fennian hallituksen jäsenet esitellään
selvityksen lopussa.
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Julkaistu 18.4.2011

96

Eläke-Fennia 2010 | Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta pääsääntöisesti kerran kuussa ja on päätösvaltainen, kun
yli puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen tulee
yhdessä toimitusjohtajan kanssa johtaa yhtiötä ammattitaitoisesti, terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden sekä
luotettavaa hallintoa koskevien periaatteiden mukaisesti.
Yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön
etua. Hallituksen yleisenä tehtävänä on huolehtia yhtiön
hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.
Hallitus vastaa siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon
valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitukselle
kuuluvat periaatteessa kaikki ne tehtävät, joita ei laissa
tai yhtiöjärjestyksessä ole määrätty yhtiön muulle elimelle
tai jotka niiden luonteen johdosta eivät kuulu muiden
elinten toimivallan piiriin.
Hallituksen työjärjestyksessä kuvataan ja ohjeistetaan
hallituksen käytännön työskentelyä. Työjärjestyksessä
kuvataan hallituksen keskeiset tehtävät, toimintaperiaatteet, kokouskäytännöt ja kokouksissa käsiteltävät raportit
ja katsaukset sekä valiokuntien tehtävät ja kokoonpanot.
Yhtiöjärjestyksessä ja hallituksen työjärjestyksessä on
lueteltu Eläke-Fennian hallitukselle edellä esitetyn lisäksi
kuuluvat tehtävät. Näitä ovat:
• toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen,
varatoimitusjohtajan, vakuutusmatemaatikon
ja johtajien nimittäminen ja erottaminen
• yhtiökokouksen koollekutsumisesta päättäminen
• yhtiön tavoitteesta ja strategiasta päättäminen
• yhtiön organisaation päälinjoista päättäminen
• tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatiminen
• yhtiön sijoitussuunnitelmasta ja siihen liittyvistä
päätösvaltuuksista päättäminen
• yhtiön sijoitustoiminnasta, siltä osin kuin
sitä ei ole delegoitu, päättäminen
• huolehtia siitä, että yhtiöllä on sen toiminnan laatuun
ja laajuuteen nähden riittävä sisäinen valvonta ja
riittävät riskienhallintajärjestelmät
• yhtiön koko toimintaa koskevan riskienhallinta
suunnitelman hyväksyminen
• arvioida vuosittain, onko yhtiön sisäinen valvonta asianmukaisesti järjestetty
• henkilöstön palkitsemisjärjestelmistä päättäminen
• yhtiön neuvottelukuntien sääntöjen vahvistamisesta,
jäsenten valinnasta ja jäsenten palkkioista päättäminen.
Hallitus arvioi omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan
kerran vuodessa tavoitteenaan hallitustyöskentelyn kehittäminen ja parantaminen.
Eläke-Fennian hallitus kokoontui vuonna 2010 yksitoista kertaa. Kokouksiin osallistui keskimäärin 98 pro
senttia jäsenistä. Hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti
hallituksen jäsenille maksettiin vuosipalkkioina puheenjohtajalle 20 000 euroa, varapuheenjohtajille 16 000
euroa, varsinaisille jäsenille 10 000 euroa ja varajäsenille
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7 000 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksettiin kokouspalkkiota 400 euroa kokoukselta sekä jäsenille ja varajäsenille 350 euroa kokoukselta.
Hallituksen valiokunnat
Hallituksen apuna toimivat nimitys- ja palkitsemisvalio
kunta sekä tarkastusvaliokunta. Valiokunnat tekevät
hallitukselle esityksiä ja selvityksiä niille määrätyistä
tehtävistä. Valiokunnilla ei ole päätösvaltaa. Valiokuntien
tehtävät määritellään hallituksen työjärjestyksessä.
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan muodostavat hallituksen työjärjestyksen mukaisesti hallituksen puheenjohtaja
ja varapuheenjohtajat, jotka hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan.
Valiokunnan tehtävänä on yhtiön toimitusjohtajan ja
hänen sijaisensa sekä yhtiön hallituksen nimittämien
johtajien palkitsemis- ja nimittämisasioiden valmistelu,
suunnittelu ja kehittäminen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esitykset tuodaan hallituksen päätettäviksi.
