
1.a . Arctia Shipping Oy 

1.b. Valtion omistus- ja ääniosuus 100% 

2. Yhtiön toimialana on jäänmurtopalvelujen, monitoimialusten erikoispalvelujen ja 

yhteysalusliikennepalvelujen tuottaminen sekä muu vesiliikennettä palveleva toiminta Suomessa ja 

ulkomailla. Lisäksi osakeyhtiö harjoittaa alusten hoitopalvelu- ja rahtaustoimintaa kotimaassa ja ulkomailla. 

3. omana tiedostona 

4. JOHDON HENKILÖKOHTAISET TAVOITTEET JA TULOSPALKKIO 2012  
 
 
Tavoite ja perusteet 
 
Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteena on yhtiön avainhenkilöstön sitouttaminen 
yhtiön tuloskunnon kehittämiseksi ja yhtiön palkitsemismallin modernisointi 
vastaamaan vertailukelpoisessa liikkeenjohdollisessa asemassa toimiviin 
henkilöiden yleisesti sovellettavia palkitsemismalleja. 
 
Malli on voimassaolevan valtionyhtiöiden palkitsemisohjeen (Talouspoliittisen 
ministerivaliokunnan kannanotto 8.9.2009) mukainen, ns STI (Short Term Incentive) 
– järjestelmä. Kokemusten perusteella voidaan jatkossa tarkastella 
palkitsemisjärjestelmien laajentamista ja esimerkiksi pidempiaikaisen 
palkitsemisjärjestelmän käyttöönottoa. 
 
 
Tulospalkkiojärjestelmän rakenne 
 
Tulospalkkiojärjestelmä tilikaudella 2012 koskee toimitusjohtajaa, yhtiön 
johtoryhmää ja toimitusjohtajalle raportoivia avainhenkilöitä seuraavasti: 
 
Positio    Maksimipalkkio       Hlömäärä 
Toimitusjohtaja   4 kk   (1) 
Johtoryhmän jäsen   2kk   (7) 
Toimitusjohtajalle raportoiva muu avainhenkilö 1-2kk   (1-3) 
 
Tulospalkkio sidotaan strategian ja budjetin pohjalta määriteltyihin liiketoiminnallisiin 
tavoitteisiin (tilikaudella 2012 ebit, 70% palkkio-osuus) sekä näistä johdettuihin 
henkilökohtaisiin avaintavoitteisiin (3 kpl, 30% palkkio-osuus). 
 
Palkkion laskentaperusteena on tilikauden aikaisen kuukausiansion rahapalkka-
osuus so. kuukausiansio vähennettynä luontaiseduilla. Mikäli ko. ansio muuttuu 
tilikauden aikana, lasketaan palkitsemissumman perusteena oleva kuukausipalkka 
vuoden rahapalkan kokonaiskertymästä jaettuna 12:lla. 
 
Henkilökohtaisten avaintavoitteiden toteutuminen tarkastellaan ns on/off - 
periaatteella. 
 
Palkkio maksetaan, kun konsernin liikevoitto (EBIT) on positiivinen. Tappiollisen 
tilinpäätöksen toteutuessa palkkiota ei makseta miltään osin. 
 
 

  



Järjestelmän piiriin voi tulla myös tilikauden kestäessä esim. uuden henkilön 
tullessa palvelukseen tai aiemmassa palvelussuhteessa olleen henkilön aloittaessa 
järjestelmän piiriin kuuluvassa tehtävässä silloin kun tilikautta on jäljellä vähintään 
neljä (4) kuukautta. Tällöin palkkio maksetaan toteutuneen palvelusajan suhteessa 
koko tilikauteen. 
 
Tavoitteiden toteutuminen tarkastellaan Q1/2013 aikana. Oikeus tulospalkkioon 
syntyy, kun tilinpäätös on vahvistettu, henkilökohtaisten tavoitteiden toteutuminen 
tarkasteltu esimiehen ja hänen esimiehen kanssa ja Arctia-konsernin hallitus on 
määrännyt palkkion maksettavaksi. Palkkio maksetaan tilinpäätöksen 
vahvistamisesta riippuen joko maalis- tai huhtikuun palkanmaksun yhteydessä, jollei 
hallitus päätä toisin. Tulospalkkion maksamisen edellytyksenä on, että henkilö on 
toistaiseksi voimassaolevassa palvelussuhteessa Arctiaan eikä ole irtisanoutunut 
taikka irtisanomisajalla maksuhetkellä. 
 
