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Tutkielman tarkoituksena on selvittää suomalaisissa suurissa pörssiyrityksissä 

käytettäviä johdon palkitsemisjärjestelmiä. Tutkielmassa tarkastellaan erilaisia 

kannustimia, joilla yritykset pyrkivät vaikuttamaan johtajiensa päätöksentekoon ja 

motivointiin. 

Tutkielman ensimmäisessä osassa tarkastellaan tutkimuksen taustaa, jolla 

perustellaan työn tarkoitus ja tarpeellisuus. Tutkielman toisessa osassa tutustutaan 

aiempien tutkimusten myötä kehitettyihin teorioihin, jotka vaikuttavat nyt käsillä 

olevan tutkielman tekemiseen. 

Tutkielman empiirisessä osassa tutkitaan tutkielmaan valittujen kohdeyritysten 

vuosikertomuksia. Vuosikertomuksien tietojen avulla selvitetään millaisia 

palkitsemiskäytäntöjä yrityksissä todellisuudessa käytetään, kun tarkastelun 

kohteena on yritysten ylin johto. Lisäksi tutkitaan miten yritykset perustelevat tiettyjen 

kannustimien valintaa, sekä yritysten keskinäisiä samankaltaisuuksia ja eroja 

kannustimien käytössä. 

Toteutetun tutkimuksen mukaan tutkitut yritykset palkitsevat johtajiaan varsin 

monipuolisesti. Yleisimpinä palkitsemismuotoina ovat muun muassa kiinteä palkka, 

erilaiset lisäedut, vuosittaiset tulospalkkiot, sekä pitkän aikavälin osakepohjaiset 

palkkiot. Tehdyn tutkimuksen mukaan eri yritysten palkitseminen on varsin 

yhdenmukaista, eikä palkitsemiskäytännöissä ilmennyt suuria eroja. Johtajien 

palkitsemista perusteltiin pääsääntöisesti osaavien johtajien rekrytoinnilla, johtajiin 

kohdistettavalla ohjausvaikutuksella, sekä avainhenkilöiden sitouttamisella yritysten 

palvelukseen. 



 
 

Abstract 
 

The purpose of this study is to find out what kind of compensation systems large 

Finnish publicly exchanged companies are using for executive compensation. In this 

study different kinds of incentives and compensation methods will be examined in 

order to find out how companies are trying influence their executives decision making 

and motivation. 

In the first part of this study it will be explained why this study is considered to be 

important and it will also contain some background information about the study at 

hand. In the second part of this study the theory behind the study will be explained by 

taking a look at some previous studies that have been made to form the existing 

theory. 

The empirical part of the study the chosen companies will be studied by taking a 

closer look at their annual reports to find out what kinds of executive incentives and 

compensation systems are actually used. Also the study will cover how companies 

tend to explain the usage of certain compensation systems. In addition the study is 

made to bring out any similarities and differences between studied companies when 

compensations are considered. 

The results of this study shows that companies have multiple different ways to pay 

compensations to their executives. The most common ways to compensate the 

executives are fixed income, additional benefits, yearly incentive bonuses and long 

term stock-based compensation. This study also shows that compensation between 

studied companies is very similar compared to each other. Executive compensation 

is usually explained with the need to recruit capable executives with experience. Also 

compensation is used to influence decision making and to commit key personnel to 

the companies. 
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1 Johdanto 
 

1.1 Tutkielman taustaa 
 

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan yritysten johtajilleen maksamia 

palkkioita ja kannustimia, joilla yritykset pyrkivät vaikuttamaan johtajien, yritysten 

etuja ajavaan, päätöksentekoon. Työn tavoitteena on tutkia millaisia 

palkitsemismuotoja yrityksissä yleisesti käytetään, miksi yritykset ovat päätyneet 

käyttämään tietyntyyppisiä kannustinjärjestelmiä sekä kuinka erilaiset 

palkitsemisjärjestelmät eroavat toisistaan. Tutkielmassa pyritään lisäksi tuomaan 

esille johtajien palkitsemista aiemmin käsitteleviä tutkimuksia, joidenka avulla 

yritetään luoda kokonaiskuva yritysten yleisesti käyttämistä palkitsemisjärjestelmistä.  

Julkisessa keskustelussa nousee aika ajoin esille kysymys työntekijöiden 

oikeudenmukaisesta palkitsemisesta. Yleensä työntekijöiden palkat määräytyvät 

jonkin voimassaolevan työehtosopimuksen mukaan, mutta varsinkin johtavissa 

asemissa olevien työntekijöiden kohdalla yritysten maksamat palkat ovat usein 

erikseen neuvoteltuja ja sovittuja. Varsinkin juuri johtajien palkat ja erityinen 

palkitseminen, ovat usein aiheuttaneet keskustelua palkitsemisen kohtuullisuudesta 

ja oikeudenmukaisuudesta. Huomionarvoista käydyissä keskusteluissa on, että 

vaikka usealla ihmisellä onkin asiasta jonkinlainen oma käsityksensä, usein heillä ei 

ole juurikaan varsinaista tarkkaa tietoa johtajien ansaitsemista palkkioista ja niiden 

suuruuksista (Taloussanomat 2011).  

Viimeaikaisen kehityksen myötä yritysten johtajilleen maksamat palkat ovat 

kasvaneet rajusti suhteessa tavallisiin palkansaajiin (Helsingin Sanomat 2015). 

Yhtenä syynä tämän kaltaiseen kehitykseen esitetään usein kiristynyttä kilpailua 

osaavista johtajista, joilla on yritysten kehittämisen kannalta tärkeäksi katsottavaa 

kokemusta. Tähän vaikuttaa muun muassa se, että varsinkin suurten yritysten 

markkina-alueet ovat kasvaneet siitä, mitä niiden katsottiin aiemmin olevan. 

Globalisaatio on saanut aikaan aivan uudenlaista kilpailua yli, aiemmin melko 

vakaina pidettyjen, markkina-alueiden (Akava). 
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Yritysten maksamien kannustinpalkkioilla saattaa olla myös yritysten ulkoisiin 

sidosryhmiin vaikuttavia tekijöitä. Kaikkia yritysten kannalta kannattavien, ja niiden 

tuloksia ja siten johtajien kannustinpalkkioita korottavien, toimien ei voida katsoa 

olevan kannattavia yritysten ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta. Näin voidaan 

ajatella olevan esimerkiksi yhteiskunnan kannalta haitallisiksi koettujen negatiivisten 

ulkoisvaikutusten. Yritysten johtajien kannustinpalkkioiden muodostumisen kun 

voidaan joissain tilanteissa nähdä synnyttävän selkeän ristiriidan siinä, mikä olisi 

yrityksen kannalta taloudellisesti tavoiteltavaa, ja mikä puolestaan olisi yritysten 

ulkopuolisten toimijoiden etujen mukaista. Tällaisissa tilanteissa yritysten toimista 

päättävät johtajat voisivat pyrkiä toimimaan siten, että piittaamatta esimerkiksi 

yrityksen aiheuttamasta ilmaston pilaantumisesta, he perustaisivat päätöksensä 

pelkästään niiden toimintamallien pohjalta, jotka takaisivat heille kaikista suurimmat 

kannustinpalkkiot (Tekniikka ja Talous).  

Työstä maksettu palkka nähdään usein korvauksena tehdystä työstä, ajasta ja 

vaivasta, jonka työntekijä on työnantajalleen uhrannut. Palkka voidaan nähdä myös 

motivaation lähteenä siten, että työntekijän voidaan kuvitella tekevän työnsä sitä 

paremmin mitä enemmän hän siitä palkan muodossa hyötyy. Lisäksi, varsinkin 

maksettaessa kiinteää palkkaa, on yritysten omistajien näkökulmasta toisinaan 

esitetty kysymyksiä työntekijöiden halusta pyrkiä kohti yrityksen parempaa tulosta.  

Heikon motivaatiovaikutuksensa takia kiinteän palkan rinnalle onkin nähty 

tarpeelliseksi keksiä jokin toinen tapa palkita työntekijöitä, varsinkin johtavissa 

asemissa olevien työntekijöiden suhteen.  

Nykyisenkaltaisissa osakeyhtiömuotoisissa yrityksissä, joissa yritysten johtajat ja 

niiden omistajat, eivät useinkaan ole yksiä ja samoja henkilöitä, on katsottu 

tarpeelliseksi luoda uudenlaisia palkitsemisjärjestelmiä. Palkitsemiseen sisältyvien 

ohjausvaikutusten johdosta yritysten omistajat pyrkivät varmistumaan, että heillä 

töissä olevat johtajat toimivat heidän etujensa mukaisesti. Yritysten johdon 

näkökulmasta, heidän työlleen on kuitenkin toisenlaisiakin motivaatiovaikutuksia, kuin 

pelkkä rahallinen korvaus. Pelkkään rahalliseen hyötyyn keskittymisen sijaan, 

johtajien voidaan nähdä olevan kiinnostuneita myös yrityksen menestymisestä 

siitäkin syystä, että sen voidaan katsoa vaikuttavan suotuisasti heidän 

henkilökohtaisiin tulevaisuuden työmahdollisuuksiinsa, mikäli heidän toimiensa 

katsotaan parantaneen yrityksen arvoa (Fama 1980, 288-307). 
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Yritysten johtajilleen maksamat palkkiot muodostavat yrityksissä jatkuvasti entistä 

suuremman menoerän. Johtajien korkeita palkkioita perustellaan yleensä nykytyylin 

mukaisesti kannustimina, joilla yritysten johtajien suoritustasoa katsotaan voitavan 

nostaa. Yrityksissä on käytössä useita toisistaan poikkeavia mahdollisuuksia palkita 

niissä työskenteleviä johtajia. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää millaisia 

palkitsemismuotoja yrityksissä todellisuudessa esiintyy. Tutkielman 

tutkimuskysymyksenä kysytään: Minkälaisia palkitsemismuotoja ja kannustimia 

suomalaisissa yrityksissä käytetään johdon motivointiin? Haettaessa vastauksia 

tutkimuskysymykseen, tutkielmassa käydään läpi usean suomalaisen 

pörssinoteeratun osakeyhtiön palkitsemiskäytäntöjä, ja pyritään löytämään eri 

yhtiöiden käytännöistä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Tutkimuksessa ei 

puolestaan oteta kantaa siihen, kuinka erilaiset palkkiojärjestelmät ovat yrityksiä 

lopulta hyödyntäneet. Johdon palkitsemisjärjestelmien vaikutukset yritysten tulokseen 

sekä niiden osakkeiden arvoon vaatisi, tämän tutkielman laajuuden huomioiden, 

huomattavasti syvemmän analyysin yritysten ja markkinoiden toiminnasta. 

 

1.2 Tutkimusongelmat ja tutkimuksen rajaus 
 

Tehtävän tutkimuksen kannalta on aluksi oleellista määritellä tutkielmassa 

käytettävät tutkimusongelmat, joihin tutkimuksella pyritään vastaamaan. Ilman 

selkeää tutkimusongelmien määrittelyä sekä tutkimuksen ulkopuolelle rajattavia 

seikkoja, tutkielman tarkoitus saattaisi olla liian hankalasti hahmoteltavissa. 

Tutkimusongelmia varten esitetään tutkimuskysymyksiä, joihin tutkimuksella pyritään 

löytämään vastauksia. Tutkimuskysymykset on seuraavaksi pyritty jakamaan yhteen 

päätutkimuskysymykseen, sekä kahteen pääkysymystä tukevaan 

alatutkimuskysymykseen. 

Päätutkimuskysymys: Minkälaisia johdon palkitsemisjärjestelmiä yrityksissä 

käytetään? 

Alatutkimuskysymys 1: Miksi yritykset käyttävät palkitsemisjärjestelmiä? 

Alatutkimuskysymys 2: Miten eri yritysten käyttämät palkitsemisjärjestelmät eroavat 

toisistaan? 
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Etsittäessä vastauksia päätutkimuskysymykseen, tutkielmassa kiinnitetään huomiota 

palkitsemismuotojen erilaisiin variaatioihin, joita yrityksissä yleisesti käytetään. 

