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År 2020 innebar dock inte enbart krishante-
ring. På många områden utvecklade vi verk-
samheten i enlighet med den nya strategin 
som lanserades just innan coronapandemin 
bröt ut i början av år 2020. Enligt vår stra-
tegi är vi ”Företagarens pensionsförsäkrare, 
med ett mänskligt grepp” - en målbild som 
lägger ambitionsnivån högt.

Som en del i arbetet med att ta fram en 
ny strategi har vi även definierat våra fyra 
satsningsområden för ansvarsfullhet och fö-
retagsansvar; Kunder och förmånstagare, 
Ansvarsfull placeringsverksamhet, God för-
valtning och Ansvarsfull arbetsgivare. 

I VERITAS ÄR ANSVARSFULLHET 
EN DEL AV VARDAGEN
Vi har på många sätt ett märkligt år bakom oss. Coronapandemin tvinga-
de oss att på kort tid se över våra arbetssätt för att säkerställa verksam-
heten även under undantagsförhållanden. Många finländares utkomst 
är beroende av att vi som pensionsbolag kan sköta våra uppgifter utan 
avbrott och utan störningar. Pandemin är på inget sätt över men i skri-
vande stund kan jag konstatera att den dagliga verksamheten löpt utan 
större problem och Veritas har under hela pandemiåret klarat av att be-
tjäna våra kunder utan störningar och med ett mänskligt grepp.

KUNDER OCH FÖRMÅNSTAGARE

Coronakrisen har på ett konkret sätt visat 
vikten av att basfunktionerna löper. Som 
pensionsbolag hanterar vi stora penning-
strömmar för den enskilda företagaren och 
pensionstagaren. Flexibilitet och precision 
är en fungerande kombination. Flexibla be-
talningsplaner då företagaren stöter på ut-
maningar men precision då det handlar om 
att se till att pensionstagaren har rätt summa 
på sitt konto på rätt dag.

Vi strävar till att vår service alltid ska upp-
levas som individuell och personlig. För 

alla våra försäkringskunder innebär det en 
egen, namngiven kontaktperson som man 
kan vara i kontakt med i alla frågor. Den 
egna rådgivaren är väldigt värdefull, speci-
ellt då det man möter utmaningar i verksam-
heten. Under coronavåren märkte vi detta, 
då kontaktmängderna till våra försäkrings-
rådgivare fördubblades.

ANSVARSFULL PLACERINGSVERKSAMHET

Som pensionsbolag placerar vi de 
fonderade pensionsmedlen en-
ligt principen god avkastning 
med skälig risktagning. I och 
med en stor placeringsvolym 
uppstår även möjligheten 
och ansvaret att säkerställa 
att de objekt vi placerar i 
agerar ansvarsfullt. I place-
ringsverksamheten lägger 
vi stor vikt vid ansvarsfak-
torerna miljö (E), sociala 
faktorer (S) och god för-
valtning (G).
 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT
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Under år 2020 har vi gjort satsningar på att 
utveckla vårt fastighetsbestånd i en ännu 
miljövänligare riktning. Vårt flaggskepp på 
fastighetssidan är det nya huvudkontoret 
i Åbo som togs i bruk i december. Här har 
miljötänk, hållbarhet och energieffektivitet 
genomsyrat planeringen. Våra nya lokaler är 
även en storsatsning på att ta fram arbets-
lokaler som stöder modernt kontorsarbete 
och arbetsförmåga.

Coronaåret innebar stora rörelser i place-
ringsmarknaden, med en djupdykning i bör-
jan av året, följd av en rekordstark återhämt-
ning. Veritas rapporterade årsavkastning för 
år 2020 är 5,6%, vilket är en stark siffra med 
tanke på hur dystert läget såg ut efter det 
första kvartalet. Under året har vi aktivt jus-
terat vår risknivå så att vi i alla lägen hållit 
ett ordentligt avstånd till solvensgränsen. 
Vår starka solvensnivå möjliggör risktagning 
och god avkastning även i framtiden.

GOD FÖRVALTNING

Som pensionsbolag fungerar vi som ett pri-
vat bolag, samtidigt som vi sköter en viktig 
samhällelig funktion som är strikt styrd av 
lagstiftningen. Därför är det viktigt att allt vi 
gör är transparent och i enlighet med vårt 
uppdrag. Förutom lagstiftningen har vi in-
terna riktlinjer för vår verksamhet för att sä-
kerställa att alla veritaner alltid agerar enligt 
våra gemensamma spelregler. 

Vi har också satsat på att säkerställa ord-
ning och reda i vår förvaltning både vad gäl-
ler beslutsfattande och fortlöpande rappor-
tering. Med anledning av oroligheterna på 
placeringsmarknaden på grund av corona-
pandemin gick vi under fjolåret även in för 
kortare rapporteringsintervall till bolagets 
styrelse. Så vill vi säkerställa att styrelsen 
hela tiden vet hur verksamheten utvecklas. 
Den utökade styrelserapporteringen fort-
sätter så länge pandemin pågår.

ANSVARSFULL ARBETSGIVARE

Ett bolags viktigaste resurs är den egna 
personalen, så också i Veritas. Vi har en 
hängiven personal som med stor iver och 
sakkunskap arbetar för att nå våra gemen-
samma målsättningar. Eftersom organisatio-
nen är liten betyder det att de flesta av våra 
medarbetare har en bred arbetsbild och får 
lov att rycka in där det behövs mest.

År 2020 innebar stora förändringar för vår 
organisation då vi på kort tid gick över till 
att huvudsakligen arbeta på distans. Jag är 
själv positivt överraskad över hur snabbt och 
smärtfritt den förändringen skedde.  Den 
dagliga verksamheten löper fortsättningsvis 
väldigt bra. I skrivande stund har vi redan ar-
betat ett år huvudsakligen på distans. Visst 
saknar vi den sociala samvaron med kolle-
ger runt samma bord, men en del av de nya 
rutinerna kommer säkert att fortsätta också 

efter coronapandemin. 

Under de senaste åren har vi arbetat mål-
medvetet med att modernisera vår före-
tagskultur, komma bort från stela och gam-
maldags hierarkier och skapa en öppen 
organisation, där alla arbetar mot gemen-
samma målsättningar. En strategi kan förny-
as över en natt men en företagskultur för-
ändras långsamt, så även i vårt fall. Vi rör 
oss i rätt riktning och våra interna mätningar 
visar att medarbetarna också tycker att vi 
går åt rätt håll.

ANSVARSFULLHET INNEBÄR 
GÄRNINGAR OCH VAL

Ansvarsfullhet är ett mångdimensionellt be-
grep. Det finns många mätare, rapporter, 
standarder och dylikt som man kan och bör 
följa, men de gör oss inte ansvarsfulla i sig. 
Ansvarsfullhet bygger på det vi verkligen 
gör i vår dagliga verksamhet, vilka val vi gör 
och hur vi beaktar ansvarsfullhetsfrågor då 
vi bygger upp vår verksamhet. 

Arbetet inom ansvarsfullhet blir aldrig fär-
digt, men vi är på rätt väg. Vi bär vårt ansvar 
som en del av världens bästa pensionssys-
tem genom att vara ansvarsfulla varje dag. 

Carl Pettersson
verkställande direktör

Carl Pettersson fungerade som Veritas vd till 11.4.2021.

MÅNGA 
FINLÄNDARES 
UTKOMST ÄR 
BEROENDE AV 
ATT VI SOM 
PENSIONSBOLAG 
KAN SKÖTA VÅRA 
UPPGIFTER UTAN 
AVBROTT OCH 
UTAN STÖRNINGAR.
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ANSVARSFULLHET ÄR 
EN DEL AV ALLT VI GÖR

ANSVARSFULLHET ÄR 
EN DEL AV ALLT VI GÖR
Syftet med vår verksamhet är att vara företagarnas pensionsför-
säkrare. Vår vision är att erbjuda individuell och företagaranpas-
sad service. Vi betjänar med individen i fokus och ett mänskligt 
grepp, personligen eller digitalt. Vi vill erbjuda de bästa kundupp-
levelserna och verka som företagarens röst i pensionsbranschen. 
Ansvarsfullhet är inbyggt i allting som vi gör.
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eritas bidrar till att verkställa det lag-
stadgade arbetspensionssystemet 

i Finland. Vi tar hand om pensions-
skyddet för företagare (FöPL-försäk-

ringar) och pensionsskyddet för arbetstagare 
(ArPL-försäkringar). Vi ansvarar för arbetspen-
sionsskyddet för över 110 000 personer. Ge-
nom att placera pensionstillgångarna lönsamt 
och sköta vår solvens bär vi vårt ansvar för 
pensionstillgångarna och för att pensionssys-
temets finansiering ska räcka till.  

ÅR 2020 VAR ETT ÅR AV UTVECKLING

Under 2020 utvecklade vi vårt företagsan-
svar på flera plan. Vi tog fram ett nytt pro-
gram för företagsansvar (Företagsansvar i 
Veritas 2020) som godkändes av styrelsen. 
Dessutom uppdaterade vi våra principer 
för ansvarsfull placeringsverksamhet och 
klimatpolicyn för investeringar, som likaså 
godkändes av styrelsen. Därtill ställde vi en 
expert på företagsansvar till förfogande för 
hållbarhetsarbetet. Experten fungerar som 
allmän koordinator i företagsansvarsfrågor 

och deltar aktivt i arbetet inom olika arbets-
grupper.

Veritas har två grupper som samordnar före-
tagsansvaret: en företagsansvarsgrupp och 
en styrgrupp för ansvarsfulla investeringar. 
Arbetsgruppernas medlemmar represente-
rar mångsidigt de olika funktionerna i Veri-
tas från vår avdelning för juridiska ärenden 
till kommunikationen och från riskhantering-
en till personalavdelningen. Arbetsgrupper-
na har i sitt arbete stöd av experten på före-
tagsansvar. 

Under 2020 gjorde vi en väsentlighetsana-
lys inom fältet för företagsansvar. Vi identifie-
rade fyra fokusområden för vårt företagsan-
svar: kunder och förmånstagare, ansvarsfull 
placeringsverksamhet, god förvaltning och 
ansvarsfull arbetsgivare. Dessa fyra delom-
råden utgör kärnan i vårt företagsansvar.

V
FOKUSOMRÅDEN FÖR 

VÅRT FÖRETAGSANSVAR
Ansvarsfullhet är en del av vardagen i Veritas och en del av allt vi gör.

Kunder och 
förmånstagare

Som en del av vårt 
pensionssystem bär vi 
ansvar för våra kunder 

och förmånstagare.

Ansvarsfull place-
ringsverksamhet

Vi placerar pensionstill-
gångarna på ett lön-

samt, betryggande och 
ansvarsfullt sätt.

God förvaltning 
Vår verksamhet styrs 

av våra värdering-
ar och av principerna 
för ansvarsfull verk-

samhet.

Ansvarsfull 
arbetsgivare

Vi jobbar för att alla 
anställda i Veritas ska 

må bra.

VERITAS VÄRDEGRUND SOM 
STYR VÅR VERKSAMHET:  

• Modigt och uppriktigt oss själva 
• Ständigt bättre 

• Med företagaranda tillsammans

ANSVARSFULLHET ÄR 
EN DEL AV ALLT VI GÖR
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MÄTARE OCH MÅL 
För varje väsentligt delområde inom företagsansvaret har vi fastställda mål 
och mätare. I denna rapport redogörs för utgångsnivån och målen för 2021. 

