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Suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodi
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 
(”Koodi”), joka on saatavilla internetsivustolla 
www.cgfinland.fi, on tarkoitettu NASDAQ OMX 
Helsinki Oy:ssä (”Helsingin pörssi”) listattujen 
yhtiöiden noudatettavaksi. Koodi tuli voimaan 
1. lokakuuta 2010 ja sitä sovelletaan Comply or 
Explain -periaatteen mukaisesti. Tämä tarkoit-
taa sitä, että poikkeamiset on ilmoitettava ja 
perusteltava. Yhtiön katsotaan noudattavan 
Koodia, vaikka se poikkeaa yksittäisestä suosi-
tuksesta edellyttäen, että poikkeaminen ja 
perustelut poikkeamiselle on ilmoitettu. 

Ålandsbanken Abp (”Pankki”), joka on listat-
tuna Helsingin pörssissä, on julkinen osakeyh-
tiö. Pankin kotipaikka on Maarianhamina. Pank-
kia säätelevät Suomen osakeyhtiölaki ja Pankin 
yhtiöjärjestys ja lisäksi Pankki soveltaa Koodia. 
Soveltamisessa Pankki poikkeaa suosituksesta 
22 ”Valiokunnan jäsenten valinta” siten, että 
nimitysvaliokuntaan voi kuulua jäseniä, jotka 
eivät ole Pankin hallituksen jäseniä. Pankin tar-
kastusvaliokunnan osaamisen laajentamiseksi 
tarkastusvaliokuntaan kuuluu lisäksi yksi asian-
tuntijajäsen, joka ei ole Pankin hallituksen jäsen.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on 
laadittu noudattaen Koodin suositusta 54 ja 
arvopaperimarkkinalakia (7 luvun 7 §).
 
Yhtiökokous
Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa 
Pankissa yhtiökokouksessa, joka on Pankin kor-
kein päätöksentekoelin. Varsinainen yhtiö-
kokous pidetään vuosittain viimeistään kesä-
kuun loppuun mennessä. Varsinaisen yhtiöko-
kouksen lisäksi voidaan kutsua koolle ylimääräi-
nen yhtiökokous käsittelemään jotakin erikseen 
ilmoitettua asiaa. Pankin osakkeet koostuvat 
kahdesta sarjasta: A-osake, joka tuottaa 
20 ääntä osaketta kohti, ja B-osake, joka tuottaa 
yhden äänen osaketta kohti. Pankin yhtiöjärjes-
tyksessä säädetään, että kukaan osakkeenomis-
taja ei saa äänestää yhtiökokouksessa enem-
mällä kuin yhdellä neljäskymmenesosalla 
ko kouksessa edustetusta äänimäärästä.1

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen 
jäsenet ja tilintarkastajat ja päättää muun 
muassa heidän palkkioistaan, tuloslaskelman ja 
taseen vahvistamisesta sekä ottaa kantaa vas-
tuuvapauden myöntämiseen hallitukselle ja toi-

mitusjohtajalle. Osakkeenomistaja, joka haluaa 
saada jonkin asian yhtiökokouksen käsiteltä-
väksi, on tehtävä siitä hallitukselle kirjallinen 
pyyntö Pankin internetsivustolla ilmoitetun ajan 
kuluessa.

Informaatiota Pankin yhtiökokouksen edellä 
ja pöytäkirjat Pankin yhtiökokouksista, samoin 
kuin kutsu yhtiökokoukseen ja yhtiökokouksen 
asialista, ovat saatavilla Pankin internetsivus-
tolla.
 
Hallitus
Osakkeenomistajat valitsevat hallituksen 
jäsenet varsinaisessa yhtiökokouksessa. Halli-
tuksen toimikausi päättyy seuraavan varsinai-
sen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen 
kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän 
varsinaista jäsentä ja enintään kaksi varajä-
sentä. Hallitukseen on yhtiökokouksesta 2013 
lähtien kuulunut seitsemän varsinaista jäsentä. 
Toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen jäsen.  
67 vuotta täyttänyt henkilö ei ole vaalikelpoinen 
hallitukseen.2

Hallitus huolehtii Pankin hallinnosta sekä 
vastaa siitä, että toiminta on asianmukaisesti 
järjestetty. Hallitus vastaa myös laajakantoisista 
policy- ja strategialinjauksista sekä riskienval-
vonnan riittävyydestä ja varmistaa johtamisjär-
jestelmien toimivuuden. Hallituksen tehtäviin 
kuuluu myös toimitusjohtajan, hänen sijaisensa 
ja muun toimivan johdon jäsenten nimittämi-
nen ja tarvittaessa erottaminen. Lisäksi hallitus 
päättää heidän palkkaeduistaan ja palvelussuh-
teensa muista ehdoista. Hallituksen päätösval-
taisuuteen vaaditaan, että yli puolet hallituksen 
jäsenistä on läsnä. 