Vuonna 2010 nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajana toimi Eläke-Fennian hallituksen
puheenjohtaja Pekka Sairanen ja jäseninä hallituksen
varapuheenjohtajat Timo Vallittu ja Heimo Aho. Nimitysja palkitsemisvaliokunta kokoontui viisi kertaa, ja jäsenten
osallistumisprosentti oli 100. Hallintoneuvoston päätöksen
mukaisesti nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista
maksettiin kokouspalkkiota hallituksen puheenjohtajalle
ja varapuheenjohtajille 400 euroa kokoukselta.
Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokuntaan kuuluu hallituksen työjärjestyksen
mukaisesti kolme hallituksen keskuudestaan valitsemaa
jäsentä, joista yksi valitaan työnantajia edustavien keskus
järjestöjen ja yksi palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen edustamista hallituksen jäsenistä ja yksi muista
hallituksen jäsenistä. Valiokunnan jäseneksi ei voida
valita hallituksen puheenjohtajistoon kuuluvaa henkilöä.
Hallitus määrää valiokunnalle puheenjohtajan.
Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on yhtiön taloudelli
sen tilanteen, taloudellisen raportoinnin sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden ja asianmukaisuuden seuranta sekä sisäisen tarkastuksen suunnitelmien
ja raporttien käsittely. Valiokunta raportoi hallitukselle.
Vuonna 2010 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana
toimi varatoimitusjohtaja Heikki Ropponen ja jäseninä
toiminnanjohtaja Heikki Kauppi ja hallituksen puheen
johtaja Olavi Nieminen. Tarkastusvaliokunta kokoontui
6 kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti oli 94. Hallinto
neuvoston päätöksen mukaisesti tarkastusvaliokunnan
kokouksista maksettiin kokouspalkkiota valiokunnan
jäsenille 350 euroa kokoukselta.
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Tilintarkastajat
Eläke-Fennian varsinainen yhtiökokous valitsi vuonna
2010 yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi KHT Per-Olof
Johanssonin ja KHT Ulla Nykyn ja varatilintarkastajiksi
KHT Tuija Korpelaisen ja KHT Pekka Hietalan. Yhtiö
maksoi palkkiota tilintarkastuksesta 174 332 euroa ja
tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista palkkiona
Ernst & Young Oy:lle 6 442 euroa.
Johto
Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen nimittää
hallitus. Toimitusjohtajan sijainen toimii toimitusjohtajana
silloin, kun toimitusjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäväänsä. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa
hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on
lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen
jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien
hoitamiseksi.
Toimitusjohtajan on lain mukaan oltava hyvämaineinen
ja hänellä on oltava hyvä työeläkevakuutustoiminnan,
sijoitustoiminnan ja liikkeenjohdon tuntemus. Toimitusjohtaja ei saa olla yhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen
jäsen. Laissa on lisäksi eräitä muita toimitusjohtajaa
koskevia erityisvaatimuksia.
Eläke-Fennian toimitusjohtajana toimii filosofian
maisteri, SHV Lasse Heiniö (s. 1951). Heiniö on Fennian
hallituksen varajäsen, Työeläkevakuuttajat TELA ry:n
hallituksen jäsen ja AEIP:n hallituksen jäsen. Hän on ollut
Eläke-Fennian toimitusjohtaja 1.6.2001 alkaen.
Johtoryhmä ja sijoituskomitea
Hallituksen nimittämistä johtajista muodostuva johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa
toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa. Johtoryhmä
on mukana muun muassa yhtiön strategiaan, budjetointiin ja organisaatioon liittyvien asioiden valmistelussa
hallitukselle.
Sijoituskomiteassa käsitellään keskeiset toimitusjohtajan päätettäviksi tulevat sijoitusasiat sekä valmistellaan
hallituksen päätettäviksi tulevat sijoitusten päätösesitykset
ja sijoitussuunnitelma.
Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin
liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
Eläke-Fennian taloudelliset raportit on laadittu työeläkevakuutusyhtiön kirjanpitoa ja tilinpäätöstä säätelevän
kirjanpitolain ja -asetuksen sekä osake- ja vakuutusyhtiölain mukaisesti. Taloudellisessa raportoinnissa on noudatettu työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain määräyksiä,
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sosiaali- ja terveysministeriön asetusta vakuutusyhtiön
tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä sekä sosiaalija terveysministeriön ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja
ohjeita.
