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1 
KESKON ELÄKEKASSA 
 
 
 
 
 
KESKON ELÄKEKASSAN TOIMINTAKERTOMUS 2019 
 
YLEISTÄ  Vuosi 2019 oli eläkekassan 87. toimintavuosi. 
   

Keskon Eläkekassa on osakkaidensa oma eläkelaitos, joka tarjoaa lisäeläketurvan 
niille osakkaiden työntekijöille, jotka ovat Keskon Eläkekassan jäseniä. Eläkekassa 
on suljettu 8.5.1998. 
 
Keskon Eläkekassa on perustettu vuonna 1932 Savo-Karjalan tukkuliikkeen toimi-
henkilöiden eläkekassaksi. Vuonna 1941 nimi muuttui Keskon Eläkekassaksi. 
Vuonna 1962 kassaan perustettiin A- ja B-osastot ja B-osasto lakkautettiin vuonna 
2012. Keskon Eläkekassan tehtävänä on pitää huolta toimintapiirinsä henkilöiden 
lisäeläketurvasta sekä hoitaa tulevien eläkkeiden katteena olevaa sijoitusomai-
suutta niin, että sille asetetut vaatimukset täyttyvät. 
 
Eläkekassan hallinnointipalveluja on hoitanut Mandatum Life Palvelut Oy (entinen 
Innova Palvelut Oy, myöhemmin Mandatum) heinäkuusta 2013 lähtien. Hallinnointi-
palvelut kattavat Keskon Eläkekassan eläkepalvelut ja kirjanpitopalvelut sekä va-
kuutusmatemaattiset palvelut ja kassanjohtajapalvelun. 
 
Virallinen tilinpäätös on nähtävissä Mandatum Life Palvelut Oy:ssä, Bulevardi 56, 
Helsinki, puhelin 010 516 7912 
 

OSAKKAAT  
Intersport Finland Oy K Caara Oy 
Kenkäkesko Oy K Auto Oy 
Kesko Oyj Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy 
K-Kauppiasliitto ry Vähittäiskaupan Takaus Oy 
K-Market Oy Keskon Eläkekassa  
Konekesko Oy  

 
 
EDUSTAJISTON KOKOUS Varsinainen edustajiston kokous pidettiin 12.4.2019. Puheenjohtajana toimi lakimies 

Markku Jantunen Kesko Oyj:stä.  
 

Edustajisto kokoontui yhden kerran kertomusvuonna. Lisäksi edustajistolle pidettiin 
infotilaisuus lisäeläke-etuusotteista 29.10.2019. 
 
 

JÄSENET Eläkekassan toimintapiiriin kuului kertomusvuoden lopussa 349 jäsentä (371).  
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2 
KESKON ELÄKEKASSA 
 
 
 
 
ELÄKKEET Maksussa olevia eläkkeitä oli kertomusvuoden lopussa yhteensä 1904 (1941) 

Perhe-eläkkeensaajia oli 380 (381)  
 

Muihin eläkkeisiin on luettu perhe-eläkkeet.  
 
 

Eläkelaji 2019 2018 Muutos 
Vanhuuseläkkeet 1489 1513 -24 
Varhaiseläkkeet 18 25 -7 
Alennetut työkyvyttömyyseläkkeet 3 4 -1 
Työkyvyttömyyseläkkeet 14 18 -4 
Muut eläkkeet 380 381 -1 
Yhteensä 1904 1941 - 37 

 
 

Eläkkeitä korotettiin 1.1.2020 alkaen työeläkeindeksillä ja korotus oli kaikilla 1,2 pro-
senttia. 

 
 Eläkkeitä maksettiin toimintavuoden aikana 13 784 912 euroa ja hautausavustuksia 

147 182 euroa. 
 

Kertomusvuonna vanhuuseläkkeelle siirtyi suoraan työsuhteesta 11 henkilöä, var-
haiseläkkeelle 3 henkilöä ja alennetulle työkyvyttömyyseläkkeelle 1 henkilöä. Yh-
teensä suoraan työsuhteesta eläkkeelle siirtyi 14 henkilöä vuonna 2019. Vuonna 
2018 vastaava luku oli 10. 

