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VR ELÄKESÄÄTIÖN OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET  

 

VR Eläkesäätiön sijoitustoiminnan tehtävänä on huolehtia lisäeläkevarojen tuottavasta sijoitta-

misesta. VR Eläkesäätiön varat sijoitetaan Eläkesäätiön sijoitussuunnitelman mukaisesti. Lähtö-

kohtana on toimia sijoitusmarkkinoilla niin, että eläkevaroille saavutetaan kaikissa markkinaolo-

suhteissa mahdollisimman hyvä tuotto määritellyllä riskitasolla.  

 

VR Eläkesäätiön sijoituskohteet ovat pääasiallisesti osakkeita, korkoinstrumentteja, vaihtoehtoi-

sia sijoituksia ja kiinteistöjä.  

 

VR Eläkesäätiö tekee osakesijoituksia, niin suoria kuin sijoitusrahastosijoituksia, saavuttaakseen 

pitkän aikavälin tuottotavoitteet. Korkosijoituksien ja kiinteistösijoituksien tuotto on tyypillisesti 

rajoitettu tiettyyn korvaukseen tietyllä ajanjaksolla, mutta osakesijoituksien ansainnan mahdol-

lisuus on lähtökohtaisesti rajaton. Osakesijoituksien tuotto on ollut historiallisesti korkein eri 

omaisuusluokista pitkällä aikavälillä. Tämän hetkisestä matalasta korkotasosta johtuen osakesi-

joitukset ovat kiinteistöjen ohella omaisuuslaji, jolla on mahdollisuus tuottaa Eläkesäätiön tuot-

totavoitetta paremmin. 

 

VR Eläkesäätiön omistajaohjauksen käytännöt vaihtelevat sen mukaan, onko kyseessä merkit-

tävä omistus yksittäisestä yhtiöstä, ja siitä onko kyseessä suora vai epäsuora omistusmuoto. 

Omistajaohjauksen tärkeitä periaatteita ovat läpinäkyvyys, luotettavuus ja osakkeenomistajien 

tasavertainen kohtelu. 

 

Omistajaohjauksen sisältö ja toteuttaminen 

 

VR Eläkesäätiö suosii sijoituskohteina vastuullisia yrityksiä sekä sijoitusrahastoja. Lisäksi VR Elä-

kesäätiö pyrkii välttämään sijoittamasta yrityksiin, jotka eivät noudata hyvää hallintotapaa, ym-

päristölainsäädäntöä tai kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja työelämän sopimuksia. Suosi-

malla vastuullisesti toimivia sijoituskohteita pyritään välttämään sijoituksiin liittyviä riskejä. 

 

VR Eläkesäätiön osakesalkun koosta ja laajasta kansainvälisestä hajautuksesta johtuen VR Elä-

kesäätiön omistukset yksittäisessä yhtiössä ovat erittäin pieniä. VR Eläkesäätiö ei näin ollen 

myöskään osallistu sijoituskohteena olevan yhtiön yhtiökokouksiin tai hallintoon. Valittaessa 

kohdeyhtiötä osaksi VR Eläkesäätiön salkkua kiinnitetään erityistä huomiota yhtiön kykyyn vas-

tata sijoittajien ja ympäristön odotuksiin. Tyypillisesti kohdeyhtiöistä, jotka eivät täyttä odotuk-

sia - luovutaan. 

 

Eläkesäätiö voi kuitenkin pyrkiä vaikuttamaan sijoituskohteena olevan yhtiön toimintaan silloin, 

kun VR Eläkesäätiön omistusosuus on merkittävä (yli 1 %) yhtiön markkina-arvosta. Tällöin 

luontevin tapa on yhteistyön harjoittaminen muiden osakkeenomistajien kanssa tai osallistumi-

nen mahdolliseen äänestykseen yhtiökokouksessa. 

 

VR Eläkesäätiö ei myöskään pyri välillisesti vaikuttamaan omistamiensa sijoitusrahastojen 

kautta, vaan jokaista sijoitusrahastosijoitusta valittaessa syvällisesti perehdytään sijoitusrahas-

ton toimintatapaan ja sijoituspolitiikkaan. Sijoitusrahastojenhoitajien odotetaan tekevän itsenäi-

siä kaikkien rahastosijoittajien etujen mukaisia päätöksiä sijoitusrahaston sijoituspolitiikkaa 

noudattaen. 