Työskentelyään varten hallitus on vahvista-
nut sisäisen työjärjestyksen, joka kattaa koko 
konsernin. Työjärjestys sääntelee pääasiassa 
hallituksen, toimitusjohtajan ja muun toimivan 
johdon välisen työnjaon. Työjärjestyksestä teh-
dään arviointi vuosittain ja sitä muutetaan tar-
vittaessa.

Selvitys hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä
tilinpäätösvuosi 2013
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan toimintakertomuksen 
2013 yhteydessä.

1 Varsinaisessa yhtiökokouksessa 18. huhtikuuta 2013 käsiteltiin ehdotus äänioikeusrajoituksen 
poistamisesta yhtiöjärjestyksestä. Ehdotuksen olivat esittäneet osakkeenomistajat, jotka edustavat 
yli kymmenesosaa Pankin kaikista osakkeista. Yhtiökokous ei puoltanut, että äänioikeusrajoitusta 
koskeva määräys poistetaan.

2 Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 5. maaliskuuta 2013 käsiteltiin hallituksen jäsentä koskevan ikära-
joituksen poistamista koskeva asia. Yhtiökokous puolsi, että ikärajoitus säilyy muuttumattomana.
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Hallitus, joka kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, käy säännöllisesti keskustelua taloudellisesta 
tilanteesta finanssimarkkinoilla. Toimitusjohtajan operatiivisesta toiminnasta antamien toistuvien 
raporttien nojalla hallitus seuraa tuloskehitystä sekä strategian ja pitkän tähtäimen tavoitteiden 
toteutumista. Tämän lisäksi hallitus käsittelee osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja Pankin toimintaa ja 
hallintoa koskevien muiden säännöstöjen perusteella hallitukselle määräytyvät muut asiat, samoin 
kuin asiat, jotka yksittäiset hallituksen jäsenet ja toimiva johto saattavat käsiteltäviksi.

Hallituksen kokoonpano 2013

Nils Lampi, puheenjohtaja synt. 1948
Diplomiekonomi jäsen 18.4.2013 alkaen

Maarianhamina, Ahvenanmaa
Christoffer Taxell, varapuheenjohtaja synt. 1948

Oikeustieteen kandidaatti jäsen 18.4.2013 alkaen
Turku

Agneta Karlsson synt. 1954
Kauppatieteiden tohtori, Associate professor jäsen 2003 alkaen

Sund, Ahvenanmaa
Anders Å Karlsson synt. 1959

Merkonomi jäsen 2012 alkaen
Lemland, Ahvenanmaa

Annika Wijkström synt. 1951
Filosofian kandidaatti jäsen 2012 alkaen

Tukholma
Anders Wiklöf synt. 1946

Kauppaneuvos
Yksityisyrittäjä

jäsen 2006 alkaen
Maarianhamina, Ahvenanmaa

Dan-Erik Woivalin synt. 1959
Oikeustieteen kandidaatti jäsen 18.4.2013 alkaen

Maarianhamina, Ahvenanmaa

Vuonna 2013 hallitustehtävästä ovat eronneet:
Kaj-Gustaf Bergh, puheenjohtaja synt. 1955

Diplomiekonomi, oikeustieteen kandidaatti
Toimitusjohtaja, Föreningen Konstsamfundet r.f.

jäsen 2011 alkaen
Kirkkonummi

Folke Husell, varapuheenjohtaja synt. 1945
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, filosofian maisteri Jäsen 2012–18.4.2013

Maarianhamina, Ahvenanmaa
 
Vuonna 2013 pidettiin 21 hallituksen kokousta. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisaste 
kokouksiin oli 94,24 prosenttia.

hallituksen jäsenten riippumattomuus
Hallituksen arviointi on, että hallituksen puheenjohtaja Nils Lampi, varapuheenjohtaja Christoffer 
Taxell ja hallituksen jäsenet Agneta Karlsson, Anders Å Karlsson, Annika Wijkström ja Anders Wiklöf 
ovat riippumattomia Pankista. Hallituksen jäsenen Dan-Erik Woivalinin arvioidaan olevan riippuvai-
nen Pankista, koska hän on ollut Pankin palveluksessa tammikuuhun 2013 asti.