MÅLDELOMRÅDE MÄTARE UTGÅNGSNIVÅ MÅL 2021 FN:S MÅL FÖR 
HÅLLBAR UTVECKLING

Vi utvecklar vår placeringsverksamhet 
i en mer ansvarsfull riktning

Varje Veritasanställd känner till lagar och 
bestämmelser som rör det egna arbetet

Vi samarbetar och engagerar våra arbetstagare

PRI-rapportens betyg

Utbildningens prestationsprocent

Personalenkäternas frågor om 
samarbete och engagemang

Personalenkäternas frågor 
om chefsarbete

Två betyg 
under medianen

100 %

Medeltal 92 % (helt av 
samma åsikt, delvis 
av samma åsikt)

Medeltal ≥ 90 % (helt 
av samma åsikt, del-
vis av samma åsikt)

Medeltal ≥ 8,5 (stan-
dardavvikelse ≤ 1)

100 %

A

Medeltal 8,5 (stan-
dardavvikelse 1,2)

Alla betyg minst 
på medianen

Koldioxidintensitet för note-
rade aktier och företagsobli-
gationer sammanlagt

Minska koldioxidinten-
siteten enligt målet att 
vara klimatneutrala 2035

Bästa betyg

Investeringsportföljens 
koldioxidintensitet

PRI-rapportens betyg

Vi jobbar för att hejda 
klimatförändringen

Vi utvecklar vår rapportering om ansvarsfull 
placeringsverksamhet

Alla har rätt till ett gott ledarskap

*- inkluderar noterade investeringar i aktier och företagsobligationer **- PRI:s utvärderingsskala förändras år 2021. Den nya värderingsskalan är 1-5.

Vi fattar pensionsbeslut snabbt och pålitligt

Vi satsar på kundbetjäning

Vi stöder våra kunder i hanteringen 
av risker för arbetsoförmåga

Ansökningarnas handläggningstid i dagar 27 dagar 22 dagar

86,40 % ≥ 85 %

82 ≥ 50

≥ 50Pensionstjänster 70 
Försäkringstjänster 68

Beslutens beständighet vid ansökan 
om ändring

Kundbetjäningens betyg (NPS)

Kundernas betyg för 
arbetsmiljöutbildningarna (NPS)

Kunder och 
förmånstagare

Ansvarsfull 
placeringsverk-
samhet

God 
förvaltning

Ansvarsfull 
arbetsgivare

ANSVARSFULLHET ÄR 
EN DEL AV ALLT VI GÖR
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Mål 3: Att säkerställa att alla kan leva ett 
hälsosamt liv och verka för alla männis-
kors välbefinnande i alla åldrar.

GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Vi stöder våra kunder i hanteringen av ris-
ker för arbetsoförmåga och vill säkerställa 
att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv och 
verka för alla människors välbefinnande i 
alla åldrar. Vi tar hand om våra medarbetare 
och gör vårt bästa för att främja en god me-
darbetarupplevelse.

Mål 8: Att verka för en inkluderande och 
långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full 
och produktiv sysselsättning med anstän-
diga arbetsvillkor för alla.

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Vi vill genom vår egen verksamhet främja 
en hållbar ekonomisk tillväxt och sysselsät-
tning. Vi iakttar god förvaltningssed. Vi sat-
sar på våra kunder och ger dem pension-
srådgivning under hela karriären. Vi är en 
ansvarsfull arbetsgivare.

Mål 11: Att städer och bosättningar ska 
vara inkluderande, säkra, motståndskrafti-
ga och hållbara.

HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

I egenskap av fastighetsinvesterare vill vi 
säkerställa att städer och bosättningar är 
inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 
hållbara. I takt med den tilltagande urbani-
seringen vill vi verka för en hållbar urbanise-
ring. Vi har fastställt klimatmål för våra fast-
ighetsinvesteringar.

Mål 13: Att vidta omedelbara åtgärder för 
att bekämpa klimatförändringarna och de-
ras konsekvenser.

BEKÄMPA 
KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Vi vidtar åtgärder för att bekämpa klimat-
förändringarna och deras konsekvenser. 
Vi följer upp klimateffekterna i vår investe-
ringsportfölj och minskar portföljens koldi-
oxidintensitet i enlighet med våra klimatmål.

FN:S MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
I våra företagsansvarsmål beaktar 
vi också FN:s mål för hållbar ut-
veckling.  

FN:s handlingsprogram för hållbar utveck-
ling Agenda 2030 är ett program som syftar 
till att avskaffa extrem fattigdom och att nå 
en hållbar utveckling, där miljön, ekonomin 
och människan beaktas jämlikt. Programmet 
omfattar 17 mål och 169 delmål.

I vår egen verksamhet främjar vi framför allt 
följande mål för hållbar utveckling:

ANSVARSFULLHET ÄR 
EN DEL AV ALLT VI GÖR
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SAMARBETE MED INTRESSENTGRUPPER

Vårt mål är att kommunicera om företagsan-
svar öppet och transparent. Vi strävar efter att 
våra centrala intressentgrupper får tillräcklig 
och aktuell information om vår verksamhet 
och att de förstår betydelsen av det vi gör 
och vår grundläggande uppgift. 

Våra viktigaste intressentgrupper är kunder 
och förmånstagare, medarbetare, myndighe-
ter, arbetsmarknadsorganisationer, bransch-
organisationer, medier, frivilligorganisationer 
samt investeringsobjekt och partner inom 
investeringsverksamheten. Typiska kanaler 
för interaktion är exempelvis sammanträden, 
möten, utbildningsdagar, webbplatser, publi-
kationer samt seminarier och webbinarier.

Vi mäter med olika enkäter regelbundet kun-
dernas, förmånstagarnas och medarbetarnas 
förväntningar och tillfredsställelse. I avsnitten 
Kunder och förmånstagare och Ansvarsfull 
arbetsgivare redogör vi mer ingående för re-
sultaten av dessa enkäter.

Vi samarbetar intensivt med intressebevak-
ningsorganisationerna i branschen. Vi del-
tar bland annat i Arbetspensionsförsäkrarna 
TELA ry:s och Finanssiala ry:s arbetsgrupper.
Vi står också i växelverkan med olika frivil-
ligorganisationer, såsom WWF Finland. År 
2020 inledde vi tillsammans med WWF ett 
utredningsarbete inom ramen för vårt Green 

Office-projekt. Vi inrättade en Green Offi-
ce-arbetsgrupp med ambitionen att vårt nya 
huvudkontor i Åbo ska beviljas Green Offi-
ce-certifikatet. Arbetsgruppen utarbetar för 
Veritas ett miljöprogram och under det första 
programåret 2021 är målet att uppfylla Green 
Office-kriterierna.

Inom området för ansvarsfulla investeringar 
samarbetar vi med andra investerare genom 
olika investerarinitiativ och organisationer. 
Vi redogör mer ingående för dem i avsnittet 
Ansvarsfull placeringsverksamhet.

ANSVARSFULL UPPHANDLING

Upphandlingen sköts självständigt inom de 
olika funktionerna i Veritas. Veritas avdel-
ning för juridiska ärenden ger råd i juridiska 
frågor i anslutning till upphandling av pro-
dukter och tjänster. 

Veritas tillämpar i sin upphandling modellen 
för leverantörshantering. Målet med leve-
rantörssamarbetet är bland annat att trygga 
tillgången till tjänster, minska riskfaktorerna 
och säkerställa att leverantören agerar an-
svarsfullt. Avsikten är att denna modell un-
der de kommande åren ska omfatta alla le-
verantörer och all upphandling inom Veritas.

ANSVARSFULLHET ÄR 
EN DEL AV ALLT VI GÖR
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KUNDER OCH 
FÖRMÅNSTAGARE

KUNDER OCH 
FÖRMÅNSTAGARE
Vi erbjuder personlig service och satsar på kundbetjäningen 
så att våra kunder får den hjälp de behöver snabbt och 
pålitligt. Vi ger våra kunder råd och stöd i pensionsärenden 
under hela karriären.
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MÅL 1:

70 68

VI SATSAR 
PÅ KUNDBETJÄNING

*- NPS (Net Promoter Score) är en allmänt använd mätare på kund-
nöjdhet. I NPS-enkäten får kunderna frågan hur troligt det är att 
de skulle rekommendera Veritas/Veritas tjänster. NPS-talet erhålls 
genom att andelen kritiker (betyg 0–6) dras av från procentan-
delen förespråkare (betyg 9 eller 10). I NPS-mätningen är sämsta 
möjliga resultat -100 och bästa möjliga resultat 100. Som ett bra 
resultat betraktas i allmänhet ett NPS-tal som ligger över 50.

Vårt mål är att NPS-talen är högre än 50.

PENSIONSTJÄNSTENS NPS

KUNDBETJÄNINGENS BETYG, NPS*

FÖRSÄKRINGSTJÄNSTENS NPS 

Veritas valdes för sjätte gången till 
pensionsbolaget med den bästa 
servicen i Taloustutkimus bransch-

specifika kundnöjdhetsenkät som 
publicerades i början av 2020. Veritas fick 
det bästa allmänna betyget som pensions-
försäkringsbolag och knep en första plats 
när det gäller tjänstvillighet, att hålla löften, 
beakta kundernas behov, vara tillgänglig 
och hålla kontakt.

V År 2020 såg vi på nära håll hur coronapan-
demin påverkade företagare, företag och 
anställda. Under våren ökade antalet kon-
takter klart, men vi såg till att våra kunder 
lätt och smidigt fick den hjälp de behövde. 
Kundnöjdheten var hela året på en hög nivå.

Våren 2020 tog vi tillsammans med övriga 
arbetspensionsbolag fram ett förslag till för-
längning av arbetspensionsavgifternas be-
talningstider. Tack vare möjligheten till flex-
ibilitet kunde vi erbjuda våra kunder längre 
betalningstider för pensionsavgifterna för 
arbetstagare (ArPL) och företagare (FöPL). 
Alla arbetsgivare beviljades också temporär 
nedsättning av sina ArPL-avgifter från den 1 
maj till den 31 december 2020. Veritas be-
viljade dessutom sina hyresgäster flexibilitet 
och erbjöd kunderna finansieringsalternativ 
för olika behov.

Även om året var krävande på många sätt, 
lyckades Veritas locka nya företagarkun-
der och antalet FöPL-försäkringar ökade 
för tredje året i följd. År 2020 hade Veritas 
13 285 FöPL-försäkrade företagare. Antalet 
ArPL-försäkringar var vid årets slut samman-
lagt 9 385 och antalet försäkrade arbetsta-
gare 58 940.

KUNDER OCH 
FÖRMÅNSTAGARE
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VERITAS PENNINGFLÖDEN 2020

OMKOSTNADSINKOMST

DRIFTSKOSTNADER 
ENLIGT FUNKTION

19,3 MILJ. €

-17,5 MILJ. €

DELEN FÖR 
HANTERING AV 
RISKEN FÖR 
ARBETSOFÖRMÅGA

0,6 MILJ. €

PLACERINGSAVKASTNING

206,4 MILJ. €

KUNDÅTERBÄRINGAR

3,6 MILJ. €*
UTBETALDA 
PENSIONER OCH 
ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR

585,4 MILJ. €

PREMIEINKOMST

551,6 MILJ. € 93,8 
MILJ. €

437,9 
MILJ. €

147,5
MILJ. €

3 986 MILJ. €

PENSIONSTILLGÅNGAR
ANSVARSSKULD OCH SOLVENSKAPITAL

*- På grund av coronapandemin sänktes arbets-
givarnas ArPL-avgifter med 2,6 % under perioden 
1.5-31.12.2020. För perioden med sänkta premier får 
pensionsbolagen inte utbetala någon kundåterbä-
ring. Som ett resultat av detta kan kundåterbäringar 
som utbetalas endast vara upp till 1/3 del av det 
normala år 2020.

