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1. Johdanto 2. Veikkauksen 
palkitsemisen periaatteet

Veikkaus on valtion omistama osakeyhtiö ja kuuluu 
valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksen piiriin.  Sillä 
on arpajaislaissa määritelty erityistehtävä ja yksinoikeus 
toimeenpanna rahapelejä Manner-Suomessa. Veikkauksen 
corporate governance -linjaukset perustuvat valtion 
omistajapolitiikkaa koskevaan periaatepäätökseen 
8.4.2020 (”Vaurautta vastuullisella omistajuudella”) sekä 
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kulloinkin voimassa 
olevaan hallinnointikoodiin. Veikkaus noudattaa 
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.11.2019 julkaisemaa, 
1.1.2020 voimaan tullutta hallinnointikoodia ("Hallinnointikoodi 
2020"). Hallinnointikoodin 2020 mukaisesti Veikkaus 
julkaisee palkitsemispolitiikan ja palkisemisraportin 
yhtiön internetsivuilla.

Veikkaus tavoittelee erinomaista henkilöstökokemusta 
edistävää tavoitehakuista yrityskulttuuria, jossa jokainen 
veikkauslainen ymmärtää yrityksen strategian ja tavoitteet. 

Palkitsemispolitiikan perustana olevat periaatteet on 
suunniteltu kannustamaan ja palkitsemaan Veikkauksen 
arvojen ja strategisten tavoitteiden mukaista 
tuloksellista toimintaa.

Yhtiön strategiassa määritellyt tavoitteet ovat edistää 
turvallisempaa ja vastuullisempaa pelaamisympäristöä, 
kehittää tarjoamaa ja erinomaista asiakaskokemusta, 
panostaa uuden liiketoiminnan luomiseen sekä 
rakentaa pelialan paras työpaikka. Strategiansa kautta 
yhtiö pyrkii toteuttamaan visionsa tulla vastuullisen 
pelaajakokemuksen suunnannäyttäjäksi. 

Veikkauksen palkitsemispolitiikka (“Palkitsemispolitiikka“) on 
laadittu siten, että siinä on otettu huomioon Hallinnointikoodi 
2020 soveltuvin osin ja se noudattaa omistajaohjauksen 
periaatepäätöksen linjauksia erityistehtäväyhtiön 
palkitsemisesta.Palkitsemispolitiikka koskee Veikkauksen 
toimitusjohtajaa, hallitusta ja hallintoneuvostoa sekä 
siinä määritellään henkilöstön palkitsemisen yleiset 
periaatteet. Palkitsemispolitiikka esitetään vuoden 2022 
varsinaiselle yhtiökokoukselle. 

Veikkauksen palkitsemisesta päättävät toimielimet 
tarkastelevat säännöllisesti palkitsemisen rakennetta 
varmistaakseen, että se on linjassa yhtiön lyhyen ja pitkän 
aikavälin tavoitteiden, strategian, taloudellisten tulosten, yhtiön 
eritystehtävän sekä veikkauslaisten työpanoksen kanssa. 
Muuttuva palkitseminen perustuu ennalta määritettyihin ja 
ensisijaisesti mitattavissa oleviin suoritus- ja tuloskriteereihin. 
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3. Palkitsemisen 
päätöksentekoprosessi
Yhtiön hallituksen jäsenten, hallituksen valiokuntien ja 
hallintoneuvoston palkkioista päättää Veikkauksen varsinainen 
yhtiökokous valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston 
esityksen perusteella. 

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan palkkioista 
henkilöstövaliokunnan esityksen perusteella tämän politiikan 
asettamissa rajoissa. 

