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Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet
Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiin-
teästä peruspalkasta, luontoiseduista, lyhyen aikavälin tulospalkkiosta ja vuosibonuksesta. 
Palkkiojärjestelmillä motivoidaan yhtiön johtoa kehittämään yhtiötä ja turvaamaan yhti-
ön taloudellinen menestys pitkällä aikavälillä. Palkitsemisperiaatteissa otetaan huomioon 
muun muassa yhtiön kehitysvaihe ja liiketoimintastrategia. Suomessa osa (25–100 %) vuo-
sibonuksesta menee henkilöstörahastolain mukaiseen henkilöstörahastoon, joka on työn-
tekijöiden omistama ja hallinnoima. Toimitusjohtaja ja muu johto ovat mukana osakepe-
rusteisissa palkitsemisjärjestelmissä.

Yhtiön hallitus arvioi ja päättää vuosittain toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten 
palkat, palkkiot ja muut etuudet sekä niiden määräytymisperusteet. Tulospalkkion ansain-
takriteereistä ja määräytymisestä päättää hallitus vuosittain. Toimitusjohtajalle ja muulle 
johtoryhmälle maksettavien tulospalkkioiden määrä riippuu konsernin taloudellisesta tu-
loksesta ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Palkka- ja palkkioselvitys 2019 

A. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys
Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista hallituksen toi-
mikaudeksi. Hallitus käsittelee ja valmistelee työjärjestyksensä mukaan johdon ja henkilös-
tön palkitsemiseen ja johdon nimityksiin liittyviä kysymyksiä ja tekee näitä koskevia pää-
töksiä. 

Hallituksen tehtävänä on myös seurata palkitsemisjärjestelmien toimivuutta sen varmis-
tamiseksi, että johdon palkitsemisjärjestelmät edistävät yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin 
tavoitteiden saavuttamista. 

Hallitus nimittää ja vapauttaa konsernin toimitusjohtajan ja päättää hänen toimisuhteensa 
ehdoista. Hallitus nimittää myös konsernin johtoryhmän jäsenet. 

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkoista, palkkioista sekä 
lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmistä, eli tulospalkkioista. 

B. Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet
Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkio. Erillisiä kokouspalkkioita hallituksen ja sen 
valiokuntien kokouksista ei makseta. Varsinainen yhtiökokous 25.4.2019 vahvisti hallituksen 
puheenjohtajan kuukausipalkkioksi 3 200 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan kuukausi-
palkkioksi 2 400 euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 1 600 euroa kuukaudessa. 

Tarkastusvaliokuntatyöstä maksetaan 2 000 euron vuosipalkkio valiokunnan puheenjohta-
jalle ja jäsenille 1 000 euron vuosipalkkio. Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mu-
kaisesti.

Hallituksen jäsenet eivät ole osallisia yhtiön osakeperusteisissa palkitsemisjärjestelmissä, 
eikä hallituspalkkioita makseta yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsenten kokonaispalkkiot vuo-
delta 2019 ja osakeomistus yhtiössä 31.12.2019 on esitelty konsernitilinpäätöksen liitetiedois-
sa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.nixu.com/fi/sijoittajat sekä palkitsemisraportis-
sa www.nixu.com/fi/sijoittajat/hallinnointi. 
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Palkkioelementti Kuvaus

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä:

Kiinteä kuukausipalkka Kiinteä palkka sisältäen verotettavat luontoisedut

Vuosibonus Toimitusjohtaja ja johtoryhmä ovat markkina-aluekohtaisten vuosibonusohjelmien piirissä. Puoli-
vuosittain maksettava bonus on Suomessa käyttökatepohjainen ja Ruotsissa liikevaihtopohjainen. 
Vuosibonuksen piirissä on koko henkilöstö ja bonus jaetaan palkan suhteessa.