KUNDER OCH 
FÖRMÅNSTAGARE
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PENSIONSBESLUTEN SNABBT OCH PÅLITLIGT
Veritas har hand om arbetspen-
sionsskyddet för inemot 110 000 
personer och betalar årligen ut 
över 585 miljoner euro i pensioner. 
Vi ser till att pensionerna betalas ut 
vid rätt tidpunkt och i rätt mängd. 

ANTAL PENSIONSTAGARE

Ålderspension* 31 002

Invalidpension 2 653

Familjepension 3 972

Totalt 37 627

*- inkluderar deltidspension och partiell förtida ålderspension

r 2020 betalade vi ut pension till sam-
manlagt 37 627 personer. Merparten 
av pensionerna var ålderspensioner.

Under året beviljade vi 2 402 nya pensio-
ner. Av pensionerna var 72 procent ålders-
pensioner, 16 procent invalidpensioner och 
12 procent familjepensioner.

Att gå i pension innebär en stor förändring. 

Å

Pension söks i allmänhet endast en gång i 
livet och processen kan kännas invecklad. 
Vi lämnar inte våra kunder ensamma, utan 
hjälper dem i olika situationer och ger råd i 
pensionsärenden genom hela karriären och 
livet.

Vi fattar pensionsbesluten snabbt och ser 
till att pensioneringen inte leder till avbrott i 
försörjningen. År 2020 löpte handläggning-
en av pensionsansökningar allt smidigare: 
våra kunder fick pensionsbeslutet i genom-
snitt inom 27 dagar. Vi utnyttjade ett elek-
troniskt handläggningssystem och automa-
tion. På detta sätt kunde vi säkerställa att vi 
har tillräckliga resurser också för personlig 
kundbetjäning.

Vi mäter pensionernas handläggningstider 
både med en prestationsmätare (KPI) och 
en riskmätare (KRI). Vi följer mätarna regel-
bundet för att säkerställa att vi uppnår de 
löften som vi gett kunderna.

Vi följer kvaliteten på våra pensionsbeslut 
och de avgöranden som fattats i olika be-
svärsinstanser. På detta sätt kan vi försäkra 
oss om att våra beslut är lagenliga och vid 
behov göra ändringar i riktlinjerna för dem.

*- I siffran ingår handläggningstiderna för samtliga pensionsslag. 
Vårt mål är att 2021 handlägga ansökningarna inom i snitt 22 
dagar.

**- Vårt mål är att andelen ändrade beslut ska vara högst 15 pro-
cent 2021. Beslutens beständighet är då 85 procent eller högre.

MÅL 2:

VI FATTAR PENSIONSBESLUT 
SNABBT OCH PÅLITLIGT

27
DAGAR*

I GENOMSNITT

ANSÖKNINGARNAS HANDLÄGGNINGSTID I DAGAR 

86%
BESLUTENS BESTÄNDIGHET 
VID ANSÖKAN OM 
ÄNDRING**

VI LÄMNAR INTE 
VÅRA KUNDER 
ENSAMMA, UTAN 
HJÄLPER DEM I 
OLIKA SITUATIO-
NER OCH GER RÅD I 
PENSIONSÄRENDEN 
GENOM HELA 
KARRIÄREN OCH 
LIVET.

KUNDER OCH 
FÖRMÅNSTAGARE
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Utöver rådgivning i frågor som gäller 
arbetsförmåga erbjuder vi våra kun-
der riskkartläggning som ger före-
tagen information om deras arbets-
miljöledning och ger dem möjlighet 

att jämföra läget med andra företag. Med 
hjälp av kartläggningen kan företagen ock-
så identifiera sina egna utvecklingsobjekt. 

Under coronapandemin ordnade vi utbild-
ning i arbetsmiljöledning i form av webb-
inarier. År 2020 erbjöd vi dessutom våra 
kunder möjlighet att utreda belastningen i 
distansarbete genom en kort distansarbet-
senkät. 

När det gäller hälsofrämjande ledarskap 
ligger fokus ofta på arbetsplatsen, chefsar-
betet och personalprocesser som främjar 
arbetsförmågan. Det är givetvis viktigt, men 
stöd behövs också på det individuella pla-
net – arbetshälsan på arbetsplatsen som 

U

*- Vårt mål är att NPS-talet är högre än 50.

MÅL 3:

82
VI STÖDER VÅRA KUNDER I 
HANTERINGEN AV RISKER FÖR 
ARBETSOFÖRMÅGA

KUNDERNAS BETYG FÖR 
ARBETSMILJÖUTBILDNINGARNA (NPS)*

helhet är beroende av arbetsförmågan hos 
varje individ. Veritas har därför valt självled-
arskap och främjande av arbetsförmågan 
till utvecklingsobjekt för 2021. Planer finns 
bland annat på att inleda samarbete med 
Arbetshälsoinstitutet. Samarbetet möjliggör 
kartläggning av arbetsförmågan på det in-
dividuella planet och mångsidigare utnytt-
jande av kunskapen om arbetsförmåga i ut-
vecklingsarbetet.

Vi utvecklar kontinuerligt verktygen för bätt-
re arbetshälsa och de finns tillgängliga för 
alla våra kunder via vår webbtjänst.

ARBETSPENSIONSREHABILITERING 
FÖREBYGGER ARBETSOFÖRMÅGA

Ibland kan sjukdom utgöra ett hinder för att 
arbeta. Målet med arbetspensionsrehabi-
literingen är att rehabiliteringsklienten ska 
kunna återgå till arbetslivet och på detta sätt 
minska behovet av invalidpensionering. Ar-
betspensionsrehabiliteringen kan bland an-
nat bestå av arbetsprövning, arbetsträning, 
fortbildning, omskolning eller stöd för före-
tagsamhet.

År 2020 fattade Veritas på ansökan 132 för-
handsbeslut om rehabilitering. Dessutom 

STÖD I HANTERING AV RISKER FÖR ARBETSOFÖRMÅGA
Veritas främjar verksamhet som 
syftar till att minska risken för ar-
betsoförmåga i kundföretagen. Vi 
erbjuder arbetsplatser och arbets-
tagare information, kunskap och 
verktyg för arbetsmiljöledning.

gav vi 202 förhandsbeslut om rehabilitering 
i samband med handläggningen av invalid-
pension.

Det är viktigt för Veritas att den rehabilitering 
som stöds är framgångsrik. Vi förutsätter att 
rehabiliteringens sysselsättande verkan och 
arbetsuppgifternas lämplighet bedöms inn-
an rehabiliteringsplanen godkänns. I detta 
arbete har vi också stöd av våra försäkrings-
läkare, som ger det medicinska utlåtandet 
när det gäller arbetsuppgiftens eller bran-
schens lämplighet.

ARBETSHÄLSAN 
PÅ ARBETSPLATSEN 
SOM HELHET 
ÄR BEROENDE AV 
ARBETSFÖRMÅGAN 
HOS VARJE INDIVID.

KUNDER OCH 
FÖRMÅNSTAGARE
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3.2 
Veritas får det bäs-
ta allmänna bety-
get i Taloustutkimus 
branschspecifika 
kundnöjdhetsenkät 
bland pensionsförsäk-
ringsbolagen.

12.2 

Veritas offentliggör en ny stra-
tegi med fokus på personlig 
betjäning för företagare.

16.3 

Undantagsförhål-
landen utlyses i 
Finland på grund 
av coronaviruslä-
get.

1.4 
Veritas beviljar flexibilitet för sina hyresgäster som drab-
bats av ekonomiska problem på grund av coronaviruspan-
demin. På grund av det exceptionella läget tar Veritas i 
april–maj inte ut hyra av restaurang- och caféföretagarna i 
sina fastigheter.

31.12  
Veritas placeringar ger en avkastning 
på 5,6 procent 2020. Det goda inves-
teringsresultatet stärker solvensen, 
som vid årets slut stiger till 128,8 pro-
cent.

9.12 

Veritas flyttar till sitt nya huvudkontor i 
Kuppis i Åbo. Målet har varit att låta byg-
ga lokaler som är ekologiskt hållbara och 
som kan modifieras enligt behoven på en 
modern arbetsplats.

6.4 

Arbetsgivarnas arbetspensionsavgifter sänks temporärt 
på grund av den svåra ekonomiska situationen till följd av 
coronaepidemin. Lagen om temporär sänkning av försäk-
ringsavgiften antas den 6 april och den nedsatta avgiften 
gällde från den 1 maj till den 31 december 2020.

19.3 

Social- och hälsovårdsministeriet godkänner det flexpaket som pensionsbolagen tagit 
fram. Paketet ger möjlighet att bevilja kunderna förlängd betalningstid för pensionsavgif-
terna för arbetstagare (ArPL) och företagare (FöPL). Ändringen träder i kraft den 20 mars.

23.3. 

”Det är en självklarhet för oss att vi i detta 
läge inte vidtar några som helst indrivnings-
åtgärder, om ett företag tillfälligt råkat i svårig-
heter på grund av coronaläget”, säger Veritas 
direktör för kundförhållanden Mika Paananen. 

Februari–mars
Krisen sätter aktiemarknaden 
i gungning och i februari–
mars noteras ett av de snab-
baste kursfallen genom histo-
rien. Veritas sänker risknivån i 
sin placeringsportfölj och hål-
ler genom aktiv riskhantering 
sin solvens på en god nivå.

April–juni
Placeringsmarknaden återhämtar sig under april–
juni. Veritas solvens stärks i takt med att mark-
naden repar sig och bolaget kan utöka andelen 
riskplaceringar med högre avkastning.

Juli–september
Ekonomin fortsätter att repa sig, men återhämt-
ningen är ojämn.

ETT STÖD FÖR KUNDERNA 
GENOM DET SVÅRA CORONAÅRET

KUNDER OCH 
FÖRMÅNSTAGARE
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ANSVARSFULL 
PLACERINGSVERKSAMHET

ANSVARSFULL 
PLACERINGSVERKSAMHET
Vi placerar pensionstillgångarna på ett lönsamt, betryggande och ansvarsfullt 
sätt. Som arbetspensionsbolag tar vi ansvar för pensionsmedlen: den 
verksamhet vi investerar i ska vara professionellt organiserad och gynna våra 
förmånstagares intressen. 
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i tror att det rätta sättet att säkerställa 
lönsamma och betryggande investe-

ringar är en långtgående integrering 
av hållbarhetsfaktorerna (ESG-fakto-

rerna) i vår placeringsverksamhet: aspekter 
som hänför sig till miljö (E), sociala faktorer 
(S) och god förvaltningssed (G).

År 2020 utvecklade vi vår ansvarsfulla pla-
ceringsverksamhet genom ett ESG-projekt 
med fokus på främjandet av hållbarhetsme-
toder. Projektet samordnades av en sak-
kunnig i ansvarsfulla investeringar. Under 
projektet gjorde vi bland annat en nuläge-
sanalys av hållbarheten i investeringarna, 
utvecklade ESG-utvärderingsprocesserna 
och hållbarhetsrapporteringen samt upp-
daterade principerna för ansvarsfull place-
ringsverksamhet och klimatpolicyn för in-

vesteringar. Projektet leddes av en separat 
projektledningsgrupp med representan-
ter från placeringsavdelningen, riskhante-
ringsenheten och avdelningen för juridiska 
ärenden. Principerna för ansvarsfull place-
ringsverksamhet och klimatpolicyn för in-
vesteringar finns på vår webbplats.