Yrityksillä on käytössään lukuisia erilaisia palkitsemiskeinoja, ja niiden yhdistelmiä, 

joidenka avulla johtajille pyritään rakentamaan juuri heidän tilannettaan huomioiva 

kokonaisuus. Usein yrityksissä työskentelevillä, tai yritykseen työskentelemään 

hakeutuvilla johtajilla, on varsin erilaiset lähtökohdat ja oletukset siitä mitä he 

odottavat työsuhteeltaan saavan. Nämä toisistaan poikkeavat odotukset vaikuttavat 

suuresti siihen minkälaisen palkitsemis- ja kannustinjärjestelmän voidaan katsoa 

motivoivan johtajaa, pyrkimyksissään johtaa ja kehittää yritystä, kohti omistajien 

toivomaa suuntaa. Näihin syihin pyritään löytämään vastauksia tarkastelemalla 

alatutkimuskysymyksissä esitettyjä ongelmia. Palkitsemisjärjestelmien välillä on 

erilaisia ohjausvaikutuksia, jotka ovat myös yhtenä tarkastelun kohteena käsillä 

olevassa tutkimuksessa. 

Tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan suomalaisessa yritystoiminnassa 

käytettäviä palkitsemismenetelmiä. Ulkomaisten yritysten lisäksi tutkimuksen 

ulkopuolelle rajataan muut kuin tutkimuksessa käytettävät esimerkkiyritykset. 

Tutkielmassa keskitytään kymmeneen suomalaiseen suureen pörssiyritykseen, joten 

tutkimuksessa sivuutetaan pienet ja keskisuuret yritykset, sekä yksityisomisteiset, 

että osuuskuntajärjestelmään kuuluvat yritykset. Yritysten palkitsemismenetelmiä 

tutkitaan ainoastaan keinovalikoiman osalta, joten rahamääräisten suureiden 

tarkastelu jätetään tämän tutkimuksen osalta huomiotta. Lisäksi yritysten tarjoamat 

lisäeläkkeet rajataan tutkimuksen ulkopuolelle, sillä ne koskevat usein pelkästään 

yrityksen toimitusjohtajaa. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimusaineisto 
 

Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena, jossa tutustutaan aluksi aihetta 

käsittelevään teoriaan, jonka jälkeen tarkastellaan teorian suhdetta käytäntöön. 

Tutkielmassa hyödynnetään aiemmin tehtyjä tutkimuksia samalta tutkimusalalta. 

Näiden tutkimusten tuloksia sovelletaan siten, että ne rakentavat luonnollisen 

perustan nyt tehtävälle tutkimukselle, kuitenkaan liiaksi määrittelemättä saatavia 

tuloksia.  
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Tämän kandidaatin työn empiirisessä osiossa tarkastellaan kymmenen suomalaisen 

julkisesti noteeratun yrityksen vuosikertomuksissa julkaisemia johdon palkitsemista 

koskevia tietoja. Vuosikertomukset on noudettu yritysten, sijoittajille suunnatuilta, 

verkkosivuiltasivuilta. Tarkasteltavat tiedon ovat vuonna 2015 julkaistuista 

vuosikertomuksista saatuja tietoja, ja niiden tiedot koskevat yhtiöiden edellisellä 

tilikaudella sovellettuja käytäntöjä. Tarkoituksena on, näiden yritysten 

vuosikertomuksia tarkastelemalla, pyrkiä selvittämään minkälaisia 

palkitsemisjärjestelmiä yrityksissä käytetään.   

Suomalaiset yritykset noudattavat palkitsemisesta raportoidessaan yleisesti 

hyväksyttyjä käytäntöjä ja suosituksia. Yritysten hallituksen ja toimitusjohtajan 

palkkaa ja palkkioita koskevat ilmoitusvelvollisuudet ovat yrityksen muuta johtoa 

tarkemmin määritelty, mutta tämän työn tarkoituksena on tarkastella lisäksi yrityksen 

johtoryhmää koskevia palkitsemiskäytäntöjä, niiltä osin, kuin yritys on niistä 

ilmoittanut. 

 

1.4 Tutkielman rakenne 
 

Tämä tutkielma koostuu neljästä pääluvusta, joissa hyödynnetään lisäksi 

alaotsikointeja tekstin selkeämmän rakenteen aikaansaamiseksi. Työn aloittaa 

johdanto-luku, jossa käydään läpi tutkielman ennakkoasetelma, jonka puitteissa 

tutkielmaa on alettu tehdä. Johdannon tarkoituksena on antaa lukijalle käsitys 

tutkimuksen tarpeellisuudesta sekä alustaa käytettävä viitekehys, jossa tutkimusta on 

lähdetty toteuttamaan. 

Tutkielman toisessa luvussa käydään läpi työn aihetta käsittelevää teoriaa. Teorian 

tarkoituksena on selkeyttää aiemmin asiasta tehtyjä tutkimuksia ja yleisiä havaintoja. 

Teoria antaa lisäksi pohjan tehtävälle tutkimukselle.  

Tutkielman kolmas luku on empiriaa käsittelevä luku. Siinä käydään läpi tehtyjä 

havaintoja tutkimuksen kohteina olevista yrityksistä. Yrityksistä tehtävät havainnot 

perustuvat pääsääntöisesti niiden omaan raportointiin. Tämä kolmas luku on työn 

kannalta kaikkein huomionarvoisin, sillä kaikki työstä saatavat tulokset pohjautuvat 

kyseisessä luvussa tehtyihin löydöksiin ja niistä muodostuviin tulkintoihin. 
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Tutkielman viimeisessä, neljännessä luvussa, on työn yhteenveto. Yhteenvedon 

lisäksi siinä esitetään tutkimuksesta tehdyt johtopäätökset. Työn kokonaisuuden 

kannalta yhteenvedon tarkoituksena on esittää tutkimuksen tulokset ymmärrettävällä 

ja johdonmukaisella tavalla. Johtopäätökset ovat puolestaan kirjoittajan oman 

näkemyksen mukaisia päätelmiä, siitä kuinka tuota kokonaiskuvaa tulisi tulkita. 
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2 Johdon palkitsemisjärjestelmät 
 

Yrityksen palkitsemisjärjestelmän suunnittelun ja muodostamisen tulisi lähteä 

liikkeelle sekä itse yrityksen, myös sen johdon, tarpeiden ja tavoitteiden 

tunnistamisesta. Palkitsemisjärjestelmiä suunniteltaessa yrityksissä pitäisi ottaa 

huomioon lisäksi verotuksen mahdolliset vaikutukset. Palkitsemisjärjestelmien pitäisi 

olla yrityksen, kuin myös sen johdon, tavoitteita tukevaa. Palkitsemisessa on 

kuitenkin hyvä huomioida, että pelkällä rahallisella palkitsemisella ei voida aina 

saavuttaa sille määriteltyjä tavoitteita, sillä rahan motivointivaikutus työntekijöiden 

keskuudessa vaihtelee henkilöittäin (Rope & Kettunen 2012, 181). 

 

2.1 Tutkielman teoreettinen viitekehys 
 

Kun yhden toimijan tekemät päätökset vaikuttavat hänen oman hyvinvointinsa 

lisääntymiseen, mutta päätöksistä seuraavat riskit puolestaan jakautuvat usealle eri 

toimijalle, saattaa tilaisuus johtaa tilanteeseen josta puhutaan moraalisena 

hasardina. Tällaisia tilanteita saattaa syntyä, kun erilaisia intressejä omaavat ryhmät, 

toimivat epäsymmetrisen informaation vallitessa. (Holmström 1979)  

Yrityksillä voidaan katsoa olevan useita intressiryhmiä. Vaikka yhteisen hyvän 

tavoittelemiseen sopisikin paremmin avoin yhteistyö, on jokaisella yrityksen 

toimintaan osallistuvalla toimijalla jokin oma etu, jota he pitävät tavoittelemisen 

arvoisena. Usein tällainen omaa etuaan ajava taho aiheuttaa hankaluuksia muille 

yrityksessä toimiville eturyhmille. Yksinä tärkeimpinä intressiryhminä yrityksen 

kannalta voidaan pitää sen omistajia ja johtajia. Taloudelliselta kannalta katsottuna 

yrityksen perimmäisenä tarkoituksena pidetään sen omistajilleen tuottamaa 

lisäarvoa. Kuitenkin nykyaikaisissa, useille osakkeenomistajille jakautuneissa 

osakeyhtiöissä, joissa palkkajohtajat ohjaavat yrityksiä, on katsottu tärkeäksi ryhtyä 

toimenpiteisiin, joilla omistajataho kykenee varmistamaan johdon toimet heidän 

tavoitteitaan tukeviksi.  
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Yrityksissä esiintyvää eturistiriitaa nimitetään päämies-agenttiongelmaksi, jonka 

syntymiseen on suuresti vaikuttanut pörssiyhtiöiden laaja omistuksen ja johdon 

toisistaan eriytyminen. Yhtenä hallitsevimpana teoriana, tämän eriytymisen 

vaikutusten minimointiin, pidetään johdon palkitsemisen kehittämistä (Bedchuk & 

Fried 2003). Agentti-päämies teorian avulla on pyritty avaamaan yrityksen johdon ja 

sen omistajien erilaisia intressejä ja motiiveja. Sen tarkoituksena on tunnistaa myös 

ne menetelmät, joidenka avulla yrityksen omistajien ja johtajien tavoitteet voitaisiin 

yhdenmukaistaa. Agenttiteorian yhtenä oletuksena pidetään käsitystä työntekijöiden 

riskiä ja työntekoa välttävää käyttäytymistä (Jensen & Murphy 1990).  

Yrityksen johdolla on, asemastaan johtuen, parempi kokonaiskuva yrityksen 

toiminnasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Omistajien asema on vastaavasti 

heikompi, sillä he eivät ole tietoisia yrityksen jokapäiväisistä toimista. Tämän 

epäsymmetrisen informaation ansiosta, ja koska kaikkien toimijoiden katsotaan 

olevan oman edun tavoittelijoita, yritysten omistajat ovat pyrkineet varmistamaan 

johdon lojaalisuuden heitä kohtaan, tarjoamalla johtajilleen kannustinpalkkioita. 

Kannustimien tarkoituksena on ohjata yrityksen johtoa omistajien etuja tukeviin 

toimiin. Kannustimien maksamisen lisäksi omistajat kohtaavat erilaisia kustannuksia 

pyrkiessään varmistamaan omat etunsa (Jensen & Meckling 1976, 5). 

Agenttiteoriassa tunnistetaan kolmenlaisia agenttikustannuksia, joita kyseinen 

päämies-agenttiongelma aiheuttaa (Jensen & Meckling 1976, 6). 

1. Valvontakustannukset 

2. Takuukustannukset 

3. Residuaalitappio 

Varmistaakseen agenttinsa, päämiehen etuja ajavat toimet, on omistajien 

(päämiehen) kehitettävä kuhunkin tilanteeseen sopivat valvontamekanismit, joilla 

johdon (agentin) toimia kyetään riittävällä varmuudella seuraamaan. Päämiehen 

käytössä olevia valvontamenetelmiä ovat muun muassa tietyt formaalit 

valvontajärjestelmät, johdolle asetetut budjettirajoitteet, sekä lakisääteisenä 

toteutettava vuotuinen tilintarkastus. Valvontamenetelmiin katsotaan kuuluvan lisäksi 

jo aiemminkin mainitut johdon kannustinpalkkiot, joilla päämies pyrkii vaikuttamaan 

agentin oman edun tavoitteisiin. (Jensen & Meckling 1976, 26) 
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Takuukustannukset aiheutuvat puolestaan siitä ongelmasta, että varmistaakseen 

agentin toimivan päämiehen etujen mukaisesti, päämies asettaa rajoitteita agenttinsa 

toimivaltuuksiin. Toimivaltuuksien rajoitukset puolestaan saattavat aiheuttaa 

päämiehelle kustannuksia, kun agentti ei ole kyennyt, toimivaltuusrajoituksiensa 

takia, toimimaan päämiehen taloudellisten intressien mukaisesti. (Jensen & Meckling 

1976, 29) 

Residuaalitappioiden tapauksessa, päämiehen parhaista yrityksistä huolimatta, 

agenttina toimivan johdon on onnistunut kiertämään sille asetettuja 

toimintarajoituksia, sekä jättänyt tavoittelematta sille luvattuja kannustimia. 

