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Elos bolagsstyrningsrapport för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2015 grundar sig på rekommendation 54 i Finsk kod för bolagsstyrning 2010 och
publiceras skilt från verksamhetsberättelsen. Elo
iakttar koden för bolagsstyrning till de delar den
är tillämplig på arbetspensionsbolaget. För avvikelserna från rekommendationerna i koden för bolagsstyrning redogörs i början av rapporten. Finsk kod
för bolagsstyrning kan läsas på Värdepappersmarknadsföreningens webbplats www.cgfinland.fi.

1 AVVIKELSER FRÅN REKOMMENDATIONERNA
I FINSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING
Rekommendation 1: Kallelsen till bolagsstämman
publiceras inom den frist som anges i bolagsordningen.
Rekommendationerna 4, 8 och 11–12: Enligt lagen
om arbetspensionsförsäkringsbolag väljs styrelsen av
förvaltningsrådet genom iakttagande av det valförfarande som anges i lagen och bolagsordningen.
Rekommendation 10: Mandattiden för ledamöterna i
Elos styrelse är tre år.
Rekommendationerna 14–15, 26, 29 och 32: Antalet oberoende ledamöter i styrelsen och dess utskott
samt bedömningen av deras oberoende grundar sig
på lagstiftningen (lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag). Styrelsens sammansättning och medlemmarnas behörighetsvillkor regleras i lag. Elos styrelse
kan bestå av personer som hör till den verkställande
ledningen eller förvaltningen i Elos mest betydande
kundföretag. Detta beror på Elos ömsesidiga bolagsform. Verkställande direktören kan inte höra till styrelsen.
Rekommendationerna 16, 35, 38 och 42–47: Tillämpas, förutom i fråga om ersättning i aktier. Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolag har inga aktier.
Rekommendation 40: Tillämpas, förutom i fråga om
de arvoden som ska betalas för styrelse- och utskottsarbete, som förvaltningsrådet ska fatta beslut om enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

Rekommendation 51: Elo följer bestämmelserna om
insiderförvaltning i arbetspensionsbolag enligt lagen
om arbetspensionsförsäkringsbolag.
Rekommendation 55: Tillämpas med ovan nämnda
avvikelser i tillämpliga delar på arbetspensionsförsäkringsbolaget.
2. BOLAGSSTÄMMAN
I Elo utövas högsta beslutanderätt av delägarna på
bolagsstämman. På bolagsstämman innehas rösträtten av försäkringstagarna. Rösträtt har också den representant som valts av de försäkrade som omfattas
av varje enskild grundförsäkring enligt lagen om pension för arbetstagare i bolaget.
Bolagsstämman fattar beslut om antalet förvaltningrådsledamöter och revisorer, väljer ledamöter
till förvaltningsrådet och revisorer samt fattar beslut
om fastställandet av bokslutet och disponeringen av
den vinst som balansräkningen utvisar. Bolagsstämman fattar beslut om beviljande av ansvarsfrihet till
ledamöterna i styrelsen och förvaltningsrådet samt
till verkställande direktören. Därtill beslutar bolagsstämman om arvodena till förvaltningrådsledamöter
och revisorer samt om andra ärenden som anges i
möteskallelsen.
Elos ordinarie bolagsstämma hölls den 21 april
2015.

