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Selvityksen taustalla hallinnon läpinäkyvyys

Arvopaperimarkkinayhdistuksen hallinnoimaa hyvän hallinnon 
Corporate Governance -koodia (www.cgfinland.fi) noudate-
taan pitkälti myös työeläkeyhtiöissä. Myös työeläkeyhtiöiden 
hallintoa koskevan lainsäädännönperusteluissa (HE 76/2006) 
viitataan tämän koodin noudattamiseen toteamalla mm.: 
”Työeläkevakuutusyhtiöiden hallintomallia on nyt syytä nyky-
aikaistaa vastaamaan paremmin muuta yhteisöoikeutta, kuten 
suurten pörssiyhtiöiden hallinnon rakennetta, käyttämällä
hyväksi ns. corporate governance -suosituksia, joiden pohjalta 
yleensäkin pyritään suurten yhtiöiden hallinto nykyisin muo-
dostamaan”. 

Yhtiön on mainitun hyvän hallinnon periaatteiden mukaan 
annettava toimintakertomuksen yhteydessä selvitys hal-
linto- ja ohjausjärjestelmästään erillisenä kertomuksena. 
Eläkevakuutus-osakeyhtiö Veritas (myöhemmin myös ”Veritas 
Eläkevakuutus”) noudattaa hyvän hallinnon em. koodistoa 
kaikilta työeläkeyhtiön toimintaan soveltuvin osin. Siltä osin 
kuin noudattaminen ei ole mahdollista alan erityispiirteiden 
tai toimintaa ohjaavan lainsäädännön johdosta, mainitaan siitä 
erikseen (poikkeamat lueteltu liitteessä 2).

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä käsitellään vuosittain 
hallituksen tarkastusvaliokunnassa ja säilytetään yhtiön inter-
netsivuilla vähintään viisi vuotta.

Yhtiön johto ja hallinto
Työeläkevakuutusyhtiö Veritas Eläkevakuutus on noteeraama-
ton osakeyhtiö. Sen keskeiset hallintoelimet ovat yhtiökokous, 
hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Veritas Eläkeva-
kuutuksen hallinto ja johto perustuvat työeläkeyhtiöiden, 
vakuutusyhtiöiden ja osakeyhtiöiden hallintoa koskevaan 
lainsäädäntöön sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen. Lisäksi Veritas 
Eläkevakuutus noudattaa soveltuvin osin Arvopaperimarkki-
nayhdistyksen hallinnoimaa listayhtiöiden hallinnointikoodia, 
joka on saatavissa Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosi-
vuilta.

Veritas Eläkevakuutuksen hyvän hallintotavan (Corporate 
Governance) tavoitteena on läpinäkyvä hallinto ja toiminta. 
Läpinäkyvä hallinto vahvistaa asiakkaiden luottamusta työ-
eläkejärjestelmän toimivuuteen ja yhtiöön, jonka toiminnan 
tavoitteena on eläkkeiden pohjana olevan eläkevarallisuuden 
turvaaminen. Työeläkejärjestelmän lakisääteisen perustan vuok-
si työmarkkinajärjestöt osallistuvat aktiivisesti työeläkeyhtiöi-
den hallintoon ja ovat mukana myös työeläkeyhtiöitä koskevan 
lainsäädännön mukaisesti myös Veritaksen hallintoelimissä.

Veritas Eläkevakuutuksen hallinnon ja johdon 
rakenne

 

Hallitus ja sen työjärjestyksen mukaiset  
keskeiset tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia siitä, että Veritas Eläkeva-
kuutusta johdetaan ammattitaitoisesti ja terveitä toimintape-
riaatteita noudattaen ja että yhtiön toiminta on tarkoituksen-
mukaisesti järjestetty.
Hallituksen keskeisinä tehtävinä ovat sen työjärjestyksen 
(24.10.2012) mukaan mm.:

•	 toimivan johdon valvonta
•	 päättää strategisista tavoitteista ja yhtiön kokonaisstrate-

giasta
•	 laatia ja vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja sijoitussuunnitelma 

sekä valvoa mm. sijoitustoimintaa
•	 vahvistaa sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan periaat-

teet, laatia ja vahvistaa yhtiön riskienhallintasuunnitelma 
sekä arvioida vuosittain sisäisen tarkastuksen järjestämis-
tä ja tarkoituksenmukaisuutta

•	 päättää palkitsemisjärjestelmän periaatteellisista muutok-
sista

•	 kutsua yhtiökokous koolle.