Christoffer Taxell, Agneta Karlsson ja Annika Wijkström ovat myös riippumattomia merkittävistä 
osakkeenomistajista. Nils Lammen arvioidaan olevan riippuvainen merkittävästä osakkeenomista-
jasta, koska hän on konserninjohtaja Wiklöf Holdingissa, jolla on merkittävä omistusosuus Pankista. 
Anders Å Karlsson on Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolagin hallituksen jäsen, minkä vuoksi hänen 
arvioidaan olevan riippuvainen Pankin merkittävästä osakkeenomistajasta. Anders Wiklöfin katso-
taan olevan riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajista Pankin osakkeiden suoran ja välillisen 
omistuksensa johdosta. Dan-Erik Woivalinin arvioidaan olevan riippuvainen Pankin merkittävästä 
osakkeenomistajasta, koska hän on Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag -vakuutusyhtiön palveluk-
sessa.

Kaj-Gustaf Bergh, joka ei ollut käytettävissä uudelleenvalintaan yhtiökokouksessa 2013, oli riip-
pumaton Pankista ja Pankin merkittävistä osakkeenomistajista. Folke Husell, joka ei ikä rajoituksen 
johdosta asettunut uudestaan ehdolle hallitukseen, oli riippumaton Pankista ja Pankin merkittävistä 
osakkeenomistajista. 

hallituksen työskentelyn arviointi
Hallitus suorittaa vuosittain itsearvioinnin toiminnastaan ja työskentelytavoistaan. Arviointi käsittää 
muun muassa kyselylomakkeen, jossa kukin hallituksen jäsen arvioi hallituksen työskentelyä vuoden 
aikana. Hallituksen puheen johtaja käy kunkin hallituksen jäsenen kanssa myös yksittäisiä keskuste-
luja. Hallituksen puheenjohtajan johdolla keskustellaan arvioinnista, joka käsitellään myös hallituk-
sen seuranta kokouksessa. 
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tietoja hallituksen jäsenistä ja 
heidän osakkeenomistuksestaan 
pankissa
Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä ja heidän 
osakkeenomistuksestaan Pankissa ilmenevät 
vuosikertomuksen osiosta Hallitus ja toimiva 
johto. 
 
Hallituksen valiokunnat
nimitysvaliokunta
Nimitysvaliokunnan pääasiallisena tehtävänä on 
valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdo-
tus hallituksen jäsenten valinnasta sekä hallituk-
sen puheenjohtajan ja muiden jäsenten palk-
kioista. 

Hallitus nimittää nimitysvaliokunnan jäsenet 
ja se on vahvistanut valiokunnan työjärjestyk-
sen.

Nimitysvaliokunta on nelijäseninen ja koos-
tuu hallituksen puheenjohtajasta ja kunakin 
vuonna 1. marraskuuta Pankin kolmea ääni-
oikeudeltaan suurinta osakkeenomistajaa edus-
tavasta henkilöstä. Mikäli hallituksen puheen-
johtaja edustaa jotakin edellä mainituista osak-
keenomistajista, tai mikäli osakkeenomistaja 
pidättäytyy osallistumasta nimitysvaliokuntaan, 
oikeus jäsenyyteen siirtyy seuraavaksi suurim-
malle osakkeenomistajalle.

 Nimitysvaliokuntaan kuuluvat joulukuusta 
2013 alkaen hallituksen puheenjohtaja Nils 
Lampi, hallituksen jäsen Anders Wiklöf suoran 
ja epäsuoran henkilökohtaisen osakeomistuk-
sensa nojalla, Leif Nordlund edustaen Alandia 
Vakuutusta ja Göran Lindholm edustaen Ålands 
Ömsesidiga Försäkringsbolag  -vakuutusyhtiötä.