3. FÖRVALTNINGSRÅDET
Enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag ska
ett arbetspensionsförsäkringsbolag ha ett förvaltningsråd.
Förvaltningsrådet har till uppgift att övervaka bolagsförvaltningen som handhas av styrelsen och
verkställande direktören. Förvaltningsrådet beslutar
om antalet ledamöter i styrelsen och väljer styrelseledamöter och suppleanter samt medlemmarna i
valutskottet. Förvaltningsrådet beslutar också om styrelsens och valutskottets arvoden. Förvaltningsrådet
kan inte ges andra uppgifter än de som nämns i lagen. För förvaltningsrådets sammansättning, uppgifter och mötespraxis redogörs i förvaltningsrådets arbetsordning.
Elos förvaltningsråd har 54 ledamöter, vilka väljs
på den ordinarie bolagsstämman. Mandattiden för en
ledamot är tre år. En tredjedel av ledamöterna står i
tur att avgå varje år. Hälften av ledamöterna i förvaltningsrådet väljs bland kandidater som utses av arbetsgivarcentralorganisationerna och löntagarcentralorganisationerna. Antalet valda ledamöter bland de
personer som föreslagits av arbetsgivarna respektive
löntagarna ska vara lika många.
Förvaltningsrådet väljer varje år bland sig en ordförande och vice ordförande, av vilka den ena väljs på
förslag av de ledamöter som representerar de försäkrade.
Elos förvaltningsråd sammanträdde två gånger år
2015, den 26 mars och den 24 november. Ledamöterna i förvaltningsrådet deltog i genomsnitt till 76
procent i sammanträdena. Förvaltningsrådets sammansättning presenteras i årsrapporten på sidan
94. För ledamöternas deltagande i förvaltningsrådets
och valutskottets sammanträden samt för utbetalade arvoden redogörs i Elos ersättningsförklaring på
www.elo.fi – Tietoa Elosta – Hallinto ja johto (på fins
ka).

Till Elos närmaste krets hör förvaltningsrådsledamöterna och deras äkta hälfter, omyndiga som de
är intressebevakare för samt företag som de har bestämmande inflytande i. Transaktioner med personer
som hör till bolagets närmaste krets behandlas i enlighet med bolagets insiderregler. Beslut om betydande transaktioner med Elos ledning och ledningens
närmaste krets fattas alltid av Elos styrelse. Eventuella transaktioner med den närmaste kretsen rapporteras på Elos webbplats.
3.1. VALUTSKOTTET

Elo har ett av förvaltningsrådet valt valutskott som
har i uppgift att bereda förslag till val av ledamöter i
förvaltningsrådet och styrelsen och till deras arvoden.
I valutskottet väljs antingen ordföranden eller vice ordföranden på förslag av de förvaltningsrådsledamöter
som representerar de försäkrade.
Till valutskottet, som består av sex medlemmar,
hörde år 2015 på förslag av försäkringstagarna från
Elos förvaltningsråd Ilkka Brotherus, Klaus Saarikallio
och Jouko Vehmas. Som medlemmar i valutskottet på
förslag av de försäkrade hörde från Elos förvaltningsråd Håkan Nystrand, Mika Varjonen och Jaana Ylitalo.
Klaus Saarikallio var ordförande för förvaltningsrådet
och Håkan Nystrand var vice ordförande.
Valutskottet sammanträdde två gånger år 2015,
den 10 februari och den 6 oktober. Medlemmarna i
valutskottet deltog i genomsnitt till 83 procent i sammanträdena.
4. STYRELSEN
Elos styrelse har i uppgift att ombesörja att bolagets
administration och verksamhet är ändamålsenligt
organiserade och att se till att tillsynen över bokföring och medelsförvaltning är organiserad på behörigt
sätt. Enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
ska styrelsen tillsammans med verkställande direktö-

ren leda bolaget med yrkesskicklighet, enligt sunda
och försiktiga affärsprinciper samt enligt principerna
för en tillförlitlig förvaltning.
De uppgifter som ankommer på Elos styrelse uppräknas i styrelsens arbetsordning och i bolagsordningen. Elos styrelse bland annat
• utnämner och avskedar verkställande direktören,
vice verkställande direktören, medlemmarna i bolagets ledningsgrupp, medlemmarna i ledningsgruppen för placeringsverksamheten, den interna
revisorn samt bolagets medicinska direktör och beslutar om deras anställningsvillkor och arvoden
• besluter om riktlinjerna för bolagets organisation
• godkänner bolagets strategi och budget samt övervakar genomförandet av dem
• godkänner bolagets personalstrategi och ersättningsförklaring samt principerna för personalens
målbonussystem samt bedömer och övervakar utfallet av dem
• godkänner placeringsplanen och övervakar genomförandet av den
• godkänner riskhanteringspolitiken och -planen och
övervakar genomförandet av dem
• godkänner den interna revisionens revisionsplan
varje år
• bedömer bolagets interna kontroll varje år
• godkänner bokslutet
• besluter om sammankallande av bolagsstämma
• fastställer de skriftliga handlingsprinciper som förutsätts i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.
Elos styrelse består av representanter för arbetsmarknadsparterna, kunderna och intressegrupperna.
Styrelsen består av sexton ordinarie ledamöter och
fyra suppleanter. Förvaltningsrådet väljer styrelseledamöterna och suppleanterna för en mandatperiod på
tre kalenderår. Av styrelseledamöterna har hälften föreslagits av arbetsgivar- och löntagarcentralorganisationerna. Antalet valda ledamöter bland de personer