Hallituksella on valmistelutyönsä tukena nimitys- ja palkitsemis-
valiokunta, tarkastusvaliokunta sekä sijoitus- ja riskivaliokunta. 
Hallitus kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa heinäkuuta 
lukuun ottamatta. Hallitus kokoontui vuonna 2012 11 kertaa 
ja jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 92,4 %.
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Hallituksen jäsenten palkkiot vahvistaa hallintoneuvosto. 
Tiedot hallituksen jäsenille maksetuista palkkioista löytyvät 
Veritas Eläkevakuutuksen vuosikertomuksesta ja palkka- ja 
palkkioselvityksestä.

Hallituksen jäsenten valitseminen
Veritas Eläkevakuutuksen yhtiöjärjestyksen mukaan hallituk-
seen kuuluu vähintään neljä ja enintään kaksitoista jäsentä. 
Hallintoneuvosto valitsee syyskokouksessaan hallituksen 
jäsenet kalenterivuodeksi kerrallaan. Asia valmistellaan hallin-
toneuvoston asettamassa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnassa 
hallintoneuvoston hyväksymien linjausten ja lain asettamien 
vaatimusten pohjalta. Hallituksen jäsenille valitaan vähintään 
kolme ja enintään kuusi henkilökohtaista varajäsentä.

Hallituksen jäsenistä vähintään neljäsosa valitaan työnantajien 
ja samoin vähintään neljäsosa työntekijöiden keskusjärjestöjen 
ehdotusten pohjalta. Vakuutuksenottajilla ja vakuutetuilla tulee 
olla yhtä monta edustajaa, jotka yhdessä muodostavat vähin-
tään puolet hallituksen jäsenistä. 

Hallitus valitsee vuosittain ensimmäisessä kokouksessaan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenet vuonna 2013 

Kaj-Gustaf Bergh, s. 1955, oik. kand., dipl.ekon.,  
toimitusjohtaja (EK)
Stig-Erik Herrgård, s. 1948, diplomiekonomi, toimitusjohtaja
Eivor Huldén, s. 1950, kauppat. lis., yksikönjohtaja,
Markus Jussila, s. 1969, kauppat. maist., toimitusjohtaja,
Olli Koski, s. 1979, valtiot. maist., pääekonomisti (SAK), 
Hannu Louhi, s. 1953, ylioppilas, konsernijohtaja (EK)
Anders Nordman, s. 1955, kauppat. maist., toimitusjohtaja
Lotta Savinko, s. 1962, kauppat. maist., edunvalvontajohtaja 
(AKAVA)
Ralf Sund, s. 1955, pääekonomisti (STTK), hallituksen  
varapuheenjohtaja
Kjell Sundström, s.1960, kauppat. maist., toimitusjohtaja,  
hallituksen puheenjohtaja
Peter Wetterstein, s. 1947, oikeust. toht., professori
Johan Åström, s. 1947, oik. kand., asiantuntija (EK)
 
Varajäsenet:
Piia Alvesalo, s. 1969, fil. maist., aluepäällikkö (EK)
Stefan Mutanen, s. 1953, valt. maist., toimitusjohtaja
Joonas Rahkola, s. 1984, valt. maist., ekonomi, (SAK)

Hallituksen sihteerinä toimii asiantuntija Kimmo Sui.

Hallituksen valiokunnat ja niiden työjär- 
jestyksien mukaiset keskeiset tehtävät

Hallituksella on kolme valmisteluvaliokuntaa; nimitys- ja palkit-
semisvaliokunta, tarkastusvaliokunta sekä sijoitus- ja riskivalio-
kunta.

•	 Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiön 
ylimmän johdon nimitykset hallituksen käsiteltäviksi. 