Residuaalitappiot aiheuttavat päämiehelle kustannuksia yrityksen toteutumatta 

jääneiden liiketoimien menetyksinä, jolloin kustannukset aiheutuvat yrityksen 

tuottojen pienenemisenä. (Jensen & Meckling 1976, 30) 

 

2.2 Palkitsemisjärjestelmän rakentaminen 
 

Parhaimmillaan erilaisilla palkkioilla kyetään kannustamaan ja motivoimaan yrityksen 

johtoa pyrkimyksissä saavuttaa sille asetettuja tavoitteita. Pidemmällä tähtäimellä 

palkkiojärjestelmien tarkoituksena voi olla myös johdon sitouttaminen yrityksen pitkän 

aikavälin tavoitteisiin, jolloin yrityksen toiminnan tehokas ja tuloksellinen tulevaisuus 

voidaan nähdä yhtenä johdon tärkeimmistä tavoitteista. Palkitsemisen lähtökohtana 

tulisi pitää työntekijän työpanoksesta saavia tai odotettavia tuloksia, sen sijaan että 

pelkästään työntekijän muodollinen koulutus tai kokemus olisivat palkkauksen 

perustana (Lehikoinen & Sinivuori 2014).  Palkitsemisjärjestelmät itsessään eivät ole, 

yrityksen näkökulmasta katsottuna, tarpeellisia. Kannustinpalkitsemisen 

perimmäisenä tarkoituksena on toimia ohjaavana mekanismina yrityksen omistajien 

ja sen johdon välillä, jotta molemmat hyötyisivät yrityksen toiminnan mahdollisimman 

tehokkaasta järjestämisestä.  

Yrityksissä on otettava, kaikissa niiden toimissa, huomioon niiden sisäisten tarpeiden 

lisäksi yrityksen sidosryhmät, jotka myötävaikuttavat omilla toimillaan yrityksen 

menestykseen. Tästä johtuen suunniteltaessa johdon palkitsemisjärjestelmiä, 

sidosryhmien intressit pitäisi myös kyetä tunnistamaan ja ottamaan huomioon. 
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Johdolle ei kannata rakentaa sellaisia kannustimia, että heidän omat etunsa olisivat 

millään lailla ristiriidassa yrityksen ulkoisten sidosryhmien kanssa. 

Palkitsemisjärjestelmän pitäisi lisäksi huomioida yrityksen sisäiset sidosryhmät siten, 

ettei pääsisi syntymään tilannetta, jossa yrityksen sisällä syntyisi sille haitallista 

kilpailua. 

Palkitsemisjärjestelmiä suunniteltaessa on hyvä huomioida yrityksen etujen lisäksi, 

yritykseen töihin tulevien johtajien henkilökohtaiset tavoitteet. Osalle johtajista uusi 

työpaikka saattaa olla mahdollisuus parantaa asemaansa työmarkkinoilla, 

kehittämällä uudenlaista osaamista, jota kyseisessä yrityksessä työskentelemällä 

pystyy hankkimaan. Työpaikka tietyssä yrityksessä voi esimerkiksi auttaa luomaan 

suhteita yrityksen olemassa oleviin sidosryhmiin, mikä saattaa kiinnostaa yritykseen 

palkattavia johtajia enemmän, kuin työstä maksettava palkka tai siitä ansaittavat 

palkkiot. Tunnistaessaan tällaisia tekijöitä, voi yrityksellä olla parempi asema 

alettaessa keskustelemaan tietyn johtajan tulevista kannustinpalkkiosta. 

 

2.3 Palkitsemisjärjestelmän tavoitteet 
 

Vaikka yritysten perimmäiseksi tarkoitukseksi yleensä katsotaankin taloudellisen 

lisäarvon tuottamista yrityksen omistajille, voivat yritysten erilaiset keinovalikoimat 

perimmäisen tarkoituksen aikaansaamiseksi vaihdella hyvinkin paljon. On hyvä 

huomioida, että erilaisissa yrityksissä tunnustetaan erilaisia tarpeita ja tavoitteita, joita 

kohti yrityksen katsotaan ensisijaisesti pyrkivän. Ei voida siis olettaa, että pelkkä 

tuloksen kasvattaminen tai osakkeen arvon parantaminen nähtäisiin kaikissa 

yrityksissä sen tärkeimmäksi tavoitteeksi. Esimerkiksi perheyrityksissä niiden 

tavoitteet saattavat muodostua pelkästään niiden historian, tai ne omistavan suvun 

arvomaailman, perusteella. Perheyritysten lisäksi, joidenkin yritysten liiketoiminnan 

perimmäisenä tarkoituksena saattaa olla jokin yhteishyödyllinen tavoite, kuten on 

esimerkiksi osuuskunta-ajattelussa vallalla oleva käsitys tuottajien ja asiakkaiden 

etujen valvonnasta.  (Ikäheimo et al. 2003, 201-202)  

Palkatessaan yritykseen uutta johtajaa ohjaamaan yritystä kohti parempaa tulosta, 

voivat omistajat nähdä tarpeelliseksi palkata yrityksen johtoon esimerkiksi sellaisen 
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johtajan, joka kykenee luomaan yritykseen täysin uudenlaisen organisaatiokulttuurin. 

Organisaatiokulttuurin muokkaamisen kun voidaan nähdä vaikuttavan 

saavutettavaan tulokseen enemmän, kuin esimerkiksi pelkän kustannusten 

karsimisen. Yrityksen omistajien onkin osattava nähdä oikealla tavalla yritystä 

parhaiten hyödyntävät strategiat, vaikka ne poikkeaisivatkin jostain vallalla olevasta 

liiketoiminnallisesta suuntauksesta. Tosin nykyisenkaltaisissa pörssiyrityksissä, joissa 

omistus on jakautunut suurelle määrälle osakkeenomistajia, tällaisten poikkeavien 

näkemysten ja toimintasuunnitelmien esittäminen on lähinnä yritysten hallitusten, 

sekä niiden ylimpien operatiivisten johtohenkilöiden käsissä. Jotta yrityksen johdon 

tavoitteet ja omistajien tavoitteet kyettäisiin sovittamaan yhteen mahdollisimman 

hyvin, pitäisi yrityksen osata rakentaa sen johdolle sellainen palkitsemisjärjestelmä 

joka, sekä houkuttelee yrityksen palvelukseen toivottua osaamista, että motivoi ja 

ohjaa näitä johtajia työskentelemään yrityksen eteen, siten kuin sen omistajat 

katsovat olevan yritykselle parhaaksi. Yrityksen menestymisen kannalta on siis 

tärkeää kyetä luomaan sellaiset johdon palkitsemisjärjestelmät, että yrityksen johto 

saadaan edistämään yrityksen omistajien etua (Brealey & Myers 2003, 316). 

 

2.4 Johdon palkitseminen  
 

Yrityksillä on käytettävissään monia erilaisia vaihtoehtoisia tapoja järjestää 

johtajiensa palkitseminen. Lähes poikkeuksetta jokaiselle johtajalle maksetaan 

työpanoksestaan jonkinlaista kiinteää peruspalkkaa, jonka suuruus ei ole erikseen 

riippuvainen muusta kuin yrityksessä työskentelemisestä. Siinä missä yritysten 

alemmilla organisaatiotasoilla työskentelevien työntekijöiden palkat perustuvat 

yleensä johonkin työehtosopimuksessa määriteltyyn palkkaan ja erityislisiin, 

muodostuvat johdon palkat yrityksen tekemään päätökseen johdolle maksettavasta 

palkasta, tai erillisten palkkaneuvotteluiden tuloksena tehtyihin sopimuksiin. Kiinteän 

palkan lisäksi johdolle voidaan tarjota erilaisia lisäetuja ja –palkkioita. Nämä 

lisäkannustimet ovat erilaisia luontoisetuja ja eläkejärjestelyitä. Johtoa voidaan 

palkita lisäksi yrityksen tekemään tulokseen sidotulla tulospalkkiojärjestelmällä, sekä 

osake- ja optiojärjestelyillä. Kannustinpalkkiojärjestelmään liittyy kuitenkin haasteita, 

joista palkitsemisesta päättävien toimijoiden olisi hyvä olla perillä. Kannustinten 
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maksuperusteina ovat usein jotkin yrityksen tuloskehitykseen tai osakkeen arvoon 

liitettyjä mittareita. Palkitsemisen olisi kuitenkin hyvä perustua johonkin johdon 

omaan saavutukseen, eikä pelkkään markkinoiden suhdannevaikutuksesta johtuvaan 

tulosparannukseen, jolloin palkitsemisen kannustavuusvaikutus paranisi (Huolman et 

al. 2000, 63). Pelkkä rahallinen palkitseminen ei kuitenkaan aina ole työntekijän työn 

suoritusta parhaiten kehittävä tekijä, sillä esimerkiksi työlle omistautuminen voi 

tutkimusten mukaan olla työntekijän suoritukselle tärkeämpi tekijä, kuin siitä 

maksettava palkkio (Gavagan et al. 2010). 

 

2.4.1 Kiinteä palkka 
 

Johdon kiinteän palkan määräytymisessä käytetään erilaisia arviointimenetelmiä, 

joilla pyritään selvittämään palkattavan johtajan henkilökohtaisia ominaisuuksia ja 

osaamista. Suomessa käytetään yleisesti kolmea erilaista menetelmää arvioitaessa 

palkan suuruuteen vaikuttavia vaatimuksia. Nämä ovat HAY-, Palkkavaaka-, ja IPE-

järjestelmät. (Ikäheimo et al. 2003, 73-74)  

HAY-, Palkkavaaka-, ja IPE-järjestelmät tuottavat käyttäjilleen markkinapalkkatietoa. 

Kun työn vaativuutta tarkastellaan analyyttisesti kaikissa yrityksissä, saadaan 

tuotettua tarvittavaa palkkavertailutietoa (Hakonen et al. 2014, 85). 

Vanhin käytössä oleva työn vaativuuden arviointimenetelmä on HAY-järjestelmä, jota 

käytetään erityisesti yritysten ylimmän johdon palkkojen arvioinnissa. HAY-

järjestelmään itsessään sisältyy kolme eri arviointiosa-aluetta. Ensimmäisellä osa-

alueella tarkastellaan henkilön tietotaitoa, jolla katsotaan olevan merkitystä yrityksen 

toiminnalliseen suoriutumiseen. Toisella osa-alueella arvioidaan työn haastavuutta ja 

johtajan autonomisuutta ongelmanratkaisutilanteissa. Viimeisessä kolmannessa osa-

alueessa pohditaan johtajan toimivaltaan ja vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Näitä eri 

osa-alueita arvioimalla yrityksissä kyetään konkreettisemmin muodostamaan 

näkemys työntekijän kyvyistä suoriutua tietyssä tehtävässä. Näiden arvioiden 

seurauksena hänelle puolestaan pyritään muodostamaan arviointituloksia vastaava 

palkkataso. (Ikäheimo et al. 2003, 73-74)     
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Suomessa kehitettiin 1980-luvulla HAY- järjestelmää muokkaamalla 

Palkkavaakajärjestelmä. Palkkavaaka oli suunnattu varsinkin pienyritysten tarpeisiin. 