Eläke-Fennia julkaisee Finanssivalvonnan määräyksien
ja ohjeiden edellyttämän tilinpäätöksen ja puolivuosit
taisen osavuosiraportin. Lisäksi Eläke-Fennia julkaisee
tulostiedotteen ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosi
neljännekseltä.
Eläke-Fennian kokonaisriskiaseman ja riskinkanto
kyvyn arvioinnissa keskeisimmät tunnusluvut ovat
toimintapääoman määrä suhteessa vastuuvelkaan
(vakavaraisuusaste) ja toimintapääoman määrä suhteessa
säännösten mukaiseen vakavaraisuusrajaan (vakavaraisuusasema). Muut taloudellisen raportoinnin kannalta
merkittävimmät erät ovat vastuuvelan tuottovaade, sijoitusten arvostus ja sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin.
Eläke-Fennian hallituksella on kokonaisvastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä
sisäisen valvonnan tilan vuotuisesta arvioinnista. Tämä
arvio perustuu yhtiön sisäisen tarkastuksen laatimaan
selvitykseen. Hallitus on hyväksynyt vuosittain yhtiön
ohjaamiseen liittyvän riskienhallintasuunnitelman sekä
sijoituslinjan riskienhallintasuunnitelman ja seurannut
näissä molemmissa suunnitelmissa esitettyjen hallin
nointitoimien edistymistä saamiensa raporttien ja väli
selvityksen avulla.
Hallitus hyväksyy vuosittain samaten osana sijoitussuunnitelmaa lain eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan
laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta tarkoittaman
todellisen riskin mukaisen luokittelun perusteet. Oikeudelliseen ja todelliseen riskin mukaiseen luokitteluun
perustuvia vakavaraisuusrajoja viikoittain seuraava
controller-toiminto raportoi niistä hallitukselle puolivuosittain virallisen raportoinnin osana. Myös luokittelukriteerit
tarkistetaan puolivuosittain, ja tulokset raportoidaan
sijoituskomitean kautta hallitukselle. Uusien sijoitusten
luokittelut raportoidaan kuukausittain tai tarvittaessa
sijoituskomitealle.
Riskienhallintayksikkö on raportoinut yhtiön riskien
hallintasuunnitelman toteutuksesta vuosittain hallitukselle
ja yhtiön johtoryhmälle.
Riskien systemaattista arviointia, mittaamista, valvontaa ja raportointia sijoituslinjasta riippumattoman tahon
toimesta suoritetaan kokonaisriskiaseman (vakavaraisuus, allokaatio, sijoitustuotot ja -kulut, kate, limiitit)
sekä omaisuuslajikohtaisten tuottojen ja riskien osalta
controller-toiminnossa sekä sijoituslinjan liikekulujen ja
täsmäytysten osalta talousjohdossa ja talouspalveluissa
ja vakuutusteknisten riskien osalta vakuutustekniikassa.
Yhtiön hallitukselle raportoidaan pääsääntöisesti kuukausittain sijoitustoiminnan tavoitteesta ja toteumasta,
tuloksesta, tuottokontribuutioista, sijoitusjakaumasta,
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vakavaraisuus- ja kateasemasta, riskeistä, omaisuus
lajikohtaisista riskeistä, johdannaisista ja niiden käyttöasteesta sekä compliancesta. Neljännesvuosittain hallitukselle raportoidaan suurimmat riskikeskittymät. Johdolle
raportoidaan viikoittain, tarvittaessa jopa päivittäin, tulos,
vakavaraisuus- ja kateasema sekä niiden herkkyys, sijoitustoiminnan tuotot ja sijoitusjakauma. Omaisuuslajikohtaisista riskeistä ja tuotoista, mukaan lukien johdannaiset,
raportoidaan viikoittain salkunhoitajille ja sijoituskomitean
jäsenille. Lisäksi raportoidaan päivittäin johdannaispositiot ja tiettyjä riskilukuja salkunhoitajille. Pääomamarkkinainstrumenttien markkina-arvostaminen tehdään
controller-toiminnossa perustuen tuoreimpiin käytössä
oleviin noteerauksiin. Noteeraamattomien osakkeiden,
pääomarahastojen ja kiinteistörahastojen osalta controllertoiminto varmistaa, että markkina-arvot on hinnoiteltu
sovittujen periaatteiden mukaisesti.