 
 
VAPAAKIRJAT A-osastosta myönnettiin vapaakirjoja yhteensä 8 henkilölle vuonna 2019. Vapaakir-

jan mukaiselle eläkkeelle siirtyi 9 henkilöä. Vapaakirjojen lukumäärä vuoden lo-
pussa oli 196 (198). 

 
JÄSENMAKSUT Vuonna 2019 ei ollut jäsenmaksujen palautuksia. 
 
 
VASTUUVELKA Vakuutusmaksuvastuu laski 2,8 miljoonaa euroa ja korvausvastuu laski 0,3 mil-
  joonaa euroa. Indeksikorotusvastuuta purettiin 0,2 miljoonaa euroa. Vastuuvelka 
  oli yhteensä 248,8 (252,1) miljoonaa euroa. Vastuuvelka sisältää 18,4 miljoonan 
  euron indeksikorotusvastuun. Eläkekassan vastuuvelka on kokonaan katettu.  
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3 
KESKON ELÄKEKASSA 
 
VAKUUTUSMAKSU Eläkekassan alle 53-vuotiaat jäsenet maksoivat jäsenmaksua prosentin ennakonpi-

dätyksen alaisista ansioistaan, kuten edellisinäkin vuosina.  
 

Yli 53-vuotiailta jäsenmaksu on poistettu kokonaan. Jäsenmaksutuloa kertyi  
0,08 miljoonaa euroa. Vakuutusmaksua ei peritty. 

 
 
TALOUDELLINEN TULOS 
 Eläkekassan kirjanpidollinen voitto vuodelta 2019 oli 30,7 (-20,7) miljoonaa euroa. 

Eläkekassan hallitus päätti esittää Eläkekassan edustajistolle, että ylijäämä näyte-
tään tuloslaskelmassa ja siirretään taseessa omaan pääomaan.  

 
Siirron jälkeen oma pääoma on 53,7 miljoonaa euroa. 

 
 
SIJOITUSTOIMINTA Eläkekassan sijoitusomaisuus käyvin arvoin oli vuoden vaihteessa 382,6 (408,8) 

miljoonaa euroa.  
 
 Osakkeiden ja osuuksien arvoihin on voitu tehdä arvonkorotus, mikäli niiden arvo 

on tilikauden päättyessä ollut pysyvästi alkuperäistä hankintamenoa olennaisesti 
suurempi. 

  
 2019 

% 
2018 

% 
2017 

% 
2016 

% 
2015  

% 
Markkinaraha 16,6 21,3 31,1 10,2 9,2 
JVK:t 17,0 10,7 5,0 4,9 3,7 
Vaihtoehtoiset sijoitukset 3,5 3,3 3,3 3,6 3,8 
Osakkeet ja sijoitusrahastot 39,7 33,2 33,9 37,9 36,6 
Kiinteistösijoitukset 23,2 31,6 26,6 43,4 46,8 
Sijoituslainaus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
Kiinteistösijoitukset 

 
Suoria kiinteistösijoituksia oli omaisuudesta n. 23,2 prosenttia ja kiinteistövakuudel-
lisia lainoja 0 prosenttia. Yhteensä kiinteistösijoituksia oli n. 23,2 prosenttia. Vuoden 
lopussa kiinteistösijoituksiin sitoutuneen pääoman määrä oli 105,6 (129,0) miljoo-
naa euroa.  

 
Arvonalennuksia tai arvonalentumisten palautuksia ei kirjattu kiinteistöihin tilinpää-
töksessä 2019. Kiinteistöjen arvonmuutokset perustuvat joulukuussa saatuihin uu-
siin kiinteistöjen käypiin arvoihin. 

 
Korkosijoitukset 

 
Korkosijoitusten (sisältäen korkopapereihin sijoittavat rahasto-osuudet) markkina-
arvo vuoden 2019 lopussa oli yhteensä 128,8 (192,5) miljoonaa euroa. Korkosijoi-
tusten osuus kokonaissalkusta oli 33,7 (32,0) prosenttia. Ne jakautuivat siten, että 
lyhyissä koroissa oli 16,6 (21,3) prosenttia ja pitkissä koroissa 17,0 (10,7) prosent-
tia. Korkosijoitukset jakautuivat alla olevan taulukon mukaisesti.  
 