Kuten HAY-järjestelmä, myös Palkkavaaka koostui kolmesta eri osa-alueesta. HAY-

järjestelmän tapaan eri osa-alueilla arvioitiin erityisesti johtajien ja johdon työn 

erilaisia vaatimuksia. Palkkavaa’an osa-alueilla arvioitiin HAY-järjestelmän tapaan 

työhön tarvittavia tietotaitoa ja kokemusta, sekä niiden laaja-alaisuutta. Tämän lisäksi 

päätöksiin johtava valmistelu ja erilaisten ongelmien moninaisuus, sekä erityisesti 

toiminnan tuloksellisuuteen vaikuttava työn rooli, olivat Palkkavaa’an keskeisiä 

arviointikohteita. (Ikäheimo et al. 2003, 73-74) 

Viimeisin Suomessa yleisesti käytössä oleva työn vaativuuden arviointimenetelmä on 

IPE-järjestelmä. Tämäkin arviointimenetelmä pohjautuu toiseen aiemmin kehitettyyn 

arviointimenetelmään. IPE-järjestelmä sai alkunsa 1990-luvulla ruotsalaisen SKF–

järjestelmän pohjalta. IPE-järjestelmän mukaan keskeisiä työn vaativuustekijöitä 

olivat tulokseen vaikuttaminen, johtamisvastuu ja vuorovaikutustaidot, työn 

vastuualue ja työympäristö, työhön vaadittava pätevyys, sekä kyky ratkaista 

kohdattavia ongelmia. (Ikäheimo et al. 2003, 74) 

Näiden kolmen yleisesti käytetyn työn vaativuutta arvioivan menetelmän ohella tai 

niiden lisäksi, yrityksillä on mahdollisuus määritellä itse lisää tarpeellisiksi katsomiaan 

arviointimenetelmiä, jotka hyödyntävät kohdistetusti juuri tiettynä hetkenä ja tietyissä 

olosuhteissa tarkasteltavaa yritystä. 

 

2.4.2 Luontois- ja lisäedut 
 

Suomessa yleisesti käytetyt luontois- ja lisäedut ovat perinteisesti pohjautuneet 

lakien ja työehtosopimuksien määrittelemiin, mutta nykyään yritykset ovat alkaneet 

hyödyntää etujen käyttöä palkitsemisessa, aiempaa laaja-alaisemmin (Hakonen et al. 

2005, 140). Yrityksestä riippuen luontois- ja lisäetujen käytön laajuus vaihtelee siinä, 

kuinka laajaa osaa yrityksen henkilökuntaa niiden määritellään koskevan. Osassa 

yrityksiä luontois- ja lisäedut voivat kattaa koko yrityksen henkilökunnan, mutta usein 

osa lisäeduista kohdistetaan koskemaan ainoastaan yrityksen avainhenkilöitä. 

Varmasti yksi yleisin lisäetu josta suomalaisessa yrityksessä työskentelevät 
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työntekijät pääsevät osallisiksi, on tietyn työntekijämäärän ylittävissä yrityksissä lain 

määräämä työterveydenhuolto. Myös puhelinetu on nykyisin varsin yleinen lisäetu 

työntekijöillä, jotka tarvitsevat työssään puhelinta työasioiden hoitoon. Monilla, 

varsinkin hieman isommilla yrityksillä, on tarjota työntekijöilleen työsuhdeasuntoja, 

joissa vuokratasot ovat yleensä vapaita vuokramarkkinoita alhaisempia. Yritysten 

johdolla saattaa olla myös oikeus yrityksen tarjoamaan ilmaiseen työsuhdeasuntoon. 

Tällainen työsuhde-etu usein kirjataan myös johtajan kanssa solmittavaan 

työsopimukseen. Lisäksi yrityksen avainhenkilöillä on usein mahdollisuus 

työsuhdeautoon, ja yrityksen johdolla erikseen vielä autonkuljettajaan. 

Varsinkin yrityksen ylimmän johdon kohdalla, erilaisista luontois- ja lisäeduista 

sovitaan yleensä erikseen työsopimuksissa. Niissä voidaan määritellä lisäetuina 

muun muassa johtajien irtisanoutumis- ja irtisanomisaika. Lisäksi yritysten ylimmän 

johdon lisäetuihin liitetään usein myös kohta jossa määritellään mahdollisesta 

irtisanoutumis- tai irtisanomiskorvauksesta. 

  

2.4.3 Eläkejärjestelyt 
 

Suomessa viimeaikoina käyty keskustelu eläkeiän korottamisesta, sekä 

työntekijäpuolen sen korottamista vastustavat kannanotot, ovat jo itsessään vahva 

merkki erilaisten eläkejärjestelyiden merkityksestä ihmisten tulevaisuuden 

turvaamisessa. Yleisesti ottaen Suomessa työntekijän eläkelaki (TEL) säätelee 

työntekijöiden eläkeikää ja eläkkeen määrää. Yritysten ylimmillä johtajilla 

eläkejärjestelyt ja –sopimukset ovat siten itseoikeutetusti varsin yleisesti käytetty 

palkitsemismuoto. Yrityksen johtohenkilöille voidaan sopia työsopimukseen erikseen 

kirjattava lisäeläke sekä eläkkeellesiirtymisikä, joka saattaa poiketa yleisestä 

eläkeoikeudesta. Tällaiset lisäeläke-edut ovat tosin yritysten itsensä päätettäviä 

bonuksia, joilla ei ole tekemistä yleisten työeläkettä koskevien lainsäädösten kanssa. 

Eläkejärjestelmillä voi olla sekä yrityksen että johtajan kannalta merkittäviä etuja. 

(Ikäheimo et al. 2003, 81-82) 
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2.4.4 Tulospalkkiot 
 

Tulospalkkiot ovat yksi yleisesti käytetty johdon palkitsemismuoto. Tulospalkkaus on 

kasvattanut suosiotaan suomalaisten yritysten lisäpalkitsemismuotona jo 90-luvulta 

lähtien (Hakonen et al. 2005, 120). Yritysten näkökulmasta tulospalkkauksella on 

pyritty lisäämään palkitsemisen joustavuutta, sillä kulloinkin maksettavat palkkiot 

elävät yritysten tuloskehityksen mukana siten, että maksettavat palkkiot määräytyvät 

sen perusteella kuinka hyvin ennalta asetetut tavoitteet on saavutettu.  

Tulospalkkiojärjestelmän tarkoituksena on siis kannustaa johtajia tavoittelemaan 

heille ennalta määriteltyjä tulostavoitteita. Saavuttaessaan nämä tietyt tulostavoitteet 

johtajilla on oikeus yrityksen maksamiin lisäpalkkioihin, jotka ovat kiinteätä 

rahapalkkaa suoraan korottavia menestysbonuksia.  

Yritysten kannalta tulospalkkiojärjestelmiin liittyy useita ratkaistavia kysymyksiä, jotka 

tarjoavat tarvittavan viitekehyksen, jonka puitteissa tulospalkkiojärjestelmä lopulta 

luodaan. Yritysten haasteena on määritellä tulospalkkioiden toivotut 

ohjausvaikutukset. Johtajia pitäisi siis kyetä kannustamaan pyrkimyksissä parantaa 

jotain tiettyä yrityksen osa-aluetta, jossa onnistuminen takaisi lisäpalkkioiden 

ansaitsemisen. Tästä syystä tulospalkkiojärjestelmän piirissä työskentelevien 

johtajien tulisi aina olla tietoisia siitä miten heidän toimensa yrityksen johdossa 

lopulta vaikuttavat heidän lisäansioihinsa. Yrityksellä pitää lisäksi olla riittävät 

valmiudet näiden toimien mittaamiseen, jotta oikeudenmukainen palkitseminen olisi 

ylipäänsä mahdollista. Kyky tietyn työsuorituksen mittaamiseen ja oikeanlaiseen 

palkitsemiseen voidaan nähdä yhtenä kestävän johtajuuden periaatteena. (Bärlund & 

Perko 2013, 220) 

Tulospalkkiojärjestelmän käytöstä päätettäessä yrityksen tulisi päättää lisäksi minkä 

pituisella aikahorisontilla tulosten kehitystä tarkastellaan. Ohjausvaikutuksiltaan 

lyhyen- ja pitkän aikavälin mittarit kannustavat johtajia tekemään keskenään erilaisia 

ratkaisuja. Tämäkin seikka on tarpeellista ottaa huomioon, kun yrityksessä pyritään 

löytämään ohjausvaikutukseltaan oikeanlaista palkitsemista. Lisäksi tulospalkkioiden 

maksamisessa tulisi määritellä raja-arvot, joissa lisäpalkkiolle asetettaisiin minimi- ja 

maksimiarvot. Yrityksen etujen mukaista on joissain tilanteissa rajata tulospalkkioiden 

määrää, jotta järjestelmä ei kääntyisi itseään vastaan tilanteessa, jossa 
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tulospalkkioina maksettava rahamäärä ylittäisi yrityksen senhetkisen 

maksuvalmiuden (Ikäheimo et al. 2003, 94). 

 

2.4.5 Osakeperusteinen palkitseminen 
 

Yritysten omistajien odotukset yrityksen arvonmuodostukseen keskittyvät yleensä 

sen osakkeiden kurssikehitykseen. Usein tästä syystä pidetään hyödyllisenä johdon 

palkitsemisen määräytymistä yrityksen osakkeen markkina-arvon perusteella. 

Omistajien ja johtajien tavoitteiden ollessa samansuuntaisia, yrityksen toiminnan 

voidaan katsoa palvelevan molempien intressiryhmien etuja samanaikaisesti. Jotta 

johtajien toimet saataisiin parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan juuri osakkeiden 

arvonnousua, on johtajia ryhdytty palkitsemaan yritysten osakkeilla tai niiden 

tulevaisuuden osto-oikeuksilla, eli optioilla. Osakkeilla palkitseminen on pitkän 

aikavälin näkökulmasta ongelmallisempaa, kuin optio-oikeuksilla palkitseminen, sillä 

osakkeet voidaan helposti vaihtaa rahaksi heti kun ne on luovutettu. Optioissa on 

puolestaan kiinnitetty huomiota myös pidemmän aikavälin motivointiin, sillä optiot 

voidaan lunastaa vasta jonkin tietyn, ennalta määritetyn, aikajakson jälkeen. Optio-

oikeudessa lisäksi määritetään, jokin kohtuullisen alhainen osakkeiden tuleva 

ostohinta, joka kannustaa johtoa pyrkimyksissä nostaa yrityksen tulevaisuuden 

osakekurssia mahdollisimman korkealle. Näin optiot kannustavat johtoa keskittymään 

omistajia palvelevaan osakkeen kurssikehitykseen. Optioiden käyttö ei ole 

kuitenkaan yrityksen näkökulmasta täysin ongelmatonta, sillä osakkeen 

markkinahintaa alhaisemmalla hinnalla luovutetut osakkeet heikentävät yrityksen 

kaikkien muidenkin osakkeiden arvoa (Ikäheimo 1998). Kirjassa Halujohtaminen 

(Rope & Kettunen 2012) pohditaan palkitsemisen avulla toteutetun osakeomistuksen 

motivaatiota lisäävää vaikutusta. Heidän näkemyksensä mukaan osakeomistuksen 

merkitysestä työntekijän motivaatioon voi olla vähintään kahta mieltä. 
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3 Johdon palkitseminen suomalaisissa suuryrityksissä 
 

Johdon palkitseminen ei ole koskaan itse tarkoitus, vaan palkitsemisella pyritään 

tukemaan yrityksen tavoitteiden toteutumista, johtajien toimintaa ohjaavien 

palkitsemiskäytäntöjen avulla. Tässä kappaleessa kerrotaan suomalaisten yritysten 

toimintaa ohjaavasta hallinnointikoodista, jossa on esitetty suosituksia yritysten 

toiminnan järjestämisestä. Tutkimuksen kannalta oleellisempi osio on kuitenkin 

tämän kappaleen kymmenen suomalaisten pörssiyritysten tarkastelu, jonka 

tarkoituksena on selvittää, minkälaisia palkitsemiskäytäntöjä niissä harjoitetaan.  