Nimitysvaliokuntaan kuuluivat huhtikuussa 
2013 pidettyyn yhtiökokoukseen saakka  
hallituksen jäsenet Anders Wiklöf (puheen-
johtaja) ja hallituksen silloinen puheenjohtaja 
Kaj-Gustaf Bergh, Leif Nordlund edustaen  
Alandia Vakuutusta ja Göran Lindholm  
edustaen Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 
 -vakuutusyhtiötä.

Vuonna 2013 nimitysvaliokunta on kokoon-
tunut kaksi kertaa. Valiokunnan jäsenten keski-
määräinen osallistumisaste kokouksiin oli  
75 prosenttia.

tarkastusvaliokunta
Hallitus nimittää tarkastusvaliokunnan jäsenet 
ja se on vahvistanut valiokunnan tehtävät työ-
järjestyksessä. Tarkastusvaliokunta avustaa hal-
litusta muun muassa hallituksen valvontatehtä-
vissä, jotka koskevat sisäisiä valvontajärjestel-
miä ja riskienhallintaa, raportointia, tilintarkas-
tusprosessia sekä lakien ja määräysten noudat-
tamista. Lisäksi tarkastusvaliokunta valmistelee 
yhtiökokoukselle ehdotuksen tilintarkastajien 
valinnasta ja palkkioista. Tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtaja raportoi säännöllisesti hallituk-
selle valiokunnan työskentelystä ja havain-
noista.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat yhtiökoko-
uksesta 2013 alkaen hallituksen puheenjohtaja 

Nils Lampi ja hallituksen jäsenet Agneta  
Karlsson ja Anders Å Karlsson. Valiokuntaan 
kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä Folke Husell 
(puheenjohtaja).

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat yhtiö-
kokoukseen 2013 saakka hallituksen silloinen 
jäsen Folke Husell (puheenjohtaja) ja hallituk-
sen jäsenet Agneta Karlsson ja Anders Å Karls-
son.

Vuonna 2013 tarkastusvaliokunta on 
kokoontunut 12 kertaa. Valiokunnan jäsenten 
keskimääräinen osallistumisaste kokouksiin oli 
97,67 prosenttia.

palkitsemisvaliokunta
Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on olennais-
ten palkitsemispäätösten valmistelu ja Pankin 
palkitsemispolitiikan ja muuttuvia palkkioita 
koskevien periaatteiden arviointi. Palkitsemis-
valiokunta päättää palkitsemisjärjestelmää kos-
kevien periaatteiden soveltamisen seurantaan 
liittyvistä toimenpiteistä ja arvioi järjestelmän 
sopivuuden ja vaikutuksen konsernin riskeihin 
ja riskienhallintaan.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat yhtiö-
kokouksesta 2013 alkaen hallituksen jäsen 
Annika Wijkström (puheenjohtaja), hallituksen 
puheenjohtaja Nils Lampi ja hallituksen jäsen 
Agneta Karlsson.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat yhtiö-
kokoukseen 2013 saakka hallituksen silloinen 
puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh ja hallituksen 
jäsenet Agneta Karlsson ja Annika Wijkström.

Vuonna 2013 palkitsemisvaliokunta on 
kokoontunut 4 kertaa. Valiokunnan jäsenten 
keskimääräinen osallistumisaste kokouksiin oli 
100 prosenttia.

Toimitusjohtaja
Pankin toimitusjohtajana on toiminut vuodesta 
2008 alkaen Peter Wiklöf, oikeustieteen kandi-
daatti, (synt. 1966).

Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan. 
Hänen toimisuhteensa ehdot määritellään halli-
tuksen hyväksymässä kirjallisessa sopimuk-
sessa. 

Toimitusjohtaja vastaa muun muassa Pankin 
juoksevasta hallinnosta ja siitä, että se hoide-
taan lakien, yhtiöjärjestyksen, muiden säännös-
töjen sekä hallituksen antamien ohjeiden ja 
määräysten mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtaja 
vastaa hallituksen päätösten täytäntöön-
panosta. Toimitusjohtaja raportoi säännöllisesti 
hallitukselle.

tietoja toimitusjohtajasta ja hänen 
osakkeenomistuksestaan pankissa
Tarkemmat tiedot toimitusjohtajasta ja hänen 
osakkeenomistuksestaan Pankissa ilmenevät 
vuosikertomuksen osiosta Hallitus ja toimiva 
johto.
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Konsernin johtoryhmä  
– muu toimiva johto
Hallitus nimittää konsernin kattavan johto-
ryhmän jäsenet.