Hållbarhetsarbetet är ett mycket långsiktigt 
arbete och vi kan alltid utveckla vår verk-
samhet i riktning mot större ansvarsfullhet. 
År 2020 förnyade vi vår ansvarsfulla place-
ringsverksamhet ur administrativ och stra-
tegisk synvinkel och under 2021 avser vi 
att fokusera på att genomföra våra mål för 
ansvarsfulla investeringar och förbättra vår 
hållbarhetsanalys.

V

ANSVARSFULL 
PLACERINGSVERKSAMHET
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MOT EN MER ANSVARSFULL PLACERINGSVERKSAMHET
i följer årligen upp hur hållbarhetsas-
pekten förverkligas i vår placerings-
verksamhet genom att rapportera till 
PRI, som är en FN-organisation som 

främjar ansvarsfulla investeringar. På basis 
av rapporten utvärderar PRI vårt agerande 
och betygsätter vår verksamhet.

V

4/6

VI UTVECKLAR VÅR PLA-
CERINGSVERKSAMHET 
I EN MER ANSVARSFULL 
RIKTNING

*- Vårt mål är att komma upp till minst medianbetyg i FN:s utvär-
deringsrapport enligt principerna för ansvarsfulla investeringar, 
dvs. PRI-rapporten. 

BETYG PÅ MEDIANEN*

PRI-RAPPORTENS BETYG 

MÅL 4: 

Vårt betyg låg på medianen i fyra delområden av sex. År 2021 är vårt mål att komma upp till 
minst medianresultatet inom varje delområde. PRI:s utvärderingsrapport finns i sin helhet 
på engelska på vår webbplats.

KATEGORI BETYG MEDIAN RESULTAT

Strategy & Governance A A På medianen

Listed Equity A A På medianen

Fixed Income - Corporate Non-Financial A A På medianen

Listed Equity - Incorporation

Listed Equity - Active Ownership

Property

B A Under medianen

C B Under medianen

B B På medianen

PRI-rapportens betyg består av olika kategorier – inget helhetsbetyg ges. De kategorier 
som bedöms består av en kategori för strategi och styrning samt de tillgångsklasser i 
investeringsportföljen som utgör över 10 procent av de förvaltade tillgångarna. I Veritas 
PRI-rapport var följande sex delområden föremål för utvärdering:

KAMPEN MOT 
KLIMATFÖRÄNDRINGEN 
ÄR ETT AV VÅRA 
INSATSOMRÅDEN 
INOM ANSVARSFULLA 
INVESTERINGAR.

ANSVARSFULL 
PLACERINGSVERKSAMHET
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SAMARBETE MED ANDRA INVESTERARE  

Vi har undertecknat FN:s principer för an-
svarsfulla investeringar (UN Principles of 
Responsible Investment, PRI) 2012 och se-
dan dess årligen rapporterat om ansvars-
full placeringsverksamhet. Vi har också un-
dertecknat initiativen Fiduciary Duty in the 
21st Century samt Climate Action 100+. Vi 
är medlemmar i CDP-samfundet (Carbon 
Disclosure Project) och Finsif-forumet för 
ansvarsfulla investeringar i Finland.

KAMPEN MOT KLIMATFÖRÄNDRINGEN

Kampen mot klimatförändringen är ett av 
våra insatsområden inom ansvarsfulla in-
vesteringar. Vi har satt upp klimatmål för vår 
placeringsverksamhet: vårt mål är att mins-
ka portföljens koldioxidintensitet och öka 
andelen koldioxidsnåla objekt i vårt portfölj. 
Vi utvecklar vår portfölj med ambitionen att 

den ska vara klimatneutral redan före 2035. 
Målet om klimatneutralitet är krävande och 
förutsätter också en mer koldioxidsnål inves-
teringsmiljö – vi kan således inte ensamma 
nå detta mål.

KLIMATPOLICY FÖR INVESTERINGAR 
FÖR HANTERING AV KLIMATRISKER  

År 2020 uppdaterade vi utöver våra prin-
ciper för ansvarsfull placeringsverksam-
het också klimatpolicyn för investeringar. I 
klimatpolicyn fastställer vi åtgärderna i vår 
investeringsportfölj för att hantera klimatris-
kerna och hejda klimatförändringen. Vårt 
mål på lång sikt är att vår investeringsport-
följ ska vara i linje med klimatavtalet från 
Paris. Parisavtalet har som mål att begrän-
sa ökningen av medeltemperaturen till klart 
under två grader. 

*- Vårt mål är att 2021 minska vår koldioxidintensitet i enlighet 
med vår ambition att vara klimatneutrala 2035.

186,4
INVESTERINGSPORTFÖLJENS KOLDIOXIDINTEN-
SITET (TCO2E/MILJONER EURO OMSÄTTNING)*

VI JOBBAR FÖR 
ATT HEJDA 
KLIMATFÖRÄNDRINGEN

MÅL 5: 

VI UTVECKLAR 
VÅR PORTFÖLJ MED 
AMBITIONEN ATT 
DEN SKA VARA 
KLIMATNEUTRAL 
REDAN FÖRE 2035.

ANSVARSFULL 
PLACERINGSVERKSAMHET
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ask-Force on Climate-Related Fi-
nancial Disclosures eller TCFD är ett 
internationellt rapporteringsramverk 
publicerat 2017 som används för att 

utvärdera de ekonomiska konsekvenserna 
av klimatrelaterade risker och möjligheter 
och som ett stöd för det finansiella besluts-
fattandet. Syftet med rapporteringsrekom-
mendationerna är att erbjuda konsekvent, 
framtidsinriktad och med tanke på besluts-
fattandet nyttig information om klimatrelate-
rade risker och möjligheter för såväl inves-
terare, finansiärer som företag.

TCFD:s rapporteringsramverk ger organisa-
tionerna vägledning i att rapportera om ris-
kerna och möjligheterna med klimatföränd-
ringen enligt en enhetlig standard. TCFD 
tar avstamp i fyra kärnelement: styrning (G), 
strategi (S), riskhantering (R) samt mätetal 
och mål (M). Dessutom ingår rapporterings-

rekommendationer om de uppgifter som 
publiceras under varje kärnelement. Enligt 
rekommendationen ska det rapporterande 
företaget beskriva hur klimatfrågorna syns 
i företagets förvaltningsmodell, vilka strate-
gier företaget har i anslutning till klimatför-
ändringen och övergången till en koldiox-
idsnål ekonomi, vilka risker eller möjligheter 
klimatförändringen innebär för företaget 
och vilka mål och mätare som tillämpas i kli-
matfrågor.  
 
STYRNING 

Veritas styrelse godkänner årligen princi-
perna för ansvarsfull placeringsverksam-
het samt klimatpolicyn för investeringar och 
principerna för ägarstyrning. Styrelsen får 
en rapport om de klimatrelaterade riskerna 
och möjligheterna minst en gång om året. 

Placeringsdirektören ansvarar för genom-
förandet av principerna för ansvarsfull pla-
ceringsverksamhet och klimatpolicyn för 
investeringar. Dessutom har Veritas en styr-
grupp för ansvarsfulla investeringar som 
rapporterar till ledningsgruppen om olika 
hållbarhetsteman samt uppföljningen av 
målen. Styrgruppen för ansvarsfulla inves-
teringar består av placeringsdirektören, ex-
perten på företagsansvar samt experter från 
placeringsavdelningen, avdelningen för ju-
ridiska ärenden, riskhanteringsenheten och 
kommunikationsavdelningen.  

Placeringsavdelningen ansvarar för genom-
förandet av Veritas ansvarsfulla placerings-
verksamhet i praktiken: hållbarhetsaspek-
terna har integrerats i alla investeringsbeslut. 
Veritas sakkunniga i ansvarsfulla investe-
ringar fungerar som stöd i det praktiska ge-
nomförandet.

STRATEGI  

Klimatförändringen utgör en risk för investe-
raren. Klimatförändringen påverkar ekono-
min och affärsverksamheten, varför det för 
institutionella investerare såsom Veritas är 
viktigt att kunna identifiera och hantera kli-
matrelaterade risker och möjligheter. 

Klimatriskerna innebär för investerarna två 
olika typer av risker: fysiska risker och tran-
sitionsrisker. Med fysiska klimatrisker avses 
de fysiska konsekvenserna som klimatför-
ändringen medför, såsom extrema väder-
fenomen. De fysiska riskerna är ytterliga-
re indelade i två underklasser: akuta och 
kroniska klimatrisker. De akuta riskerna är 
kortvariga risker som orsakas till följd av ett 
enskilt klimat- eller väderfenomen, såsom 
översvämning, orkan eller markbrand. Kro-
niska risker är i sin tur risker på lång sikt, 

KLIMATRELATERADE RISKER OCH 
MÖJLIGHETER I ENLIGHET MED TCFD
Vad är TCFD:s rapporteringsramverk?

T
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såsom exempelvis den globala uppvärm-
ningen och de ekonomiska skador som det 
orsakar.

De risker som hänför sig till övergången till 
en koldioxidsnål ekonomi kallas för omställ-
nings- eller övergångsrisker, det vill säga 
transitionsrisker. Transitionsriskerna omfat-
tar bland annat politiska och legislativa ris-
ker, risker i anslutning till förändringar i tek-
nik och marknader samt imagerisker. 

Klimatförändringen är ur investeringsportföl-
jernas synvinkel inte bara en risk utan också 
en möjlighet. Anpassningen till klimatföränd-
ringen öppnar nya inkomstmöjligheter för 
organisationerna och företagen: kostnads-
besparingar genom effektivare användning 
av resurser eller inkomster genom utveck-
ling av nya klimatsmarta produkter. Möjlig-
heterna varierar beroende på inom vilken 
bransch eller vilken marknad företagen är 
verksamma.  

SCENARIOANALYS   

Vi har gjort olika scenarioanalyser i vår port-
följ. Med hjälp av scenarioanalyserna kan vi 
bedöma om investeringsportföljen är i linje 
med våra mål på lång sikt och om den upp-
fyller målsättningarna enligt Parisavtalet.

I grafen visas nuläget för vår investerings-
portfölj och hur den i de olika scenarierna 
skulle utvecklas i fråga om noterade aktier 

och företagsobligationer. Som källa har FN:s 
Emissions Gap-rapport använts, där flera 
olika modellscenarier ligger bakom utveck-
lingsstigarna. Scenarierna beskriver hur 
mycket de totala utsläppen i världen borde 
minska för att klimatuppvärmningen ska be-
gränsas till 2 grader eller 1,5 grader. Av sce-
nariot framgår också åt vilket håll världens 
nuvarande klimatpolitik är på väg. Veritas 
investeringsportfölj har ställts i relation till 
dessa scenarier.

Källa: FN, Emissions Gap Report 2020

Noterade investeringar i aktier och företagsobligationer i olika scenarier
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Enligt scenarioanalysen är vår investerings-
portfölj i fråga om noterade aktieinvestering-
ar och företagsobligationer i linje med vårt 
mål på lång sikt för en portfölj enligt Parisav-
talet. Dessutom har vi analyserat vår portfölj 
i enlighet med det mer krävande målet att 
vara koldioxidneutrala 2035 och vår inves-
teringsportfölj är också i linje med detta mål.

RISKHANTERING 

I vår klimatpolicy för inves-
teringar har vi fastställt åt-
gärder för att hantera kli-
matrisker. Dessa åtgärder 
är: 

• analys, uppföljning och rapporte-
ring av koldioxidrisken  

• bedömning, uppföljning och rap-
portering av klimatförändringens 
ekonomiska konsekvenser  

• påverkansarbete för att hejda kli-
matförändringen. 

