
Kuntarahoitus Oyj:n palkitsemista koskevat tiedot vuodelta 2012 

 

1.  

a) Kuntarahoitus Oyj 
b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 16,00 % 

 

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä:  

2 § Yhtiön toimiala 

Yhtiön toimialana on harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (9.2.2007/121 

muutoksineen) tarkoitettua luottoyhteisön toimintaa.  

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskes-

kuksesta annetun lain 1 §:n tarkoittamia yhteisöjä.  

Lisäksi yhtiö tarjoaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 5 §:n mukaisia sijoituspal-

veluita sekä mainitun lain 15 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua säilytys- ja hoi-

topalvelua. 

3. Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta ovat liitteenä olevassa 

vuosikertomuksessa. 

 

4. Kuntarahoituksen johdon ja henkilöstön palkkiot muodostuvat kiinteästä palkkiosta (perus-

palkka ja luontoisedut) ja muuttuvasta palkitsemisesta palkitsemisjärjestelmän ehtojen mu-

kaan. Kiinteä peruspalkan muodossa oleva palkkio on vakaa lähtökohta perustoiminnoille ja 

niiden kehittämiselle. Muuttuvan palkkion tarkoituksena on edistää yhtiön strategian toteut-

tamista, parantaa työn tehokkuutta ja tuottavuutta, turvata henkilöstön työtyytyväisyyttä ja 

motivoituneisuutta sekä varmistaa ammattitaitoisten resurssien saatavuus ja pysymisen yh-

tiössä. Palkitsemisjärjestelmän periaatteet vahvistaa hallitus ja ne arvioidaan vuosittain. 

Palkitsemisjärjestelmiin ja palkkioihin liittyvässä työssä hallitusta avustaa hallituksen palkit-

semisvaliokunta. Hallitus vahvistaa toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkat ja 

muut palkkiot sekä työsuhteen ehdot. Lisäksi hallitus vahvistaa toimitusjohtajan esityksestä 

toimitusjohtajalle suoraan raportoivien henkilöiden palkat ja palkkiot. Yhtiössä ei ole käytös-

sä tavanomaisuudesta poikkeavia luontoisetuja. 

 

Yhtiössä ei ole käytössä erillistä johdon palkitsemisjärjestelmää, vaan koko henkilökunnan 

palkitsemisessa sovelletaan samaa hallituksen hyväksymää palkitsemisjärjestelmää, jossa 

eri henkilöryhmien välillä tavoite- ja maksimipalkkioiden suuruus vaihtelee (järjestelmä on 

kuvattu kohdan 7 alla).  

 

Yhtiön toimivalle johdolle (toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet), liiketoiminnasta 

vastaaville osastonjohtajille (asiakasrahoituksesta, leasingistä, varainhankinnasta, sijoitus-

toiminnasta ja treasurysta vastaavat osastonjohtajat), riskienhallintajohtajalle (johtoryhmän 

jäsen) ja compliancesta vastaavalle johtajalle (johtoryhmän jäsen) maksettiin vuonna 2012 

palkkoja sisältäen luontoisedut yhteensä 1,7 miljoonaa euroa ja muuttuvia palkkioita 0,86 

miljoonaa euroa. 

 



Kuntarahoitus Oyj on luottolaitos ja sitä koskee valtioneuvoston asetus luottolaitosten ja si-

joituspalveluyritysten palkitsemisjärjestelmistä. Edellä sanottu henkilöryhmittely perustuu 

kyseisen asetuksen edellyttämään Kuntarahoituksen arviointiin asetuksen mukaisesta hen-

kilöpiiristä. 

 

 

5.  

a) Toimitusjohtajan nimi: Pekka Averio 

 

b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä muut 

etuudet eriteltyinä ja euromääräisinä: 

 Palkka 2012: 332 199,93 euroa (sisältäen luontoisedut: asuntoetu, au-

toetu, puhelinetu, ravintoetu). Luontoisedut verotetaan osana palkkaa 

asianmukaisin verotusarvioin; 

 Maksetut bonukset 2012: 164 505,60 euroa 

 

c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, sitouttamisbonukset 

ym.) eriteltyinä.  

 Ei maksettuja sitouttamisbonuksia. Toimitusjohtajalla samat vakuutus-

etuudet kuin muulla henkilöstöllä (tapaturmavakuutus, matkavakuutus, 

henkivakuutus, sairaskuluvakuutus). Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäse-

net kuluvat ryhmäeläkevakuutuksen piiriin. Kuntarahoitus ei maksa ryh-

mäeläkevakuutusta, vaan toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sitoutu-

neet vastaanottaman kuukauden palkkaa vastaavan määrän mahdollises-

ta muuttuvasta vuosipalkkiosta ryhmäeläkevakuutuksen vakuutusmaksun 

muodossa. 

 

d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin palkitseminen rahana, 

osakkeina tai muuna osakeperusteisena etuutena.  

 Hallitus päätti pitkien ohjelmien lakkauttamisesta kesäkuussa 2011. Huhti-

kuussa 2012 toimitusjohtajalle maksettiin rahana 86 169,60 euroa pitkistä 

ohjelmista ansaittuja palkkioita. 