Mikäli järjestelmän piiriin kuuluvan henkilön palvelussuhde puretaan tai irtisanotaan 
laiminlyönnin, rikkomuksen, tai muun vastaavan syyn johdosta ennen maksun 
täytäntöönpanoa, ei palkkiota makseta. 
 
Mikäli järjestelmän piirissä oleva henkilö jää eläkkeelle, kuolee tai tulee 
työkyvyttömäksi taikka irtisanotaan (taikka johtajasopimus irtisanotaan) muun kuin 
edellä mainitun syyn takia, maksetaan tulospalkkiota työssäoloaikaan suhteutettuna 
(esim. 8 kk:n työskentelystä 8/12 vuositason tulospalkkiosta), jos palvelus on 
jatkunut tilikaudella vähintään neljä (4) kuukautta.    
 
Mikäli henkilö siirtyy kesken tilikauden toiseen tehtävään, lasketaan tulospalkkio 
molemmista, tai jommastakummasta toimesta (mikäli toinen tehtävä ei ole 
järjestelmän piirissä) tehtävien palvelusajan suhteessa. Tällöin tulospalkkioon 
oikeuttavassa tehtävässä tulee palvella vähintään neljä (4) kuukautta. 
 
Mahdolliset muutokset konsernirakenteessa tarkastelujaksolla huomioidaan 
tulospalkkion perusteiden määrittelyssä. Tällainen muutos voi olla esimerkiksi jonkin 
liiketoiminnan myynti tai lopettaminen, konsolidoinnit, fuusiot tai muut 
yritysjärjestelyt. 
 
Edelläkuvatun järjestelmän lisäksi poikkeuksellisen ansiokkaasta työsuoritteesta 
hallitus voi toimitusjohtajan esityksestä päättää erillisestä tulospalkkiosta, joka voi 
olla suuruudeltaan enintään ko. henkilön tämän järjestelmän mukaisen palkkion 
suuruinen.  
 
Järjestelmän toimivuus ja mahdollinen laajentaminen tarkastellaan Q1 / 2013 
aikana. 
 
Arctia-konsernin hallitus voi tehdä näihin ohjeisiin muutoksia tai päättää järjestelmän 
käytöstä poistamisesta milloin tahansa. 

  



 

 
Konsernitavoitteet 
 

Konsernin liikevoitto; 70 % osuus  
  
 
  70% 
 
 
  
 
 
  35%  
  
  
 
 
   
B - 1 m€ B               B+1 m€            B+2 m€ 
 
 

 
 
 

                        Henkilökohtaiset avaintavoitteet  
 

 30% osuus  
 
 Tavoite  Painotus - % 
 
 1) Sovitaan  Sovitaan 
 2)    --”--    --”-- 

 3)    –”--    --”— 

 

5.a Tero Vauraste 

5.b Palkka 215 825,20 

     Vuosibonus viime vuodelta 64 200,00 

Toimitusjohtajan palkka on kokonaispalkka joka sisältää auto- ja puheliedun 

F) Muu johto palkat 373 180,50€ 

g) Toimitusjohtajan eläkkeelle siirtymisikä on 63 vuotta 

Eläke-etuus on järjestetty lakisääteisellä Tyel-eläkemaksulla 

H) Irtisanomisaika on 6 kuukautta jonka lisäksi hän on oikeutettu 6 kuukauden palkkaan 

 



 

6. Hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala 

Jäsenet 2012: Heli Lehtonen, Mika Mäkilä, Päivi Söderholm, Maire Laitinen, Antti Pankakoski 

6.b Palkkioiden määräytymisperusteet-> Yhtiökokouspöytäkirja omana tiedostona 

 

7. ei ole 

 

8. Ei ole 

  

 

 


