
 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

1  Palkitsemisen tavoitteet ja periaatteet

Palkitsemisen ja aktiivisen palkkapolitiikan tavoitteena on ohja-
ta ja motivoida Veritas Eläkevakuutuksen henkilöstöä työssään, 
palkita heitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti  sekä näin 
tukea yhtiön strategian toteutumista. Kilpailukykyinen palkitse-
misjärjestelmä ja -tapa tukevat muiden työsuhde-etujen ohella 
myös Veritaksen houkuttelevuutta työnantajana. 

Veritas noudattaa Vakuutusalan työehtosopimusta, joka mää-
rittelee yleisten palkankorotusten suuruuden ja ajankohdan.

Jokaisella Veritaksessa työskentelevällä henkilöllä on kirjoitettu 
toimenkuva, jonka perusteella tehtävä vaativuusluokitellaan. 
Tehtävän palkkataso muodostuu tehtävän vaativuusluokituk-
sen perusteella.

1.1 Hallitus vastaa mm. palkitsemisen päälinjauksista 

Veritas Eläkevakuutuksen hallitus päättää yhtiötä koskevasta 
palkka- ja palkitsemispolitiikasta sekä linjaa Veritaksessa käytet-
tävät palkitsemisen periaatteet koko henkilöstön osalta.

Hallitus arvioi säännöllisesti yhtiön palkitsemisjärjestelmien 
ja palkkapolitiikan toimivuutta Finanssivalvonnan suositusten 
mukaisesti. Hallitus päättää yhtiön toimitusjohtajan sekä johto-
ryhmän palkitsemisesta sekä hyväksyy vuosittain kannustepalk-
kiojärjestelmän pohjana olevat mittarit ja niiden toteumat.

Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallitus mm.
•	 nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja tämän sijaisen  

sekä päämatemaatikon sekä päättää heidän työehdois-
taan sekä palkkioistaan

•	 päättää periaatteellisista muutoksista työntekijöiden 
palkitsemisjärjestelmiin

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee  
yhtiön palkkapolitiikkaan liittyviä kysymyksiä, seuraa kannuste-
palkkio-ohjelman toteutumista ja ajantasaisuutta sekä valmis-
telee hallituksen käsittelyyn tulevat nimitys- ja palkitsemisasiat.  
Valiokunta valmistelee myös johtoryhmän palkitsemiseen 
liittyvät asiat hallituskäsittelyä varten. 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksen 
mukaan se kokoontuu vähintään kerran vuodessa, esityslistalla 
on tuolloin

•	 yhtiön palkitsemispolitiikan mahdollinen tarkistus, ml.  
seuraavan vuoden kannustepalkkiojärjestelmä

•	 kannustepalkkiojärjestelmän toteuman seuranta
•	 mahdollinen johtoryhmän palkkioiden tarkistaminen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii 
yhtiön hallituksen puheenjohtaja, jäseninä ovat hallituksen 
varapuheenjohtaja sekä yksi erikseen valittu jäsen. Veritas 
Eläkevakuutuksen henkilöstöjohtaja esittelee käsiteltävät asiat 

nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalle yhdessä toimitusjohtajan 
kanssa. Henkilöstöjohtaja toimii myös valiokunnan sihteerinä.

2  Kannustepalkkiojärjestelmä
Veritas Eläkevakuutuksen hallitus vahvistaa vuosittain yhtiöta-
soiset tavoitteet, joiden toteutuessa maksetaan henkilöstölle 
kannustepalkkiota. Tavoitteet muodostuvat seuraavista elemen-
teistä, joista kukin johtoryhmän jäsen vastaa oman vastuualu-
eensa osalta itsenäisesti, joskin kannustepalkkion näkökulmasta 
myös yhteisvastuullisesti:

•	 Myynti
•	 Hoitokustannussuhde
•	 Sijoitustulos
•	 Henkilöstön työtyytyväisyys
•	 Asiakastyytyväisyys

Henkilökohtaisen kannustepalkkion suuruuteen vaikutta-
vat yhtiötasoisten tavoitteiden lisäksi kehityskeskustelussa 
määriteltyjen henkilökohtaisten tavoitteiden toteutuminen. 
Maksettava kannustepalkkio lasketaan vuosiansiosta, josta on 
vähennetty edelliseltä vuodelta maksettu kannustepalkkio sekä 
ylityökorvaukset. Kannustepalkkion maksaminen edellyttää sen 
hyväksymistä ’yksi yli’- periaatteella. Näin ollen mm. keskijoh-
don kannustepalkkiot hyväksyy toimitusjohtaja yli lähimpien 
esimiesten. 

