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Yhtiö: Edita Oyj 
 
Asia:  PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO-

OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ  
 

 

Palkitsemistiedot 

1. Yhtiö: Edita Oyj  

Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 100% 

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 

Yhtiön toimiala on viestintäalan tuotteiden ja palveluiden tuottaminen käsittäen mm. graafisen 
tuotannon, kustannus- ja julkaisutoiminnan sekä digitaalisen viestinnän tuotteita ja palveluita. 
Yhtiö voi harjoittaa muutakin liiketoimintaa, joka läheisesti liittyy näihin toimialoihin tai näillä 
toimialoilla hankittuun tietämykseen ja osaamiseen. Yhtiö voi lisäksi omistaa kiinteistöjä ja 
arvopapereita ja käydä niillä kauppaa sekä harjoittaa kiinteistöjen, koneiden ja laitteiden 
vuokraustoimintaa. Yhtiö voi harjoittaa toimialansa mukaista toimintaa joko suoraan tai tytär- tai 
osakkuus- tai yhteisyritystensä välityksellä. 
 

3. 31.12.2012 päättyneen (tai viimeksi päättyneen) tilikauden tuloslaskelma ja tase.  

Liitteenä tuloslaskelma ja tase. 

 

4. Johdon palkitsemisjärjestelmät: 
 
Periaatteet ja päätöksenteko: 
Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten (yhteensä 8 henkilöä) 
palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausittaisesta rahapalkasta, tavanomaisista 
luontoiseduista (puhelinetu, autoetu), vuosittain päätettävien tulospalkkiokriteerien perusteella 
määräytyvästä tulospalkkiosta sekä pitkän aikavalin palkitsemisjärjestelmästä. 
 
Konsernissa noudatetaan valtion omistajaohjauksen ohjeen mukaista tulospalkkiokäytäntöä. 
Palkkiojärjestelmät hyväksyy konsernin hallitus. Konsernissa on käytössä tulokseen ja 
suoritukseen sidonnaisia rahapohjaisia palkkioita, ei esim. optiopohjaisia palkkioita tai 
muunlaisia palkkioperusteita. 
 
Palkkiojärjestelmien kriteerit, määrät, vertailu muihin vastaaviin verrokkiyhtiöissä ja 
valtionyhtiöissä tehdään osana kokonaispalkkauksen seurantaa säännöllisesti vuosittain 
yhteistyössä ulkopuolisen kumppanin kanssa. Tavoitteena on, että konsernissa palkkaus on 
suositusten mukainen ja kilpailukykyinen. 
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Tulospalkkio (lyhyen aikavälin palkkiojärjestelmä): 
 
Toimitusjohtajan palkkio on sidottu konsernin liiketulokseen, konsernin johtoryhmän jäsenten 
palkkiot on sidottu sekä konsernin että oman liiketoimintayksikön tulokseen ja erikseen 
sovittaviin, 2-3:een vuosittain vaihtuvaan strategiseen avaintavoitteiseen.  
 
Tulospalkkion määrä on sidottu henkilön vuosipalkkaan. Enimmäismäärä toimitusjohtajalla on 
40% ja konsernin johtoryhmällä 30% vuosipalkasta. Konsernin hallitus hyväksyy vuosittain 
tulospalkkioiden ulosmaksun. 
 
Pitkänaikavälin palkitsemisjärjestelmä: 
Konsernin pitkän aikavälin kannustejärjestelmän tavoitteena on kannustaa ja sitouttaa 
järjestelmän piiriin kuuluvia konsernin toimitusjohtajaa ja johtoryhmän jäseniä. Tulospalkkion 
määrä on sidottu henkilön vuosipalkkaan. Enimmäismäärä toimitusjohtajalla on 40% ja 
konsernin johtoryhmällä 30% vuosipalkasta.  

 
Vuonna 2012 laadittiin konsernin hallituksen aloitteesta uusi pitkän aikavälin 
kannustejärjestelmä vuosille 2012-2014. Järjestelmä perustuu konsernin kumulatiiviseen 
liiketulokseen. Kertynyt bonus maksetaan ulos kolmen vuoden aikajaksolla siten, että 
ensimmäisenä vuonna 2015 maksetaan 30%, toisena vuonna 30% ja kolmantena vuonna 40% 
koko ansaintajakson aikana kertyneestä bonuksesta. 
 