 

e) Yhtiö ei valtion kokonaan omistama ja siksi tämä kohta jätetty raportoimatta. 

 

f) Muun johdon palkat + muut etuudet kokonaissummana.  

 Muulle (edellä kohdassa 4 määritellylle) johdolle maksettiin vuonna 2012 

palkkoja yhteensä 1.372.174,49 euroa ja muuttuvia palkkioita yhteensä 

699 008,07 euroa.  

 

g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä 

tilikauden aikana yhtiölle aiheutuneet kustannukset 

 Toimitusjohtajan aikaisin mahdollinen eläkkeelle siirtymisikä työnantajan 

palveluksesta on 63 vuotta. Eläke on enintään 66 prosenttia neljän viimei-

sen täyden kalenterivuoden keskimääräisestä kuukausiansiosta. Keski-

määrää laskettaessa jätetään indeksikorjatuista vuosiansioista määrältään 

heikoin ja paras pois. Toimitusjohtajalle ei ole käytössä lisäeläkejärjestelyä 



muutoin kun mitä on kuvattu kohdissa c ja d ja joista ei siten aiheudu yhti-

ölle lisäkustannuksia, koska toimitusjohtaja on velvollinen vastaanotta-

maan kuukauden palkkaa vastaavan määrän muuttuvasta palkkiosta 

maksuna ryhmäeläkevakuutukseen. 

 

h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irti-

sanomisen perusteella saavia korvauksia koskevat tiedot: 

 Toimitusjohtajan irtisanomisaika yhtiön puolelta on 6 kuukautta ja toimitus-

johtajan puolelta 2 kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan yhtiö 

suorittaa erokorvauksen, jonka suuruus vastaa 6 kuukauden kokonais-

palkkaa. Työsuhteen päättymisen jälkeen, mikäli irtisanominen tapahtuu 

yhtiön puolesta, on toimitusjohtajalla oikeus niin halutessaan asua yhtiön 

omistamassa työsuhdeasunnossa 24 kuukautta sopimuksen irtisanomis-

päivästä. Mikäli toimitusjohtaja irtisanoo sopimuksen, on hänellä oikeus 

asua työsuhdeasunnossa 12 kuukautta sopimuksen irtisanomispäivästä. 

 

6.  

a) Hallituksen puheenjohtaja: Eva Liljeblom; varapuheenjohtaja: Fredrik Forssell; halli-

tuksen varsinaiset jäsenet: Teppo Koivisto, Tapio Korhonen, Sirpa Louhevirta, Ossi 

Repo, Asta Tolonen, Juha Yli-Rajala. 

 

b) Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot ja niiden määräytymisperusteet tilikaudella 

2012: 

 

 Vuoden 2012 yhtiökokoukseen asti hallitukselle maksetut palkkiot perus-

tuivat vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päätökseen (23.3.2011): 

i. hallituksen puheenjohtajalle 24 000 euroa vuodessa 

ii. hallituksen varapuheenjohtajalle 14 400 euroa vuodessa  

iii. hallituksen muille jäsenille 12 000 euroa vuodessa.  

iv. vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen puheenjohtajalle 800 euron 

suuruinen kokouspalkkio ja varapuheenjohtajalle sekä muille halli-

tuksen jäsenille jokaisesta kokouksesta kokouspalkkiona 400 eu-

roa.  

 Vuoden 2012 yhtiökokouksen jälkeen hallituksen palkkiot ovat perustuneet 

yhtiökokouksessa tehtyyn päätökseen: 

i. hallituksen puheenjohtajalle 30 000 euroa vuodessa 

ii. hallituksen varapuheenjohtajalle 18 000 euroa vuodessa 

iii. hallituksen muille jäsenille 15 000 euroa vuodessa 

iv. tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien puheenjohtajille ei makseta 

kiinteitä vuosipalkkioita  

v. kokouspalkkio puheenjohtajille 800 euroa/kokous ja muille jäsenille 

sekä varapuheenjohtajalle 500 euroa/kokous. 

 

Edellä mainittuihin päätöksiin perustuen maksettiin hallituksen jäsenille 

palkkioita tilikaudella 2012 yhteensä 154 400 euroa. 

 

c) Kukaan kohdassa 6 a) mainituista henkilöistä ei ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. 

 



7. Muun henkilöstön palkitsemisessa käytettäviä palkitsemismekanismeja selvitetään vuosi-

kertomuksessa.     