Henkilöstörahasto (Suomi)

Henkilöstön lisäosakeohjelma 
(AllEmployee Matching Share Plan)

Suomessa toimitusjohtaja ja johtoryhmä kuuluvat myös henkilöstörahastoon, johon on mahdollis-
ta siirtää osa vuosibonuksesta, kuitenkin vähintään 25 %. Kertyneitä varoja eli rahasto-osuutta voi 
nostaa maksimissaan 15 % kerran vuodessa.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä ovat mukana 
henkilöstön lisäosakeohjelmassa.

Eläkkeet Lakisääteinen eläke, maksupohjainen järjestely. 

Optioohjelma avainhenkilöille Toimitusjohtaja ja johtoryhmä ovat mukana optio-ohjelmassa, joka on suunnattu 
Nixun strategian toteuttamisvastuussa oleville henkilöille.

Tulospalkkioohjelma Tulospalkkio-ohjelman suoriutumistavoitteet:

• Taloudelliset tavoitteet

• Strategiset yksilölliset tavoitteet

• Kynnys-, tavoite- ja maksimisuoritustasot määritelty

Tavoitepalkkiotaso (maksimi), prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta:
Toimitusjohtaja: 24 % (48 %)
Muu johtoryhmän jäsen: 11–25 % (22–50 %)
Keskimäärin tavoitepalkkiotaso oli 16 %

Nixun johtoryhmän palkitsemisen komponentit
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Optioohjelma avainhenkilöille
 
1. Tavoitteena on luoda kannustin Nixun strategian toteuttamiseen sitoutuneelle henki-

löstölle. Optio-oikeuksien saamisen edellytys (ainakin ensimmäisessä optiosarjassa) 
on osallistuminen henkilöstön lisäosakeohjelmaan.

2. Optio-oikeuksia annetaan enintään 345 000 kappaletta. Optio-oikeuksista 115 000 
merkitään tunnuksella 2019A, 115 000 2019B ja 115 000 2019C. 

 
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on:

 • Optio-oikeuksilla 2019A: 1.10.2021-31.5.2023
 • Optio-oikeuksilla 2019B: 1.10.2022-31.5.2024
 • Optio-oikeuksilla 2019C: 1.10.2023-31.5.2025

3. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Hallituksella on oikeus optio-oikeuksia annet-
taessa asettaa osakkeiden merkintäajan alkamiseen asti soveltuvia ehtoja, joiden 
nojalla optio-oikeuksien haltijoiden oikeus optio-oikeuksien pitämiseen on ehdollinen 
tiettyjen taloudellisten tai operatiivisten suoritustavoitteiden täyttymiselle hallituksen 
erikseen määrittämin ehdoin.

4. Osakkeen merkintähinta:

 2019A: yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi NASDAQ Helsinki 
Oy:n ylläpitämässä kaupankäynnissä ajanjaksolla 1.4.2019-30.4.2019. Merkintähinnaksi 
määräytyi 12,09 euroa osakkeelta.

 2019B: yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi NASDAQ Helsinki 
Oy:n ylläpitämässä kaupankäynnissä, yhtiön vuoden 2019 annettavan tilinpäätöstie-
dotteen julkistamispäivää seuraavina kahtenakymmenenä kaupankäyntipäivänä. 

 2019C: yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi NASDAQ Helsinki 
Oy:n ylläpitämässä kaupankäynnissä, yhtiön vuoden 2020 annettavan tilinpäätöstie-
dotteen julkistamispäivää seuraavina kahtenakymmenenä kaupankäyntipäivänä. 

Toimitusjohtajan toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

Vuosipalkka
Toimitusjohtajan korvaus muodostuu peruspalkasta, luontoiseduista ja tulospalkkiosta. 

Toimitusjohtajalle maksetaan tulospalkkiota, joka perustuu Nixun hallituksen asettamiin ta-
loudellisiin tavoitteisiin. Tämän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitekausi on puoli 
vuotta ja palkkio maksetaan puolivuosittain. Toimitusjohtajan tulospalkkio voi olla enimmil-
lään 48 % perusvuosipalkasta. Lisäksi toimitusjohtaja on yrityksen vuosibonuksen piirissä.