Veritas Eläkevakuutuksen kannustepalkkio-ohjelmaan kuuluu 
koko yhtiön henkilökunta kenttämiessopimuksella työskente-
leviä, yritysyksikön yhteyspäälliköitä lukuun ottamatta. Toimi-
tusjohtajan ja muun johtoryhmän jäsenten kannustepalkkion 
suuruus on 0-30 %, perustaso tavoitteiden täyttyessä on 24 % 
palkkion perusteena olevasta vuosiansiosta.

3  Henkilöstörahasto
 Veritas Eläkevakuutuksen henkilöstörahastoon kuuluvat kaikki 
yhtiöön työsuhteessa olevat seuraavan kuukauden alusta kun 
työsuhde on kestänyt viisi kuukautta.

Henkilöstörahastoon siirretään vuosittain 0-1,44 % maksetuis-
ta palkoista ja palkkioista laskettuna, pois lukien mahdollinen 
kannustepalkkio. Perustaso, mikäli yhtiön asettamat tulosta-
voitteet täyttyvät, on 1 %. Summa jaetaan edelleen jäsenten 
rahasto-osuuksiksi vuosittain tehtyjen työpäivien perusteella.

Henkilöstörahaston jäsenet ovat valinneet keskuudestaan 
rahastolle hallituksen, joka on valtuuttanut Innova henkilöstöra-
hasto- ja Eläkepalvelut Oy:n hoitamaan jäsenosuuksien las-
kentaa, maksamista ja oikaisuvaatimusten käsittelyä. Rahaston 
hallitus vastaa mm. rahaston pääoman sijoittamisesta. 
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4   Toimitusjohtajan ja johtoryhmän  
     palkitseminen

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet saavat sopimuspalk-
kaa, joka korottuu vakuutusalan yleiskorotusten mukaisesti. 
Johtoryhmän palkkojen muutokset käsitellään hallituksen 
em. valiokunnassa ja niistä päättää yhtiön hallitus. Peruskuu-
kausipalkan lisäksi johtoryhmän jäsenillä on oikeus lounas- ja 
matkapuhelinetuun sekä vapaaseen autoetuun.  Autoedun 
verotusarvo on osa kokonaispalkkaa, jonka suuruus ei muutu 
autoedun muuttuessa. 

Veritaksen johtoryhmän jäsenet eivät saa provisiota hankki-
mistaan asiakkuuksista.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet eläköityvät työeläke-
lainsäädännön mukaisesti 63 - 68 -vuotiaina. Toimitusjohtajalla 
ja toimitusjohtajan sijaisella on kuitenkin vapaaehtoiseen 
eläkevakuutukseen perustuva mahdollisuus jäädä niin halutes-
saan eläkkeelle 61-vuotiaina.  Toimitusjohtajan irtisanomisaika 
on kuusi kuukautta; muut johtoryhmän jäsenet noudattavat 
vakuutusalan työehtosopimuksen mukaista irtisanomisaikaa. 

Veritas on vuonna 2012 maksanut toimitusjohtajalle palkkaa ja 
muita etuja yhteensä 275 856,77 euroa. 

5   Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten     
     palkkiot

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen yhtiökokous päättää 
vuosittain yhtiön hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioista 
ja hallintoneuvosto puolestaan vahvistaa hallituksen jäsenten 
kokouspalkkiot.

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu kokouspalkkioita 
vuonna 2012 yhteensä 32 450 euroa ja hallituksen jäsenille  
86 960 euroa.

Veritas ei ole myöntänyt hallintoneuvoston tai hallituksen 
jäsenille lainoja vuonna 2012 eikä heille ole annettu eläkesi-
toumuksia. Kokouspalkkioista ei makseta TyEL-maksuja.

5.1 Hallintoneuvoston kokouspalkkiot 2013

Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkio vuonna on  8 
800 euroa, minkä lisäksi maksetaan 330 euroa kokoukselta. 

Hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio on 330 euroa/
kokous.

5.2  Hallituksen kokouspalkkiot  2013

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 20 000 euroa, 
varapuheenjohtajan 3000 euroa ja rivijäsenen 1 000 euroa. 
Vuosipalkkioiden lisäksi maksetaan kokouspalkkiota 460 euroa 
kokoukselta.

Valiokuntajäsenen palkkio on 460 euroa kokoukselta.