som föreslagits av arbetsgivarna respektive löntagarna ska vara lika många.
Styrelsen väljer ordförande och vice ordförande
bland sig för ett kalenderår i sänder, och av dem väljs
den ena på förslag av de försäkrades representanter.
Styrelsens ordförande och bägge vice ordförande bildar tillsammans styrelsens presidium.
Styrelsen biträds i sitt arbete av revisionsutskottet
samt av utnämnings- och ersättningsutskottet.
Elos styrelse sammanträde elva gånger år 2015.
Styrelseledamöterna deltog i genomsnitt till 83,5 procent i sammanträdena. Styrelsens sammansättning
presenteras i årsrapporten på sidorna 91–93. För ledamöternas deltagande i styrelsens och utskottens
sammanträden samt för utbetalade arvoden redogörs
i Elos ersättningsförklaring på www.elo.fi – Tietoa
Elosta – Hallinto ja johto (på finska).
Till Elos närmaste krets hör styrelseledamöter och
deras äkta hälfter, omyndiga som de är intressebevakare för samt företag som de har bestämmande
inflytande i. Transaktioner med personer som hör till
bolagets närmaste krets behandlas i enlighet med bolagets insiderregler. Beslut om betydande transaktioner med Elos ledning och ledningens närmaste krets
fattas alltid av Elos styrelse. Eventuella transaktioner
med den närmaste kretsen rapporteras på Elos webbplats.
4.1. REVISIONSUTSKOTTET

Revisionsutskottet har i uppgift att följa upp att bolagets ekonomiska rapportering, interna kontroll och
riskhantering är tillräcklig och ändamålsenlig och att
följa den interna revisionens verksamhet. Utskottet
följer också revisionernas arbete och bereder förslag
till valet av revisorer.
Styrelsen väljer medlemmarna i utskottet bland sig
för ett år åt gången och fastställer arbetsordningen.

Av medlemmarna i utskottet ska en representera löntagarcentralorganisationerna, en ska representera arbetsgivarcentralorganisationerna och en vara en annan styrelsemedlem.
År 2015 bestod Elos revisionsutskott av Jari Karlson (ordförande), Heikki Kauppi och Jussi Mustonen.
Revisionsutskottet sammanträdde fyra gånger och
deltagandeprocenten var 100.
4.2. UTNÄMNINGS- OCH ERSÄTTNINGSUTSKOTTET

Utnämnings- och ersättningsutskottet har i uppgift att
biträda styrelsen genom att bereda och utveckla ärenden som ansluter sig till bolagets löne- och ersättningssystem samt till utnämnings- och ersättningsärenden för högsta ledningen.
Presidiet för Elos styrelse bildar utnämnings- och
ersättningsutskottet. År 2015 bestod utnämningsoch ersättningsutskottet av Pekka Sairanen (ordförande), Ann Selin och Heimo J. Aho. För att säkerställa informationsöverföringen och en fortlöpande
verksamhet deltog styrelsens ordförande år 2014,
styrelseledamot Harri Miettinen i utnämnings- och ersättningsutskottets möten år 2015. Utnämnings- och
ersättningsutskottet sammanträdde nio gånger och
deltagarprocenten var 100.
5. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH
LEDNINGSGRUPPEN
Verkställande direktören leder bolagets löpande administration i enlighet med styrelsens anvisningar och
direktiv. Styrelsen utser bolagets verkställande direktör.
Verkställande direktören leder bolaget med yrkesskicklighet, enligt sunda och försiktiga affärsprinciper samt enligt principerna för en tillförlitlig förvaltning. Verkställande direktören ansvarar för att