Valiokunta valmistelee myös yhtiön palkitsemiskäytän-
töjä, kannustinjärjestelmää sekä johtoryhmän korvauksia 
koskevat kysymykset. Valiokunnan työtä johtaa hallituksen 
puheenjohtaja. Valiokuntaan kuuluu kaksi muuta jäsentä, 
joista toinen on hallituksen varapuheenjohtaja. 

•	 Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on käsitellä yhtiön 
taloudelliseen tilanteeseen, raportointiin ja sisäiseen 
valvontaan ja sisäiseen tarkastukseen liittyviä asioita. Tar-
kastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan 
kokoonpano on sama.

•	 Sijoitus- ja riskivaliokunta osallistuu sijoitus- ja riskien-
hallintasuunnitelman sekä niihin tehtävien mahdollisten 
muutosten valmisteluun. Valiokunnassa on kolme jäsentä; 
kaikki hallituksen jäseniä, joilla on vankka sijoitusosaami-
nen.

Valiokunnat kokoontuivat vuonna 2012 yhteensä 2 kertaa ja 
jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 100 %. Sijoitus ja riskivalio-
kunta aloittaa toimintansa vuonna 2013.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä tarkastus-
valiokunta 2013
- Kjell Sundström, Ralf Sund, Johan Åström

Hallituksen sijoitus- ja riskivaliokunta 2013
- Kjell Sundström, Olli Koski, Kaj-Gustaf Bergh

Toimitusjohtaja ja hänen tehtävänsä
Jan-Erik Stenman, 1953, oik. kand., LL.M.
Toimitusjohtaja vastaa yhtiön operatiivisesta johtamisesta ja 
strategisesta suunnittelusta.

Johtoryhmä
Johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena operatiivisen 
toiminnan johtamisessa ja suunnittelussa. Toimitusjohtaja 
rinnallaan johtoryhmä vastaa yhtiön toiminnan ohjaamisesta 
hallituksen asettamien pitkän tähtäimen tavoitteiden saavutta-
miseksi.

Toimitusjohtajan johtamaan johtoryhmään kuuluu toimitus-
johtajan lisäksi kahdeksan jäsentä. Johtoryhmän jäsenet edus-
tavat yhtiön keskeisiä toimintoja. Johtoryhmään kuuluu myös 
henkilöstön edustaja, jonka henkilöstö valitsee vuosittain. Muut 
johtoryhmän jäsenet valitsee toimitusjohtaja.

Jan-Erik Stenman, tj., oik. kand., LL.M., puheenjohtaja
Kaisa Forsström, yhtiölakimies, oik. kand., toimitusjohtajan 
sijainen
Maria Koroma-Hintikka, henkilöstöjohtaja, fil. maist.
Teppo Rakkolainen, päämatemaatikko, fil. tri, SHV
Michael Röllich, myyntijohtaja, dipl.ins.
Tommy Sandås, talousjohtaja, kauppat. maist.
Veronica Törnwall, sijoitusjohtajan sijainen, kauppat. maist.
Stefan Strandberg, johtaja, valtiot. maist.
Henkilöstön edustaja:
Sirpa Konki, järjestelmävastaava, datanomi

Henkilöstön edustaja, varajäsen:
Teija Raunio, henkilöstöassistentti, hotelli-, ravintola- ja suurta-
lousalan ammattitutkinto
Johtoryhmän sihteerinä toimi yhtiölakimies Kaisa Forsström. 
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Palkat, johdon eläkeikä ja muut edut

Hallitus vahvistaa toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja 
päämatemaatikon palkkaedut ja muut työehdot. Lisätietoja 
maksetuista palkoista, eläkeiästä jne. löytyy Veritas Eläkevakuu-
tuksen vuosikertomuksesta ja palkka- ja palkkioselvityksestä.