Valiokunta kokoontuu säännöllisesti henkilöstöjohtajan 
kanssa saadakseen käsityksen henkilöstön palkkausta, 
muuttuvaa palkitsemista, työehtoja ja sitoutumista koskevista 
asioista.  Valiokunnan kokoonpano ja tehtävät on määritelty 
yksityiskohtaisesti Veikkauksen henkilöstövaliokunnan 
työjärjestyksessä. Valiokunta voi harkintansa mukaan käyttää 
ulkopuolisia neuvonantajia avustamaan valiokuntaa johdon 
palkitsemisen arvioinnissa. Toimitusjohtaja ei saa osallistua 
omia palkkioitaan koskevien asioiden valmisteluun tai 
niistä päättämiseen. 
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Toimitusjohtajan palkkio voi koostua kiinteästä palkasta 
(peruspalkka ja luontoisedut), lyhyen aikavälin muuttuvista 
palkan osista sekä muista, tavanomaisista henkilöstöeduista. 
Muuttuvan palkan osan arvo voi toimitusjohtajalla 
myöntöhetkellä vastata maksimitasolla enintään 30 prosenttia 
toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta. Lyhyen aikavälin 
muuttuvalla palkitsemisella tarkoitetaan yhden vuoden 
aikana määräytyvää palkitsemista. Toimitusjohtajalla ei 
ole pitkän aikavälin muuttuvan palkitsemisen elementtiä.   
Muuttuvan palkan enimmäistaso voi vaihdella hallituksen ja 
omistajaohjauksen linjausten mukaisesti vuosittain.  
Toimitusjohtajan nykyiset palkkiot ovat nähtävissä Veikkauksen 
verkkosivuilla julkaistavasta palkitsemisraportista. 

4. Toimitusjohtajan palkitsemisen elementit
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Toimitusjohtajasopimus; ehdot  
Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdot määritellään 
kirjallisesti ja hyväksytään hallituksessa. Toimitusjohtajalla on 
johtajasopimus yhtiön kanssa. Sopimuksen irtisanomisaika 
määritetään allekirjoitushetken omistajaohjauskäytäntöjen 
mukaiseksi. Mahdollisten irtisanomisajalta maksettavien 
palkkioiden ja mahdollisen erokorvauksen tulee myös olla 
omistajaohjauksen voimassa olevien käytäntöjen mukaisia. 
Nyt toimitusjohtajan sopimuksen molemminpuolinen 
irtisanomisaika on 6 kuukautta.

Palkitsemisohjelmasta saatavan palkkion käsittely 
vaihtelee johtajasuhteen päättymistavan mukaan ja 
käytäntöjen mukaisesti. 
 
Poikkeukset palkkiokäytännöstä 
Hallitus voi milloin tahansa yksipuolisella päätöksellä muuttaa 
palkkiojärjestelmää, peruuttaa sen kokonaan, lykätä tai 
kohtuullistaa muuttuvaa palkitsemista, mikäli se katsoo yhtiön 
toimintaympäristössä tai sen omassa toiminnassa tapahtuneen 
merkittäviä siihen vaikuttavia muutoksia.

Elementti Tarkoitus ja yhteys strategiaan
Ansaintamahdollisuus  
ja palkitsemisen kuvaus

Kiinteä palkka Korvaus tehtävän vastuista.  Kiinteää palkkaa tarkastellaan yleensä vuosittain. 

Hallitus ottaa huomioon useita eri tekijöitä 
päättäessään mahdollisista kiinteän palkan 
muutoksista. Näitä ovat esimerkiksi yhtiön ja 
henkilön tulokset ja ulkoiset vertailutiedot. 

Eläke-etuudet Eläkejärjestelyiden tulee noudattaa 
omistajaohjausosaston suosituksia. 
Toimitusjohtajan eläke on työeläkelainsäädännön 
mukainen. Lisäeläkejärjestelyitä ei ole. 

Lyhyen aikavälin 
muuttuva palkitseminen

Palkitsemisen elementit koostuvat yhtiön 
erityistehtävän toteuttamisesta sekä strategian 
keskeisistä tavoitteista. 