 

Vuonna 2012 maksetut muuttuvat palkkiot ovat perustuneet hallituksen hyväksymään 

Kuntarahoituksen palkitsemisjärjestelmään sisältyvään lyhyen aikavälin ohjelmaan 

vuodelle 2011. Kuntarahoitus päätti vuoden 2011 lopussa uudesta palkitsemisjärjes-

telmästä, joka tuli voimaan vuoden 2012 alusta. Vuonna 2012 maksetut palkkiot pe-

rustuivat kuitenkin vuoden 2011 suoriutumiseen, ja siten tuolloin voimassa olleeseen 

palkitsemisjärjestelmään. Vanhassa palkitsemisjärjestelmässä oli lyhyen aikavälin oh-

jelma, joka koski koko henkilökuntaa ja siitä saadut palkkiot maksettiin vuosittain. 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän osalta lyhyen aikavälin ohjelman tavoitepalkkiotaso 

oli kolmen kuukauden palkkaa vastaava määrä. Maksimipalkkio oli kuuden kuukau-

den palkka. Maksimipalkkio saattoi tulla kyseeseen vain poikkeuksellisesta suorituk-

sesta. Lyhyen aikavälin ohjelmassa huomioitiin sekä henkilön oma että yhtiön suoriu-

tuminen. Näiden tekijöiden painoarvo vaihteli eri henkilöryhmissä. Palkitsemista kos-

kevan muuttuneen sääntelyn vuoksi hallitus päätti, että lyhyen aikavälin ohjelman pe-

rusteella tulevia maksuja viivästetään siten, että henkilön neljän kuukauden palkan 

ylittävä osa palkkioista viivästetään maksettavaksi vuonna 2013. 

 

Lyhyen ohjelman lisäksi vanhaan palkitsemisjärjestelmään sisältyi pitkän aikavälin 

ohjelma, joka koski toimitusjohtajaa, johtoryhmää ja avainhenkilöitä. Pitkän aikavälin 

ohjelma koostui vuosittain aloitettavista kolmen vuoden pituisista ohjelmista. Kun pal-

kitsemisjärjestelmä uudistettiin vuoden 2012 alussa päätettiin samalla kesken ollei-

den pitkän aikavälin ohjelmien lopettamisesta ennen niiden päättymistä. Pitkien oh-

jelmien päättäminen kesken kauden johtui tavoitteesta yksinkertaistaa palkitsemisjär-

jestelmää. Näin ollen vuonna 2012 maksettiin kahdesta pitkän aikavälin ohjelmasta 

kertyneet palkkiot suhteutettuna aikaan, jonka ne olivat olleet käynnissä. Ensimmäi-

nen pitkän ohjelman kolmen vuoden jakso (alkanut vuonna 2010) jäi näin ollen kah-

den vuoden mittaiseksi, ja toisen vuonna 2011 alkaneen pitkän ohjelman kausi jäi 

yhden vuoden mittaiseksi. Pitkissä ohjelmissa tavoitteet oli asetettu Kuntarahoituksen 

strategian pohjalta kaikille ohjelmaan kuuluville samanlaisina. Toimitusjohtajan ja joh-

toryhmän osalta pitkän aikavälin ohjelman tavoitepalkkiotaso oli neljän kuukauden 

palkka ja maksimipalkkio kahdeksan kuukauden palkka. Pitkien ohjelmien ehtojen 

mukaisesti palkkiosta puolet maksettiin vuonna 2012 ja puolet viivästettiin maksetta-

vaksi vuonna 2013. 

 

Vuoden 2012 alusta voimaan tullut uusi palkitsemisjärjestelmä perustuu yhteen vuo-

sittaiseen ohjelmaan, jossa yli 50 000 euron palkkiot viivästetään sääntelyn mukai-

sesti maksettavaksi ansaintavuotta seuraavan neljän vuoden aikana. Järjestelmässä 

palkitsemisen enimmäis- ja tavoitemäärä vaihtelee eri henkilöstöryhmissä (toimitus-

johtaja ja johtoryhmä, osastonjohtajat, avainhenkilöt, muu henkilöstö). Toimitusjohta-

jan ja johtoryhmän jäsenen tavoitepalkkio on kuuden kuukauden palkkaa vastaava 

määrä ja maksimipalkkio ansaintavuodelta on kahdentoista kuukauden palkkaa vas-

taava määrä. Maksimipalkkio edellyttää niin yhtiön kuin henkilön itsensä poikkeuksel-

lista suoriutumista. 

 

Uusi järjestelmä perustuu kaikilla tasoilla sekä yhtiökohtaisen että henkilökohtaisen 

suorituksen arviointiin. Yhtiökohtaisen suorituksen arvioinnin hyväksyy hallitus, osas-



tokohtaisen suoritusarvioinnin hyväksyy johtoryhmä ja henkilökohtaisen suoritusarvi-

oinnin hyväksyy kunkin työntekijän esimies.   

 

Sääntelyn oikeuttamalla tavalla hallituksella on kuitenkin aina viime kädessä oikeus 

päättää palkkioiden maksamatta jättämisestä, mikäli maksaminen vaarantaisi yhtiön 

vakavaraisuuden tai olisi muuten vastoin tavanomaisia liiketoiminnallisia periaatteita. 

Muuttuva palkkio voidaan maksaa ainoastaan henkilölle, joka on työsuhteessa yhti-

öön palkkion maksuhetkellä. Muuttuvat palkkiot maksetaan aina rahana eikä yhtiössä 

ole käytössä osake- tai optioperusteisia palkitsemisjärjestelmiä eikä lisäeläkejärjeste-

lyitä.  

 

 

8. Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa, sijoitusneuvostoa tai neuvottelukuntaa. 