Korkosijoitukset 31.12.2019 31.12.2018 
milj.euroa % mod.dur. milj.euroa % mod.dur. 

Joukkovelkakir-
jalainat 
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Saamiset työnantajaosakkailta ovat allokaatiossa lyhyissä korkosijoituksissa. Vuo-
den lopussa näitä oli 7,0 (4,1) miljoonaa euroa. Saamisilla työnantajalta on turvaava 
vakuus. 
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4 
KESKON ELÄKEKASSA 
 
 

Osakesijoitukset 
 

Noteeratut osake- ja rahastosijoitukset olivat vuoden 2019 lopussa markkina-arvoil-
taan yhteensä 134,6 (109,8) miljoonaa euroa. Tämä oli 35,2 (26,9) prosenttia koko 
salkusta. Noteeraamattomiin osakkeisiin oli sijoitettuna 4,5 prosenttia salkusta.  

 
Noteerattujen osakkeiden TWR- tuotto oli 23,6 prosenttia. Vertailuindeksinä käytet-
tyjen MSCI Worldin ja OMX Helsinki Cap -tuottoindeksin viimeisen 12 kuukauden 
tuotot olivat 30,9 ja 20,4 prosenttia. Eläkekassan noteerattujen osakkeiden salkun 
volatiliteetti oli 11,27 prosenttia. 
 
Valluga-sijoitus Oy:n osakkeiden kirjanpidon hankintamenoon on kirjattu arvonkoro-
tuksen oikaisu -4 miljoona euroa tilinpäätöksessä 2019, sillä sijoituksen käyvän ar-
von katsotaan olevan tilinpäätöspäivänä pysyvästi kirjanpidon hankintamenoa pie-
nempi. Valluga-sijoitus jakoi vuoden lopulla merkittävän osan omasta pääomastaan 
osinkona osakkeenomistajilleen ml. eläkekassa. 

 
Vaihtoehtoiset sijoitukset 
 
Vaihtoehtoiset sijoitukset sisältävät pääomarahastosijoituksia. Niiden osuus sijoituk-
sista oli vuoden 2019 lopussa 3,5 (3,3) prosenttia markkina-arvoilla mitattuna. 

 
Sijoitustoiminnan tulos 

 
Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen nettotuotto oli 46,0 (19,8) miljoonaa euroa. 
Vuonna 2019 kirjattiin arvonalennusten palautuksia osakkeista ja osuuksista yh-
teensä 3,6 miljoonaa euroa ja uusia arvonalennuksia yhteensä 3,1 miljoonaa euroa. 
 
Sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto sitoutuneelle pääomalle vuonna 2019 oli 
10,9 (-0,2) prosenttia. Viiden viime vuoden keskimääräinen vuosituotto on 5,4 pro-
senttia ja vuodesta 2005 lähtien laskettu vuosituotto viideltätoista vuodelta 7,6 pro-
senttia.  
 
 
 
 
 

RISKIT JA RISKIENHALLINTA 
 
 Keskon Eläkekassan (jäljempänä Eläkekassa) riskienhallinnan tavoitteena on rajata 

riskit hallituksen hyväksymälle tasolle ja estää Eläkekassaa uhkaavien riskien toteu-
tuminen, minimoida toteutuneiden riskitekijöiden aiheuttamat taloudelliset ja muut 
vahingot sekä turvata toiminnan jatkuvuus.  

 
Määrällisille riskeille asetetaan rajat kirjallisesti ja ne kirjataan vuosittain sijoitus-
suunnitelmaan. Valvontarajoja seurataan jatkuvasti. Rajojen ylitykset ja poikkeamat 
riskienhallinnan menettelytavoista arvioidaan ja raportoidaan kuukausittain. Mittarei-
den ja riskirajojen ajantasaisuus tarkistetaan vuosittain sijoitussuunnitelman teon 
yhteydessä.  

 
Eläkekassan kannalta merkittävimmät riskit ovat vakuutustoiminnan riskit, sijoitus-
toiminnan riskit ja operatiiviset riskit. 