Eläke-Fennian sijoituskomitea seuraa sijoitustoimin
nan finanssi- ja toimintoriskejä. Sijoituskomiteassa
käsiteltävästä riskiraportoinnista vastaa controller-toiminto
toimintapääoman, katteen, tuottojen ja allokaation sekä
pääomamarkkinavälineiden omaisuuslajikohtaisten operatiivisten riskiraporttien ja omaisuuslajianalyysien osalta.
Kiinteistösijoitukset vastaa kiinteistöjen ja yritysrahoituslainojen riskiraportoinnista.
Vuodesta 2009 yhtiössä on ollut compliance-toiminto,
joka on integroitu osaksi organisaatiota siten, että organi
saation eri osiin on nimetty henkilöt, jotka vastaavat
compliance-toiminnan edellyttämistä toimenpiteistä sekä
niiden raportoimisesta.
Yhtiön liikekirjanpitoon on tehty tilikauden jaksotukset, ja pääkirjanpidon tiedot täsmäävät osakirjanpidon
järjestelmiin. Tilivuoden aikana täsmäytykset tehdään
kuukausittain. Taloudellisesta raportoinnista on yhtiössä
ajantasaiset prosessikuvaukset ja työohjeet. Työtapoja
on uudistettu vähentämällä manuaalisia tekoprosesseja,
automatisoimalla prosesseja ja rakentamalla täsmäytystiedostoja.
Tarkka vastuuvelka lasketaan vuosittain. Vuoden
aikana vastuuvelan kehittymistä ennustetaan työsuhde
rekisteristä tehtyjen kantapoimintojen, Eläketurvakeskuksen ennusteiden ja vakuutusteknisten analyysien avulla.
Eläke-Fennian taloudelliseen raportointiin liittyvät
operatiiviset riskit kartoitetaan säännöllisesti. Tunnistettujen riskien vaikutusten merkittävyyttä ja toteutumisen
todennäköisyyttä arvioidaan riskikohtaisesti.
Yhtiössä on sisäinen tarkastus, joka on ollut toimitusjohtajan alainen ja raportoinut suoraan hallitukselle.
Hallituksen tekemän päätöksen mukaan riskienhallinta
ja sisäinen tarkastus on organisoitu uudelleen 15.2.2011
alkaen. Riskienhallinta on siirtynyt taloudesta ja HR:stä
vastaavan johtajan alaisuuteen riskienhallinta- ja controller-toiminnon vastuulle. Riskienhallinta ja controller-
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toiminto raportoivat yhtiön riskienhallintasuunnitelman
toteutuksesta vuosittain hallitukselle ja yhtiön johtoryhmälle. Samassa yhteydessä sisäinen tarkastus on siirtynyt yhtiön vakuutusmatemaatikon alaisuuteen. Sisäisen
tarkastuksen organisaatioasema, tehtäväalueet, vastuu
ja toimivalta määritellään hallituksen hyväksymässä toimintaohjeessa. Eläke-Fennian hallitus hyväksyy vuosittain
sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman.
Selvitys listayhtiöiden hallinnointikoodin
suosituksista poikkeamiselle
Eläke-Fennia noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010 työeläkevakuutusyhtiölle soveltuvin osin. Poikkeaminen hallinnointikoodin
suosituksista perustuu pääosin työeläkevakuutusyhtiöitä
koskevaan lainsäädäntöön. Eläke-Fennia poikkeaa hallinnointikoodin suosituksista seuraavilta osin:
• S
 uositus 1:
Yhtiökokouskutsu julkaistaan Eläke-Fennian yhtiöjärjestyksen mukaan kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta
kahdessa Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä,
joista toinen on ruotsinkielinen.
• S
 uositukset 4, 8, 11 ja 12:
Työeläkevakuutusyhtiöstä annetun lain (TVYL) mukaan
hallituksen jäsenten valinta ei tapahdu yhtiökokouk-
sessa, vaan valinta suoritetaan yhtiöjärjestyksen
mukaisin menettelytavoin hallintoneuvostossa.
Työeläkevakuutusyhtiön hallituksen kokoonpanosta
on laissa ja yhtiöjärjestyksessä erityisiä määräyksiä.
Toisaalta vaalivaliokunnan yhtiökokoukselle tekemä
esitys hallintoneuvoston jäsenten valinnasta esitetään yhtiökokouskutsussa. Myös hallintoneuvoston
kokoonpanosta on laissa ja yhtiöjärjestyksessä erityisiä
määräyksiä, jotka selostetaan yhtiökokouskutsussa.