 

3.1 Suomalaisten pörssiyritysten hallinnointikoodi 
 

Suomalaisissa, julkisesti noteeratuissa yrityksissä, noudatetaan 

arvopaperimarkkinayhdistyksen laatimaa hallinnointikoodia (Corporate Governance), 

ja siihen sisältyviä suosituksia yhtiön hallinnon järjestämisestä. Suositukset sisältävät 

myös yhtiön hallituksen, sen valiokuntien, toimitusjohtajan sekä yhtiön muun johdon 

palkitsemista koskevat ohjeet. Arvopaperimarkkinayhdistyksen suosituksia 

päivitetään tarpeen mukaan. Euroopan komission vuonna 2014 julkaiseman 

Corporate Governance –suosituksen myötä arvopaperimarkkinayhdistys julkaisi 

uusimmat omat suosituksensa syksyllä 2015. Vuoden 2016 alusta käyttöönotettava 

uusi hallinnointikoodi korvaa vuodelta 2010 peräisin olevan edellisen version. 

(Arvopaperimarkkinayhdistys 2015) 

 

3.2 Arvopaperimarkkinayhdistyksen suositus johdon palkitsemista 
 

Hallinnointikoodin suosituksen perusteella yhtiön hallituksen tulee perustaa erillinen 

palkitsemisvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella yhtiön toimitusjohtajaa ja 

muuta johtoa koskevia palkitsemis- ja nimitysasioita. Palkitsemisvaliokunnan 

riippumattomuuden takaamisesti, hallinnointikoodissa mainitaan, että sen jäsenistä 

enemmistön on oltava riippumattomia yhtiön muusta toiminnasta. Lisäksi yhtiön 
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toimitusjohtajan tai sen muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla 

palkitsemisvaliokunnan jäsen. (Arvopaperimarkkinayhdistys 2015) 

Yhtiön hallitukselle maksettavat palkkiot ovat yhtiökokouksen päättämiä suorituksia, 

jotka koostuvat kiinteästä vuosipalkkiosta sekä mahdollisista erillisistä 

kokouspalkkioista. Yhtiön operatiiviselle johdolle maksettavat palkkiot puolestaan 

koostuvat yleensä kiinteästä peruspalkasta, erikseen sovittavista henkilökohtaisista 

lisäeduista sekä lyhyen aikavälin tulospalkkioista, ja pitkän aikavälin 

osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä. Yhtiön hallitukselle, yhtiön osakkeina, 

maksettavien palkkioiden katsotaan parantavan hyvää hallinnointia. Hallituksen 

osakeperusteinen palkitseminen on hallinnointikoodin mukaan järjestettävä erillään 

yhtiön muun johdon palkitsemisesta, mikäli hallituksen jäsen toimii hallituksessa 

yhtiön ulkopuolisena jäsenenä. Hallitukselle maksettavien osakepalkkioiden 

maksuperuste on aina ennalta määritelty vuosipalkkio, joten yhtiön tuloksella ei ole 

vaikutusta hallitukselle maksettaviin osakkeisiin. Yhtiön operatiivisen johdon 

osakeperusteinen palkitseminen puolestaan perustuu johonkin ennalta määriteltyyn 

tavoitteeseen, jonka täyttyessä osakeperusteisia palkkioita maksetaan. 

Tulosperusteisen osakepalkitsemisjärjestelmän soveltaminen, yhtiön ulkopuolisen 

hallituksen jäsenen palkitsemisessa, nähdään heikentävän hallituksen 

valvontavelvollisuutta sekä aiheuttavan eturistiriitoja. Palkitsemisen perusteiden 

lisäksi arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodissa esitetään suositukset 

koskien palkitsemisen läpinäkyvyyttä ja raportointia. Yrityksen johdon palkitsemisen 

avoin esittäminen lisää yhtiöiden välisten palkitsemiskäytäntöjen keskinäistä 

vertailtavuutta. (Arvopaperimarkkinayhdistys 2015)  

 

3.3 Tarkasteltavat kohdeyritykset 
 

Tutkielman empiirisessä osiossa tarkastellaan kymmenen suomalaisen julkisesti 

noteeratun yrityksen julkaisemia vuosikertomuksia. Vuosikertomukset ovat, vuonna 

2015 julkaistuja, vuoden 2014 toimintaa kuvaavia tietoja. Kaikki empiirisen osion 

tiedot on kerätty tarkasteltavien yritysten omilta internet-sivuilta. Yritysten taloutta 

koskevat tiedot löytyvät yleensä yritysten verkkosivuilta kohdasta sijoittajat – 

vuosikertomukset – palkitseminen. Pörssiyrityksen julkaisevat talouttaan koskevia 
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tietoja varsin kattavasti. Taloudelliset julkaisut palvelevat yrityksen sidosryhmien 

kykyä seurata yritysten kehitystä. Vuosikertomuksissa raportoiduista, johdon 

palkitsemista koskevista, ilmoituksista kerätään tämän tutkielman tulosten kannalta 

oleellisia tietoja. Saatuja tietoja verrataan aiemmin tehtyyn johdon palkitsemista 

koskevaan teoriaan. Lisäksi tehtyjä havaintoja verrataan keskenään kaikkien 

tutkimuksessa tarkasteltavien yritysten kesken, jolloin kyetään löytämään vastauksia 

ennalta asetettuihin tutkimuskysymyksiin.  

 

Nokia Oyj 

Suomalaisessa yritysmaailmassa suurta menestystä saavuttanut, ja usean vuoden 

maailman arvokkaimpien yritysten listalla ollut Nokia, kertoo omassa vuoden 2014 

toimintakertomuksessaan, pyrkivänsä johdon palkitsemisella takaamaan, että 

Nokialla on tehokas, kansainvälisistä ammattilaisista koostuva hallitus, jonka jäsenillä 

on monipuoliset taidot ja kokemus. Nokian hallituksen jäsenten palkasta ja 

palkkioista päättää yhtiön ilmoituksen mukaan sen yhtiökokous, hallituksen 

henkilöstöpoliittinen valiokunnan ehdotuksen perusteella. Vuodelle 2015 hallituksen 

henkilöstöpoliittinen valiokunnan ehdotus yhtiökokoukselle, hallituksen jäsenten 

palkkioiksi, noudattaa valiokunnan mukaan edellisten seitsemän vuoden 

vuosipalkkioita. Palkkioiden määrittämisessä Nokia kertoo huomioivansa ja 

vertaavansa hallituksen palkkatasoja ja –kriteerejä sellaisissa globaaleissa 

vertailuyhtiöissä, jotka liikevaihdoltaan ja liiketoiminnan monimuotoisuudeltaan 

vastaavat Nokiaa. Nokian hallitukselle maksettavat palkkiot sisältävät ainoastaan 

vuosipalkkion, mutta ei erillisiä kokouspalkkioita. Nokia maksaa 40 % hallituksen 

palkkioista yhtiön osakkeina, jotka joko ostetaan markkinoilta tai luovutetaan yhtiön 

hallussa olevista omista osakkeista. Osakeisiin liittyy kuitenkin vaatimus, jonka 

mukaan ne on säilytettävä hallituksen jäsenen omistuksessa hänen hallituskautensa 

loppuun asti. Nokian johtoryhmän ulkopuolella toimivat yhtiön hallituksen jäsenet, 

eivät ole oikeutettuja yhtiön maksamiin tulospalkkioihin tai 

osakepalkitsemisjärjestelmiin osallistumiseen. 

Nokian johdon palkitseminen perustuu yhtiön vuosikertomuksen perusteella johdon 

suoritukseen kannustamiseen, oikeanlaisen osaamisen houkuttelemiseen ja 

sitouttamiseen, sekä osakkeenomistajien ja johdon intressien yhdenmukaistamiseen. 
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Lisäksi johdon palkitsemisessa pyritään varmistamaan johdon yhdenmukainen 

palkitseminen. 

Nokian johtoryhmän palkan ja palkkiot muodostuvat, toimitusjohtajan osalta, yhtiön 

hallituksen ja hallituksen riippumattomien jäsenten esittämien ja hyväksymien ehtojen 

mukaan, lisäksi ne määrittelevät toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot. Yhtiön muiden 

johtokunnan jäsenten palkat ja palkkiot sekä työsuhteiden ehdot, muodostuvat 

toimitusjohtajan esityksen perusteella, ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan 

hyväksynnällä. Nokiassa on nykyisellään luovuttu osake-optiojärjestelmistä, 

vaikkakin pitkän aikavälin osakepohjaisia palkitsemisjärjestelmiä yhtiö edelleen 

soveltaakin. Lyhyen aikavälin palkitsemisessa Nokiassa on käytössä 

tulospalkkiojärjestelmä. Johtajien tulospalkkioille on määritelty 

vähimmäissuoritustaso, tavoitesuoritustaso, sekä enimmäissuoritustaso, joiden 

tarkoituksena on viestiä johtoryhmälle selkeät tavoitteet, jotka yhtiön johto on heille 

asettanut. Toimitusjohtajan saavuttaessa hänelle määritellyt tavoitteet, voivat hänen 

ansaitsemansa palkkiot kasvaa parhaimmillaan vastaamaan 250 prosenttia hänen 

kiinteää vuosipalkkaansa. Johtoryhmän osalta enimmäispalkkion määrä on 150–200 

prosenttia työntekijän henkilökohtaisesta vuosipalkasta.  

 

Fortum Oyj 

Fortum lukeutuu yhdeksi Suomen suurimmista yrityksistä. Fortum on osaksi Suomen 

valtion omistama yritys, joten sen hallinnoinnissa noudatetaan valtionyhtiöille luotua 

omistajanohjausjärjestelmää. Fortumin toimintakertomuksen mukaan yhtiön 

palkitsemista määritettäessä huomioidaan yrityksen taloudellinen tulos ja ulkoiset 

markkinatiedot palkitsemisesta. Ulkoisia markkinatietoja tarkasteltaessa, kiinnitetään 

erityistä huomiota muun muassa vastaavissa yrityksissä ja vastaavissa tehtävissä 

toimiviin työntekijöihin. Fortumin palkitsemisperusteet, tulospalkkiotavoitteet ja 

ylimmän johdon palkitsemisesta päättää yhtiön hallitus, nimitys- ja 

palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella. Fortumin hallituksen jäsenten 

palkkioista päättää yhtiön varsinainen yhtiökokous. 

Fortum ilmoittaa vuosikertomuksessaan palkitsemisohjelmansa pyrkivän tarjoamaan 

avainhenkilöilleen kilpailukykyisen kokonaispalkan. Kilpailukykyisen palkkauksen 
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tarkoituksena on houkutella yrityksen palvelukseen osaavaa henkilökuntaa, sekä 

sitouttaa heidän yhtiön tulevaisuuden rakentamiseen. Fortumin määrittelemä 

kokonaispalkka muodostuu kilpailukykyisestä peruspalkasta, tarkoituksenmukaisista 

muista eduista, sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista. 

Kannustinohjelmat Fortumissa ovat yhtiön hallituksen haasteellisiin tavoitteisiin 

perustumia päätöksiä. Yhtiön ylimmän johdon tulospalkkiosta hallitus päättää 

etukäteen määriteltyjen ja mitattavissa olevien suoriutumis- ja tulostavoitteiden 

perusteella. Ylimmän johdon tulospalkkioiden vuonna 2014 kerrotaan riippuvan 

osaksi yhtiön kannattavuudesta ja liiketoiminnan kassavirrasta, sekä lisäksi 

divisioonakohtaisesta tuloksesta. Fortumin divisioonien johtajat ovat kaikki yhtiön 

johtokunnan jäseniä, joiden tulospalkkiot perustuvat näin ollen, sekä koko konsernin, 

että heidän johtamansa divisioonan suoriutumisen perusteella. Yhtiön ylimmälle 

johdolle on asetettu lisäksi henkilökohtaisia tavoitteita, joidenka saavuttaminen 

vaikuttaa osaltaan heidän tulospalkkioidensa kokonaismäärään. Henkilökohtaisen 

suoriutumisen perusteita yhtiössä arvioidaan vuosittain järjestettävissä tavoite- ja 

kehityskeskusteluissa. Toimitusjohtajan osalta, arvioinnin ilmoitetaan olevan 

säännöllistä, yrityksen hallituksen suorittamaa valvontaa. 