 
VAKUUTUSKASSALAIN 
MUUTOKSET  

Uusi vakuutuskassalaki astui voimaan 1.1.2019. Lakiuudistuksen seurauksena elä-
kekassan tuli perustaa keskeiset toiminnot eli riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuk-
sen toiminnot. Eläkekassan keskeiset toiminnot ulkoistettiin Kesko Oy:lle. Riskienhal-
lintatoiminnon suorittajana toimii Timo Pajala ja sisäisen tarkastuksen suorittajana 
Marko Siponen. Koska keskeiset toiminnot on ulkoistettu eläkekassan työnantajalle, 
Finanssivalvonnan määräysten mukaan toiminnoista toimitettiin lupahakemus Fi-
nanssivalvonnalle kesäkuussa 2019. Finanssivalvonta ilmoitti tammikuussa 2020, 
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KESKON ELÄKEKASSA 
 

että Finanssivalvonta on päättänyt antaa luvan keskeisten toimintojen ulkoista-
miseksi Kesko Oyj:lle. 
 
Lisäksi Finanssivalvonnan määräysten mukaisesti kaikista eläkekassan ulkoistetuista 
toiminnoista tehtiin ulkoistamisilmoitus Finanssivalvonnalle kesäkuussa 2019. 

 
 
TULEVAISUUDEN  
NÄKYMÄT Eläkekassa on vakavarainen ja sen toiminta on vakaata. Eläkekassan tavoitteena on 

pidentää jäsentensä työuria yhteiskunnan tavoitteiden mukaisesti turvaten jäsenten va-
linnanvapaus eläkkeelle jäännin suhteen sekä säilyttää eläkekustannusten hallinta myös 
tulevaisuudessa. 

  
 
 
TILINPÄÄTÖKSEN 
 LAADINTA Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu Finanssivalvonnan eläkekassoille antamia 

määräyksiä ja ohjeita. 
 
 
ELÄKEKASSAN HALLINTO 
 
HALLITUS  Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet  
  Osakkaiden edustajat: 
  Matti Mettälä, puheenjohtaja  Ismo Riitala  

Mika Majoinen   Jukka Koivunen  
      
  Jäsenten edustajat: 
  Tom Fagerström, varapuheenjohtaja Esa Lehtonen  
  Kirsi Tamminen  Taina Hohtari 
   
 

Kertomusvuoden aikana hallitus kokoontui 10 kertaa. 
 
KASSANJOHTAJA  

Eläkekassan johtajana toimi Katriina Hyvönen ja 1.5.2019 alkaen Marja Saloniemi, 
molemmat Mandatum Life Palvelut Oy:stä. Uudesta kassanjohtajasta tehtiin Finans-
sivalvonnalle Finanssivalvonnan määräysten mukainen vakuutus kassanjohtajan 
fit&proper-kokonaisuudesta. Finanssivalvonta ilmoitti kesällä 2019, että Finanssival-
vonnalla ei ole huomautettavaa kassanjohtajan valintaan. 

 
 
EDUSTAJISTO Edustajiston jäsenet 1.7.2016 alkaen 
 

Andelin Juha 
Fagerström Tom 
Hohtari Taina 
Järvinen Petri 
Karppinen Aini 
Koivupuro-Niva Teija 
Lehtonen Esa 
Lehtoranta Jani 
Ojanen Janne 
Tamminen Kirsi 
 
 
Varajäsenet 
Ei varajäseniä 
 

 
SIJOITUSVALTUUTETTU Sijoitusvaltuutettuna toimi Jarkko Karjalainen Kesko Oyj:stä. 
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TILINTARKASTAJAT Varsinainen   Varalla 
  osakkaiden valitsema 
   
  PricewaterhouseCoopers Oy  
  Enel Sintonen, KHT   
 
  jäsenten valitsema  
  Olli-Pekka Salonen, KHT  Jukka Paunonen, KHT  
   
 
ASIANTUNTIJAT  
 
Mandatum Life Palvelut Oy Vakuutustekniset laskelmat, kirjanpitopalvelut, eläkepalvelut ja   
  kassanjohtajapalvelut 
 
Vakuutusmatemaatikko Eläkekassan vakuutusmatemaatikkona on toiminut Piia Laaksonen, SHV 
 