• S
 uositus 10:
Eläke-Fennian yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen
jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Yhtiön toiminnan
tarkoitus ja hallituksen jäsenten valintamenettelyn lakisääteisyys tukevat sitä, että toimikausi on yli vuoden.
Hallituksen puheenjohtajisto valitaan kalenterivuodeksi
kerrallaan.
• S
 uositukset 9, 14, 15, 26, 29 ja 32:
Työeläkevakuutusyhtiön hallituksen ja sen valiokuntien
riippumattomien jäsenten määrä ja riippumattomuuden arviointi perustuvat lainsäädäntöön. Työeläke
vakuutusyhtiön hallituksen kokoonpanosta ja jäsenten
kelpoisuusehdoista on säädetty laissa (TVYL). Lisäksi
laissa on asetettu erityisiä kelpoisuusvaatimuksia, joilla
rajoitetaan hallituksen jäsenten sidonnaisuuksia toisiin
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• Suositukset 30 ja 33:
Eläke-Fennian hallituksen nimitys- ja palkitsemis
valiokunnan tehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä, eikä tehtäviin kuulu hallituksen jäseniä
koskevien nimitys- ja palkitsemisasioiden valmistelu,
vaan tämä tehtävä kuuluu lain mukaan yhtiön vaali
valiokunnalle.
• Suositukset 16, 35, 38 ja 41:
Hallituksen jäsenen ja hänen määräysvaltayhteisöjensä ja vastaavasti toimitusjohtajan ja johtoryhmän
osakeomistuksia ei voida ilmoittaa, koska keskinäisellä
työeläkevakuutusyhtiöllä ei ole osakkeita.
• Suositus 40:
Hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista
palkkioista ja niiden määräytymisperusteista ei päätä
yhtiökokous, vaan päätöksen tekee lain mukaan
hallintoneuvosto, jolle vaalivaliokunta tekee asiasta
esityksen.
• Suositukset 42, 44–46:
Ei voida noudattaa osakepalkitsemisen osalta, koska
keskinäisellä työeläkevakuutusyhtiöllä ei ole osakkeita.
• Suositus 51:
Eläke-Fennia noudattaa sisäpiiriohjetta keskinäiseen
työeläkevakuutusyhtiöön soveltuvin osin.
• Suositus 55:
Suositusta informaation esittämisestä noudatetaan
edellä mainituin poikkeuksin työeläkevakuutusyhtiöön
soveltuvin osin.
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yrityksiin. Eläke-Fennian on toimitettava Finanssi
valvonnalle määräysten mukainen selvitys hallituksen
jäsenen kelpoisuudesta (luotettavuus ja sopivuus) ja
siitä, että laissa asetetut sidonnaisuutta rajoittavat
vaatimukset täyttyvät. Eläke-Fennian hallituksen jäse
ninä voi olla sellaisia henkilöitä, jotka ovat Eläke-Fennian
merkittävien asiakasyritysten toimivaan johtoon tai hallintoon kuuluvia henkilöitä. Tämä liittyy Eläke-Fennian
keskinäiseen yhtiömuotoon. Hallintoelinten jäsenistä on
annettu tarkemmat tiedot erikseen.
