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1. Johdanto
Tämä Suomen Hypoteekkiyhdistyksen (jäljempänä ”Hypoteekkiyhdistys”)
palkitsemisraportti koskee hallituksen, hallintoneuvoston, toimitusjohtajan ja
varatoimitusjohtajan palkitsemista.
Hypoteekkiyhdistys on päättänyt tilapäisesti poiketa hallinnointikoodin toimielinten
palkitsemispolitiikan hyväksymistä koskevasta suosituksesta siten, että toimielinten
palkitsemispolitiikka hyväksytään vasta vuoden 2021 varsinaisessa kokouksessa
koskemaan aikaisintaan vuodelta 2021 maksettavia palkkioita. Vuoden 2020 aikana
noudatetut palkitsemisperiaatteet ovat olleet vuotta 2019 koskeneen palkka- ja
palkkioselvityksen mukaisia siltä osin, kuin vuonna 2021 hyväksyttävässä
toimielinten palkitsemispolitiikassa ei toisin todeta.
Alla olevassa taulukossa verrataan hallituksen, hallintoneuvoston, toimitusjohtajan ja
varatoimitusjohtajan palkkioiden kehitystä Hypoteekkiyhdistyksen työntekijöiden
keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja Hypoteekkiyhdistyksen taloudelliseen
kehitykseen tilikausilta 2016-2020.

Tämän dokumentin virallinen kieli on suomi. Mikäli tämän dokumentin ja
englanninkielisen käännöksen välillä on ristiriita, saa suomenkielinen versio etusijan.
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2. Hallituksen palkkiot edelliseltä tilikaudelta
23.3.2020 lukien hallitukselle maksettavat palkkiot on vahvistettu seuraavasti:
Puheenjohtaja, vuosipalkkio
33 840 €
Varapuheenjohtaja, vuosipalkkio
20 710 €
Jäsen, vuosipalkkio
16 570 €
Kokouspalkkio / kokous, puheenjohtaja
1 090 €
Kokouspalkkio / kokous, varapuheenjohtaja ja jäsen
840 €
Riskivaliokunnan puheenjohtaja,
kokouspalkkio / kokous
1 090 €
Riskivaliokunnan varapuheenjohtaja ja jäsen,
kokouspalkkio / kokous
840 €
Hypoteekkiyhdistyksen nimitysvaliokunnan
jäsen, kokouspalkkio / kokous
840 €
Jaksolta 1.1. – 22.3.2020 palkkiot on maksettu vuonna 2019 vahvistetun määräisinä,
jolloin palkkiot olivat seuraavat:
Puheenjohtaja, vuosipalkkio
30 210 €
Varapuheenjohtaja, vuosipalkkio
18 490 €
Jäsen, vuosipalkkio
14 790 €
Kokouspalkkio / kokous, puheenjohtaja
970 €
Kokouspalkkio / kokous, varapuheenjohtaja ja jäsen
750 €
Riskivaliokunnan puheenjohtaja,
kokouspalkkio / kokous
970€
Riskivaliokunnan varapuheenjohtaja ja jäsen,
kokouspalkkio / kokous
750 €
Vuonna 2020 hallitukselle maksetut palkkiot yhteensä:

Yllä olevassa taulukossa on huomioitu kaikki hallituksen kokoukset vuonna 2020.
Hallitus piti vuonna 2020 yhteensä 15 kokousta, joista 12 oli varsinaisia kokouksia,
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kaksi ylimääräisiä kokouksia ja yksi sähköpostikokous. Sähköpostikokouksesta ei
maksettu kokouspalkkiota.
Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat hallituksen alaisuudessa toimivan
riskivaliokunnan jäseniä. Riskivaliokunnan kokouksista maksetaan sen jäsenille
kokouspalkkio. Vuonna 2020 riskivaliokunta piti kolme (3) kokousta, johon
hallituksen puheenjohtajisto osallistui. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
kuuluvat lisäksi Hypoteekkiyhdistyksen nimitysvaliokuntaan, jonka kokouksista
maksetaan sen jäsenille kokouspalkkio. Nimitysvaliokunta piti vuoden 2020 aikana
kaksi (2) kokousta, joihin hallituksen puheenjohtajisto osallistui. Yhden kokouksen
osalta on maksettu kokouspalkkio vuonna 2020. Toisen kokouksen osalta
kokouspalkkio maksetaan takautuvasti maaliskuussa 2021.
Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja ovat Hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain
perusteella myös hallituksen jäseniä. Heidän osaltaan palkitseminen koostuu
ainoastaan jäljempänä tässä dokumentissa kuvatusta toimisuhteen ehtojen mukaisesta
kiinteästä palkkiosta sekä tulos- ja kannustinpalkkausjärjestelmän mukaan
maksettavista muuttuvista palkkioista. Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan osalta
vuonna 2020 maksetut palkkiot on eritelty jäljempänä tässä dokumentissa.
Tilinpäätöksen liitetiedossa on julkaistu toimitusjohtajalle ja varatoimitusjohtajalle
maksetut palkkiot vuonna 2020.

3. Hallintoneuvoston palkkiot edelliseltä tilikaudelta
23.3.2020 lukien hallintoneuvostolle maksettavat palkkiot on vahvistettu seuraavasti:
Puheenjohtaja, vuosipalkkio
Varapuheenjohtaja, vuosipalkkio
Jäsen, vuosipalkkio
Kokouspalkkio / kokous
Hallintoneuvoston tarkastajat, kokouspalkkio
Hypoteekkiyhdistyksen nimitysvaliokunnan
jäsen, kokouspalkkio / kokous

9 040 €
3 810 €
2 870 €
500 €
840 €

840 €

Jaksolta 1.1. – 22.3.2020 palkkiot on maksettu vuonna 2019 vahvistetun määräisinä,
jolloin palkkiot olivat seuraavat:
Puheenjohtaja, vuosipalkkio
Varapuheenjohtaja, vuosipalkkio
Jäsen, vuosipalkkio
Kokouspalkkio / kokous

8 070 €
3 400 €
2 560 €
375 €
www.hypo.fi
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Hallintoneuvoston tarkastajat, kokouspalkkio

750 €

Vuonna 2020 hallintoneuvoston jäsenille maksetut palkkiot yhteensä:

Yllä olevassa taulukossa on huomioitu kunkin jäsenen osallistuminen
hallintoneuvoston sekä hallintoneuvoston puheenjohtajiston ja hallintoneuvoston
tarkastajien osalta myös osallistuminen tarkastajien kokouksiin. Hallintoneuvostolla
oli vuoden 2020 aikana yhteensä kolme kokousta ja hallintoneuvoston valitsemilla
tarkastajilla kaksi kokousta.
Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kuuluvat
Hypoteekkiyhdistyksen nimitysvaliokuntaan, jonka kokouksista maksetaan sen
jäsenille kokouspalkkio. Nimitysvaliokunta piti vuoden 2020 aikana kaksi (2)
kokousta, joihin hallintoneuvoston puheenjohtajisto osallistui. Yhden kokouksen
osalta on maksettu kokouspalkkio vuonna 2020. Toisen kokouksen osalta
kokouspalkkio maksetaan maaliskuussa 2021.

4. Toimitusjohtajan palkitseminen edelliseltä tilikaudelta
Vuonna 2020 toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot:
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Muuttuva palkkio perustuu toimitusjohtajan osalta kokonaisarvioon koko konsernin
tuloskortin ja tulostavoitteiden saavuttamisesta. Liiketoiminta- ja tulostavoitteet
määritellään vuosittain hallituksen vahvistamassa tuloskortissa. Keskeisimmät tulosja kannustinpalkkaukseen vaikuttavat tavoitteet koskevat konsernille määriteltyjä
keskeisiä tunnuslukuja. Muuttuvan palkkion ansaitseminen täysimääräisenä edellyttää
asetettujen tavoitteiden merkittävää ylittämistä.

5. Varatoimitusjohtajan palkitseminen edelliseltä tilikaudelta
Vuonna 2020 varatoimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot:
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