 
TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ  
 

Vuoden 2020 alussa koronavirus on levinnyt maailmanlaajuiseksi epidemiaksi. Vi-
ruksen leviämisen vastatoimet ovat aiheuttaneet pörssikursseihin merkittävää las-
kua, minkä takia eläkekassan omaisuuden arvo on laskenut. Eläkekassan sijoitus-
omaisuuden arvo oli tilinpäätöshetkellä 382,5 miljoonaa euroa ja hetkellä 20.3.2020 
arvo oli 338,4 miljoona euroa. Eläkekassan katetilanne on vahva, mutta katetilan-
netta tullaan seuraamaan aktiivisesti vuoden 2020 aikana. Eläkekassassa on lisäksi 
puskureina omaa pääomaa 53,7 miljoona euroa ja indeksikorotusvastuuta 18,4 mil-
joona euroa. Tarvittaessa eläkekassa voi periä työnantajalta vakuutusmaksuja. 
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KESKON ELÄKEKASSA 
 
  
 
 
Aktiivivakuutettujen ansiotasossa tapahtuvat heilahdukset vaikuttavat etuuksien perusteena olevaan 
eläkepalkkaan. Etenkin työuran viimeisiin vuosiin kohdistuvan ansiotason voimakkaan kasvun seurauksena 
etuudet voivat muodostua ennakoitua korkeammiksi. 
 
Eläkekassan maksamat lisäeläkkeet on sidottu TyEL:n mukaiseen työeläkeindeksiin ja vapaakirjat TyEL:n 
mukaiseen palkkakertoimeen. Vuosittainen indeksien kasvu aiheuttaa eläkkeensaajien ja vapaakirjan 
saaneiden vastuuvelan kasvua, joka voi yksittäisinä vuosina olla poikkeavan suurta.  
 
Vakuutusteknisten riskien hallinta  
Eläkekassa noudattaa vastuuvelkaa laskettaessa Finanssivalvonnan määräyksen Dnro FIVA 14/01.00/2018 
mukaisia laskuperusteita ja niiden liitteenä olevia ohjeellisia kaavoja muutamin vastuuvelan laskentaa 
tarkentavin poikkeuksin.  
 
Laskuperustekorko on 2,0 prosenttia. Tämä on turvaavampi kuin Finanssivalvonnan määräyksen 4/2012 
mukainen enimmäiskorko 3,5 prosenttia. Lakisääteistä eläkettä pienentävä elinaikakerroin kompensoidaan 
kassan lisäeläkkeellä.  
 
Vastuuvelkaa laskettaessa etujen katsotaan karttuvan tasaisesti eläkeiän täyttämiseen mennessä tai 30 
vuoden palvelusajan täyttymiseen mennessä sen mukaan, kumpi on aikaisempi. Tällä on pyritty 
varmistumaan sitä, että vanhuuseläkkeet ovat riittävässä määrin etukäteen rahastoidut ilman, että 
eläkkeiden alkaessa tulee tarvetta lisätäydennykseen. 
 
Elinaikakertoimen vaikutus on otettu vastuuvelassa huomioon täysimääräisenä ETK:n ennusteen mukaisesti. 
Vastaisia vanhuuseläkevastuita vähentävänä ei huomioida mahdollisen lakisääteisen 
työkyvyttömyyseläkkeen lisäeläkkeeseen aiheuttamaa pienennystä. Vastaisia perhe-eläkevastuita 
laskettaessa asia on otettu huomioon.  
 
Kassassa on vapaakirjaoikeus, joten aktiivien vastaisten vanhuuseläkkeiden vastuuvelan laskennassa 
otetaan lakisääteisten eläkkeiden korotetut karttumat huomioon sitä mukaa, kun ne ansaitaan. Vastuuvelan 
laskentatapa lisää tältä osin turvaavuutta. 
 
Eläkekassa on varautunut tuleviin indeksikorotuksiin ja laskuperustemuutoksiin indeksikorotusvastuun 
avulla. Indeksikorotusvastuun määrä on 18,4 miljoonaa euroa, mikä on 8 prosenttia varsinaisen vastuuvelan 
määrästä. Vuodenvaihteessa 2019 - 2020 etuuksiin annettu indeksikorotus oli pääoma-arvoltaan 2,2 
miljoonaa euroa, mikä oli noin 1 prosentti varsinaisesta vastuuvelasta. 
 