bolagets bokföring är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt.
Som verkställande direktör för Elo fungerar ekon.
mag. Satu Huber (f. 1958). Under perioden 1.1–
31.5.2015 fungerade fil.mag. SGF Lasse Heiniö (f.
1951) som bolagets verkställande direktör, medan
Satu Huber var vice verkställande direktör och ställföreträdare för verkställande direktören. Närmare information om verkställande direktören ges i årsrapporten på sidan 95.
Ledningsgruppen, som består av de direktörer
som styrelsen utser, stöder verkställande direktören
i bolagets operativa verksamhet och planeringen av
verksamheten. Ledningsgruppen deltar bland annat i
beredningen av ärenden i anslutning till bolagets strategi, budgetering och organisation för styrelsen.
Till Elos ledningsgrupp hör förutom verkställande
direktören även Mika Ahonen (juridiska ärenden, planering och kommunikation, compliance), Matti Carpén
(kundkontakter och kundkanaler, ICT), Hanna Hiidenpalo (placeringar), Mikko Karpoja (aktuariefunktionen,
ansvarig försäkringsmatematiker), Erja Ketko (oberoende riskövervakning och business control), Sarianne
Kirvesmäki (ekonomi och övervakning av placeringsrisker), Keijo Kouvonen (försäkringar och pensioner)
och Hilkka Malinen (HR). Medlemmarna i ledningsgruppen presenteras noggrannare i årsrapporten på
sidan 95.
Elos placeringsverksamhet har i uppgift att placera
arbetspensionstillgångarna lönsamt och betryggande.
Ledningsgruppen för placeringsverksamheten sköter
genomförandet av denna uppgift. Till ledningsgruppen
för Elos placeringsverksamhet hör Satu Huber (ordförande), Hanna Hiidenpalo, Erja Ketko, Sarianne Kirvesmäki, Jonna Ryhänen och Timo Stenius.
Styrelsen fattar beslut om ersättning till verkställande direktören och medlemmarna i ledningsgrupper-

na. För dessa uppgifter redogörs i Elos ersättningsförklaring.
Till Elos närmaste krets hör medlemmarna i ledningsgruppen och deras äkta hälfter, omyndiga som
de är intressebevakare för samt företag som de har
bestämmande inflytande i. Transaktioner med personer som hör till bolagets närmaste krets behandlas i
enlighet med bolagets insiderregler. Beslut om betydande transaktioner med Elos ledning och ledningens
närmaste krets fattas alltid av Elos styrelse. Eventuella transaktioner med den närmaste kretsen rapporteras på Elos webbplats.
6. INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING
Styrelsen har totalansvar för ordnandet av den interna
kontrollen och riskhanteringen samt för utvärderingen av den interna kontrollen varje år. Styrelsen ska
regelbundet utvärdera bolagsstyrningen, de skriftliga
handlingsprinciperna (inkl. riktlinjerna för intern kontroll och riskhantering) och kontinuitetsplanen. Styrelsen godkänner riktlinjerna för intern kontroll samt
de allmänna riktlinjerna, ansvarsfördelningen och de
viktigaste principerna (riskhanteringspolicyn) för riskhantering och riskhanteringsplanen i anslutning till
bolagsstyrningen samt följer varje år upp hur de föreslagna styråtgärderna framskrider. Styrelsen biträds
av revisionsutskottet.
Verkställande direktören ansvarar gentemot styrelsen för ordnandet av intern kontroll och riskhantering
samt för beredningen av innehållet i riskhanteringsplanen som innehåller bolagets viktigaste risker och som
ska godkännas av styrelsen samt för uppföljningen
av riskhanteringen. Verkställande direktören biträds
i dessa uppgifter av den oberoende övervakningen,
som utgörs av oberoende riskövervakning och business control, ekonomi och övervakning av placeringsrisker, aktuariefunktionen och compliance.