Vi följer upp och analyserar portföljens kol-
dioxidrisk och rapporterar de resultat som 
erhållits. Vårt mål är att minska portföljens 
koldioxidintensitet och öka andelen koldi-
oxidsnåla objekt i vårt portfölj. Vid analysen 
anlitar vi en utomstående tjänsteleverantör. 

Vi utvecklar kontinuerligt hanteringen av 
klimatrelaterade risker och möjligheter och 
rapporterar i enlighet med TCFD. Utbudet av 
hållbarhetsdata och hållbarhetsanalyserna 
förbättras hela tiden och vi utvecklar sam-
tidigt våra egna analyser. År 2021 strävar vi 
efter att ytterligare förbättra omfattningen av 
vår analys i fråga om företagsobligationer.

PÅVERKANSARBETE

Vi strävar efter att utöva inflytande på inves-
teringsobjekten för att hejda klimatföränd-
ringen. Vi deltar i flera investerarinitiativ och 
för en regelbunden dialog om klimatfrågor 
med våra investeringsobjekt. Vi genom-
för exempelvis regelbundet en ESG-enkät 
bland våra kapitalförvaltare för att kartlägga 
hur olika hållbarhetsfaktorer har beaktats i 
placeringsverksamheten. I denna enkät be-
tonar vi särskilt klimatfrågor. 

Dessutom uppmuntrar vi våra investerings-
objekt att rapportera i enlighet med TC-
FD-ramverket och EU:s taxonomi. I avsnittet 
Ägarstyrning senare i denna rapport redo-
görs mer ingående för påverkansarbetet 
och vårt ägarskap.

ANSVARSFULL 
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MÄTETAL OCH MÅL 

Vi har satt upp som mål att vår portfölj ska 
vara klimatneutral före 2035 i den utsträck-
ning som investeringsmiljön tillåter. Detta 
mål är krävande och förutsätter samarbete 
över hela placeringsmarknaden. 

Vi följer upp målet om klimatneutralitet i vår 
investeringsportfölj med hjälp av scenari-
oanalyser och genom att mäta portföljens 
klimatavtryck. Under 2020 mätte vi vår ut-
gångsnivå i fråga om noterade aktier och 
företagsobligationer. 

Vi har beräknat följande koldioxidmätare: kli-
matavtryck, koldioxidintensitet samt TCFD:s 
rekommenderade viktade koldioxidinten-
sitet. Beräkningen har gjorts av en utoms-
tående tjänsteleverantör i enlighet med 
TCFD:s anvisningar. Beräkningen omfattar 
utsläpp i Scope 1 och Scope 2, det vill säga 
företagens direkta utsläpp som härrör från 
den egna verksamheten samt indirekta uts-
läpp som härrör från företagets energi- och 
elförbrukning. Koldioxidtalen för samtliga 
aktier och företagsobligationer i vår portfölj 
är redan nu betydligt lägre än motsvarande 
marknadsindex.

KLIMATAVTRYCKET FÖR VERITAS 
NOTERADE AKTIER OCH 
FÖRETAGSOBLIGATIONER 2020

NOTERADE AKTIER

VERITAS

MARKNADSINDEX 
SOM MOTSVARAR 

INVESTERINGS-
PORTFÖLJEN

VERITAS 
VS INDEX

NOTERADE FÖRETAGSOBLIGATIONER

NOTERADE AKTIER OCH FÖRETAGSOBLIGATIONER

Klimatavtryck (tCO₂e/miljoner investerade euro)

Klimatavtryck (tCO₂e/miljoner investerade euro)

Klimatavtryck (tCO₂e/miljoner investerade euro)

140,9 187,4 -25 %

450,6 645,3 -30 %

189,3 265,8 -29 %

Koldioxidintensitet (tCO2e/miljoner euro omsättning)

Koldioxidintensitet (tCO2e/miljoner euro omsättning)

Koldioxidintensitet (tCO2e/miljoner euro omsättning)

169,8 244,6 -30 %

223,6 266,9 -16 %

186,4 253,4 -26 %

Viktad koldioxidintensitet (TCFD)

Viktad koldioxidintensitet (TCFD)

Viktad koldioxidintensitet (TCFD)

189,5 244,1 -22 %

271,4 307,1 -12 %

202,3 254,9 -21 %

*- analysens omfattning: noterade aktier 97 %, noterade företagsobligationer 55 %, noterade aktier och företagsobligationer 83 %
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AKTIV UPPFÖLJNING AV 
ENERGIFÖRBRUKNINGEN SEDAN 2001

Energiförbrukningen i Veritas fastigheter 
började aktivt följas upp så tidigt som 2001. 
Uppföljningen har gett en mer ingående 
kunskap om den verkliga energiförbruk-
ningen för olika typer av fastigheter. Utifrån 
dessa uppgifter har vi genom automation 
lyckats optimera fastigheternas energiför-

ANSVARSFULLHET I FASTIGHETER 
Merparten av de utsläpp som den 
byggda miljön ger upphov till här-
rör från verksamhet i anslutning till 
byggnadernas användning. Ener-
giförbrukningen under byggnader-
nas livslängd utgör cirka 75 pro-
cent av det årliga klimatavtrycket 
för hela den byggda miljön i Fin-
land. Den överlägset största delen 
av växthusgasutsläppen från den 
byggda miljön härrör från uppvärm-
ningen. Valet av miljövänlig energi 
är därför ett av de effektivaste sät-
ten att minska klimatutsläppen. 

FASTIGHETERNAS 
UTSLÄPPSMINSKNING 
OCH ÖVRIGA NYCKELTAL

KOLDIOXIDUTSLÄPP

AVFALL

VATTENFÖRBRUKNING

AVFALLSMÄNGD (TON)

TOTALFÖRBRUKNING (M³)

UTSLÄPP (TCO₂) UTSLÄPP (TCO₂)

KLIMATAVTRYCK (TON)

FÖRÄNDRING 2019

2019

2020

2020

2018

2020

2020

Samtliga objekt

Samtliga objekt

Samtliga objekt

3641,8

479,9

51 844

8282,3

18,6

-7,86 %

Veritas egen verksamhet

Veritas huvudkontor

125,5

15,4

329,7

0,50

Utsläppsberäkningen har gjorts av en utomstående tjänsteleverantör. I utsläppsberäkningarna beaktas Scope 
1- och Scope 2-utsläppen, det vill säga värme, el, vatten och bränslen samt utvalda Scope 3-utsläppskällor, 
såsom avfall, pendling och tjänsteresor.

brukning och också styra energiinvestering-
arna till rätt objekt. 
 
År 2008 var koldioxidutsläppen från Veri-
tas fastigheter 8 282,3 tCO2. År 2019 var 
motsvarande siffra 3 641,8. Utsläppen har 
reducerats bland annat genom att uppda-
tera all elenergi som används i fastigheter-
na till förnybar energi, genom att bygga sol-
kraftverk i befintliga objekt och genom att 
utnyttja jordvärme i nybyggen. Beräkningen 
av klimatavtrycket för 2020 har ännu inte 
slutförts, men utsläppen från fastigheterna 
har fortsatt att minska. 

Under det senaste året har uppvärmnings-
energin i nästan alla fastigheter som ägs av 
Veritas bytts ut till energi som produceras 
från förnybara energikällor. De sista fastig-
heterna kommer att övergå till förnybar fjärr-
värme genast när energibolagen börjar sälja 
denna produkt. Veritas har satt upp som mål 
att den energi som fastigheterna förbrukar 
ska vara helt utsläppsfri före 2025. 

ANSVARSFULL 
PLACERINGSVERKSAMHET
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KLIMATNEUTRALA FASTIGHETER  
SOM MÅL FÖRE 2030

Vi jobbar också i övrigt aktivt för att mins-
ka klimatavtrycket i våra fastighetsinveste-
ringar. Vårt mål är att alla fastigheter som vi 
äger ska vara helt klimatneutrala före 2030. 
År 2020 anslöt sig Veritas till fastighetsbran-
schens energieffektivitetsavtal och har för-
bundit sig vid handlingsprogrammen i fråga 
om både kontorslokaler och hyresbostäder. 
Det senaste året uppdaterade vi också pla-
neringsanvisningarna för byggnadsprojekt 
med hänsyn till miljöansvars- och energief-
fektivitetsaspekter. 

Som stöd vid utvärderingen av miljöeffekti-
viteten i befintliga fastigheter använder Ve-
ritas en BREEAM in use-karta. På basis av 
den görs årligen en energikartläggning i 
fyra fastigheter, för vilka Veritas ansöker om 
BREEAM-miljöcertifikatet. BREEAM (Buil-
ding Research Establishment Environmental 
Assessment Method) är Europas ledande 

system för miljöklassificering av byggnader 
med egna system för nybyggnad och reno-
vering. Under 2020 har fyra av Veritas fast-
igheter certifierats i enlighet med tidigare 
uppgjorda planer. 

För det nya huvudkontoret som stod klart 
2020 har Veritas ansökt om BREEAM Excel-
lent-certifikatet, som är den näst högsta ni-
vån av miljöcertifieringssystemet och ännu 
sällsynt i Finland. I alla tekniska lösningar i 
byggnaden har vi beaktat energieffektivitet 
och miljövänlighet. Fastigheten har bland 
annat 18 jordvärmebrunnar och solpaneler. 
Dessutom fattades 2020 beslut om ett en-
ergiåtervinningsprojekt i ett stort fastighets-
bolag i Åbo, Fastighets Ab Lantbrukarnas 
handelshus, under 2021. Genom projektet 
kommer de totala utsläppen från Veritas 
fastigheter att minska ytterligare. 

VÅRT MÅL ÄR ATT ALLA 
FASTIGHETER SOM VI ÄGER SKA VARA 
HELT KLIMATNEUTRALA FÖRE 2030.
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GOD FÖRVALTNING 
Vårt mål är en öppen och fungerande förvaltning. Vår 
affärsverksamhet styrs av våra värderingar, våra prin-
ciper för en ansvarsfull affärsverksamhet och god för-
säkringssed. Vi handlar etiskt och uppriktigt. 
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PROAKTIVITET 
 

• Värderingar, Code of Conduct, riktlinjer, 
anvisningar, policyer etc. 

• Utbildning, kommunikation 
och rådgivning 

• Uppföljning av lag- och författningsprojekt 
och information om dem 

• Deltar i utvecklingen av affärsverksamheten 
• Identifiering av Compliance-risker 

på förhand 

TILLSYN 
 • Compliance-kontroller och uppföljning 

av observationer i anslutning till dem 
• Compliance-anmälningar 
 

COMPLIANCE I VERITAS 
REAKTIVITET 
 • Inleder nödvändiga korrigerande 

åtgärder, om lagstridig eller i övrigt 
felaktig verksamhet har noterats

• Interna utredningar t.ex. 
vid oegentligheter 

Compliance hör till arbetsuppgifterna för 
varje direktör och chef.  

Varje Veritasanställd ansvarar för efterlev-
naden av anvisningar och bestämmelser i 
sitt arbete. 

PROAKTIVITET 

TILLSYN 

REAKTIVITET 

GOD 
FÖRVALTNING
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e senaste åren har vi kraftigt utveck-
lat våra interna anvisningar och rikt-
linjer till att motsvara nya eller för-
ändrade bestämmelser och våra nya 

tillvägagångssätt. Vi arbetar kontinuerligt för 
att varje Veritasanställd ska känna till gällan-
de bestämmelser och bolagets riktlinjer och 
i sitt arbete handla i enlighet med dem. 