Eläkekassa voi käyttää omaa pääomaa ja arvostuseroja puskurina vakuutusmaksutason heilahtelulle. 
Tilinpäätöshetkellä omaa pääomaa ja arvostuseroja on yhteensä 134,4 miljoonaa euroa, mikä on noin 58 
prosenttia varsinaisen vastuuvelan määrästä. 
 
Vuoden 2017 alusta alkaen lainsäädäntö on edellyttänyt, että eläkekassan hallituksen tulee tehdä 
strategisen päätöksenteon ja riskienhallinnan osana oma riski- ja vakavaraisuusarvio, jossa arvioidaan 
oleellisten riskien vaikutus eläkekassan toimintaan ja ne toimenpiteet, jotka ovat aiheellisia arvioinnissa esiin 
nousseiden riskien hallitsemiseksi. Eläkekassan hallitus on osana toimintaansa tehnyt kyseisen arvion 
vuoden 2017 aikana sekä päivittänyt sitä vuonna 2019. 
 
 
2. SIJOITUSTOIMINNAN RISKIT: 
 
Sijoitustoiminnan tavoitteet ja riskienhallinta: 
 
Keskon Eläkekassan sijoitustoiminnalla tavoitellaan mahdollisimman hyvää tuottoa riskirajoitukset huomioon 
ottaen. Tavoitteena on huolehtia sijoitusten tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta turvaavasti sekä sijoitusten 
asianmukaisesta monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Tuottava sijoittaminen edellyttää altistumista 
sijoitusriskeille, joita rajoitetaan turvaavuusvaatimuksen varmistamiseksi. Tuloksen ja vakavaraisuuden 
kannalta merkittävin riski on juuri sijoitusriski. 

 
Sijoitustoiminnan riskienhallinnan viitekehyksenä toimii Eläkekassaa koskeva varsin vaativa katesäännöstö. 
Siinä määrin kuin Eläkekassan omaisuus katesäännöstö huomioon ottaen ylittää sen vastuuvelan määrän, 
Eläkekassalla on toimintapääomaa, jolla varaudutaan toiminnan riskeihin. Toimintapääoman eriä ovat 
Eläkekassan oma pääoma, sijoitusten arvostuserot ja indeksikorotusvastuu. 
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KESKON ELÄKEKASSA

TILINPÄÄTÖS 31.12.2019

TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN

Helsingissä     27 . päivänä                      maaliskuuta 2020

Matti Mettälä
puheenjohtaja

Tom Fagerström Kirsi Tamminen

Jukka Koivunen Marja Saloniemi
kassanjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä   31. päivänä          maaliskuuta 2020

PricewaterhouseCoopers Oy

Enel Sintonen, KHT Olli-Pekka Salonen, KHT
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Case Audit Log
3/31/2020 7:55:14 AM Case sent by Olli-Pekka Salonen


Title: Keskon Eläkekassa Tilinpäätös 2019 PwC allekirjoitus


Tilinpäätös 2019 päivitettynä.pdf:
a12f3ca0fbe84a8fe3b70b19322f0cff1baea0c5d73f50c95479a922602eb5aa72c2a97871100b6e496fe6feb14afce
f5ccf5aaf7211c68aad4b65eb4814d9d3


3/31/2020 11:37:59 AM Case request opened by party: Olli-Pekka Mikael Salonen, 251182-071E (Finnish
Trust Network)
IP: 66.102.9.18


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


3/31/2020 11:38:06 AM Case reviewed by party: Olli-Pekka Mikael Salonen, 251182-071E (Finnish Trust
Network)
IP: 66.159.213.128


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36


3/31/2020 11:38:29 AM Case signed by party: Olli-Pekka Mikael Salonen, 251182-071E (Finnish Trust
Network)
IP: 66.159.213.128


Useragent:


3/31/2020 12:18:00 PM Case request opened by party: Enel  Sintonen, 120377-198D (Finnish Trust
Network)
IP: 66.102.9.21


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


3/31/2020 12:18:03 PM Case reviewed by party: Enel  Sintonen, 120377-198D (Finnish Trust Network)
IP: 34.99.61.2


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36


3/31/2020 12:19:36 PM Case signed by party: Enel  Sintonen, 120377-198D (Finnish Trust Network)
IP: 34.99.61.2


Useragent:


3/31/2020 12:19:36 PM All parties have signed, certificate generated
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