 

VR Eläkesäätiön salkunhoidossa käytetään myös passiivisia indeksisijoituksia salkunhoidon kus-

tannustehokkuuden varmistamiseksi. Indeksisijoittamiseen olennaisesti liittyy indeksien päivit-

tyminen: yhtiöiden, jotka eivät täytä sijoittajien ja ympäristön odotuksia: arvo laskee ja näin 

ollen niiden merkitys indeksissä vähenee tai yhtiö poistuu indeksistä kokonaan. Vastaavasti taas 

yhtiöt, jotka täyttävät parhaiten sijoittajien ja ympäristön odotukset kasvattavat osuutta indek-

seissä. 
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Omistajaohjauspolitiikkansa mukaisesti VR Eläkesäätiö ei ole vuonna 2018 osallistunut yhtiöko-

kouksiin eikä ole äänestänyt yhtiökokouksissa. Vuonna 2018 VR Eläkesäätiön suurin yksittäinen 

omistus on ollut 0,4 % kohdeyhtiön osakekannasta. 

 

VR Eläkesäätiössä aktiivinen omistaminen ja vaikuttaminen liittyy VR Eläkesäätiön omistamiin 

pääomarahasto- ja kiinteistösijoituksiin. Pääomarahasto- ja kiinteistösijoituksissa VR Eläkesää-

tiön osuus sijoituskohteen omistuksesta on merkittävä ja VR Eläkesäätiö osallistuu aktiivisesti 

sijoitusvaliokuntiin tai hallitustyöskentelyyn. Pääomasijoituksissa ja kiinteistösijoituksissa on 

tärkeää yhteistyön harjoittaminen muiden omistajien ja salkunhoitajan kanssa. 

 

VR Eläkesäätiö ei sijoita yhtiöihin, joissa syntyisi eturistiriitoja 

 

VR Eläkesäätiön varoja voidaan sijoittaa työnantajayhteisöön tai samaan konserniin kuuluvaan 

muuhun yhteisöön Eläkesäätiönlain katerajoituksien puitteissa. Tällaiset sijoitukset päättää aina 

Eläkesäätiön hallitus, ottaen huomioon mahdolliset eturistiriidat. 

 

Eläkesäätiön varoja ei voida sijoittaa yhtiöihin, joiden osake-enemmistön omistajana tai keskei-

sissä johtotehtävissä on Eläkesäätiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, sijoituspäällikkö tai 

tilintarkastaja.  

 

Luonnollisena poikkeuksena tästä ovat VR Eläkesäätiön kiinteistöyhtiöt, pääomasijoitustoimin-

nan yhtiöt ja rahastot, joihin Eläkesäätiö on sijoittanut ja päättänyt siten osallistua rahastojen 

ja kohdeyhtiöiden toimintaan. Tällaiseen hallintoelintyöskentelyyn osallistumisesta päättää VR 

Eläkesäätiön hallitus. 

 

Eläkesäätiön varoja voidaan sijoittaa yhtiöihin, joiden omistajana tai hallinnossa on Eläkesäätiön 

työnantajayhtiön hallituksen jäseniä tai muita työnantajalla johtavassa asemassa olevia henki-

löitä. Nämä henkilöt toimivat täysin erillään VR Eläkesäätiön hallinnosta ja salkunhoidosta. Yh-

tiöihin, joissa VR-konsernin toimitusjohtaja toimii johtotehtävissä, ei voida sijoittaa. VR-konser-

nin toimitusjohtaja nimittää VR Eläkesäätiön hallituksen työnantajapuolen jäsenet. 
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 ELÄKESÄÄTIÖLAIN 6 E § MUKAINEN ILMOITUS VARAINHOITAJIEN KANSSA TEHDYSTÄ JÄRJES-

TELYSTÄ SIJOITETTAESSA ETA-ALUEEN LISTATTUIHIN OSAKKEISIIN 
 
VR Eläkesäätiöllä omistaa osuuksia sijoitusrahastoista, jotka voivat tehdä sijoituksia ETA-alueen osakkeisiin 

osana sijoitusuniversumiaan. 
 
tiedot siitä, kuinka omaisuudenhoitajan, rahastoyhtiön tai vaihtoehtorahaston hoitajan kanssa 
tehty järjestely kannustaa omaisuudenhoitajaa, rahastoyhtiötä tai vaihtoehtorahaston hoitajaa 
sovittamaan sijoitusstrategiansa ja -päätöksensä yhteen eläkesäätiön eläkevastuun luonteen ja 
keston kanssa erityisesti pitkäaikaisten vastuiden osalta; 

• VR Eläkesäätiö ei kannusta rahastosijoituksiensa hoitajia sijoittamaan sijoitusrahaston varoja VR 
Eläkesäätiön eläkevastuun luonteen mukaisesti (nopeasti laskeva eläkevastuu). VR Eläkesäätiö va-

litsee sijoituksikseen sijoitusrahastoja, jotka sopivat VR Eläkesäätiön sijoitustoiminnan tavoitteisiin, 
joita ovat mm. kustannustehokkuus, hajautus, vastuullisuus, läpinäkyvyys, helppo rahaksi muu-
tettavuus. VR Eläkesäätiön sijoitusrahastojenhoitajien odotetaan tekevän itsenäisiä kaikkien rahas-
tosijoittajien etujen mukaisia päätöksiä, sijoitusrahaston sijoituspolitiikkaa noudattaen. VR Elä-
kesäätiön kannalta on olennaista, että käytettävän sijoitusrahaston muu asiakaskunta on riittävän 

laaja, jotta sijoitusrahaston toimintaa pystytään hoitamaan häiriöittä, vaikka VR Eläkesäätiö pie-
nentäisi omia sijoituksiaan eläkevastuun jatkuvasti supistuessa. 

