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Verksamhetsstadga för Keva 

Godkänd av styrelsen 15.12.2016, träder i kraft 1.1.2017  
 

1 § Tillämpning  

I denna verksamhetsstadga ges bestämmelser enligt 4 § 3 mom. i instruktionen om 
organisering av Kevas verksamhet och behörighetsfördelning mellan styrelsen och 
verkställande direktören samt rapportering till styrelsen.  

2 § Ledningsgruppens uppgifter och sammansättning  

Ledningsgruppen som avses i 15 § 3 mom. i instruktionen bistår verkställande direktören 
vid behandlingen av ärenden som är av betydelse för Kevas interna verksamhet och bereder 
ärenden som ska föredras för styrelsen.  

Styrelsen fattar beslut om ledningsgruppens sammansättning på framställan av 
verkställande direktören. En medlem i ledningsgruppen företräder personalen.  

3 § Byråns organisation  

Styrelsen beslutar om grunderna för byråns organisation genom att fastställa de 
huvudsakliga ansvarsområdena för medlemmarna i ledningsgruppen, exklusive personalens 
representant. Verkställande direktören fattar beslut om organisationen inom 
ansvarsområdena.  

4 § Beslut om personalärenden  

Styrelsen beslutar  

1) om Kevas kollektivavtal och resultatpremiesystem  
2) för en person som är direkt underställd verkställande direktören  

- om anställning och avslutande av anställningen samt om 
anställningsvillkoren  

- om tjänstledighet eller arbetsledighet beroende på prövning på över sex 
månader och om anställning av ställföreträdare.  

 

Verkställande direktören beslutar  
1) om de beslutsbefogenheter som gäller anställning och avslutande av anställningen 

samt anställningsvillkoren för de personer som inte är direkt underställda 
verkställande direktören; delegering ska ske på det sätt att chefen inte fattar beslut 
om sina direkt underställda  

2) om tjänstledighet eller arbetsledighet beroende på prövning på högst sex månader 

och om anställning av ställföreträdare för personer som är direkt underställda 
verkställande direktören  

3) om tillstånd för bisyssla för tjänsteinnehavarna samt om att förbjuda att åta sig 

eller utöva bisyssla; bisyssla som inte förutsätter tillstånd ska meddelas 
verkställande direktören.  
 

5 § Anskaffningar och övriga ekonomiska åtaganden  

I samband med budgethandläggningen fattar styrelsen beslut om de projekt och 
investeringar som är ekonomiskt betydande med tanke på driftsutgifterna och 
investeringarna i anläggningstillgångar. Gränsbeloppen för dessa investeringar fastställs 
årligen i budgeten. Om det då projektet genomförs visar sig att kostnaderna kommer att 
överskrida de budgeterade med klar marginal i enlighet med det som beslutats i samband 

med budgeten ska ärendet föras separat till beslut i styrelsen.  
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6 § Kevas representation i olika organisationer  

Styrelsen fattar beslut om Kevas förslag till medlemmar i Pensionsskyddscentralens 

representantskap och styrelse, Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf:s styrelse, Arek Ab:s 
styrelse och Kommunfinans Abp:s styrelse samt om Kevas företrädare i ägarnas 
nomineringsutskott och bolagsstämma för Kommunfinans Abp samt om Kevas 
representation i övriga motsvarande organisationer.  

På bolagsstämmorna för de aktiebolag som bildats för placeringsverksamheten och som 

Keva äger helt eller delvis företräds Keva av placeringschefen eller en person som 
placeringschefen befullmäktigat.  

7 § Ärenden som gäller pensioner och rehabiliteringsförmåner  

Beslut om pensioner och rehabiliteringsförmåner i de fall då Keva enligt 
pensionslagstiftningen är behörig myndighet fattas av chefen med ansvar för 
beslutsfunktionen som är direkt underställd verkställande direktören. Samma person 
beslutar också om rätten att bereda dessa beslut för de personer som arbetar inom 
beslutsfunktionen.  

Beslut om återkrav av pension som betalats till för stort belopp fattas av verkställande 
direktören när besluten gäller utbetalning av pensioner, i annat fall av direktören med 
ansvar för pensionsbeslutsfunktionen som är direkt underställd verkställande direktören.  

8 § Yrkande på rättelse av arbetstagarnas pensionsavgift  

Beslut om rättelseyrkanden som gäller arbetstagarnas pensionsavgift och som har gjorts i 
enlighet med 140 § i pensionslagen för den offentliga sektorn fattas av verkställande 

direktören.  

9 § Lämnande av handling eller uppgift  

Beslut om att lämna ut en handling eller uppgift i enlighet med lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet fattas av verkställande direktören eller verkställande 

direktörens ställföreträdare.  

10 § Beslutanderätt i vissa ärenden  

Verkställande direktören beslutar  
1) om att öppna och avsluta bankkonton samt om dispositionsrätt till bankkonton  
2) om rätt att godkänna fakturor, såvida verkställande direktören inte har 

befullmäktigat någon annan medlem i ledningsgruppen att göra det; verkställande 
direktörens egna rese- och representationsutgifter och övriga utgifter godkänns av 
styrelseordföranden  

3) om organisationsenhetschefers rätt att ingå avtal och förbindelser i ärenden som 

hör till den sedvanliga verksamheten inom deras ansvarsområde.  
 

11 § Övrig styrning och planering av verksamheten  

Styrelsen beslutar om de allmänna principerna för och rutinerna vid Kevas verksamhet:  

- riskhantering  
- 1.1.2017 lagen om Keva 29–31 § + i ledningsgruppens anvisning 
- ansvarsfullhet i placeringsverksamheten  
- 61.1.2017 lagen om Keva 10 § 
- mottagande av förmåner  
- representation och gästfrihet.  
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Styrelsen fattar också beslut om en årsplan med en tidtabell för behandling av centrala 
ärenden, som redan är kända på förhand, i styrelsen.  

12 § Övervakning  

Styrelsen godkänner internrevisionens verksamhetsdirektiv och beslutar årligen om 
internrevisionens plan för följande år. Resultatet för revisionen rapporteras till styrelsen 
enligt verksamhetsdirektivet.  

 

Styrelsen behandlar revisorns revisionsplan årligen efter att föregående års bokslut har 
fastställts.  

13 § Rapportering till styrelsen  

Rapporter om minst följande ärenden ges regelbundet till styrelsen:  

- verkställande direktörens överblick över aktuella ärenden på alla möten  
- uppföljningsrapport till budgeten och ekonomi- och verksamhetsplanen varje 

kvartal  
- placeringsöversikt varje kvartal  
- personalrapport årligen.  

 
Styrelsen beslutar om internrevisionens rapportering i internrevisionens 

verksamhetsdirektiv.  

Beslut som fattats i Keva och som diarieförts meddelas styrelsen på varje möte, och de 
finns till påseende för styrelsemedlemmarna på mötena. 

 

 

 