Lisäeläkejärjestelyt: 
Lisäeläkejärjestelyn piirissä vuonna 2012 oli konsernin ylin strateginen johto, 2 henkilöä. 
 

5. 
a) Toimitusjohtaja: Timo Lepistö 
 
b) Toimitusjohtajalle maksettu palkka: 244 000 eur, luontaisetuudet 10 980 eur, vuosibonukset/ 
tulospalkkio 47 560 eur, ei osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia 
 
c) Toimitusjohtajan eläkevakuutusmaksu 2012: 61 950 eur       
 
d) Toimitusjohtajan pitkän aikavälin palkitseminen: 31 640 eur 
 
e) Vuonna 2012 maksettiin 2007-2009 pitkänaikavälin palkitsemisohjelman viimeinen erä 
yhteensä 61 597 eur. Vuosibonksia vuoden 2011 suoritukseen perustuen maksettiin 
konsernissa yhteensä 303 240 euroa.  
 
f) Muulle johdolle maksetut yhteensä: 

kuukausipalkat: 860 600 eur  
luontaisetuudet: 27 970 eur 
vuosibonukset/ tulospalkkiot: 76 860 eur 
pitkän aikavälin palkkiot: 11 420 eur 
eläkevakuutus: 8 775 eur 
ei osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia 

 
g) Toimitusjohtajan  eläkeikä   62 vuotta 
Eläkkeen karttumaprosentti   60 % 
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Eläkepalkka määräytyy viiden (5) viimeisen kalenterivuoden ansioista 
 
h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika 6 kk 
Irtisanomiskorvauksena maksetaan ylimääräinen 6 kk:n palkkaa vastaava rahasumma 
 

6. a)  
puheenjohtaja   Lauri Ratia 
varapuheenjohtaja   Kaj Friman 
varsinaiset jäsenet:  Carina Brorman 
   Riitta Laitasalo (3.4.2012 saakka) 
   Jussi Lystimäki 
   Eva Person 
   Maritta Iso-Aho (3.4.2012 alkaen) 
   Petri Vihervuori 
 
b)  
Edita Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3.4.2012 
 
9§ Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 
 
Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston esityksen mukaisesti päätettiin, että 
hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät ennallaan siten, että: 
- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tehtävän hoitamisesta 3.800,00 euroa 

kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2.500,00 euroa kuukaudessa ja varsinaisille jäsenille 
1.800,00 euroa kuukaudessa,  

- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille maksetaan 
kuukausipalkkionlisäksi kokouspalkkiota 600,00 euroa kokoukselta hallituksen ja hallituksen 
valiokuntien kokouksiin osallistumisesta, ja 

- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille korvataan tehtävään liittyvät 
matkakustannuksen Edita Oyj:n matkustusohjesäännön mukaisesti. 

c)  
puheenjohtaja:   vuosipalkkio 45 600 eur, kokouspalkkiot 12 000 eur 
varapuheenjohtaja:  vuosipalkkio 30 000 eur, kokouspalkkiot 12 000 eur 
varsinainen jäsen:  vuosipalkkio 21 600 eur, kokouspalkkiot osallistumisen 

mukaan enintään 11 400 eur. 
 
d) ei ole 

7. Henkilöstön palkitseminen 

Tytäryhtiöiden johtoryhmät ja emoyhtiön avainhenkilöt ovat vuosibonusjärjestelmän piirissä. 
Maksimibonustaso on 1-2,5 kuukauden palkka. Järjestelmä perustuu konsernin EBIT-
tulokseen, liiketoiminta-alueen EBIT-tulokseen sekä henkilökohtaisiin operatiivisiin tavoitteisiin.  
 
Tytäryhtiöiden myyntihenkilöstö on myyntibonusjärjestelmän piirissä. Säännöt ovat 
yhtiökohtaiset. 
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Graafisen tuotannon tytäryhtiöissä on käytössä tuotantopalkkiojärjestelmä. Säännöt ovat 
yhtiökohtaiset. 

Mainostoimistoissa, viestintätoimistoissa ja kirjakustantamossa on käytössä suoritukseen 
perustuvia palkkiojärjestelmiä, joiden säännöt ovat yhtiökohtaisia. 

8. ei hallintoneuvostoa 