Lyhyen aikavälin muuttuvassa palkitsemisessa 
tuloksia mitataan enintään yhden vuoden ajalta. 
Tällä hetkellä toimitusjohtajan lyhyen aikavälin 
muuttuva palkitseminen on enintään 30 % 
kiinteästä vuosipalkasta. Hallitus asettaa mittarit 
ja painotukset kunkin tilikauden alussa.

Kauden päättyessä hallitus tarkastelee tuloksia 
ja vahvistaa toteutuman. Lopullinen palkkiotaso 
määräytyy tällä perusteella.

Pitkän aikavälin 
muuttuva palkitseminen 

Ei käytössä 

Muut edut Kilpailukykyisten etujen tarjoaminen Tarjottavat edut ovat Veikkauksen käytäntöjen 
mukaisia. Tarjottavia etuja voivat olla mm. auto- 
ja puhelinetu.
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5. Hallituksen ja 
hallintoneuvoston 
palkitsemisperiaatteet 

6. Johtoryhmän ja 
muun henkilöstön 
palkitsemisperiaatteet 

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto valmistelee 
varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävät ehdotukset 
hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenistä ja heidän 
palkkioistaan sekä hallituksen valiokuntien palkkioista. 
Omistajaohjausosasto vastaa siitä, että hallituksella ja 
sen jäsenillä on yhtiön edellyttämä riittävä asiantuntemus, 
tietämys ja pätevyys. Se tarkastelee vuosittain hallituksen 
puheenjohtajan ja jäsenten palkkioita. Tämän tarkastelun 
pohjalta Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto laatii 
esityksensä varsinaiselle yhtiökokoukselle. 
Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista 
seuraavalle vuodelle, ja toteutuneet palkkiot ilmoitetaan 
palkitsemisraportissa. Hallituksen jäsenten tehtävien 
ja vastuiden luonteen vuoksi heidän palkkionsa eivät 
ole sidoksissa yhtiön tulokseen, vaan se muodostuu 
vain kiinteästä palkkiosta. Hallituksen jäsenet eivät ole 
toimi- tai työsuhteessa yhtiöön eivätkä siten ole mukana 
Veikkauksen palkitsemisohjelmassa. Valtioneuvoston kanslian 
omistajaohjausosaston esitys hallituksen jäsenten palkkioiksi 
voi sisältää seuraavat elementit: 

Veikkauksessa on käytössä yhtiön hallituksen vuosittain 
määrittelemä strategiapalkkiojärjestelmä, jonka piiriin 
kuuluu koko henkilöstö. Strategiapalkkio on vuositasoinen 
yrityksen strategisten tavoitteiden toteutumiseen pohjautuva 
kertaluonteinen palkkio. Strategiapalkkion tavoitteet ja 
mittarit asetetaan toiminnan suunnittelun aikataulussa. 
Tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan tilikauden loputtua 
ja palkkio määritetään suhteessa henkilön vuosiansioihin. 
Yhtiön hallitus päättää henkilöstövaliokunnan valmistelun 
pohjalta johtoryhmän jäsenten palkkioista ja koko henkilöstön 
strategiapalkkion perusteista.

Tällä hetkellä johtoryhmän lisäksi erikseen määriteltyjen 
avainjohtajien strategiapalkkiomaksimi on 30 % 
vuosiansiosta. Muun henkilöstön osalta käytössä on kaksi 
strategiapalkkioryhmää, joissa tavoitteiden mukaiset palkkiot 
ovat maksimissaan 15 % vuosiansiosta ja 8 % vuosiansiosta.

Kunkin vuoden strategipalkkiokriteereistä 
kerrotaan palkitsemisraportissa. 

• Peruspalkkio hallituksen puheenjohtajalle, 
varapuheenjohtajalle ja jäsenille

•  Peruspalkkio hallituksen valiokuntien puheenjohtajille 
ja jäsenille

•  Hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiot

•  Matkakustannusten korvausperusteet  
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