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa hänen 
tehtävässään ja käsittelee kaikki olennaiset 
koko Pankkia koskevat asiat.

Johtoryhmä koostuu Pankin liiketoiminta-
alueiden ja konsernitoimintojen johtajista.

Vuonna 2013 johtoryhmä kokoontui  
10 kertaa.

tietoja johtoryhmän jäsenistä ja 
heidän osakkeenomistuksestaan 
pankissa
Tarkemmat tiedot johtoryhmän jäsenistä ja  
heidän osakkeenomistuksestaan Pankissa ilme-
nevät vuosikertomuksen osiosta Hallitus ja toi-
miva johto.

toimitusjohtajan ja muun toimivan 
johdon työskentelyn arviointi
Hallitus suorittaa hallituksen puheenjohtajan 
johdolla vuosittain arvioinnin toimitusjohtajan 
ja muun toimivan johdon työskentelystä.  
Arviointitilaisuuteen ei osallistu toimitusjohtaja 
eikä kukaan muu toimivaan johtoon kuuluva.

Hallituksen, toimitusjohtajan ja muun 
toimivan johdon palkitseminen 
palkitsemista koskevat periaatteet
Pankin hallituksen jäsenet eivät vahvistettujen 
palkkioiden lisäksi kuulu minkään palkitsemis-
järjestelmän piiriin.

hallitus
Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiö-
kokous. Yhtiökokouksen 2013 ja yhtiökokouk-
sen 2014 päättymisen välisenä aikana makse-
taan osin vuosipalkkio ja osin kokouspalkkio 
hallituksen ja valiokuntien kokoukseen osallis-
tumisesta. 

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan  
15 000 euron vuosipalkkio. 

Muut hallituksen jäsenet saavat kukin  
12 000 euron vuosipalkkion, kuitenkin siten että 
Ahvenanmaan maakunnan ulkopuolella asuvat 
hallituksen jäsenet saavat vuosipalkkion kaksin-
kertaisena. Lisäksi maksetaan kokouspalkkio 
hallituksen kokoukseen osallistumisesta. 
Puheenjohtajan kokouspalkkio on 1 000 euroa 
kokoukselta ja muiden jäsenten 750 euroa 
kokoukselta.

Hallituksen valiokuntien jäsenelle makse-
taan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta. 

Vuonna 2013 hallituksen jäsenet saivat palk-
kiona yhteensä 280 750 euroa. 

Muutoin hallituksen jäsenillä on Pankissa 
oikeus yleisesti sovellettuihin henkilökuntaetui-
hin rajoitetussa laajuudessa.

toimitusjohtaja
Hallitus vahvistaa toimitusjohtajan palkkaedut 
ja hänen palvelussuhteensa muut ehdot. 

Toimitus johtajan palkitseminen vuonna 2013 oli 
310 700 euroa luontoisetuineen. Toimitusjohta-
jan eläkeikä on alimmillaan 63 vuotta ja ylimmil-
lään 68 vuotta. Toimitusjohtajalle myönnetään 
eläke TyEL-sääntöjen mukaisesti. Toimitusjohta-
jalla on vapaa autoetu ja oikeus Pankissa ylei-
sesti sovellettuihin henkilökuntaetuihin. Irtisa-
nomisaika toimitusjohtajan puolelta on yhdek-
sän (9) kuukautta. Toimitusjohtajalla on toimi-
tusjohtajasopimuksensa mukaisesti oikeus 
saada yhteensä yhdeksää (9) kuukausipalkkaa 
vastaava eroraha, mikäli irtisanominen tapah-
tuu Pankin puolelta. Toimitusjohtaja ei saa irti-
sanomisen yhteydessä muita korvauksia kuin 
edellä mainitun erorahan.

Toimitusjohtaja osallistuu tulosperusteiseen 
palkitsemisjärjestelmään, joka kuvataan tar-
kemmin Pankin palkka- ja palkkioselvityksessä 
Pankin kotisivulla www.alandsbanken.fi.

muu toimiva johto
Hallitus vahvistaa muun toimivan johdon palk-
kaedut ja palvelussuhteen muut ehdot. 