D

UTBILDNING I ANVISNINGAR OCH TILLVÄGA-
GÅNGSSÄTT REDAN I INTRODUKTIONSSKEDET 

Varje ny medarbetare på Veritas introduce-
ras i de principer och tillvägagångssätt som 
gäller alla Veritasanställda och personens 
eget arbete. Hela personalen deltar regel-
bundet i en compliance-webbkurs där vi 
behandlar principerna för en ansvarsfull af-
färsverksamhet. Vi upprätthåller de anställ-
das kunnande i dataskydds- och datasäker-
hetsfrågor genom årlig utbildning.  

År 2020 ordnade vi för alla anställda webb-
kurser i dataskydd för personuppgifter samt 
förhindrande av penningtvätt och finansie-
ring av terrorism. Alla nya permanenta insi-
ders fick utbildning i insiderreglerna. 

År 2021 siktar vi på samma prestationsprocent, det vill säga att 
alla Veritasanställda deltar i den interna utbildningen. 

100% 82%

VARJE VERITASANSTÄLLD 
KÄNNER TILL LAGAR OCH 
BESTÄMMELSER SOM 
RÖR DET EGNA ARBETET

ÅR 2020 ÅR 2019 

PRESTATIONSPROCENT FÖR 
PERSONALENS INTERNA UTBILDNING

MÅL 6: 

REGELVERKEN BEKANTA 
FÖR ALLA MEDARBETARE 
Som arbetspensionsbolag ver-
kar vi inom en noggrant reglerad 
bransch och under myndigheter-
nas tillsyn. Det innebär att Veritas 
och bolagets medarbetare ska föl-
ja nationella och internationella la-
gar, förordningar och myndighets-
bestämmelser samt Veritas interna 
anvisningar och riktlinjer.

Vi ger utbildning och utbildar oss kontinuer-
ligt. Vi kan varje dag lära av varandra i vårt 
arbete. Dessutom har alla Veritasanställda 
både möjlighet och skyldighet att delta i ut-
bildning som rör deras arbete, exempelvis 
i webbkurser för hela personalen och mer 
skräddarsydd utbildning. 

GOD 
FÖRVALTNING
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edan maj 2018 har EU:s dataskydds-
förordning (GDPR) tillämpats på be-
handlingen av personuppgifter. Vi 
har uppfyllt kraven enligt GDPR 

bland annat genom att uppdatera våra da-
tasystem och förnya vår dataskyddsorgani-
sation och våra rutiner vid behandlingen av 
personuppgifter. Detta utvecklingsarbete 
fortsätter också i framtiden. 

VÅRT SÄTT ATT AGERA  

Som arbetspensionsbolag agerar Veritas i 
egenskap av personuppgiftsansvarig i en-
lighet med EU:s dataskyddsförordning och 
omfattas av alla de lagstadgade skyldig-
heter som gäller personuppgiftsansvariga. 
Dataskyddsförordningen förutsätter att vi 
informerar de registrerade om vilka person-
uppgifter vi samlar in och hur vi behandlar 
uppgifterna. På vår webbplats finns de re-

gisterbeskrivningar som förordningen förut-
sätter. Mer information om behandlingen av 
personuppgifter finns på adressen veritas.fi/
sv/dataskydd. 

I alla skeden då personuppgifter behandlas 
ska de av Veritas godkända principerna för 
dataskydd och datasäkerhet iakttas. Uppda-
teringen av vår dataskydds- och datasäker-
hetspolicy godkändes av Veritas lednings-
grupp den 26 juni 2020. Nya principer för 
logghantering godkändes av ledningsgrup-
pen den 25 maj 2020. 

Läget beträffande datasäkerhet och be-
handlingen av personuppgifter och hur de 
utvecklas rapporteras regelbundet till led-
ningsgruppen. Betydande förändringar, nya 
hot eller realiserade risker rapporteras ome-
delbart.   

KANAL FÖR ANMÄLAN OM 
PERSONUPPGIFTSINCIDENTER  

Veritas har en fungerande intern kanal för 
anmälan om personuppgiftsincidenter. Per-
sonuppgiftsincidenter och nivån på den risk 
som orsakats den registrerade bedöms un-
der ledning av Veritas dataskyddsansvari-
ga. Merparten av incidenterna 2020 ansågs 
inte ha medfört en risk för den registrerade 
personens rättigheter och friheter. I fråga 
om eventuella händelser som medfört risk 
eller hög risk iakttar Veritas förfarandet en-
ligt den allmänna dataskyddsförordningen. 

År 2020 fick Veritas tre gånger begäran om 
omfattande personuppgifter i enlighet med 
GDPR. Dessa besvarades inom fyra veckor 
från begäran. 

S

DATASKYDD OCH DATASÄKERHET ÄR 
KÄRNAN I EN GOD FÖRVALTNING 
Arbetspensionsbolagen behandlar 
stora mängder personuppgifter och 
annan sekretessbelagd informa-
tion. Det är avgörande för vår verk-
samhet att vi behandlar denna in-
formation säkert och konfidentiellt. 
Vi iakttar försäkringshemligheten 
och lämnar inte utan samtycke ut 
uppgifter till andra än personen el-
ler företaget själv och till dem som 
enligt lag har rätt till information. 
Vid Veritas behandlas uppgifterna 
endast av dem som behöver infor-
mationen i sitt arbete. 

GOD 
FÖRVALTNING
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UTVECKLING AV GOD  
FÖRVALTNING OCH RAPPORTERING 
Veritas har en fungerande intern 
kanal för anmälan om personupp-
giftsincidenter. Personuppgiftsin-
cidenter och nivån på den risk 
som orsakats den registrerade be-
döms under ledning av Veritas da-
taskyddsansvariga. Merparten av 
incidenterna 2020 ansågs inte ha 
medfört en risk för den registrera-
de personens rättigheter och frihe-
ter. I fråga om eventuella händelser 
som medfört risk eller hög risk iakt-
tar Veritas förfarandet enligt den 
allmänna dataskyddsförordningen.

i redogör för vår utveckling av god 
förvaltning bland annat på vår webb-

plats och i våra årsrapporter. Ett av 
målen med vårt program för företags-

ansvar är att utveckla rapporteringen om 
god förvaltning. 

V
ÄGARSTYRNING  

I principerna för ägarstyrning fastställer vi 
vilken slags ägare vi är och redogör för våra 
förväntningar på de bolag där vi är ägare. 
Principerna godkändes av bolagets styrelse 
den 15 december 2020. De första principer-
na för ägarstyrning enligt den reviderade 
lagstiftningen gällde för 2020. 

Målet med vår investeringsverksamhet är 
att trygga finansieringen av arbetspensions-
systemet på lång sikt och på ett hållbart sätt. 
Vi arbetar för detta mål bland annat genom 
direkta aktieinvesteringar i bolag noterade i 

Finland och i övriga EU och i fastighetssam-
manslutningar som vi äger helt eller delvis. 
Övriga aktieinvesteringar (investeringar i 
onoterade bolag eller bolag med hemort 
utanför EU) sker huvudsakligen genom pla-
ceringsfonder. 

En god ledning och förvaltning av de bolag 
som är föremål för investeringarna bidrar 
till att trygga avkastningen på lång sikt och 
därför vill vi utöva inflytande på målbolagen 
genom ägarstyrning. 

Ansvarsfullheten utgör en väsentlig del av 
vårt mandat att investera pensionsmedlen 
på ett lönsamt och betryggande sätt. Enligt 
vår syn når de organisationer som verkligen 
beaktar hållbarhetsfrågorna i sin verksam-
het större ekonomisk framgång och utsätts 
för färre risker på lång sikt. Därför är det vik-
tigt för oss att alla våra investeringsobjekt 
har en tillförlitlig förvaltning. 
  

A
*- Vår ambition är att ytterligare förbättra en god förvaltning inom 
ansvarsfull placeringsverksamhet 2021. Vi eftersträvar bästa möj-
liga betyg för förvaltningen. 

PRI-RAPPORTENS BETYG  
FÖR GOD FÖRVALTNING 2020* 

VI UTVECKLAR 
RAPPORTERINGEN 
OM ANSVARSFULL 
PLACERINGSVERKSAMHET

MÅL 7: 

GOD 
FÖRVALTNING
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AKTIV ÄGARE  

Som ägare vill vi agera aktivt och utöva en 
långsiktig investeringspolitik. I fråga om 
målbolagen följer vi upp bolagets strategi, 
bolagets ekonomiska lönsamhet, bedöm-
ningen av de risker som bolagets verksam-
het eventuellt orsakar och bolagets kapital-
struktur. Utöver ekonomiska nyckeltal eller 
uppskattningar bedömer vi också ansvars-
fullheten i målbolagens verksamhet samt 
deras förvaltnings- och styrsystem. 

Vi lägger i synnerhet när det gäller börsno-
terade bolag vikt vid att bolagen följer in-
hemska och internationella rekommenda-
tioner och bästa praxis. I Finland innebär 
detta att börsnoterade bolag ska iaktta Vär-
depappersmarknadsföreningens kod för 
bolagsstyrning från 2015 eller uppdaterade 
versioner av den. Vi anser det viktigt att bo-
lagen ger tydliga motiveringar till eventuella 
avvikelser från koderna för bolagsstyrning. 
När det gäller onoterade bolag förväntar vi 
oss att de iakttar koderna för bolagsstyrning 
i tillämpliga delar och i den mån det är möj-
ligt. 

Vi anser att målbolagen ska följa principer-
na för god förvaltning när det gäller förvalt-
ningsorganens verksamhet och val av dem 
samt vinstutdelning. 

TYNGDPUNKTEN PÅ INHEMSKT ÄGARSKAP  

Tyngdpunkten i ägarstyrningen ligger på in-
hemskt ägarskap och direkt inflytande, som 
vi utövar genom att delta i bolagsstämmor 
och stå i kontakt med företagens ledning. 
Vid indirekt ägarskap utövas ägarstyrning-
en av fondbolagen. 

Vid behov kan vi också samarbeta med öv-
riga aktieägare och fatta gemensamma be-
slut om åtgärder när det är ändamålsenligt. 
Vid behov använder vi oss också av andra 
påverkanskanaler såsom direkta kontakter 
med företagsledningen. Sätten att påverka 
övervägs från fall till fall. 

Som ägare deltar vi i finländska noterade 
bolags bolagsstämmor. Vid bolagsstämmor-
na stöder vi bolagsstyrelsernas förslag om 
det inte finns grundad anledning att agera 
annorlunda. 

Vi publicerar varje år på vår webbplats en 
rapport om genomförandet av principerna 
för ägarstyrning, de viktigaste omröstning-
arna och vårt röstningsbeteende vid bo-
lagsstämmor för sådana finländska notera-
de bolag som vi har aktier i. Rapporter har 
publicerats åren 2019 och 2020.

GOD 
FÖRVALTNING
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ARBETSGIVARE

ANSVARSFULL  
ARBETSGIVARE 
Vid Veritas är grundelementen för en ansvarsfull arbetsplats 
samarbete, förnyelse, ärlighet, transparens samt smidighet 
och rättvist bemötande. Som anställda i ett lagom stort fö-
retag har vi alla mångsidiga befattningsbeskrivningar och 
möjlighet att känna alla våra kolleger. Varje Veritasanställd 
bär sitt ansvar såväl för att upprätthålla ett bra arbetsklimat 
och en öppen kommunikation som för att utveckla arbets-
processerna och sin kompetens. 