Eläkkeet ja toimisuhteen päättymiseen liittyviä ehtoja
Toimitusjohtajaan sovelletaan lakisääteistä työeläkejärjestelyä eikä muista lisäeläkejärjes-
telyistä tai eläkeiästä ole sovittu. 

Toimitusjohtajan toimisuhteen irtisanomisaika on yhtiön puolelta kuusi kuukautta ja toimi-
tusjohtajan puolelta kolme kuukautta. Jos toimisuhde päättyy yhtiöstä johtuvasta syystä, 
toimitusjohtajalla on oikeus saada yhtiöltä kuuden kuukauden kokonaispalkkaa vastaava 
korvaus lomapalkka mukaan luettuna ilman työvelvoitetta.

Henkilöstön lisäosakeohjelma (AllEmployee Matching Share 
Plan 20192021)
 
1. All-Employee Matching Share Plan 2019–2021 (”Ohjelma”), on suunnattu kaikille Nixu 

Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden (”Nixu”) vakituisille työntekijöille. Ohjelman tarkoituksena on 
kannustaa Nixun työntekijöitä hankkimaan osakeomistus tai lisäämään aiempaa osa-
keomistusta Nixu Oyj:ssä ja siten edelleen vahvistaa ja yhdenmukaistaa työntekijöiden, 
Nixun ja sen osakkeenomistajien tavoitteita sekä osallistaa työntekijöitä Nixun kas-
vustrategian menestykseen myös mahdollisen Nixu Oyj:n osakkeen arvonnousun kautta 
sekä edistää ”One Nixu” -ajattelua. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista.

2. Suunnitelmakausi: Kaksi vuotta, 2019–2021.

3. Ohjelmaan osallistuneet työntekijät saavat vastikkeetta noin kahden vuoden hallus-
sapitojakson jälkeen yhden lisäosakkeen kutakin täyttä kahta osakeannissa merkittyä 
osaketta kohden. 
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C. Palkitsemisraportti 2019

Hallitus
Hallituksen jäsenille tilikauden 2019 aikana maksetut palkkiot on esitelty alla  
olevassa taulukossa.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle tilikauden 2019 aikana suoritetut palkat ja palkkiot luon-
toisetuineen on esitelty alla olevassa taulukossa.

1.1.2019 lähtien johtoryhmän ovat muodostaneet toimitusjohtajan lisäksi Janne Kärkkäinen, 
Katja Müller, Valtteri Peltomäki, Jesper Svegby ja Kim Westerlund. 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän optio-oikeudet on kuvattu alla olevassa taulukossa

*Janne Kärkkäinen, Katja Müller, Valtteri Peltomäki, Jesper Svegby ja Kim Westerlund

Nimi Asema hallituksessa Palkkio

Kimmo Rasila Puheenjohtaja  37 600 €

Marko Kauppi Varapuheenjohtaja 28 200 €

Kati Hagros Jäsen 18 800 €

Juhani Kaskeala Jäsen 19 800 €

Anders Silwer Jäsen 12 800 €

Tuija Soanjärvi Jäsen 20 800 €

Teemu Tunkelo Jäsen 19 800 €

Toimitusjohtaja  
Petri Kairinen

Muut johtoryhmän 
jäsenet yhteensä*

Peruspalkka sisältäen luontoisedut 182 750 € 617 235 €

Lyhyen aikavälin kannustimet  
(tulospalkkiot perustuen H2/2018 ja H1/2019 
suoriutumiseen ja tulokseen)

46 631 € 88 431 €

Osakeperusteiset maksut 7 170 € 20 568 €

Yhteensä 236 551 € 726 234 €

Nimi Optioiden määrä 2019A ohjelmassa

Petri Kairinen 9 100

Janne Kärkkäinen 5 000

Katja Müller 5 000

Valtteri Peltomäki 5 000

Jesper Svegby 5 000

Kim Westerlund 5 000