Toimivalle johdolle (toimitusjohtajaa lukuun 
ottamatta) vuonna 2013 maksetut palkat ja 
muut taloudelliset etuudet olivat yhteensä 
1 330 646 euroa. Muutoin toimivalla johdolla on 
oikeus Pankissa yleisesti sovellettuihin henkilö-
kuntaetuihin. Ruotsissa asuville johtoryhmän 
jäsenille on Ruotsin poikkeavan eläkejärjestel-
män johdosta otettu maksuperusteisia lisäelä-
kevakuutuksia, joissa eläkeikä on 65 vuotta.

Toimiva johto osallistuu tulosperusteiseen 
palkitsemisjärjestelmään, joka kuvataan tar-
kemmin Pankin palkka- ja palkkioselvityksessä 
Pankin kotisivulla, www.alandsbanken.fi.

Henkilöstörahasto
Henkilöstörahaston valtuusto päätti vuonna 
2013, että tammikuussa 2005 perustettu henki-
löstörahasto lakkautetaan. Henkilöstörahaston 
piiriin kuului koko henkilöstö Ahvenanmaalla ja 
Suomessa, mukaan lukien toimitusjohtaja ja 
muu toimiva johto. Hallitus vahvisti vuosittain 
voitto-osuuspalkkio-osuuden laskentaperus-
teen. Henkilöstörahastoon ei ole jaettu varoja 
vuosilta 2008–2013.

Luotoista päättävät elimet
Luottovastuun kantaa Pankissa asiakasvas-
tuussa oleva konttori. Asiakas- ja luottovastuu 
on konttoripäälliköllä ja hänen henkilökunnal-
laan. Luotonannon parissa työskentelevillä on 
henkilökohtaiset limiitit luottojen myöntämi-
seen niille asiakkaille, joista he vastaavat. Pää-
tökset suurehkoista luotoista tekee asiakkaasta 
riippuen Suomen tai Ruotsin luottotoimikunta. 
Johtoryhmän luottotoimikunta tekee päätökset 
edellä mainittujen maakohtaisten yksiköiden 
päätösvaltuuden ylittävissä luottoasioissa.  
Suurimmista luottoasioista puolestaan päättää 
Pankin hallitus.
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Taloudellinen raportointiprosessi
Taloudellisessa raportointiprosessissa sisäisen 
valvonnan perusperiaatteita ovat selkeä rooli-
jako sekä ohjeistus ja taloudellisen tuloksen-
muodostumisen ymmärtäminen. 

Konsernin raportoinnin koostaa keskitetysti 
konsernitasolla talousosasto yhteistyössä  
Business Control  osaston kanssa. Osastot vas-
taavat konsernitilinpidosta ja konsernitilipäätök-
sestä, talouden ohjausjärjestelmistä, sisäisestä 
laskennasta, veroanalyyseistä, tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteista ja ohjeistuksesta, konser-
nin viranomaisraportoinnista sekä konsernin 
taloustietojen julkistamisesta. Kunkin tytär-
yhtiön taloudesta vastuussa olevat henkilöt vas-
taavat siitä, että tytäryhtiöiden tilinpito täyttää 
konsernin vaatimukset ja raportoivat kuukausit-
tain yhtiön johdolle ja konsernin talousosas-
tolle.

Sisäinen tarkastus avustaa ulkoisia tilintar-
kastajia taloustietojen tarkastamisessa ennalta 
laaditun tarkastussuunnitelman mukaisesti. 
Sisäinen tarkastus on riippumaton toiminto ja 
toimii hallituksen alaisuudessa.

Ulkoiset tilintarkastajat tarkastavat konser-
nin osavuosikatsaukset, vuositilinpäätöksen ja 
selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 
sekä antavat tilintarkastusraportin konsernin 
hallitukselle. 

Konsernin johtoryhmä käsittelee kuukausit-
tain konsernin sisäisen taloudellisen raportoin-
nin ja neljännesvuosittain konsernin ulkoisen 
osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen. 

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen 
juoksevassa valvontatehtävässä tarkastamalla 
taloudelliset neljännesvuosikatsaukset ja vuosi-
tilinpäätöksen sekä käsittelee ulkoisten tilintar-
kastajien ja sisäisten tarkastajien havainnoinnit.