FÖRETAGSANSVARSRAPPORT 2020 33

ANSVARSFULLHET ÄR 
EN DEL AV ALLT VI GÖR

KUNDER OCH 
FÖRMÅNSTAGARE

ANSVARSFULL 
PLACERINGSVERKSAMHET

GOD 
FÖRVALTNING

GRI-
INDEX

i går vårt bästa för att främja en god 
medarbetarupplevelse. Byggstenar-

na för en god medarbetarupplevelse 
hos oss är betydelsefullt arbete, om-

fattande involvering av medarbetarna och 
påverkansmöjligheter, rättvist och jämlikt 
bemötande, öppen kommunikation och ett 
gott ledarskap som grunden för allt. 

Vid Veritas har varje medarbetare möjlighet 
att jobba med meningsfulla och mångsidi-
ga uppgifter som en del av det finländska 
pensionssystemet.  Vi tror att det är viktigt 
att varje ny anställd får en uppfattning både 
om Veritas verksamhet som helhet och om 
arbetspensionsbranschen och sin egen roll 
som en del av den. Vi satsar starkt på att 
skola in våra medarbetare och diskuterar 
regelbundet Veritas strategi och mål. 

V JÄMLIKT OCH LIKVÄRDIGT BEMÖTANDE 
I VARDAGEN  

Vid Veritas hör ett jämlikt och likvärdigt be-
mötande av medarbetarna till vardagen: 
hos oss har var och en rätt att våga vara 
sig själv. Detta syns framför allt i jämlikhet 
mellan könen och olika åldersgrupper, men 
också i en stark tvåspråkighet. Av våra med-
arbetare i chefsställning är 69 procent kvin-
nor och av samtliga anställda i chefställning 
eller i ledande uppgifter är kvinnornas an-
del 52 procent.

PERSONALENS NYCKELTAL 

Medelantal anställda  

Svenska som modersmål, %  

varav heltidsanställda, %  

varav pensionerade  

varav deltidsanställda, %  

Andel kvinnor av de anställda, %  

Anställningens längd i genomsnitt, år  

Nya anställningsförhållanden  

Personalomsättning bland fast anställda, %  

Utbildningsdagar/person  

157

34

18
82

71

10,3 

19

9,9 

2,8  

De anställdas medelålder, år

Finska som modersmål, %  

Visstidsanställningar, %  

Andel män av de anställda, %  

Fasta anställningar, %  

Avslutade fasta anställningar  

45,3 

66

3

29

97

16
4

KÖNSFÖRDELNINGEN INOM  
LEDARSKAPSUPPGIFTER

KVINNA MAN52% 48%
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Vår lönesättning är rättvis, eftersom den för 
alla medarbetare baserar sig på uppgiftens 
kravnivå och den anställdas kompetens och 
arbetsprestation. Vid klassificeringen av 
kravnivån använder vi HAY-systemet för be-
dömning av arbetsuppgifternas svårighet-
sgrad. Vår platta organisation möjliggör att 
det inte finns någon onödig hierarki.  

MEDARBETARUPPLEVELSEN SKAPAS 
REDAN I REKRYTERINGSSKEDET  

Vi börjar skapa en god medarbetarupplevel-
se redan vid rekryteringen av en ny anstäl-
ld. Vi bemöter våra arbetssökande respek-
tfullt och rättvist och håller dem hela tiden 
underrättade om hur rekryteringsprocessen 
framskrider. Vi kommunicerar öppet om de 
olika skedena av rekryteringen och om de 
faktorer som ligger bakom våra beslut. Alla 
arbetssökande får personlig information un-
der rekryteringsprocessens gång och ingen 
lämnas ovetande. 

Vi bemöter de arbetssökande med upps-
kattning och försöker göra intervjuerna så 
lediga och människonära som möjligt. Vi 
tror att en bra upplevelse som arbetssökan-
de skapar en stark grund för nya anställda 
att förbinda sig vid Veritas. 

KOMPETENSEN BYGGER 
PÅ OMFATTANDE INSKOLNING  

Varje ny anställd på Veritas får en personlig 
inskolningsplan och en namngiven handle-
dare. I planen ingår utöver inskolning i de 
egna arbetsuppgifterna också introduktion 
i Veritas övriga funktioner och arbetspen-
sionsbranschen. Också de som övergår till 
nya uppgifter eller återgår till arbetet efter 
en lång frånvaro får en inskolningsplan, vars 
längd varierar beroende på medarbetarens 
arbetserfarenhet och frånvarons längd. 

I inskolningsplanen utnyttjas kurser inom ra-
men för vår webbutbildning. Det är synner-
ligen viktigt för oss att såväl nya som mer 
erfarna Veritasanställda är uppdaterade om 
de bestämmelser som gäller för branschen. 
Under inskolningen har nya anställda minst 
ett uppföljningssamtal med sin närmaste 
chef och när inskolningsperioden löper ut 
hålls ännu ett avslutande samtal. 

Tack vare breda befattningsbeskrivningar 
kan vi erbjuda en övergripande kundser-
vice, något som är viktigt för oss. Kontinuer-
lig utveckling av verksamheten är en del av 
vårt sätt att arbeta. Vid Veritas kan var och 
en inverka på sitt eget arbete, lära sig nytt 
och utvecklas för att nå de gemensamma 
målen. Var och en tar utöver sitt expertis-
kunnande ansvar för sin serviceförmåga 
och sina tekniska färdigheter. 

ANSVARSFULL 
ARBETSGIVARE
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Varje medarbetare har årligen ett motiva-
tions- och kompetenssamtal med sin chef 
där framtida kompetensbehov och arbetsta-
garens utvecklingsönskemål beaktas. Utgå-
ende från samtalet upprättas en individuell 
utvecklingsplan för att säkerställa ett tillräck-
ligt mångsidigt kunnande och utveckling. 
Som metoder för utveckling används ex-
empelvis ett system med ersättare, bredare 
och kompletterade arbetsuppgifter, arbets-
rotation och korsutbildning samt nya virtuel-
la utbildningsformer. 

En föränderlig omvärld, ny teknik och mo-
derna arbetssätt kräver ny slags kompetens. 
Vi ser till att utveckla sådana förmågor som 
behövs i framtiden. 

EXCEPTIONELLA TIDER KRÄVER EXCEPTIONELLA 
METODER FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA ARBETSHÄL-
SAN 

Coronaåret har medfört nya utmaningar och 
möjligheter i arbetslivet. Vi har varit tvung-
na att vara kreativa och komma på nya lös-
ningar för att kunna sköta tidigare vardagli-
ga saker. Våra medarbetare har nästan helt 
och hållet övergått till distansarbete, snabbt 
tagit i bruk nya virtuella arbetsredskap och 

anpassat sig till en ny arbetsvardag. Detta 
har också tvingat oss som företag att fästa 
särskild uppmärksamhet vid medarbetarnas 
hälsa och välbefinnande. 

År 2020 införde vi flexiblare praxis för dis-
tansarbete för att göra distansvardagen så 
smidig som möjligt för alla. Vår riskhante-
ringschef höll oss regelbundet uppdatera-
de om coronaläget och vår verkställande 
direktör gav varje vecka en egen lägesö-
versikt på intranätet. Cheferna kontaktade 
sina teammedlemmar personligen minst en 
gång i veckan för att höra sig för om läget. 
Satsningarna på gott ledarskap och intern 
kommunikation har enligt enkäterna åter-
speglats i nöjda och effektiva medarbetare. 

Coronan tvingade oss också att fundera ut 
alternativa sätt att vara sociala. I och med 
det föddes virtuella kaffe- och lunchpauser 
och pausgymnastik. 

Förutom att upprätthålla och främja det psy-
kiska välbefinnandet brydde vi oss också 
om personalens fysiska välbefinnande: vi 
stödde våra anställda i att ta hand om stöd- 
och rörelseorganen och lanserade en ny 
applikation för pausgymnastik. Vi uppmunt-
rade också våra distansarbetande anställda 

att gå ut och ta sig en nypa frisk luft under 
arbetsdagen och att utnyttja promenadmö-
ten alltid när det är möjligt. 

Också före undantagsförhållandena till följd 
av coronan har vi med hjälp av flexibla ar-
betstider och möjligheter till distansarbete 
gjort det enklare att kombinera arbetet med 

eNPS (Employee Net Promoter Score) on työntekijöiden suositteluhalukkuuden ja sitoutumisen mittari. eNPS-kyselyssä kysytään, kuinka 
todennäköisesti he suosittelisivat Veritasta työnantajana. eNPS-luku saadaan vähentämällä suosittelijoiden (arvosana 9 tai 10) prosent-
tiosuudesta arvostelijoiden (arvosana 0–6) osuus. eNPS-mittauksessa huonoin mahdollinen luku on -100 ja paras 100. Hyvänä tuloksena 
voidaan pitää eNPS-lukua, joka on suurempi kuin 0. Jos luku on yli 20, on kyseessä jo erinomainen tulos. 

eNPS

Q3/2019
0

5

10

15

20

25

Q4/2019 Q2/2020 Q3/2020 Q4/2020

8

12

18 18

21

livet runtomkring. En familjevänlig inställning 
är vardag hos oss: även pappaledigheterna 
är avlönade. En viktig del av arbetet för var-
je chef är att stödja teammedlemmarnas ar-
betsförmåga och tillsammans försöka kom-
ma fram till flexibla lösningar exempelvis på 
utmaningarna i olika skeden av livet. 

ANSVARSFULL 
ARBETSGIVARE
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SAMARBETE MED ETT MÄNNISKONÄRA GREPP  

Vårt mål är att så många Veritasanställda 
som möjligt ska vara med och bidra med sin 
insats och sitt perspektiv för att utveckla vår 
gemensamma verksamhet. Något som vi 
redan under flera års tid har använt oss av i 
vårt utvecklingsarbete är bland annat strate-
gigrupper, där medlemmarna kommer från 
olika delar av organisationen och represen-
terar olika roller och bakgrunder. Deras ar-
betserfarenhet varierar från några månader 
till tiotals år. Var och en har alltså möjlighet 
att påverka och dra nytta av sin egen kom-
petens och person. 

I december 2020 flyttade vi till nya lokaler i 
Kuppis i Åbo. Flytten förbereddes under ett 
par års tid i INTO-arbetsgruppen (In to the 
future office), till vilken hörde Veritasanstäl-
lda med olika roller och från olika delar av 
organisationen. Syftet med arbetet var att få 
medarbetarnas konkreta synpunkter i pla-
neringen av det nya huvudkontoret. I prak-
tiken bestod arbetet av kommunikation, att 
inspirera arbetskamrater, bekanta sig med 
olika lokaler, planera och ordna popup-eve-
nemang och workshoppar för hela perso-
nalen, analysera enkätresultat och göra 
kompromisser. 

Samarbetet över organisationsgränserna 
utvecklas exempelvis i Veritas Future-pro-
grammet, vars andra omgång startade 2020. 
Programmet är öppet för alla medarbetare 
oavsett roll och målet är att skapa nätverk, 
öka förståelsen för verksamheten inom Ve-
ritas och arbetspensionssystemet samt er-
bjuda möjligheter att inverka på genomfö-
randet av Veritas strategi. 

GOTT LEDARSKAP OCH LEDARSKAPSSTÖD   

Varje medarbetare har rätt till ett gott ledars-
kap. Ledarskapet och chefsarbetet spelar 
en stor roll för motivationen och arbetsför-
mågan och därigenom för alla anställdas 
välbefinnande även utanför arbetet. 