Fortumin tulospalkkiojärjestelmä on osa lyhyen aikavälin kannustimia, joihin sisältyy 

taloudellisia tavoitteita, kestävän kehityksen tavoitteiden, arvojen, sekä 

rakennemuutosten toteuttamista. Järjestelmän avulla kerrotaan pyrittävän 

varmistamaan, että yhtiön yksittäisten työntekijöiden tulostavoitteet tukevat yrityksen 

divisioonien, sekä koko konsernin tavoitteita. Lyhyen aikavälin kannustimien lisäksi 

Fortumissa seurataan pitkän aikavälin tavoitteiden toteuttamista. Yhtiön johdon 

sitouttaminen yhtiöön ja sen pitkän aikavälin tavoitteisiin pyritään saavutettavan 

kannustinjärjestelmillä, jotka perustuvat osakepohjaiseen palkitsemiseen. Fortumin 

hallitus päättää ne johtajat, joilla on oikeus osallistua osakepalkkiojärjestelmään. 

Pitkän aikavälin osakepalkitsemisohjelmat ovat Fortumissa kuusivuotisia, joka 

muodostuu kolmesta vuoden mittaisesta ansaintajaksosta, jonka aikana yhtiön 

avainhenkilöillä on mahdollisuus ansaita yhtiön osakkeita, sekä kolmen vuoden 

rajoitusjaksosta, jotka seuraavat jokaista yksittäistä ansaintajaksoa. 

Osakepalkitsemisohjelman ansaintajaksoa seuraavan rajoitusjakson aikana 

osakkeita ei saa siirtää eikä myydä. Rajoitusjakson aikana tapahtuvat osakkeen 
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arvon nousut ja laskut, yhtiö ilmoittaa kuuluvat osakkeiden omistajille, joten niistä 

koituvat riskit ja hyödyt jäävät osakkeet ansainneen työntekijän vastuulle.  

 

KONE Oyj 

KONE on yksi Suomen yrityshistoria menestystarinoista. Se on vahvasti 

perheomisteinen, mutta julkisesti noteerattu yhtiö. Peräti lähes 22 prosenttia yhtiön 

osakkeista on yhtiön hallituksen puheenjohtajan omistuksessa. Osakkeet ovat lisäksi 

yhtiön A-sarjan osakkeita, jotka oikeuttavat suurempaan ääniosuuteen yhtiön 

yhtiökokouksessa. Tästä syystä KONE ilmoittaakin vuosikertomuksessaan sen 

poikkeavan yleisestä hallinnointikoodista siltä osin, että yhtiön yksittäisen 

suuromistajan katsotaan, yhtiön julkisesti noteeratusta asemasta riippumatta, 

omaavan niin suuren yrittäjäriskin, että on perusteltua tämän toimivan, paitsi yhtiön 

hallituksen puheenjohtajana, myös yhtiön valiokuntien puheenjohtajana tai jäsenenä. 

KONE Oyj:n hallituksen jäsenten ja operatiivisen johdon palkoista ja palkkioista 

päättää yhtiön yhtiökokous. Yhtiökokous tekee päätöksensä yhtiön nimitys- ja 

palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella. Saman periaatteen perusteella 

yhtiökokous tekee valintansa yhtiön hallituksen jäsenistä. Yhtiön hallitukselle 

maksetut vuosipalkkiot suoritettiin, tarkasteltavana olevana vuonna 2014, sekä 

rahallisena korvauksena, että yhtiön osakkeina. Vuosipalkkioista 40 prosenttia 

maksettiin yhtiön osakkeina. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien kokouksista maksettiin 

niiden jäsenille, kohtuullisena pidettävä, 500 euron kokouspalkkio. 

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, sekä yhtiön johtokunta ovat 

oikeutettuja osallistumaan yhtiön tulospalkitsemisjärjestelmään. Tulospalkkioiden 

osuus on sidottu heidän henkilökohtaisiin vuosiansioihinsa siten, että hallituksen 

puheenjohtajan ja yhtiön toimitusjohtajan tulospalkkiot voivat kasvaa 

enimmäismäärältään vastaamaan heidän tulosvuotena ansaitsemiaan vuosipalkkoja. 

Yhtiön johtokunnan jäsenten tulospalkkiot voivat puolestaan kasvaa vastaamaan 50 

prosenttia heidän vuosipalkastaan. KONE oyj:n avainhenkilöt ovat lisäksi oikeutettuja 

yhtiön osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään. Avainhenkilöihin lukeutuu, yhtiön 

ilmoituksen mukaan, noin 40 ylimmän johdon työntekijää, mukaan lukien yhtiön 

johtokunta ja toimitusjohtaja. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä määräytyy 
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vuosittain liikevaihdon ja liikevoiton kasvun perusteella. Kannustinpalkkiot maksetaan 

yhtiön B-sarjan osakkeina, sekä rahana kattamaan osakkeista aiheutuneet verot ja 

veronluontoiset maksut. Osakekannustinjärjestelmään sisältyy osakkeiden sekä 

niihin liittyvien rahasuoritusten palautusvelvollisuus, mikäli työ- tai toimisuhde yhtiön 

kanssa päättyy 15 kuukauden kuluessa niiden ansaitsemisesta. Lisäksi kielto 

luovuttaa palkkioina saatuja osakkeita kattaa saman aikajakson, työsuhteen 

jatkumisesta huolimatta.  

 

YIT Oyj 

YIT:n ylimmän johdon palkoista ja palkkioista tehdään päätöksiä yhtiön hallituksessa, 

hallituksen henkilöstövaliokunnan valmistelun pohjalta. Henkilöstövaliokunta tekee 

hallitukselle esitykset yhtiön toimitusjohtajan sekä sen avainhenkilöiden palkasta ja 

palkkioista, valinnoista, sekä muista heidän työsuhteisiin kuuluvista ehdoista. 

Henkilöstövaliokunta valmisteltavien töiden listalle lukeutuu myös konsernin 

tulospalkkiosäännöt sekä muu palkitsemispolitiikka. Yhtiön hallituksen palkitsemista 

päätetään puolestaan yhtiön yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenille maksetaan 

kiinteän vuosipalkkion lisäksi korvaus jokaisesta hallituksen tai valiokunnan 

kokoukseen osallistumisesta. Hallituksen jäsenille ei yhtiön ilmoituksen mukaan 

makseta muita palkkioita tai etuuksia. 

Operatiivisen johdon palkitseminen koostuu kiinteän palkan lisäksi luontoiseduista, 

vuotuisista tulospalkkioista, sekä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä, kuten 

osakepalkitsemisesta ja eläke-eduista. Yhtiön hallitus vahvistaa puolivuosittain 

tulospalkitsemista koskevat säännöt. Tulospalkkiot perustuvat työntekijöille 

asetettuihin henkilökohtaisiin tulostavoitteisiin, sekä hänen työyksikkönsä, että koko 

konserni taloudelliseen tulokseen ja kannattavuus-, kasvu-, kehitystavoitteiden 

toteutumiseen. Vuonna 2014 alkaneen uuden avainhenkilöiden 

kannustinjärjestelmän ansaintajakson tärkeimmäksi seurattavaksi 

tulostavoitemittariksi YIT on asettanut yhtiön sijoitetun pääoman tuoton.  

Toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmän vuosittaiset tulospalkkiot on rajattu siten, että 

ne voivat vastata korkeintaan 50 – 60 prosenttia heidän vuotuista peruspalkkaansa. 

Osakepohjainen palkitseminen toimii YIT:ssä pitkän aikavälin 
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kannustinjärjestelmänä. Osakepalkitseminen on yhtiössä toteutettu kolmevuotisena 

järjestelynä, jossa jokaista vuotuista ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden 

rajoitusjakso, jonka jälkeen yhtiö luovuttaa osakkeet ne ansainneelle työntekijälleen. 

Osakkeiden luovuttamisen lisäksi yhtiö sitoutuu maksamaan osakkeita ansainneille 

työntekijöille osakkeista johtuvat verot ja veronluonteiset maksut. YIT:n 

toimintakertomuksessa korostetaan lisäksi yhtiön hallituksella olevat kaikissa 

tilanteissa oikeus työntekijöille maksettavien kannustinpalkkioiden 

kohtuullistamiseen. 

 

Kesko Oyj 

Suomen suurin osakeyhtiömuotoinen vähittäiskaupan toimija Kesko Oyj, kertoo 

vuosikertomuksessaan soveltavansa yhtiön ylimmän johdon palkitsemisessa useita 

rinnakkaisia palkitsemismuotoja. Yhtiön hallituksen sekä sen valiokuntien osalta 

palkkiot perustuvat varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiin. Keskon hallituksen ja sen 

valiokuntien jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Hallituksen jäsenet eivät 

ole oikeutettuja osallistumaan yhtiön muihin palkitsemisjärjestelmiin. Keskon hallitus 

käyttää yhtiössä päätäntävaltaa, palkitsemisvaliokunnan esitysten perusteella, 

päätettäessä yhtiön pääjohtajan sekä liiketoiminta-alueista vastaavien 

konsernijohtoryhmän jäsenten henkilökohtaisesta palkkauksesta, muista 

taloudellisista eduista sekä tulospalkkiojärjestelmän perusteista ja maksettavista 

tulospalkkioista. Konsernijohtoryhmän jäsenet, joilla ei ole vastattavanaan omaa 

liiketoiminta-aluetta, kuuluvat yhtiön pääjohtajan palkitsemispäätösten alaisuuteen. 

Heidän osaltaan yhtiön pääjohtaja vastaa heidän palkkauksestaan sekä muista 

taloudellisista eduista, hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan 

valtuuttamissa rajoissa. 

Yhtiön pääjohtajan ja sen konserniryhmän muiden jäsenten palkitseminen koostuu 

kiinteästä kuukausipalkasta, luontoiseduista, sekä lyhyen ja pitkän aikavälin 

kannustinjärjestelmistä. Lyhyen aikavälin palkitseminen muodostuu vuosittain 

päätettävän tulospalkkiokriteerien perusteella määräytyvästä tulospalkkiosta. 

Pidemmän aikavälin palkitsemista varten yhtiö hyödyntää osakepohjaista 

palkkiojärjestelmää. Keskon pääjohtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän 

tulospalkkio voi enimmillään nousta vastaamaan hänen 8 kuukauden vastaavaa 
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rahapalkkaansa ilman luontoisetuja. Konsernin johtoryhmän muiden jäsenten osalta 

vuosittainen tulospalkkio voi kohota korkeintaan heidän 4 – 5 kuukautta vastaavan 

kuukausipalkansa suuruiseksi. Yhtiön viimeisimmän toimintakertomuksen mukaan 

tulospalkkion määräytymiseen yhtiössä vaikuttavia kriteerejä olivat konsernin 

liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja veroja, johtajien omien vastuualueiden 

liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja veroja ja myynti- ja markkinointiosuusmittarit 

sekä heidän yksilöllisten tavoitteiden täyttyminen. Näiden lisäksi heidän esimiestensä 

kokonaisarviointi huomioidaan tulospalkkion määräytymisessä.   

Pitkän aikavälin palkitsemismuotona Keskossa käytetään osakepalkkiojärjestelmää. 

