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MISSIO Yrittäjän arvoinen eläkevakuuttaja, 
ihmisläheisellä otteella

VISIO Yksilöllistä yrittäjähenkistä palvelua,
koska meillä se on mahdollista!

ARVOPOHJAMME
1.  Rohkeasti ja rehellisesti oma itsemme

2. Jatkuvasti paremmin
3. Yrittäjähenkisesti yhdessä



Missiomme määrittelee 
toimintamme tarkoituksen, joka päivä.

MISSIO



Mielestämme yrittäjillä pitää olla arvoisensa vaihtoehto 
työeläkekumppanina. Kaiken työmme tarkoitus on tarjota parhaita 

asiakaskokemuksia ja toimia yrittäjän äänenä eläkealalla.

 Yrittäjän arvoinen eläkevakuuttaja, 
ihmisläheisellä otteella



VISIO
Visiomme kuvaa toimintamme 
tavoitetta – tänne me tähtäämme. 



Yksilöllistä yrittäjähenkistä palvelua, 
koska meillä se on mahdollista!

Erotumme positiivisesti joukosta tänään ja 
tulevaisuudessa. Aidosti yrittäjähenkisenä eläkeyhtiönä 
palvelemme henkilökohtaisesti, asiakkaidemme tarpeet 

huomioiden. Palvelumme helpottavat yrittäjän arkea.



Yhteinen arvopohjamme muodostaa toimintamme juuret. Ne pitävät 
meidät vankasti pystyssä ja määrittelevät miten kohtaamme toisemme 
ja asiakkaamme päivittäin.

ARVOPOHJAMME



Erotumme joukosta niin kokomme, taustamme 
kuin kaksikielisen palvelummekin puolesta. 

Erilaisuutemme on vahvuutemme – sen ansiosta 
ymmärrämme ja palvelemme asiakkaitamme 

paremmin. Laaja asiantuntemuksemme takaa 
kokonaisvaltaisen asiakaspalvelun.

1      Rohkeasti ja rehellisesti 
oma itsemme

ME OLLAAN VERITAS”
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“VERITAS WAY”

Kehittäminen on osa ”Veritas way” -toiminta-
tapaa ja panostamme jatkuvasti työmme pa-

rantamiseen. Jokaisen työpanos ja ideat ovat 
arvokkaita ja jokaisella on mahdollisuus osallis-

tua. Helpotamme asiakkaidemme arkea kehit-
tämällä palveluitamme yrittäjän näkökulmasta.

Jatkuvasti paremmin
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“YHTEISTYÖSSÄ
ON VOIMAA!”

Yrittäjähenkisesti yhdessä 
Asiakkaidemme menestys on intohimomme. Tarjoamalla parasta 

palvelua tuemme asiakkaidemme kasvua. Yrittäjähenkisyys 
näkyy ja tuntuu tavassamme kohdata asiakkaamme. Jokainen 

yhteydenpito on meille yhtä tärkeä ja vaalimme asiakas- ja 
kumppanuussuhteitamme.



TAVOITE-
KUVAT

Kannamme vastuumme osana maailman 
parasta eläkejärjestelmää

Strategiakaudelle 2020-2023 olemme 
asettaneet kolme tavoitekuvaa: 

Yrittäjien eläkevakuuttaja 
Veritas!

Toimiva arki meille ja edunsaajillemme



Meillä palvelee aina ihminen 
– myös digitaalisesti

• Jokaisella asiakkaalla on oma, nimetty 
   yhteyshenkilönsä

• Olemme sanoissa ja teoissa yrittäjien puolella
• Kehitymme, jotta voimme palvella paremmin

Yrittäjien eläkevakuuttaja Veritas!



• Tehokkaat prosessit antavat enemmän aikaa asiakaspalvelulle
• Oikea tuki oikeaan aikaan – neuvontaa eläkkeistä läpi uran 

• Tieto ja tiedonjano ohjaavat työtämme

Toimiva arki meille ja edunsaajillemme



Meillä on tärkeä tehtävä: olemme yrittäjien 
ääni eläkejärjestelmässä. 

Pienenä ja luotettavana toimijana monipuolistamme järjestelmää. 
Vastuullisuus ja läpinäkyvyys ovat sisäänrakennettuja toiminta-

tapoihimme – teemme asiat oikein. 

Kannamme vastuumme osana 
   maailman parasta eläkejärjestelmää