År 2020 var exceptionellt i många avseen-
den: Veritas stod mitt i en stor förändring av 
organisationskulturen och samtidigt tvinga-
de den globala coronapandemin merparten 
av alla Veritasanställda att arbeta på distans. 
Betydelsen av gott ledarskap betonades 
ytterligare i den rådande situationen och 
de exceptionella förhållandena. Varje chef 
både fick och var tvungen att arbeta för att 
stödja arbetsförmågan hos sina teammed-
lemmar och tillsammans med teammedlem-
marna ta fram flexibla lösningar på utmanin-
garna i vardagen. 

Det är viktigt för oss att cheferna kan fo-
kusera på gott ledarskap och också får til-
lräcklig uppbackning i denna sin viktigaste 
uppgift. I inskolningen av nya chefer ink-
luderas alltid handledning i ledarskap och 
alla chefer deltar regelbundet i chefsutbild-
ning. År 2020 ordnade vi för första gången 
chefsutbildning i form av webbkurser. Utö-
ver de mer traditionella chefsutbildningarna 

stöds chefsarbetet framför allt genom regel-
bundna chefsmöten, där deltagarna öppet 
diskuterar aktuella teman i anslutning till le-
darskap och söker lösningar på vardagliga 
situationer. Dessutom dryftar vi regelbundet 
också nya sätt att utveckla chefsarbetet. 

 

*- Vi vill också i fortsättningen hålla fast vid samarbetet och del-
aktigheten (mål ≥ 90 %) och vi strävar efter att utveckla framför 
allt samarbetet över organisationsgränserna. 

92%

VI SAMARBETAR 
OCH ENGAGERAR 
VÅRA ARBETSTAGARE

ENLIGT DEN PERSONALENKÄT SOM GJORDES 2020 VAR 
92 PROCENT AV ALLA VERITASANSTÄLLDA HELT ELLER 
DELVIS AV SAMMA ÅSIKT OM ATT DE KAN INVERKA PÅ 
FRÅGOR SOM GÄLLER DERAS EGET ARBETE OCH AR-
BETSPLATSEN OCH ATT DET FINNS VILJA ATT ARBETA 
FÖR ATT UPPNÅ GEMENSAMMA MÅL. *  

MÅL 8: 

8,5
*- Vårt mål är fortsatt höga betyg (medeltal ≥ 8,5) och framför allt att 
minska spridningen i betygen (standardavvikelse nu 1,2, mål ≤ 1).  

I DEN PERSONALENKÄT SOM GJORDES 2020 FICK 
CHEFSARBETET HÖGA GENOMSNITTLIGA BETYG  
(MEDELTAL 8,5 PÅ SKALAN 1–10) SOM ETT RESULTAT 
AV FLERA ÅRS UTVECKLINGSARBETE. *  

ALLA HAR RÄTT TILL 
ETT GOTT LEDARSKAP 

TAVOITE 9:

ANSVARSFULL 
ARBETSGIVARE
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GRI-INDEX
Redovisningsprinciper
Vi har i redovisningen i tillämpliga delar använt GRI-standarden (Global Re-
porting Initiative). Därtill rapporterar vi om risker och möjligheter i anslutning 
till klimatförändringen i enlighet med TCFD (Task Force on Climate-Related 
Financial Disclosures). 
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102 - GENERELLA UPPLYSNINGAR   

Organisationsprofil  

GRI-STANDARD REDOVISNING

Namnet på den redovisande organisationen Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

Lagstadgad pensionsförsäkring 

Lemminkäinengatan 34, Åbo

Finland

Privat aktiebolag. Mer information i Bolagsstyrningsrapporten.

Finland

Verksamhetsberättelse och bokslut

Företagsansvarsrapport ”Ansvarsfull arbetsgivare”

Företagsansvarsrapport ”Ansvarsfullhet är en del av allt vi gör”

Inga betydande förändringar

Riskhanteringens verksamhetsprinciper

Företagsansvarsrapport ”Ansvarsfull placeringsverksamhet”

FA, TELA

Organisationens storlek 

Verksamhetsländer  

Betydande förändringar i organisationen och leverantörskedjan 

102-1 

102-7

102-4 

102-10 

102-2 

102-8 

102-5

102-11

102-13

102-3 

102-9 

102-6

102-12

Sektorer, varumärken, produkter och tjänster 

Information om löntagare och andra anställda 

Organisationens ägarstruktur och bolagsform 

Tillämpning av försiktighetsprincipen 

Medlemskap i organisationer och intressebevakningsorganisationer 

Organisationens huvudkontor 

Leverantörskedja  

Marknadsområden, sektorer 

Externt utvecklade principer eller initiativ som organisationen anslutit sig till eller stöder 

GRI-
INDEX
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102 - GENERELLA UPPLYSNINGAR   

Strategi   

Etiska riktlinjer   

Styrning      

Intressentgrupper      

GRI-STANDARD REDOVISNING

Verkställande direktörens översikt Företagsansvarsrapport ”Verkställande direktörens översikt”

veritas.fi > Om oss > Vision och värderingar, Principer för ansvarsfull affärsverksamhet

Bolagsstyrningsrapport ”Bolagets förvaltning och ledning”

Företagsansvarsrapport ”Ansvarsfullhet är en del av allt vi gör”

100 % av personalstyrkan.

Intern väsentlighetsanalys

Företagsansvarsrapport ”Ansvarsfullhet är en del av allt vi gör”

Företagsansvarsrapport ”Ansvarsfullhet är en del av allt vi gör”

Förteckning över organisationens intressentgrupper 

Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter 

102-14 

102-40 

102-43 

102-41 

102-18 

102-44 

102-16 

102-42 

Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal 

Förvaltningsstruktur 

Viktiga frågor och angelägenheter som lyfts fram av intressenter 

Värden och affärsprinciper 

Principer för identifiering och urval av intressentgrupper 

GRI-
INDEX
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102 - GENERELLA UPPLYSNINGAR   

Redovisningsprofil   

GRI-STANDARD REDOVISNING

Enheter som ingår i bokslutet Verksamhetsberättelse och bokslut

Företagsansvarsrapport ”Ansvarsfullhet är en del av allt vi gör”

Företagsansvarsrapport ”Ansvarsfullhet är en del av allt vi gör”

Inga förändringar.

Detta är bolagets första företagsansvarsrapport, således inga förändringar.

1.1.2020–31.12.2020

Detta är bolagets första företagsansvarsrapport. Ingen tidigare redovisning.

Rapporten publiceras årligen.

veritas@veritas.fi

Denna rapport har upprättats med tillämpning av den så kallade Referenced-nivån.

Företagsansvarsrapport ”GRI-index”

Rapporten har inte bestyrkts

Datum för senaste redovisning 

Reviderad information 

Omfattningen av redovisningen i enlighet med GRI-standarderna 

102-45 

102-51 

102-48 

102-54 

102-46 

102-52 

102-49 

102-55 

102-47 

102-53 

102-50 

102-56 

Process för att definiera redovisningens innehåll 

Redovisningsfrekvens 

Väsentliga förändringar i redovisningens omfattning och aspekternas beräkningsgränser 

GRI-innehållsförteckning 

Väsentlighetsaspekter 

Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen 

Redovisningsperiod 

Bestyrkande av redovisningen 

GRI-
INDEX
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103 - LEDNINGSMODELL   

200 - EKONOMISK PÅVERKAN   

Ekonomiska resultat   

Indirekt ekonomisk påverkan   

Antikorruption   

GRI-STANDARD REDOVISNING

Beräkningsgränser för väsentliga aspekter 

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde 

Betydande indirekta ekonomiska effekter och deras omfattning 

Kommunikation och utbildning i policyer och rutiner avseende motverkan mot korruption 

Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter för  
organisationens aktiviteter hänförliga till klimatförändringen 

Företagsansvarsrapport ”Ansvarsfullhet är en del av allt vi gör”

Verksamhetsberättelse och bokslut  
Företagsansvarsrapport ”Kunder och förmånstagare”

Företagsansvarsrapport ”Kunder och förmånstagare”

Personalen deltar årligen i utbildning i bolagets riktlinjer mot mutor

Företagsansvarsrapport ”Ansvarsfull placeringsverksamhet”

Företagsansvarsrapport ”Verkställande direktörens översikt” 
Företagsansvarsrapport ”Ansvarsfullhet är en del av allt vi gör” 
Företagsansvarsrapport ”God förvaltning” 
Företagsansvarsrapport ”Klimatrelaterade risker och möjligheter i enlighet med TCFD”

Företagsansvarsrapport ”Verkställande direktörens översikt” 
Företagsansvarsrapport ”God förvaltning”

103-1 

201-1 

203-2 

205-2 

201-2 

103-2 

103-3 

Komponenterna i ledningsmodellen 

Bedömningen av ledningsmodellen

GRI-
INDEX
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300 - MILJÖPÅVERKAN   

Energi   

Vatten och vattenutsläpp   

Utsläpp   

Avfall   

GRI-STANDARD REDOVISNING

Organisationens egen energiförbrukning 

Vattenförbrukning 

Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3)

Utsläppsintensitet för växthusgaser 

Avfall per typ och hanteringsmetod

Minskning av växthusgasutsläpp 

Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) 

Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) 

Minskning av energiförbrukningen 

Företagsansvarsrapport ”Ansvarsfullhet i fastigheter”

Företagsansvarsrapport ”Ansvarsfullhet i fastigheter”

Företagsansvarsrapport ”Ansvarsfullhet i fastigheter”

Företagsansvarsrapport ”Klimatrelaterade risker och möjligheter i enlighet med TCFD”

Företagsansvarsrapport ”Ansvarsfullhet i fastigheter”

Företagsansvarsrapport ”Klimatrelaterade risker och möjligheter i enlighet med TCFD” 
Företagsansvarsrapport ”Ansvarsfullhet i fastigheter”

Företagsansvarsrapport ”Klimatrelaterade risker och möjligheter i enlighet med TCFD” 
Företagsansvarsrapport ”Ansvarsfullhet i fastigheter”

Företagsansvarsrapport ”Klimatrelaterade risker och möjligheter i enlighet med TCFD” 
Företagsansvarsrapport ”Ansvarsfullhet i fastigheter”

Företagsansvarsrapport ”Ansvarsfullhet i fastigheter”

302-1 

303-5 

305-3

305-4 

306-2 

305-5 

305-2 

305-1 

302-4 

GRI-
INDEX
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400 - SOCIAL PÅVERKAN   

Anställningsförhållanden      

Utbildning      

Mångfald och lika möjligheter   

Offentliga beslut   

GRI-STANDARD REDOVISNING

Antalet nya anställda och personalomsättning 

Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år 

Program för kompetensutveckling och förändring 

Mångfald i förvaltningsorganen och personalen  

Politiskt stöd

Andel anställda som får regelbunden utvärdering  
av sin prestation och deltar i utvecklingssamtal 

Föräldraledighet  

Företagsansvarsrapport ”Ansvarsfull arbetsgivare”

Företagsansvarsrapport ”Ansvarsfull arbetsgivare”

Företagsansvarsrapport ”Ansvarsfull arbetsgivare”

Företagsansvarsrapport ”Ansvarsfull arbetsgivare” 

Vi varken stöder eller bistår politiska partier eller politiker

100 %

Utöver lagstadgade och kollektivavtalsbaserade rättigheter har också pap-
porna lika lång avlönad ledighet som mammorna, dessutom flexmöjligheter.

401-1 

404-1 

404-2 

405-1 

415-1

404-3 

401-3 

GRI-
INDEX


