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SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS
MUUT PALKITSEMISTA KOSKEVAT TIEDOT 2022
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1. Tiedot hallituksen palkitsemisesta 2022
Hallitukselle maksettavat palkkiot ovat 22.3.2022 lukien seuraavat:
Puheenjohtaja, vuosipalkkio
35 390 €
Varapuheenjohtaja, vuosipalkkio
21 660 €
Jäsen, vuosipalkkio
17 340 €
Kokouspalkkio / kokous, puheenjohtaja
1 150 €
Kokouspalkkio / kokous, varapuheenjohtaja ja jäsen
890 €
Riskivaliokunnan puheenjohtaja,
kokouspalkkio / kokous
1 150 €
Riskivaliokunnan varapuheenjohtaja ja jäsen,
kokouspalkkio / kokous
890 €
Hypoteekkiyhdistyksen nimitysvaliokunnan
jäsen, kokouspalkkio / kokous
890 €
Ajalla 1.1.-21.3.2022 hallitukselle maksettavat palkkiot ovat olleet seuraavat:
Puheenjohtaja, vuosipalkkio
34 520 €
Varapuheenjohtaja, vuosipalkkio
21 130 €
Jäsen, vuosipalkkio
16 910 €
Kokouspalkkio / kokous, puheenjohtaja
1 120 €
Kokouspalkkio / kokous, varapuheenjohtaja ja jäsen
860 €
Riskivaliokunnan puheenjohtaja,
kokouspalkkio / kokous
1 120 €
Riskivaliokunnan varapuheenjohtaja ja jäsen,
kokouspalkkio / kokous
860 €
Hypoteekkiyhdistyksen nimitysvaliokunnan
jäsen, kokouspalkkio / kokous
860 €

2. Tiedot hallintoneuvoston palkitsemisesta 2022
Hallintoneuvostolle maksettavat palkkiot ovat 22.3.2022 lukien seuraavat:
Puheenjohtaja, vuosipalkkio
Varapuheenjohtaja, vuosipalkkio
Jäsen, vuosipalkkio
Kokouspalkkio / kokous
Hallintoneuvoston tarkastajat, kokouspalkkio
Hypoteekkiyhdistyksen nimitysvaliokunnan
jäsen, kokouspalkkio / kokous

9 470 €
3 990 €
3 010 €
540 €
890 €
890 €

Ajalla 1.1.-21.3.2022 hallintoneuvostolle maksettavat palkkiot ovat olleet seuraavat:
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Puheenjohtaja, vuosipalkkio
Varapuheenjohtaja, vuosipalkkio
Jäsen, vuosipalkkio
Kokouspalkkio / kokous
Hallintoneuvoston tarkastajat, kokouspalkkio

9 230 €
3 890 €
2 930 €
520 €
860 €

3. Tiedot toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan palkitsemisesta
Toimitusjohtajalle maksettava kuukasipalkka on 1.3.2022 lukien seuraava:
-

Kokonaispalkka, sisältäen luontoisedut / kk

27 000 €

Ajalla 1.3.2018-28.2.2022 toimitusjohtajalle maksettava kuukausipalkka on ollut
seuraava:
-

Kokonaispalkka, sisältäen luontoisedusta / kk

24 000 €

Varatoimitusjohtajalle maksettava kuukausipalkka on 1.3.2022 lukien seuraava:
-

Kokonaispalkka, sisältäen luontoisedut / kk

17 000 €

Ajalla 1.1.2020-28.2.2022 varatoimitusjohtajalle maksettava kuukausipalkka on ollut
seuraava:
-

Kokonaispalkka, sisältäen luontoisedut / kk

14 850 €

Muut toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan palkitsemista koskevat tiedot ilmenevät
toimielinten palkitsemispolitiikasta.

4. Tiedot riskiasemaan olennaisesti vaikuttavien henkilöiden
palkitsemisesta
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen koko, oikeudellinen ja hallinnollinen rakenne sekä
konsernin toiminnan laatu, laajuus ja monimuotoisuus huomioon ottaen riskiasemaan
olennaisesti vaikuttaviksi henkilöiksi on listattu johtoryhmän jäsenet (toimitusjohtaja,
varatoimitusjohtaja, pankinjohtaja, pääekonomisti ja kiinteistöjohtaja, treasury- ja
varainhankintajohtaja sekä talous- ja laskentajohtaja) sekä sisäisistä valvontatoiminnoista tarkastusjohtaja, compliance-toiminnosta vastaava johtaja sekä
riskienhallintapäällikkö. Heidän osaltaan palkitsemisjärjestelmässä noudatetaan
luottolaitostoiminnasta annetun lain 8 luvun mukaisia säännöksiä.
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Hallintoneuvosto päättää johtoryhmän jäsenten sekä sisäisissä valvontatoiminnoissa
työskentelevien henkilöiden palkkaedut siltä osin, kuin se ei ole päätöksellään
delegoinut tehtävää hallitukselle tai tämän toimesta edelleen toimitusjohtajalle.
Riskiasemaan olennaisesti vaikuttavilla henkilöillä on kiinteä kuukausipalkka. Kiinteä
kuukausipalkka on kokonaispalkka, joka sisältää luontoisedut. Oikeus eläkkeeseen
määräytyy työntekijän eläkelain mukaisesti, eivätkä heidän työsopimuksensa sisällä
eläkettä koskevia erityisehtoja. Irtisanomisaika määräytyy työsopimuslain sekä
rahoitusalan työehtosopimuksen mukaisesti.
Muut riskiasemaan olennaisesti vaikuttavat henkilöt kuin toimitusjohtaja,
varatoimitusjohtaja ja sisäisissä valvontatoiminnoissa työskentelevät henkilöt voivat
tulos- ja kannustinpalkkausjärjestelmässä ansaita enintään 16 viikon palkkaa
vastaavan muuttuvan palkkion, josta 50 % suoritetaan rahana ja 50 % suoritetaan
vakuutusmaksuna Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Eläkesäätiön maksuperusteiseen
M-osastoon. Muun riskiasemaan olennaisesti vaikuttavan henkilön kohdalla
peruuttaminen on mahdollista vakuutusmaksun osalta kolme (3) vuotta
ansaintavuoden päättymisestä lukien.
Sisäisissä valvontatoiminnoissa työskentelevistä tarkastusjohtaja, compliancetoiminnosta vastaava johtaja sekä riskienhallintapäällikkö on suljettu tulos- ja
kannustinpalkkausjärjestelmän ulkopuolelle. Heidän osaltaan palkitsemisjärjestelmä
koostuu vain kiinteästä kuukausipalkasta, joka on kokonaispalkka (sis. luontoisedut).
Vuonna 2021 riskiasemaan olennaisesti vaikuttavalle henkilöille (pl. toimitusjohtaja ja
varatoimitusjohtaja) maksetut palkat ja palkkiot:
Kiinteät palkat 2021
- rahapalkka
- luontoisedut
Kiinteä palkka yhteensä
Muuttuvat palkitsemisen osat 2021
Tulos- ja kannustinpalkkio / rahana maksettu
Tulos- ja kannustinpalkkio / maksettu
vakuutumaksuna eläkesäätiön M-osastoon
Tulospalkkiot yhteensä
Palkka ja palkkiot yhteensä

Euroa
595 230,73
19 156,51
614 387,24

30 263,36
24 735,87
54 999,23
669 386,47

www.hypo.fi

