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Fingrid Oyj:n palkitsemistiedot  

1  a) Fingrid Oyj b) 53,1 

2  Toimiala: 

Yhtiön toimiala on harjoittaa sähkön suurvoimansiirtopalvelujen myyntiliiketoimintaa ja 
huolehtia sähkömarkkinalain tarkoittamasta järjestelmävastuusta joko itse tai kokonaan 
omistamansa tytäryhtiön kautta. Tässä tarkoituksessa yhtiö voi suunnitella, rakennuttaa, 
omistaa, hallita, käyttää ja ylläpitää suurvoimansiirtolaitteistoja ja vuokrata niitä 
täydentäviä siirto- ja muunto-oikeuksia. Yhtiö voi harjoittaa suurvoimansiirtoon 
välittömästi liittyvää ja sen teknistä toteutusta varten tarvittavaa sähkökauppaa. 
Suurvoimansiirtolaitteistojen lisäksi yhtiö voi hankkia, omistaa, vuokrata ja hallita 
toimialansa edellyttämiä kiinteistöjä sekä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeita, 
muita osakkeita ja osuuksia, rakennuksia, rakenteita ja laitteita. 

3  Tuloslaskelma ja tase 31.12.2012 liitteenä 1. 

4  Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja 
päätöksentekojärjestys 

Johtoryhmän palkitsemisjärjestelmän rakenne 

Peruspalkka 
Vaativuus 
Kokemus 
Tulokset 

Vuosibonusjärjestelmä STI 
max 20 % / 25 % tj. *) 

strategian toimeenpano 

Pitkäjänteinen kannustinjärjestelmä LTI 
max 25 % / 35 % tj.*) 
strategian johtaminen 

 

*) vuosipalkasta 

Johdon palkkauksesta sekä lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmästä päättää 
yhtiön hallitus. 

Toimitusjohtajan sekä johtoryhmän palkka- ja palkitsemistiedot on tarkemmin selvitetty 
liitteessä 2.  

5  a) Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja 

b) Toimitusjohtajalle maksetut palkat sekä muut etuudet on tarkemmin selvitetty 
liitteessä 2.  
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c) - h) Toimitusjohtajan toimisuhteen etuudet, eläkeikä sekä eläkkeen määräytymis-
perusteet, samoin yhtiön johtoryhmänmaksettujen palkkojen kokonaissumma on 
eriteltynä liitteessä 2. 

6  a) Hallituksen kokoonpano 

Helena Walldén, hallituksen puheenjohtaja 
Juha Majanen, hallituksen varapuheenjohtaja 
Sirpa Ojala, hallituksen jäsen 
Esko Raunio, hallituksen jäsen 
Esko Torsti, hallituksen jäsen 

 
b) Hallituksen jäsenten palkkojen ja palkkioiden määräytysmisperusteet ovat liitteessä 2. 

c) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä jäsenten palkka- ja palkkiotiedot     
ovat eriteltyinä liitteessä 2. 

d) Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja eivätkä hallituksen muut jäsenet ole työ- 
eivätkä toimisuhteessa yhtiöön eivätkä toimi yhtiön neuvonantajina. 

7  Tiedot muun henkilöstön palkitsemisperusteista 

Henkilöstön palkitsemisjärjestelmän rakenne 

Peruspalkka 
vaativuus IPE/EPA 

kokemus 
tulokset 

Laatupalkkio 
max kuukauden palkka 
Strategian toimeenpano 

Päivittäisjohtamisen kannustepalkkiot 
max 1 % palkkasummasta 

henkilökohtaisen suorituksen johtaminen 

Erityiskannustepalkkiot 
max 1 % palkkasummasta 

henkilökohtaisen suorituksen johtaminen 

 

Tehtävien vaativuutta ja vastuullisuutta määritettäessä käytetään apuna siihen kehitettyjä 
arviointimenetelmiä. Jokaiselle henkilölle kerrotaan hänen tehtäviensä vaativuuden 
arviointimenetelmä ja arviointitulos. Henkilöstön peruspalkkaustasoa verrataan muihin 
alan yhtiöihin vaativuusluokitusjärjestelmiin perustuvien vertailujen avulla. Toimenkuvien 
ajantasaisuus varmistetaan tulos- ja tavoitekeskustelujen yhteydessä. 

Henkilöstön palkkaus määräytyy pätevyyden, kokemuksen ja tuloksien mukaisesta 
peruspalkasta, strategian tehokasta toimeenpanoa ohjaavasta vuosittaisesta 
laatupalkkiosta sekä henkilökohtaisen suorituksen johtamista tukevista kannuste-
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palkkioista. Palkitsemista täydentävät yhtiön järjestämät muut edut ja työaikajoustot. 
Henkilöstön palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus. 

Laatupalkkiota maksetaan organisaatiokohtaisien tuloksien mukaan. Tuloksia mitataan 
vuosittain määriteltävillä yhtiö- ja toimintotason mittareilla. 

Kannustepalkkioita maksetaan hyvistä työsuorituksista osana henkilökohtaisen 
suorituksen päivittäisjohtamista esimiehen esityksestä tai johtoryhmän käsitteleminä 
erityiskannustepalkkioina, jotka hyväksyy toimitusjohtaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