Osakepalkkiojärjestelmän tarkoitukseksi yhtiö ilmoittaa sen liiketoiminnan 

edistämisen, sekä yhtiön arvon kasvattamisen, yhdistämällä sen osakkeenomistajien 

ja johtoon kuuluvien työntekijöiden henkilökohtaiset tavoitteet. Tarkasteluajankohtana 

Keskolla on käynnissä kolmevuotinen osakepalkkiojärjestelmä, joka on jaettu 

kolmeen yhden vuoden mittaiseen ansaintajaksoon. Yhtiön hallitus määrittelee 

kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja kohderyhmän, joille palkkiot maksetaan, 

ansaintavaliokunnan esityksen perusteella. Osakkeiden jokaista vuoden mittaista 

ansaintajaksoa seuraa lisäksi kolmevuotinen sitouttamisjakso, jonka aikana 

osakkeita ei saa luovuttaa edelleen. Sitouttamisjakson kuluessa yhtiön palveluksen 

jättäneiden, tai heidän työsuhteen päättymisestä sen aikana päätettyjen, 

työntekijöiden on palautettava ansaitsemansa osakkeet takaisin, riippumatta 

työsuhteen päättymiseen johtuneesta osapuolesta. Keskon 

osakepalkitsemisjärjestelmässä ei ole määritelty ehtoja, jotka voisivat rajoittaa niitä 

ansainneiden saajien niistä saatavien tulojen määrää. Järjestelmään on kirjattu 

ainoastaan rajoitus, jonka mukaan jokaista kolmevuotista ansaintajaksoa kohden 

voidaan osakepalkkiojärjestelmään luovuttaa yhteensä enintään 600 000 yhtiön 

hallussa olevaa osaketta. 

 

Neste Oil Oyj 

Neste Oil raportoi tarkastelevansa yhtiön palkitsemisperiaatteita tarpeen mukaan, 

jonka he arvioivat olevan noin kaksi vuotta. Yhtiön hallitus vahvistaa valiokunnan 

suosituksen pohjalta suorituskykyyn ja palkitsemiseen liittyvät periaatteet. Yhtiön 

näkökulmasta näiden periaatteiden katsotaan olevan koko konsernin 
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palkitsemisohjelmien taustalla, ja niiden nähdään perustuvan oikeudenmukaisuuteen 

sekä hyvästä suorituksesta palkitsemiseen. Toimintakertomuksessaan Neste Oil 

painottaa sen palkitsemisen perustuvan neljään periaatteeseen, jotka ovat strategian 

toteutumisen varmistaminen, suorituskyvyn ja arvojen mukaisen toiminnan 

varmistaminen, yksilöiden ja tiimien vastuuntunnon korostaminen, sekä 

oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys. 

Neste Oilin hallitus määrittelee yhtiön johdon ja sen johtoryhmän palkkiot, henkilöstö- 

ja palkitsemisvaliokunnan valmistelun pohjalta. Palkkioita määriteltäessä yhtiö katsoo 

tärkeäksi, että niiden taso riittää takaamaan yhtiön kilpailukyvyn avainhenkilöiden 

palkkaamiseen ja sitouttamiseen. Lisäksi palkkaamisen katsotaan takaavan riittävän 

ohjausvaikutuksen, jotta yhtiön operatiivinen johto olisi motivoitunut yhtiön 

taloudellisen tavoitteiden saavuttamiseen. 

Yhtiön johdon ja sen johtoryhmän jäsenten palkkaus ja palkkiot muodostuvat 

kiinteästä peruspalkasta, luontoiseduista, lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä 

sekä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä 

sisältää vuosittaisten mitattavia taloudellisia sekä muita kuin taloudellisesti mitattavia 

tavoitteita, joiden perusteella tulospalkkiot määräytyy. Vuotuisen tulospalkkion 

enimmäismäärä on 40 prosenttia työntekijän palkasta. Yhtiön toimitusjohtajan osalta 

taloudellisten mittareiden painotus kokonaisarvioinnissa oli 85 prosenttia ja muiden 

kuin taloudellisten mittareiden osuus 15 prosenttia. Yhtiön johtoryhmän jäsenistä 

puolestaan he, joilla oli vastattavanaan jokin liiketoiminta-alue tai yhteisen toiminnan 

tulos, arvioitiin 50 prosentin perusteella koko konsernin tavoitteiden, 40 prosenttia 

liiketoimintayksikön tai toiminnon tavoitteiden ja 10 prosenttia tiimin tai 

henkilökohtaisten tavoitteiden perusteella.  

Yhtiön pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä perustuu taloudellisten, ja osakekurssiin 

liittyvien, kolmivuotistavoitteiden saavuttamiseen. Neste Oilin parhaillaan käynnissä 

olevan kannustinjärjestelmän perusteella 75 prosenttia tavoitteista kohdistuu yhtiön 

taloudellisiin tavoitteisiin ja 25 prosenttia osakekurssiin kohdistuviin odotuksiin. Pitkän 

aikavälin kannustinjärjestelmä on osakepohjainen, ja palkkio maksetaan yhdessä 

erässä kolmen vuoden kuluttua sen ansaitsemisesta, osin osakkeina ja osin 

käteisenä. Käteisenä maksettava osan tarkoituksena on kattaa osakkeiden 

vastaanottamisesta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Toimitusjohtajan 
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osalta palkkion vaihteluväli on 0 – 100 prosenttia vuosipalkasta, ja konsernin 

johtoryhmän jäsenten 0 - 80 prosenttia vuosipalkasta. Yhtiön johtajille yhden vuoden 

aikana myöntämien lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkioiden kokonaissumman 

ylittäessä 120 prosenttia vuosipalkasta, osakepalkkiota leikataan kyseisen rajan 

ylittävä määrä.  

 

UPM Oyj 

Yhtiön yhtiökokous päättää, hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan 

valmistelun perusteella, yhtiön hallituksen jäsenten taloudellisista eduista. Vuonna 

2014 hallitukselle maksettavat vuosipalkkiot katetiin 40 prosentin osalta yhtiön 

osakkeilla ja 60 prosenttia palkkioista maksettiin rahana osakkeiden 

vastaanottamisesta koituneiden verojen kattamiseksi. Hallituksen jäsenten 

vuosipalkkioiden kerrotaan säilyneen ennallaan vuodesta 2007. Hallituksen tai sen 

valiokuntien jäsenet eivät ole yhtiön ilmoituksen mukaan oikeutettuja saamaan 

mitään muita taloudellisia etuja. 

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta, palkitsemisvaliokunnan 

ehdotuksen perusteella. Toimitusjohtajan tehtävänä on puolestaan esittää 

palkitsemisvaliokunnalle ehdotus yhtiön johtajiston palkitsemisesta. Toimitusjohtajan 

esityksen perusteella palkitsemisvaliokunta valmistelee ehdotuksen yhtiön hallituksen 

päätettäväksi.  

Toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitseminen koostuu useasta erilaisesta 

palkitsemiskomponentista. Kokonaispalkitsemisen pohjana on peruspalkka ja 

yksilölliset etuudet. Lisäksi yhtiössä toteutetaan lyhyen ja pitkän aikavälin 

kannustinjärjestelmiä. Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiojärjestelmä muodostuu 

palkkio-ohjelmasta, joka määräytyy ennalta päätettyjen taloudellisten ja 

työturvallisuuden parantamiseen liittyvien, sekä johtajien henkilökohtaisten, 

tavoitteiden saavuttamiseen. Taloudellisten tavoitteiden, joista merkittävimmiksi yhtiö 

mainitsee EBITDA:n ja rahavirran, painoarvo lyhyen aikavälin kannustinohjelmassa 

on 70 prosenttia kokonaisuudesta ja ei-taloudellisten, työturvallisuuden 

parantamiseen liittyvien tavoitteiden, 30 prosenttia. 
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UPM:n pitkän aikavälin kannustinpalkkiojärjestelmä koostuu 

osakepalkkiojärjestelmästä, joka perustuu yhtiön tuloksen muodostumiseen. 

Tulosperusteinen osakepalkkiojärjestelmä on kolmevuotinen ja osakkeet luovutetaan 

jokaisen kolmevuotisen ansaintajakson päätteeksi. Pitkän aikavälin 

kannustinjärjestelmän perusteella luovutettavien osakkeiden määrä määräytyy joko 

konsernin tuloskehitykseen tai osakkeen kokonaistuoton kehitykseen kolmen vuoden 

ansaintajakson aikana. Yhtiön viimeisimmät pitkän aikavälin palkitsemiset ovat 

määräytyneet kokonaisuudessaan osakkeen kokonaistuoton perusteella. 

 

Lemminkäinen Oyj 

Yhtiön yhtiökokous valitsee vuosittain sen hallituksen jäsenet, ja päättä heidän 

palkkioistaan. Yhtiön ilmoituksen mukaan hallituksen jäsenten vuosipalkkiot 

maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenille 

maksettiin erilliset kokouspalkkiot. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön 

osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piiriin. Lemminkäisen hallitus päättää 

toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän palkitsemisesta, henkilöstövaliokunnan 

esityksen pohjalta. Kokonaispalkitseminen koostuu peruspalkasta ja luontoiseduista 

sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Yhtiön hallitus päättää 

vuosittain johdon lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisen mittareista ja niitä 

koskevista tavoitearvoista. Yhtiön mukaan palkitsemisella pyritään tukemaan sen 

strategisten tavoitteiden saavuttamista. 

Lemminkäisen lyhyen aikavälin palkitseminen perustuu vuosittain maksettavaan 

tulospalkkioon, jonka suuruus riippuu jokaisen vuoden alussa määriteltyjen 

tavoitearvojen saavuttamiseen. Vuoden 2014 osalta yhtiö ilmoittaa tulospalkkioiden 

määräytyneen taloudellisiin sekä laadullisiin tavoitteisiin. Taloudellisia tavoitteita 

olivat konsernin liikevoitto ja sijoitetun pääoman tuotto. Ei-taloudellisista tavoitteista 

mainittiin puolestaan asiakastyytyväisyys ja toiminnan tehostaminen. Lisäksi 

johtoryhmän jäsenten, jotka toimivat yhtiön jonkin toimialan johtajana, tulospalkkioihin 

vaikuttivat heidän johtamiensa toimialojen liikevoitto ja sidotun pääoman tuotto. 

Toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä oli 80 prosenttia ja johtoryhmän 

muiden jäsenten 60 prosenttia heidän vuosittaisesta rahapalkastaan. 
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Lemminkäisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä on osakepohjainen järjestely, 

joka koostuu suoriteperusteisen palkkion lisäksi ehdollisesta palkkiosta. 

Suoriteperusteinen palkkio perustuu yhtiön hallituksen määrittelemien vuotuisten 

ansaintakriteereihin, ja se maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana. Rahana 

maksettavan osuuden tarkoituksena on kattaa osakkeista koituvat verot ja 

veronluoteiset maksut. Yhtiön suoriteperusteinen palkkiojärjestelmä koostuu vuoden 

mittaisesta ansaintajaksosta sekä kahden vuoden pituisesta sitouttamisjaksosta, 

jonka aikana osakkeet on säilytettävä ne ansainneen työntekijän hallinnassa. Lisäksi 

yhtiön toimitusjohtajan ja sen johtoryhmän on säilytettävä puolet ansaitsemistaan 

osakkeista kahden vuoden ajan sitouttamisjakson päätyttyä. Pitkän aikavälin 

kannustinjärjestelmän toinen osa, eli ehdollinen palkkio, tähtää yhtiön 

avainhenkilöiden osakeomistuksen vahvistamiseen. Ehdollinen palkkio edellyttää, 

että siihen oikeutettu työntekijä omistaa ennalta määrätyn määrän yhtiön osakkeita, 

ennalta määrättyyn päivään mennessä. Näiden ehtojen täyttyessä yhtiö sitoutuu 

palkitsemaan työntekijää luovuttamalla yhden lisäosakkeen jokaista omistettua 

osaketta vastaan.  

 

Metso Oyj 

Metson yhtiökokous päättää vuosittain sen hallituksen jäsenille maksettavista 

palkkioista. Palkkioiden saannin edellytykseksi yhtiön yhtiökokous on päättänyt, että 

hallituksen jäsenten täytyy hankkia 40 prosentilla vuosipalkkiostaan yhtiön osakkeita, 

markkinahintaan, kahden viikon kuluessa yhtiön ensimmäisen osavuosikatsauksen 

julkistamisesta. Kiinteiden vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 

erillisiä kokouspalkkioita heidän asuinpaikkansa perusteella. Hallituksen jäsenten 

asuinpaikat on jaoteltu kolmeen alueeseen, pohjoismaihin, Eurooppaan sekä 

Euroopan ulkopuolisiin alueisiin. Kokouspalkkioita maksetaan siten, että 

pohjoismaissa asuvat hallituksen jäsenet ansaitsevat pienimmän kokouspalkkion ja 

Euroopan ulkopuolella asuvat suurimman. Metson hallituksen jäsenet eivät kuulu 

yhtiön kannustinjärjestelmien piiriin. 