Organisaatio
Veritas Eläkevakuutuksen organisaatio on rakennettu tu-
kemaan pyrkimystämme olla ennen kaikkea palveluyritys. 
Tavoitteemme on olla asiakaskeskeisen palvelun dynaaminen 
ja kasvava edelläkävijä. Tähän pääsemme huolehtimalla kannat-
tavasta vuosittaisesta kasvusta, kustannustehokkaasta toimin-
nasta ja alan parhaasta asiakastyytyväisyydestä, henkilöstön 
motivaation merkitystä unohtamatta.

 

Sijoitusvaliokunta

Veritas Eläkevakuutuksessa on aktiivisesti toimiva sijoitusva-
liokunta, jonka tehtävänä on käsitellä sijoituksiin ja sijoitusris-
keihin liittyviä periaatekysymyksiä toimitusjohtajan johdolla ja 
valmistelun tueksi. Valiokuntaan kuuluu toimitusjohtajan lisäksi 
edustajat sijoitus-, riskienhallinta-, aktuaari- ja taloushallintotoi-
minnoista.

Eläkeasiain neuvottelukunta 
Eläkeasiain neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu eläkepäätösten 
ratkaisulinjan valvonta. Neuvottelukunta käy läpi mm. työky-
vyttömyyseläke- ja kuntoutuspäätöksiä sekä valitusasteiden 
ratkaisuja ja antaa niistä tarvittaessa niistä suosituksia. Neuvot-
telukunnan toiminta on osa Veritas Eläkevakuutuksen palvelu-
jen laadun valvontaa.

Neuvottelukunta kokoontuu kerran kuukaudessa heinäkuuta 
lukuun ottamatta.

Eläkeasiain neuvottelukunta koostuu kahdesta Veritas Eläkeva-
kuutuksen edustajasta sekä työmarkkinajärjestöjen edustajista. 

Esittelijöinä toimivat Veritas Eläkevakuutuksen asiantuntijat, 
joita asiantuntijalääkärit tukevat lääketieteellisissä kysymyksissä.
Veritas Eläkevakuutuksen hallitus valitsee jäsenet neuvottelu-
kuntaan vuosittain.

Eläkeasiain neuvottelukunnan jäsenet

Stefan Strandberg, puheenjohtaja (Veritas Eläkevakuutus, 
johtaja)
Kaisa Forsström (Veritas Eläkevakuutus, yhtiölakimies)
Piia Alvesalo, aluepäällikkö (Elinkeinoelämän keskusliitto EK)
Anders Dahlbäck, talousjohtaja (AKAVA)
Jörgen Grandell, johtaja (Elinkeinoelämän keskusliitto EK)
Mikaela Luoma, kanslisti (SAK)
Anita Spring, järjestösihteeri (SAK)
Ralf Sund, pääekonomisti (STTK) 

Eläkeasiain neuvottelukunnan asiantuntijat

Reijo Grönfors, ylilääkäri, sisätautien erikoislääkäri, vakuutuslää-
ketieteen erityispätevyys
Leena Hinders, asiantunteva esittelijä (Veritas Eläkevakuutus, 
eläke- ja kuntoutusratkaisija)
Kristiina Kallio-Soukainen, LL, psykiatrian erikoislääkäri
Elina Kinnunen, LL, psykiatrian erikoislääkäri, vakuutuslääketie-
teen erityispätevyys 
Anna-Kaarina Ounaslehto, LL, keuhkotautien ja allergologian 
erikoislääkäri
Riitta Merilahti-Palo, LKT, sisätautien ja reumatologian erikois-
lääkäri, vakuutuslääketieteen erityispätevyys
Finn Nykvist, LKT, fysiatrian erikoislääkäri
Tiina Laine, sihteeri, asiantunteva esittelijä (Veritas Eläkevakuu-
tus, lakimies)

Hallintoneuvosto
Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevan lain mukaisesti Veritas 
Eläkevakuutuksella on hallinto¬neuvosto. Veritas Eläkevakuu-
tuksessa hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu valvoa yhtiön 
hallintoa, josta vastaavat hallitus ja toimitusjohtaja. Hallintoneu-
vosto myös valitsee hallituksen jäsenet.

Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Veritas Eläkevakuutuksen yhtiökokous valitsee hallintoneuvos-
ton jäsenet sekä päättää heidän palkkioistaan. Hallintoneuvos-
to koostuu vähintään 16 ja enintään 36 jäsenestä.

