
8       PALKKA JA PALKKIOSELVITYS

A. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys
Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista hallituk-
sen toimikaudeksi. Hallitus käsittelee ja valmistelee työjärjestyksensä mukaan johdon 
ja henkilöstön palkitsemiseen ja johdon nimityksiin liittyviä kysymyksiä ja tekee näitä 
koskevia päätöksiä. 

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

Hallitus nimittää ja vapauttaa konsernin toimitusjohtajan ja päättää hänen toimi- 
suhteensa 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 25.4.2018 vahvisti  
hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkioksi 3 000 euroa, hallituksen varapuheen-
johtajan kuukausipalkkioksi 2 250 euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 1 500 euroa kuu-
kaudessa. 

Tarkastusvaliokuntatyöstä maksetaan 2 000 euron vuosipalkkio valiokunnan puheen-
johtajalle ja jäsenille 1 000 euron vuosipalkkio. Matkakulut korvataan yhtiön matka-
säännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenet eivät ole osallisia yhtiön osakeperusteisissa palkitsemisjärjestel-
missä, eikä hallituspalkkioita makseta yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsenten kokonais-
palkkiot vuodelta 2018 ja osakeomistus yhtiössä 31.12.2018 on esitelty konsernitilinpää-
töksen liitetiedoissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.nixu.com/fi/sijoittajat sekä 
palkitsemisraportissa www.nixu.com/fi/sijoittajat/hallinnointi. 

Palkka ja palkkioselvitys 2018

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet

Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu 
kiinteästä peruspalkasta, luontoiseduista, lyhyen aikavälin tulospalkkiosta ja vuosibo-
nuksesta. Palkkiojärjestelmillä motivoidaan yhtiön johtoa kehittämään yhtiötä ja tur-
vaamaan yhtiön taloudellinen menestys pitkällä aikavälillä. Palkitsemisperiaatteissa 
otetaan huomioon muun muassa yhtiön kehitysvaihe ja liiketoimintastrategia. Suo-
messa osa (25–100 %) vuosibonuksesta menee henkilöstörahastolain mukaiseen hen-
kilöstörahastoon, joka on työntekijöiden omistama ja hallinnoima.

Yhtiön hallitus arvioi ja päättää vuosittain toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän  
jäsenten palkat, palkkiot ja muut etuudet sekä niiden määräytymisperusteet. Tulos-
palkkion ansaintakriteereistä ja määräytymisestä päättää hallitus vuosittain. Toimi-
tusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle maksettavien tulospalkkioiden määrä riippuu 
konsernin taloudellisesta tuloksesta ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta.

http://www.nixu.com/fi/sijoittajat
http://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 vuosibo-
nusohjelmien piirissä. Puolivuosittain maksettava bonus on Suomessa 
käyttökatepohjainen ja Ruotsissa liikevaihtopohjainen. Vuosibonuksen 
piirissä on koko henkilöstö ja bonus jaetaan palkan suhteessa.

Henkilöstö-
rahasto (Suomi)

Suomessa toimitusjohtaja ja johtoryhmä kuuluvat myös henkilöstöra-
hastoon, johon on mahdollista siirtää osa vuosibonuksesta, kuitenkin 
vähintään 25 %. Kertyneitä varoja eli rahasto-osuutta voi nostaa mak-
simissaan 15 % kerran vuodessa.

Eläkkeet Lakisääteinen eläke, maksupohjainen järjestely. 

Tulospalkkio- 
ohjelma

Tulospalkkio-ohjelman suoriutumistavoitteet:

•  Taloudelliset tavoitteet
•  Strategiset yksilölliset tavoitteet
•  Kynnys-, tavoite- ja maksimisuoritustasot määritelty

Tavoitepalkkiotaso (maksimi), prosenttia vuosittaisesta  
peruspalkasta (1.1.2018):
Toimitusjohtaja: 24 % (48 %)
Muu johtoryhmän jäsen: 11–25 % (22–50 %), keskimäärin  
tavoitepalkkiotaso oli 16 %

Nixun johtoryhmän palkitsemisen komponentit
 

Toimitusjohtajan toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

Vuosipalkka

Toimitusjohtajan korvaus muodostuu peruspalkasta, luontoiseduista ja tulospalkkiosta. 

Toimitusjohtajalle maksetaan tulospalkkiota, joka perustuu Nixun hallituksen asetta-
miin taloudellisiin tavoitteisiin. Tämän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoite-
kausi on puoli vuotta ja palkkio maksetaan puolivuosittain. Toimitusjohtajan tulospalk-
kio voi olla enimmillään 48 % perusvuosipalkasta. Lisäksi toimitusjohtaja on yrityksen 
vuosibonuksen piirissä.

Eläkkeet ja toimisuhteen päättymiseen liittyviä ehtoja

Toimitusjohtajaan sovelletaan lakisääteistä työeläkejärjestelyä eikä muista lisäeläke-
järjestelyistä tai eläkeiästä ole sovittu. 

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

 Puheenjohtaja 35 200 € 

 Varapuheenjohtaja 26 400 €

 jäsen 17 600 € 

 jäsen 17 600 € 

 jäsen 17 600 € 

 jäsen 12 300 €

Kimmo Rasila

Marko Kauppi

Kati Hagros

Juhani Kaskeala

Tuija Soanjärvi

Teemu Tunkelo

Peruspalkka sisältäen luontaisedut 152 572 € 563 049 € 

Lyhyen aikavälin kannustimet 30 909 € 91 787 €
(tulospalkkiot perustuen H2/2017 ja  
H1/2018 suoriutumiseen ja tulokseen) 

Yhteensä 183 481 € 654 836 €

Toimitusjohtaja
Petri Kairinen

Muut johtoryhmän
jäsenet yhteensä *

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

C. Palkitsemisraportti 2018

Hallitus

Kunkin hallituksen jäsenen vuosiansiot on esitelty alla olevassa taulukossa. Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle tilikauden 2018 aikana suoritetut palkat ja palkkiot 
luontoisetuineen on esitelty alla olevassa taulukossa.

1.1.2018 lähtien johtoryhmän ovat muodostaneet toimitusjohtajan lisäksi  
Janne Kärkkäinen, Katja Müller, Valtteri Peltomäki, Jesper Svegby ja Kim Westerlund. 