Metson toimitusjohtaja sekä johtoryhmä kuuluvat yhtiön kannustinjärjestelmän piiriin. 

Metson hallitus vahvistaa vuosittain palkitsemiskriteerit, joiden perusteella palkkiot 

maksetaan. Yhtiön johdon kannustinjärjestelmiin kuuluvat vuosittain maksettavat 
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tulospalkkiot, suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä sekä ehdollinen 

osakepalkkio. Tulospalkkion kerrotaan perustuvan ennalta määrätyille taloudellisille 

tavoitteille, kuten EBITDA ja kassavirta. Saavutettuja tavoitteita tarkastellaan, sekä 

koko konsernin, että myös yksittäisten liiketoiminta-alueiden tasolla. 

Osakepohjaisella kannustinjärjestelmällä yhtiö kertoo tavoittelevansa johdon 

sitouttamista yhtiöön. Osakepalkkiojärjestelmä on yhtiön uusimman päätöksen 

perusteella kolmevuotinen ja jokaisen kolmevuotisen ansaintakauden alkamisesta 

päätetään vuosittain. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerit 

määräytyvät aina päätettäessä uuden ohjelman aloittamisesta. Parhaillaan käynnissä 

olevaan ohjelmaan arviointikriteerinä sovelletaan yhtiön osakkeen kokonaistuoton 

kehittymistä. Osakepalkkiot maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana. Rahasuorituksen 

tarkoituksena on kattaa osakkeiden vastaanottamisesta aiheutuvat verot ja 

veronluonteiset maksut. Yhtiön osakepalkkiojärjestelmä on rajattu siten, että sen 

perusteella maksettaville osakkeille on asetettu vuotuinen enimmäismäärä.  

 

Konecranes Oyj 

Yhtiön vuosikertomuksen mukaan sen työntekijöiden palkitseminen perustuu 

tarkoitukseen motivoida ja sitouttaa henkilöstöä Konecranes-konsernin tavoitteisiin. 

Lisäksi palkitsemisella pyritään myötävaikuttamaan omistaja-arvon kasvattamiseen. 

Yhtiökokous päättää yhtiön hallitukselle maksettavista vuosipalkkioista. Puolet 

maksettavista palkkiosta katetaan yhtiön osakkeilla. Hallituksen palkkiot voidaan 

poikkeustilanteissa kattaa myös rahallisena korvauksena, mikäli osakkeilla tehtävä 

suoritus ei yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä riippuvasta syystä ole mahdollista. 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta arvioi toimitusjohtajan suorituksen, jonka 

perusteella yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisesta. 

Toimitusjohtajan vastuulla on päättää yhtiön muun johtoryhmän palkat ja palkkiot, 

nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan arvioinnin ja valmistelun pohjalta. Yhtiön johdon 

kokonaispalkitseminen koostuu peruspalkasta, luontoiseduista, tulospalkkiosta sekä 

pitkän aikavälin suoriteperusteisesta palkkiosta. Tulospalkkiokriteerien mainitaan 

vaihtelevan, mutta sisältävän kuitenkin joitain osia konsernin avainalueista kuten, 

turvallisuus, asiakkaat, henkilöstö, kasvu ja kannattavuus. Palkkioita maksetaan 

johtajan henkilökohtaisen suorituksen perusteella, sekä konsernin tuloksen ja kunkin 
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johtajan vastuualueeseen kuuluvan yksikön tuloksen perusteella. Tulospalkkion 

määrä on enimmillään 50 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Pitkän aikavälin 

palkitsemisessa on luovuttu optio-ohjelmista ja siirrytty osakepohjaiseen 

palkitsemisjärjestelmään. Osakepalkitsemisohjelmat ovat kerrallaan kolmen vuoden 

mittaisia, ja niiden ansaintakriteereinä käytetään yhtiön kumulatiivista osakekohtaista 

tulosta. Parhaillaan käynnissä olevassa ansaintajaksossa on määriteltynä vuotuiset 

enimmäispalkkiomäärät, joka rajaa palkkioina ansaittavien osakkeiden määrän. 

Osakepalkkiojärjestelmä kautta ansaittujen osakkeiden osalta yhtiö määrää, että 

niistä puolet on säilytettävä osakkeet ansainneen henkilön omistuksessa, kunnes 

niiden arvo vastaa henkilön kiinteän vuosipalkan määrää. Yhtiöllä on lisäksi 

käynnissä osakesäästöohjelma, jossa työntekijä voi ostaa kuukausittain viittä 

prosenttia bruttopalkkaansa vastaavalla summalla yhtiön osakkeita ja ansaita 

jokaista kahta omistamaansa säästöosaketta vastaa yhden yhtiön luovuttaman 

palkkio-osakkeen, kun osakkeet ovat olleet työntekijän omistuksessa ennalta 

asetetun määräajan. 
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4 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia suomalaisissa pörssiyrityksissä 

käytettäviä ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmiä. Tutkimuksessa tarkasteltiin 

kymmentä suuryritystä, ja niiden vuosikertomuksissaan raportoimaa palkitsemista. 

Yritysten raportointia määrittelee arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisema 

hallinnointikoodi, jossa esitetään suosituksia yritysten toiminnan järjestämisestä. 

Tarkasteltujen yritysten vuosikertomuksissa korostetaan johdon palkitsemisella 

pyrittävän aikaansaamaan johdon samansuuntaisia tavoitteita yrityksen omistajien 

kanssa. Palkitsemisen katsotaan tukevan tätä tavoitetta kaikkein parhaimmalla 

tavalla. Omistaja-arvon kehitystä kerrotaan seurattavan jatkuvasti, jotta 

palkitsemisella tavoiteltua vaikutusta johdon toimintaa pystytään arvioimaan. Mikäli 

vaikutukset eivät ole tarkoitetun mukaisia, yritysten palkitsemiskäytäntöjä 

tarkastetaan tarpeen niin vaatiessa. Arvopaperimarkkinayhdistyksen 

hallinnointikoodiin pohjautuen, kaikissa tarkasteltavissa yrityksissä, ylimmän johdon, 

pois lukien yhtiön hallitus, palkitsemisesta päättää erillinen palkitsemisvaliokunta. 

Yritysten hallitusten palkkiosta päätetään puolestaan yritysten vuosikokouksissa. 

Hallitusten jäsenet eivät myöskään ole oikeutettuja osallistumaan yritysten tuloksiin 

pohjautuviin kannustinjärjestelmiin. 

Tarkastelun kohteena olleiden yritysten yleisimpiä palkitsemismuotoja, kiinteän 

palkan lisäksi, ovat erilaiset lisäedut, tulospalkkiojärjestelmät, sekä osakepohjaiset 

kannustinjärjestelmät. Tulospalkkiojärjestelmät ovat lyhyen aikavälin palkitsemisessa 

käytössä kaikissa tarkasteltavissa yrityksissä. Tulospalkkiot maksetaan ne 

ansainneille työntekijöille joko rahallisena korvauksena tai yhtiön osakkeina. Pitkän 

aikavälin kannustinpalkkiot ovat osakepohjaisia järjestelmiä, joiden tarkoitus on, 

ohjausvaikutuksen lisäksi, sitouttaa yhtiön avainhenkilöitä pitkäaikaiseen 

työsuhteeseen yrityksen kanssa.  Lisäksi lisäetujen laaja kirjo antaa yrityksille useita 

toisistaan poikkeavia palkitsemismahdollisuuksia. Yritykset ilmoittavat optio-

ohjelmistaan varsin vaihtelevasti. Joillakin yrityksillä on vielä käynnissä olevia optio-

ohjelmia, mutta uusien optio-ohjelmien osalta niiden käytöstä on pääsääntöisesti 

luovuttu. Optio-ohjelmat on yrityksissä korvattu pitkän aikavälin osakepohjaisilla 

kannustinohjelmilla. Tutkimuksen tulokset vastaavat päämies-agentti ongelmassa 
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kuvattua teoriaa. Yritysten pääasiallinen tarkoitus johdon palkitsemisessa näyttää 

tähtäävän yrityksen johtajien ja omistajien tavoitteiden yhdenmukaistamiseen.  

Vaikka yritysten palkitsemismuodot muistuttavatkin toisiaan, on yritysten välillä 

havaittavissa eroja palkitsemista määrittelevien mittareiden osalta. Kaikki yritykset 

pyrkivät johdon palkitsemisella vaikuttamaan johdon ja omistajien väliseen 

eturistiriitaan, mutta jokaisella yrityksellä on omat mittarinsa, joiden perusteella 

maksettavat palkkiot määräytyvät. Käytettävät tavoitemittarit ovat joko taloudellisiin 

tavoitteisiin sidottuja, tai sitten ne mittaavat jonkin ennalta määritellyn ei-taloudellisen, 

laadullisen mittarin, kautta saatuja tuloksia. Yritysten käyttämien tavoitemittareiden 

painoarvo on selkeästi taloudellisissa tavoitteiden mittaamisessa. Liikevaihdon 

kehittyminen on varsin usein yritysten mielenkiinnon kohteena, kun taloudellista 

kehitystä ja sen kautta johdon palkitsemista määritellään. Muita seurattavia mittareita 

ovat esimerkiksi yhtiön osakkeen tuotto ja sen arvon kehitys. Laadullisten mittareiden 

osalta muun muassa työturvallisuus nousee yhdeksi seuratuimmista tavoitteista. 

Kannustinten ansaitsemiselle on yleensä asetettu jokin tavoitetaso, jonka 

saavuttaminen takaa johtajalle ennalta määritellyn tavoitepalkkion. Lisäksi 

kannustimille on asetettu enimmäismäärä, jonka saavuttamisen jälkeen 

lisäpalkkioiden ansaitseminen ei ole enää mahdollista. Yritysten lyhyen aikavälin 

palkitsemisessa käyttämien tulospalkkioiden kohdalla, tavoite- ja enimmäistasot ovat 

prosenttiosuuksia, ja ne ovat yleensä sidottuja palkkiot ansainneen johtajan kiinteään 

vuosipalkkaan. Ilmoitetut prosenttiosuudet vaihtelevat yleisesti muutamasta 

kymmenestä prosentista jopa 250 prosenttiin vuosipalkasta. Pitkän aikavälin 

kannustinpalkkiot ovat pääasiassa osakepohjaisia järjestelyitä, joissa kannustimet 

ansainneelle johtajalle maksetaan palkkioita yrityksen osakkeina. Osakkeisiin liittyy 

lisäksi sitouttamisjakso, jonka aikana palkkioina saatuja osakkeita on säilytettävä ne 

ansainneen henkilön omistuksessa. Sitouttamisjakson tarkoituksena on sitouttaa 

yrityksen avainhenkilöitä yrityksen palvelukseen siten, että osakepalkkioiden 

maksamisesta luovutaan, mikäli ne ansainneen työntekijän työsuhde loppuu 

sitoutusjakson aikana. Sitoutusjaksot ovat yrityksissä yleisesti muutaman vuoden 

mittaisia.  

Tehty tutkimus antaa tutkituissa yrityksissä käytetyistä palkitsemis- ja 

kannustinmenetelmistä varsin yhtenäisen kuvan. Jatkotutkimuksena olisi 
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mielenkiintoista selvittää kuinka hyvin palkitsemisjärjestelmät toimivat yrityksen 

tuloksen kasvattamisessa. Tutkimuksessa voisi selvittää onko palkitsemisella ja 

yrityksen parantuneella tuloksella havaittavaa yhteyttä.  
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