Hallitus käsittelee neljännesvuosittain osa-
vuosikatsaukset tai vuositilinpäätöksen ja saa 
kuukausittain konsernin sisäiset taloudelliset 
raportit. Hallitus tarkastaa myös ulkoisten tilin-
tarkastajien tilintarkastusraportit, tilintarkastus-
suunnitelmat ja osavuosikatsauksia sekä vuosi-
tilinpäätöstä koskevat loppupäätelmät. Hallitus 
tapaa ulkoiset tilintarkastajat vähintään kerran 
vuodessa.

Sisäinen tarkastus
Sisäinen tarkastus -osastolla on kolme tointa ja 
se toimii suoraan hallituksen alaisuudessa. 

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tuottaa 
hallitukselle ja toimivalle johdolle objektiivisia ja 
riippumattomia arviointeja operatiivisesta toi-
minnasta, operatiivisista toiminta- ja johtamis-
prosesseista, konsernin riskinhallinnasta, hallin-
noinnista ja valvonnasta. 

Sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti 
hallitukselle, tarkastusvaliokunnalle ja toimivalle 
johdolle. Hallitus vahvistaa vuosittain suunnitel-
man sisäisen tarkastuksen työskentelylle.

Riskienhallinta
Konserni pyrkii harjoittamaan toimintaansa 
kohtuullisin ja harkituin riskein. Konsernin  

kannattavuus on riippuvainen organisaation 
kyvystä tunnistaa, hallita ja hinnoitella riskit. 
Riskienhallinnan tarkoituksena on alentaa odot-
tamattomien tappioiden todennäköisyyttä ja/
tai konsernin maineeseen kohdistuvia uhkia 
sekä myötävaikuttaa kannattavuuden parane-
miseen ja osakkeenomistaja-arvon nousuun.

Konserniin kohdistuu luottoriski, markkina-
riski, likviditeettiriski, operatiivinen riski ja liike-
toimintariski. Viimeksi mainittu riski on seura-
usta konsernin strategiasta, kilpailukyvystä, 
kyvystä sopeutua asiakkaiden odotuksiin, epä-
suotuisista liiketoiminnallisista päätöksistä ja 
konsernin toimintaympäristöstä sekä markki-
noista, joilla konserni toimii. Liiketoimintariskiä 
hallitaan strategisen suunnittelun yhteydessä. 
Luottoriski, joka on konsernin huomattavin riski, 
käsittää saamisia yksityishenkilöiltä, yrityksiltä, 
luottolaitoksilta ja julkisyhteisöiltä. Saamiset 
koostuvat pääasiassa Pankin myöntämistä  
luotoista, tililuotoista ja pankkitakauksista.

Hallituksella on kokonaisvaltainen vastuu  
riskienhallinnan riittävyydestä sekä Pankin  
riskien valvontaan ja rajoittamiseen tarvittavista 
järjestelmistä ja säännöstöistä. Tarkastusvalio-
kunta avustaa hallitusta hallituksen valvonta-
tehtävissä, jotka koskevat sisäisiä valvontajär-
jestelmiä, riskienhallintaa ja raportointia. Toimi-
tusjohtaja valvoo ja johtaa liiketoimintaa halli-
tuksen ohjeiden mukaisesti, vastaa juoksevasta 
hallinnosta ja siitä, että hallituksen jäsenille 
annetaan säännöllisesti riittävää informaatiota 
konsernin riskipositioista ja konsernia koske-
vista säännöstöistä.

Pankissa noudatetaan vastuunjakoa, jonka 
mukaan kukin liiketoiminnan osa kantaa vas-
tuun liiketoimistaan ja riskien hallinnasta. Risk 
Office -konsernitoiminto vastaa riippumatto-
masta riskienvalvonnasta, sääntöjen noudatta-
misen valvonnasta, salkkuanalyysistä ja luoton-
myöntämisprosessista. Tämä sisältää muun 
muassa konsernin kaikkien olennaisten riskien 
tunnistamisen, mittaamisen, analysoinnin ja 
raportoinnin sekä johtoryhmän luottotoimikun-
nalle esiteltävien luottoasioiden tarkastamisen. 