Direktörerna för affärsfunktionerna och stödenheterna ansvarar för den interna kontrollen, för genomförandet av riskhanteringsåtgärderna och för att bolagets riskhanteringsprinciper och förfaranden efterföljs
inom sina respektive ansvarsområden. Affärsfunktionerna deltar i upprättandet av bolagets riskhanteringsplan och kontinuitetsplanering. Den interna revisionen stöder bolagets ledning och styrelse i att uppnå
målen genom att utvärdera om bolagsstyrnings-, riskhanterings-, och kontrollprocesserna är tillräckliga och
effektiva, genom att meddela rekommendationer och
ge konsultering i syfte att förbättra och utveckla dem.
Elo har en koordineringsgrupp för den interna
kontrollen, som är ett beredande och koordinerande
organ bestående av verkställande direktören och representanter för den andra och tredje försvarslinjen
med uppgift att stärka ett gott förvaltningssätt och
den interna kontrollen. Gruppen bereder, utreder och
behandlar ärenden som avviker från den normala affärsrörelsen.
Compliance-funktionen utgör en del av Elos interna
kontroll med uppgift att verkställa myndighetsbestämmelser samt allmän bästa praxis för intern kontroll.
Compliance-funktionen utgör också en del av Elos
riskhantering, inom vilken målet är att stöda affärsverksamheten speciellt i hanteringen av juridiska risker och compliance-risker samt att övervaka och rapportera om dem till revisionsutskottet och ledningen.
Utöver att övervaka efterlevnaden av bestämmelser
ansvarar Elos compliance officer även för bl.a. ärenden som gäller Elos insiders och närmaste krets samt
för att förebygga intressekonflikter.

7. BESKRIVNING AV DEN INTERNA
KONTROLLENS OCH RISKHANTERINGSSYSTEMENS HUVUDDRAG I ANSLUTNING TILL DEN
EKONOMISKA RAPPORTERINGSPROCESSEN
Elos ekonomiska rapporter har upprättats i enlighet
med bokföringslagen, aktiebolagslagen, försäkringsbolagslagen och lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag som reglerar bokföringen, bokslutet och
rapporteringen i arbetspensionsbolag samt i enlighet med lagen om beräkning av solvensgränsen för
pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden, social- och hälsovårdsministeriets förordning
om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut,
bokföringsförordningen, de beräkningsgrunder som
social- och hälsovårdsministeriet fastställer samt Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar.
Styrelsen har godkänt bolagets riskhanteringspolicy samt riskhanteringsplanen, i vilken rapporteringen
av ekonomiska risker beaktas.
Elo publicerar preliminära uppgifter om sitt bokslut
och det officiella bokslutet på sin webbplats. Efter det
första halvåret publiceras en delårsrapport för årets
första sex månader. Därtill publicerar Elo kortare delårsrapporter om placeringsverksamheten och solvensen för det första och tredje kvartalet.
Ansvaret för den ekonomiska rapporteringen till
styrelsen, ledningen, myndigheterna och för offentligheten ankommer på enheten för ekonomi och övervakningen av placeringsrisker oberoende av den
rapporterande funktionen. För den oberoende rapporteringen av driftskostnader ansvarar enheten för oberoende riskövervakning och business control.
Enheten ekonomi och övervakning av placeringsrisker rapporterar till bolagets styrelse minst varje månad
om solvensnyckeltalen och stresstesten, uppkomsten
och disponeringen av totalresultatet, placeringarna
jämte avkastning till marknadsvärde och klassificera-

