Elite Palkitsemispalvelut Oy on EAB Group Oyj:n tytäryhtiö, joka tuottaa monipuolisia palkitsemisen
asiantuntijapalveluita yrityksille, julkishallinnolle sekä palkkiorahastoille.

Kokonaispalkitsemisen auditointi
Kokonaispalkitsemisen auditointi
auttaa tunnistamaan kehityskohteet ja
vahvuusalueet

Kokonaispalkitsemisen tilan arviointi
sopii yritykseen erityisen hyvin silloin,
kun organisaatio

• Kokonaispalkitsemisen nykytilan arvioiminen
tuottaa lisäarvoa yritykselle tunnistamalla
palkitsemisen kehityskohteet ja vahvuusalueet palkitsemisen vaikuttavuuden näkökulmasta.

• haluaa saada näkemyksen siitä, millainen
kokonaispalkitsemisen tila on tällä hetkellä
ja onko palkitseminen yrityksen tavoitteiden kannalta perusteltua ja kilpailukykyistä

• Laadukkaalla kokonaispalkitsemisen auditoinnilla löydetään vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä aineellisen että aineettoman
palkitseminen osalta.

• haluaa faktapohjaisesti tietää, mikä kokonaispalkitsemisen osa-alue toimii ja millä on
toivottavaa vaikutusta sekä mihin osa-alueisiin kehitystoimet ja panostukset kannattaa
kohdentaa juuri nyt

• Palkitsemisen kokonaisuutta voidaan kehittää esimerkiksi kyselyn, haastattelujen sekä
työpajojen avulla. Niiden pohjalta laadimme
suositukset siitä, miten palkitsemisen vaikuttavuutta voidaan yrityksessänne vahvistaa.

• haluaa rakentaa selkeän kokonaispalkitsemisen mallin ja tunnistaa motivoivat,
sitouttavat ja houkuttelevat palkitsemisen
rakenteet sekä määritellä palkitsemisen perusteet, periaatteet ja tavoitteet
• haluaa kertoa henkilöstölleen jäsennellysti,
minkälaista palkitsemista organisaatiossa
on ja miksi
• haluaa kehittää kokonaispalkitsemistaan
osa-alue kerrallaan ja saada tukea tähän
työhön.

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille,
yrityksille että ammattisijoittajille. Palveluihimme luottaa jo yli 10 000 asiakasta, joiden puolesta
hoidamme 3 miljardin euron varallisuutta. Suomen johtavana henkilöstörahastojen tarjoajana palvelemme myös 90 000 henkilöstörahastojäsentä. Asiakkaitamme palvelee yli 100 sijoitusalan
ammattilaista 13 paikkakunnalla ympäri Suomea.
Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group
Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Elite Palkitsemispalvelut
Oy on EAB Group Oyj:n tytäryhtiö.

Autamme teitä kaikissa
palkitsemisen kehittämiseen
liittyvissä tarpeissanne

Lasse Mäkinen

Jaakko Hänninen
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Lisätietoja osoitteesta
www.eabgroup.fi/yritykset/palkitseminen-ja-henkilostorahasto

Pääkonttori:
EAB Group Oyj
Kluuvikatu 3 (3.krs)
00100 Helsinki
Asiakaspalvelu:
Puh. 0201 558 610
Arkisin klo 9.00-17.00
asiakaspalvelu@eabgroup.fi

Asiakaspalvelu henkilöstörahaston
jäsenille:
Puh. 0201 558 660
Arkisin klo 9.00-17.00
jasenpalvelu@eabgroup.fi