Konsernitoiminto valvoo myös, että riskit ja 
riskienhallinta vastaavat Pankin riskinkantoky-
kyä ja että Pankin johto saa juoksevasti raport-
teja ja analyysejä kulloisestakin tilanteesta. 
Sisäinen tarkastus -osasto tarkastaa Risk Office 
-toiminnon ja tekee arvioinnin sekä riskien-
hallinnan riittävyydestä että sääntöjen noudat-
tamisesta.

Finanssivalvonnan standardien ja lainsää-
dännön lisäksi riskienhallinnan perustana ovat 
lähinnä EU:n vakavaraisuusdirektiivi ja -asetus, 
jotka perustuvat Baselin komitean säännös-
töön. Tarkempia tietoja konsernin riskienhallin-
nasta, pääomanhallinnasta, pääomatarpeen 
arvioinnista ja vakavaraisuutta koskevista tie-
doista, katso konsernin vuosikertomuksen 
kohta Riskienhallinta.
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Sääntöjen noudattamisen  
valvonta (Compliance)
Sääntöjen noudattamisen valvonnan ja arvioin-
nin Pankissa hoitaa konsernin Compliance- 
toiminto, joka raportoi säännöllisesti havain-
tonsa toimitusjohtajalle ja Pankin hallitukselle.

Sisäpiirihallinto
Pankki ylläpitää sisäpiirirekisteriä sekä liikkee-
seenlaskijan että arvopaperivälittäjän ominai-
suudessa. Pankin sisäpiiriläisiin sovelletaan 
muun muassa Finanssivalvonnan standardia 
sisäpiiri-ilmoituksista ja sisäpiirirekisteristä, 
Finanssialan Keskusliiton kaupankäyntiohjetta 
ja Pankin sisäisiä ohjeita. Lisäksi Pankki on otta-
nut käyttöön Helsingin pörssin sisäpiiriohjeen ja 
kaupan käyntirajoituksen, jonka mukaan Pankin 
sisäpiiriläisellä ei ole oikeutta käydä kauppaa 
Pankin liikkeeseen laskemilla arvopapereilla  
14 vuorokauden ajanjaksona ennen Pankin tilin-
päätöksen tai osavuosikatsauksen julkistamista. 
Kaupankäyntirajoitus koskee myös vajaavaltai-
sia, joiden edunvalvojana on Pankin sisäpiiriläi-
nen sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joissa Pankin 
sisäpiiriläisellä on määräysvalta.

Pankki on myös liittynyt nk. SIRE-järjestel-
mään, joten tiedot sisäpiiriläisten kaupankäyn-
nistä julkisen kaupankäynnin kohteena olevilla 
arvopaperilla päivittyvät automaattisesti Pankin 
sisäpiirirekisteriin. Sisäpiiriläisen arvopaperi-
omistus on julkista. Pankin rekisterivastaava ja 

Pankin sisäinen tarkastus tarkistavat säännölli-
sesti sisäpiiriläisten Pankin sisäpiirirekisteriin 
ilmoittamat tiedot.

Tilintarkastajat
Pankilla tulee yhtiöjärjestyksen mukaan olla 
vähintään kolme tilintarkastajaa sekä tarvittava 
määrä varatilintarkastajia. Tilintarkastaja vali-
taan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa 
toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinai-
sen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajiksi valittiin viimeksi pidetyssä 
varsinaisessa yhtiökokouksessa 2013 KHT- 
tilintarkastajat, Pauli Salminen, Birgitta  
Immerthal ja Mari Suomela. Uudeksi varatilin-
tarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, 
vastuunalaisena tilintarkastajana KHT-tilin-
tarkastaja Kim Järvi.

Vuonna 2013 yhtiökokoukseen 2013 saakka 
tilintarkastajina toimivat KHT-tilintarkastajat 
Terhi Mäkinen ja Bengt Nyholm sekä HTM- 
tilintarkastaja Erika Sjölund. Varatilintarkasta-
jana toimi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,  
vastuunalaisena tilintarkastajana KHT-tilin-
tarkastaja Anders Svennas.

Konserniyhtiöiden tilintarkastuspalkkiot 
vuonna 2013 olivat yhteensä 404 417 euroa 
sisältäen arvonlisäveron. Lisäksi tilintarkastajille 
on suoritettu konsulttitehtävistä palkkiona  
328 902 euroa sisältäen arvonlisäveron.