de enligt risk, placeringsverksamhetens mål och utfall
samt om riskgränserna enligt placeringsplanen och efterlevnaden av dem. Den totala riskställningen och
solvenstalen har därtill rapporterats till styrelsen varje
månad enligt bolagets egna modeller.
Solvensställningen följs upp i enheten för ekonomi och övervakning av placeringsrisker varje dag och
ledningen rapporteras flera gånger i veckan om solvensställningen enligt myndighetsbestämmelserna
och bolagets egna modeller. Övriga viktiga nyckeltal
om bolagets resultat och placeringsverksamheten
rapporteras till ledningen varje vecka. Riskerna och
avkastningen per tillgångsslag, inklusive derivat, rapporteras till portföljförvaltarna och medlemmarna i
ledningsgruppen för placeringsverksamheten varje
vecka. Inom placeringssystemen upprätthålls en position på dagsnivå, varför även rapportering på dagsnivå
kan genomföras vid behov. Inom enheten för ekonomi
och övervakning av placeringsrisker följer man därtill
upp riskgränserna enligt placeringsplanen och efterlevnaden av dem.
Vid bedömningen av Elos totala riskställning och
risktäckningskapacitet har de viktigaste nyckeltalen
utgjorts av solvenskapitalet i förhållande till ansvarsskulden (solvensnivå) och solvenskapitalet i förhållande till solvensgränsen i enlighet med bestämmelserna
(solvensställning). Beräkningen av solvenskapitalet
och solvensnyckeltalen beskrivs i principerna för upprättande av bokslut och i guiden för läsandet av nyckeltalen. Övriga betydande poster med tanke på den
ekonomiska rapporteringen är avkastningskravet på
ansvarsskulden, värderingen av placeringar och resultatet av placeringsverksamheten till verkligt värde.
Aktuariefunktionen och bolagets ansvariga försäkringsmatematiker säkerställer att ansvarsskulden är
rätt i bolagets system, bokslut och i beräkningen av
solvensgränsen. Mitt under året bedöms ansvarsskulden i enheten för ekonomi och övervakning av place-

ringsrisker, och dess riktighet säkerställs med arbetsanvisningar, avstämningsrutiner och genom ett nära
samarbete med aktuariefunktionen och den ansvariga försäkringsmatematikern. I bokslutet är förändringsprocenten för den försäkrade ArPL-lönesumman
en uppskattning som grundar sig på Areks plock ur
försäkringsbeståndet samt på aktuariefunktionens
analyser. Förändringen i lönesumman under året har
bedömts utifrån Pensionsskyddscentralens prognoser
och bolagets egna analyser. Uppskattningen av lönesumman inverkar på premieinkomsten inom ArPL-försäkringen och ansvarsskulden, men den har just inte
någon inverkan på bolagets totalresultat. Den exakta
ansvarsskulden räknas varje år efter att årsavräkningarna färdigställts.
Värdet på placeringarna i bokslutet fastställs på
det sätt som anges i principerna för upprättandet av
bokslutet. Beträffande onoterade aktier, kapitalfonder,
fastighetsfonder och fastigheter säkerställer enheten
för ekonomi och övervakning av placeringsrisker att
marknadsvärdena är prissatta enligt avtalade principer. För att säkerställa riktigheten av placeringssystemets marknadsvärden och kreditklasser tillämpar enheten för ekonomi och övervakning av placeringsrisker
en regelbunden avstämningsrutin. Fastställandet av
marknadsvärdena sker med ett tidsmässigt dröjsmål,
men dess inverkan har varit liten.
I bolagets affärsbokföring görs periodiseringar som
hänför sig till räkenskapsperioden och uppgifterna
i huvudbokföringen avstäms i delbokföringens system. Under räkenskapsåret görs avstämningar varje
månad. De ekonomiska rapporternas riktighet säkerställs med regelbundna avstämningsrutiner mellan
olika källsystem och datalager, arbetsbeskrivningar,
processbeskrivningar, en god yrkeskompetens samt
genom ett nära samarbete och informationsutbyte
mellan enheten för ekonomi och övervakningen av
placeringsrisker och placeringsenheten.

Operativa risker som hänför sig till den ekonomiska rapporteringen, övervakningen av placeringsrisker,
bokföringen och betalningsrörelsen kartläggs varje
halvår på riskkartläggningsmöten som koordineras
av enheten för oberoende riskövervakning och business control. De identifierade riskernas betydelse och
sannolikhet utvärderas i fråga om varje enskild risk
och för varje risk upprättas en riskhanteringsplan och
deras realisering följs upp. Risker som varit nära att
realiseras eller som realiserats i rapporterings- och
övervakningsprocessen samt i bokföringen och betalningstrafiken rapporteras som en avvikande compliance-risk eller operativ risk. Enheten för oberoende
riskövervakning och business control koordinerar därtill varje år uppdateringarna i kontinuitetsplanen för
enheten för ekonomi och övervakning av placeringsrisker.
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