Hallintoneuvoston jäsenistä vähintään neljäsosa valitaan työn-
antajien ja samoin vähintään neljäsosa työntekijöiden keskus-
järjestöjen ehdotusten perusteella.

Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta siten, 
että vuosittain korkeintaan kaksitoista jäsentä on eroamisvuo-
rossa. Toimikausi alkaa heti yhtiökokouksen jälkeen.

Hallintoneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Tiedot 
hallintoneuvoston jäsenille maksetuista palkkioista löytyvät 
Veritas Eläkevakuutuksen vuosikertomuksesta ja palkka- ja 
palkkioselvityksestä.
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Hallintoneuvosto vuonna 2013

Peter Boström, kauppaneuvos, puheenjohtaja
Leila Kurki, työllisyyspoliittinen asiantuntija (STTK), varapu-
heenjohtaja
Ulla Achrén, hallintojohtaja
Ulrika Ahlbäck, hallintojohtaja
Nina Arkilahti, aluepankin johtaja
Johan Aura, kansliapäällikkö
Hans Bondén, toimitusjohtaja (EK)
Jannica Fagerholm, toimitusjohtaja
Jörgen Grandell, johtaja (EK)
Ove Grandell, toimitusjohtaja
Tomas Jung, typografi (SAK)
Henrik Karlsson, varatoimitusjohtaja (EK)
Tony Karlström, sijoituspäällikkö
Erkki Laukkanen, ekonomisti (SAK)
Wilhelm Liljeqvist, varatoimitusjohtaja
Mikaela Lindblom, rakennusinsinööri (AKAVA)
Fredrik Lindeman, toimitusjohtaja
Henri Lindholm, liittosiihteeri (SAK)
Mathias Nylund, toimitusjohtaja
Niclas Pada, johtaja
Susanne Paetau, tiedottaja (STTK)
Helena Pentti, ekonomisti (SAK)
Tuomas Pere, toimitusjohtaja (EK)
Harry Serlo, toimitusjohtaja (EK)
Dag Wallgren, toimitusjohtaja
Monika Wikeström-Virtanen, toimitusjohtaja (EK)
Henry Wiklund, kamarineuvos
Patrik Wikström, toimitusjohtaja (EK) 

Hallintoneuvoston kokouksen valitsemana sihteerinä on toimi-
nut pääasiassa asiantuntija Kimmo Sui.

Hallintoneuvoston nimitys- ja palkitsemisvaliokunta vuonna 
2013

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Peter Boström 
(puheenjohtaja), Leila Kurki (varajäsen Tomas Jung) sekä Johan 
Åström (varajäsen Harry Serlo). Valiokunta valmistelee työelä-
keyhtiöitä koskevan lainsäädännön mukaisesti sekä hallituksen 
että hallintoneuvoston jäsenten valintaan liittyvät kysymykset.

OmistajatVeritas Eläkevakuutus on osakeyhtiö. Sen omistajat 
ovat pääsääntöisesti säätiöitä ja yhteisöjä.

   
Åbo Akademin säätiö 18,45 %
Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet 18,22 %
Pensions-Alandia 15,88 %
Svenska Litteratursällskapet i Finland rf 12,03 %
Konstsamfundet Föreningen rf 9,77 %
Folkhälsan 9,24 %
Svenska Folkskolans Vänner rf 7,32 %
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse 6,68 %
Muut 2,41 %

Veritas Eläkevakuutuksen omistajat (31.12.2012)

Yhtiökokous ja työeläkeyhtiön omistajien 
erityisasema

Veritas Eläkevakuutuksen yhtiökokous pidetään yhtiöjärjes-
tyksen mukaisesti kerran vuodessa ennen toukokuun loppua. 
Yhtiökokouksen ajankohdasta päättää yhtiön hallitus. Vuonna 
2012 yhtiökokous pidettiin 9. toukokuuta.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaisesti edel-
lisen tilikauden tilinpäätös. Yhtiökokous hyväksyy tilinpäätöksen 
ja antaa vastuuvapauden yhtiön hallintoneuvoston ja hallituk-
sen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous valitsee 
normaalin järjestyksen mukaisesti tilintarkastajat ja varatilintar-
kastajat sekä jäsenet yhtiön hallintoneuvostoon.