 
tiedot siitä, kuinka kyseinen järjestely kannustaa omaisuudenhoitajaa, rahastoyhtiötä tai vaih-
toehtorahaston hoitajaa tekemään sijoituspäätökset kohdeyhtiön keskipitkän tai pitkän aikavä-
lin taloudellisen ja muun tuloksellisen suoriutumisen arviointien perusteella ja vaikuttamaan 
kohdeyhtiöön siten, että kohdeyhtiön tulos paranee keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 

• VR Eläkesäätiön sijoitusrahastojenhoitajien odotetaan tekevän itsenäisiä kaikkien rahastosijoitta-
jien etujen mukaisia päätöksiä, sijoitusrahaston sijoituspolitiikkaa noudattaen. VR Eläkesäätiö ei 

pyri vaikuttamaan sijoitusrahaston toimintatapaan tai sijoitusstrategiaan. Sijoitusrahastoa valitta-
essa kuitenkin kiinnitetään huomioita salkunhoitotapaan, VR Eläkesäätiön sijoitusrahastojenhoita-
jien odotetaan tekevän sijoituspäätöksiä yhtiöiden tuloksellisen suoriutumisen perusteella. 

 

tiedot siitä, kuinka omaisuudenhoitajan, rahastoyhtiön tai vaihtoehtorahaston hoitajan tulosten 
arviointimenetelmä ja arvioinnin aikavälin pituus ja omaisuudenhoitopalveluista palkitseminen 
sopivat yhteen eläkesäätiön eläkevastuun luonteen ja keston kanssa erityisesti pitkäaikaisten 
vastuiden osalta ja kuinka niissä otetaan huomioon pitkän aikavälin absoluuttinen tulos; 

• VR Eläkesäätiö arvioi omaa sijoitustoimintaansa kokonaisuutena. Jokaisen yksittäisen rahastosijoi-
tuksen on sovittava kulloiseenkin markkinanäkemykseen ja markkinatilanteeseen sekä Eläkesää-
tiön eläkevastuun kehitykseen. Yksittäisille rahastoille ei näin ollen ole erillistä tulosten arviointi-

järjestelmää tai aikataulua. VR Eläkesäätiön sijoitusrahastonhoitajat saavat sijoitusrahaston hoi-
dosta prosentuaalista, mutta matalaa hallinnointipalkkiota. Mikäli salkunhoitaja onnistuu kasvatta-
maan VR Eläkesäätiön osuuden arvoa - saa salkunhoitaja suuremman palkkion sijoitussumman 

kasvaessa. VR Eläkesäätiön eläkevastuu on kuitenkin nopeasti laskeva ja näin ollen VR Eläkesäätiön 
sijoituksia sijoitusrahastoissa myydään jatkuvasti eläkevastuun laskun tahdissa. 

 
tiedot siitä, miten eläkesäätiö valvoo omaisuudenhoitajalle, rahastoyhtiölle tai vaihtoehtora-

haston hoitajalle aiheutuvia salkun kiertonopeuden kustannuksia ja määrittelee tavoitteeksi 
asetetun salkun kiertonopeuden tai kiertonopeuden rajat sekä valvoo niitä; 

• VR Eläkesäätiö ei ole asettanut käyttämiensä sijoitusrahastojen kiertonopeudelle tavoitteita tai ra-
joja. VR Eläkesäätiön sijoitusrahastojenhoitajien odotetaan tekevän itsenäisiä kaikkien rahastosi-
joittajien etujen mukaisia päätöksiä, sijoitusrahaston sijoituspolitiikkaa noudattaen. VR Eläkesää-
tiön käyttämän sijoitusrahaston salkunhoitotyyliin voi liittyä nopeampi tai hitaampi salkun kierto-

nopeus, myös markkinatilanne voi vaikuttaa kiertonopeuteen. Sijoitusrahastoja valittaessa kuiten-
kin arvioidaan kiertonopeuden vaikutus kustannuksiin sekä salkunhoidon onnistumisen edellytyk-
siin. 
 

omaisuudenhoitajan, rahastoyhtiön tai vaihtoehtorahaston hoitajan kanssa tehdyn järjestelyn 
kesto. 

• VR Eläkesäätiön sijoitukset sijoitusrahastoihin ovat toistaiseksi voimassaolevia. 