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Hallitus
Puheenjohtaja:
Pekka Sairanen
s. 1957, kauppatieteiden maisteri
hallituksen puheenjohtaja, Domus Yhtiöt Oy
Varapuheenjohtajat:
Timo Vallittu
s. 1953, kansakoulu
puheenjohtaja,
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry
palkansaajajärjestöjen edustaja
Heimo Aho
s. 1949, diplomiekonomi, kauppaneuvos
hallituksen puheenjohtaja, SKS Group Oy
ja SKS Group:n tytäryhtiöt
työnantajajärjestöjen edustaja

Antti Kuljukka
s. 1961, valtiotieteiden maisteri, eMBA
toimitusjohtaja, Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Fennia
Reija Lilja
s. 1954, Ph.D., The London School
of Economics and Political Science
(kansantaloustiede)
tutkimusjohtaja, Palkansaajien tutkimuslaitos
Rauno Mattila
s. 1946, teknikko, teollisuusneuvos
hallituksen puheenjohtaja, Trafotek Oy,
Teknoware Oy ja Teknopower Oy
työnantajajärjestöjen edustaja

Hallintoneuvosto
Puheenjohtaja:

Muut työmarkkinajärjestöjen
edustajat:
Jukka Ahtela
s. 1952, varatuomari, ekonomi
johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
työnantajajärjestöjen edustaja
Heikki Kauppi
s. 1955, diplomi-insinööri
toiminnanjohtaja,
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry
palkansaajajärjestöjen edustaja
Antti Rinne
s. 1962, oikeustieteen kandidaatti
puheenjohtaja, Ammattiliitto Pro
palkansaajajärjestöjen edustaja
Heikki Ropponen
s. 1948, oikeustieteen kandidaatti,
kauppatieteiden maisteri
varatoimitusjohtaja, Kaupan Liitto ry
työnantajajärjestöjen edustaja
Hallituksen muut jäsenet:
Eero Lehti
s. 1944, valtiotieteiden maisteri,
kauppaneuvos, kunniatohtori
(Vaasan yliopisto)
kansanedustaja, Taloustutkimus Oy:n
hallituksen puheenjohtaja
Olavi Nieminen
s. 1952, optikko, hakanomi
hallituksen puheenjohtaja,
Piiloset by Finnsusp Oy
Ralf Wickström
s. 1949, kauppaopisto, VTS,
vakuutusneuvos
hallituksen puheenjohtaja,
Lähivakuutus osk
Varajäsenet:
Nikolas Elomaa
s. 1968, oikeustieteen kandidaatti
edunvalvontajohtaja, Suomen Ammatti
liittojen Keskusjärjestö SAK ry
palkansaajajärjestöjen edustaja

Taisto Lehti, s. 1954
hallituksen puheenjohtaja
Oy Odensö Ab
Varapuheenjohtajat:
Marjaana Valkonen, s. 1952
1. varapuheenjohtaja
johtaja
Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestö SAK ry
Klaus Saarikallio, s. 1955
toimitusjohtaja
Normek Oy
Työnantajajärjestöjen
edustajat:
Jyrki Kaskinen, s. 1961
hallituksen puheenjohtaja
Respicio Oy
Heikki Nikku, s. 1956
toimitusjohtaja
Logica Suomi Oy
Marja Rantanen, s. 1943
toimitusjohtaja
Lahden Lounaspörssi Oy
Jukka Tikka, s. 1953
toimitusjohtaja
Länsi-Savo Oy
Pentti Virtanen, s.1964
toimitusjohtaja
FSP Finnish Steel Painting Oy
Kalevi Vuorisalo, s. 1945
teollisuusneuvos
Teknikum Yhtiöt Oy
Palkansaajajärjestöjen
edustajat:
Timo Korpijärvi, s. 1962
viestintäpäällikkö
Metallityöväen Liitto ry
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Håkan Nystrand, s. 1955
puheenjohtaja
METO - Metsäalan Asiantuntijat ry
Markku Palokangas, s. 1957
teollisuussektorin johtaja
Ammattiliitto Pro
Tuula A. Paunonen, s. 1955
pääkirjanpitäjä
Länsi-Savo Oy
Pertti Porokari, s. 1964
puheenjohtaja
Uusi Insinööriliitto UIL ry
Anssi Vuorio, s. 1965
johtaja
Ammattiliitto Pro
Hallintoneuvoston
muut jäsenet:
Kaj Ericsson, s. 1943
sijoitusneuvoston jäsen
Harry Schaumans Stiftelse
Oiva Iisakka, s. 1956
toimitusjohtaja
Nooa Säästöpankki Oy
Tauno Jalonen, s. 1945
toimitusjohtaja
Suomen Yrittäjien Sypoint Oy
Pentti Jussila, s. 1949
johtaja
Kuljetusliike I Lehtonen Oy
Pertti Karjalainen, s. 1969
toimitusjohtaja
Attendo Oy
Jari Kostamo, s. 1957
toimitusjohtaja
MDC Group Oy
Tauno Maksniemi, s. 1959
toimitusjohtaja
RTK-Palvelu Oy
Erkki Moisander, s. 1953
toimitusjohtaja
Lähivakuutus-ryhmän Keskusliitto ry
Lasse Murto, s. 1943
professori
A-klinikkasäätiö
Lasse Savonen, s. 1951
kauppaneuvos
Stefan Wentjärvi, s. 1967
toimitusjohtaja
Blue1 Oy
Jarkko Wuorinen, s. 1951
toimitusjohtaja
Savonlinnan Viisaudenhammas Oy