Lisätietoja yhtiökokouksesta löytyy Veritas Eläkevakuutuksen 
yhtiöjärjestyksestä.

Työeläkeyhtiön omistajien asema poikkeaa muiden osakeyh-
tiöiden omistajien asemasta. Eroavaisuuksia on mm. vaaliky-
symysten, työmarkkinaosapuolten osallistumisen, sijoitus- ja 
työeläkealaa koskevien osaamisvaatimusten sekä yhtiön 
varallisuuden omistuksen ja voiton jaon osalta. Työeläkeyhti-
öistä annetun lain mukaisesti velat ylittävistä varoista kuuluu 
osakkeenomistajille osakkeita vastaava osuus yhtiön omaan 
pääomaan tehdyistä sijoituksista ja niille lasketusta kohtuullises-
ta tuotosta. Muu osa velat ylittävistä varoista kuuluu vakuutuk-
senottajille osana vakuutuskantaa. Nämä varat on käytettävä 
vakuutettujen eläketurvan toteutukseen. 

Sisäinen valvonta
Veritas Eläkevakuutuksen sisäinen valvonta varmistaa, että 
yhtiö noudattaa sille asetettuja sääntöjä, toimii tehokkaasti 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja että yhtiön julkis-
tama taloudellinen ja muu informaatio on luotettavaa. Veritas 
Eläkevakuutuksen hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta. Hallitus 
arvioi vuosittain, onko yhtiön sisäinen valvonta järjestetty 
tarkoituksenmukaisesti.

Riskienhallinta osana sisäistä valvontaa

Veritas Eläkevakuutuksen hallitus vastaa yhtiön riskienhallinnan 
järjestämisestä. Hallitus vahvistaa vuosittain riskienhallintasuun-
nitelman, jossa on kuvattu yhtiön toiminnan kannalta tärkeim-
mät riskit ja niiden hallintaperiaatteet (tunnistamis-, arviointi-, 
mittaus-, kontrollointi- ja seurantatavat). Suunnitelmassa mää-
ritellään lisäksi eri toimintoihin liittyvien riskien kuvaukset, rajat, 
vastuualueet ja mittausmenetelmät. Riskienhallintasuunnitelma 
ja yhtiön riskienhallinta kattavat yhtiön koko toiminnan.
Riskit luokitellaan suunnitelmassa vakuutusteknisiin riskeihin, 
sijoitustoiminnan riskeihin sekä operatiivisiin ja muihin riskeihin. 
Veritas Eläkevakuutuksen riskienhallinnasta kerrotaan tar-
kemmin virallisen tilinpäätöksen riskienhallintaa käsittelevässä 
osassa.
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Sisäinen tarkastus osana sisäistä valvontaa

Sisäinen tarkastus on osa yhtiön sisäistä valvontaa. Sen tär-
keimpänä tehtävänä on edesauttaa turvaamaan yhtiön riskien-
hallinta-, kontrolli- ja hallintoprosessien tehokkuus ja että ne 
toimivat asetettujen tavoitteiden ja vahvistettujen toiminta-
mallien mukaisesti. Hallitus vahvistaa vuosittain sisäisen tarkas-
tuksen toimintasuunnitelman. Sisäinen tarkastus valvoo myös 
sitä, että toiminnan riskejä kontrolloidaan tehokkaasti ja että 
taloudellinen sekä muu informaatio on luotettavaa ja oikein. 
Veritas Eläkevakuutuksen sisäinen tarkastaja toimii suoraan 
toimitusjohtajan alaisuudessa.

Compliance

Kustakin toiminnosta vastaava vastaa oman vastuualueensa 
osalta toiminnan lain- ja ohjeiden-mukaisuudesta sekä hyvän 
hallinnon periaatteiden toteutumisesta. Yhtiölakimies vas-
taa Veritas Eläkevakuutuksen compliance-kokonaisuudesta, 
varmistamalla omalta osaltaan toimintojen lain- ja ohjeiden 
mukaisuuden sekä mm. hyvän hallinnon periaatteiden (mm. 
corporate governance -ohjeistuksen) toteutumisen läheises-
sä yhteistyössä yhtiön hallintoelinten, vastuualueiden ja mm. 
sisäisen tarkastajan kanssa.

Sisäpiirisäännökset

Veritas Eläkevakuutus haluaa sisäpiirisäännöksillään edistää 
toiminnan läpinäkyvyyttä sekä lisätä ja turvata virallista luotet-
tavuutta. Sisäpiirisäännökset perustuvat vakuutusalan ja pörs-
sin suosituksiin. 

Säännösten ja niihin liittyvän informoinnin avulla pyritään myös 
lisäämään tietoa sisäpiiri-määräyksistä työntekijöiden keskuu-
dessa niin, ettei säännöksiä rikota edes tahattomasti.

Sisäpiirisäännöksiä sovelletaan sekä sijoitustoimintaan osana 
Veritas Eläkevakuutuksen toimintaa että henkilöstön henkilö-
kohtaiseen arvopaperikauppaan.
Veritas Eläkevakuutus jakaa sisäpiiriläiset joko

•	 pysyviin
•	 tilapäisiin tai
•	 projektikohtaisiin sisäpiiriläisiin.

Pysyviä sisäpiiriläisiä ovat henkilöt, jotka ovat säännöllises-
ti tekemisissä sisäpiiri- tai vastaavan tiedon kanssa. Heihin 
kuuluvat esimerkiksi yhtiön korkein johto ja sijoitustoiminnas-
sa työskentelevät henkilöt. Tilapäisiä sisäpiiriläisiä ovat kaikki 
henkilökuntaan kuuluvat, jotka ovat saaneet sisäpiiritietoa. 
Projektikohtaisia sisäpiiriläisiä ovat henkilöt, jotka osallistuvat 
esim. merkittävien yritys- tai toimialajärjestelyjä tai liiketoimia 
koskevien projektien valmisteluihin tai ovat tietoisia näistä 
projekteista.

Lähipiiritransaktiot

Toimitusjohtajan ja johdon toimien läpinäkyvyyden korostami-
seksi Veritas Eläkevakuutuksen hallitus on määritellyt lähipiiriin 
kuuluviksi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet, toimitus-
johtajan sekä muun toimivan johdon (johtoryhmä, kiinteistö-

johtaja, markkinointiviestintäpäällikkö, sisäinen tarkastaja) sekä 
näiden läheiset perheenjäsenet ja yhtiöt tai yhteisöt, joissa joku 
edellä mainituista käyttää merkittävää valtaa.

Yhtiön varallisuutta koskevat kiinteään omaisuuteen, asunto- 
sekä kiinteistöosakeyhtiön osakkeisiin sekä muuhun merkit-
tävään omaisuuteen, jonka arvo ylittää 10 000 euroa, liittyvät 
ns. lähipiiritransaktiot käsitellään aina hallituksessa. Poikkeuksen 
muodostavat ainoastaan transaktiot yhtiön ja sen tytäryhtiöi-
den välillä. 

Tilintarkastajat

Veritas Eläkevakuutuksen yhtiökokous valitsee vuosittain 
tilintarkastajat tarkastamaan yhtiön kirjanpidon, tilinpäätök-
sen ja hallinnon. Samalla yhtiökokous päättää tilintarkastajien 
palkkioista.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiöllä tulee olla kaksi tilintar-
kastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Kaikkien tulee olla Keskus-
kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT) tai tilintarkas-
tusyhteisöjä (KHT-yhteisö).

Tilintarkastajat kuluvana vuonna:
Juha-Pekka Mylén, KHT
Hans Bertell, KHT
KPMG Oy Ab, varatilintarkastaja

Liite 1 Palkka- ja palkkioselvitys
Liite 2 Luettelo Veritaksen poikkeamista hyvän hallinnon  
 koodin soveltamisessa


