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PALKITSEMINEN VAPO OY:SSÄ 
 
1.   Yhtiön nimi ja valtion omistus- ja äänivaltaosuus 

Vapo Oy 
Valtion omistus  50,1 % 

 
2.  Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 
 

 ”Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, 
energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden tuotantoa ja kauppaa sekä edellä 
mainittuihin ja viherrakentamiseen sekä ympäristön suojeluun liittyvää vuokraus-
, leasing- ja muuta liiketoimintaa.” 
 

3.  Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase  
Liitteenä 

 
4.  Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle – jonka laajuus on ilmoitettava 

– suunnatun palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, 
kuten palkkojen ja palkkioiden jakautuminen kiinteään ja muuttuvaan 
osaan, sekä keskeiset tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvien osien 
määräytymisestä, osake- ja muista osake-perusteisista 
palkitsemisjärjestelmistä sekä lisäeläkejärjestelmistä. 

 
 Tulospalkkio 
 

Toimitusjohtajien lisäksi ylimmän johdon tulospalkkion piiriin kuului 12 henkilöä vuon-
na 2012. Palkitseminen muodostuu kuukausipalkasta, luontoiseduista, tulospalkkiois-
ta ja lisäeläkejärjestelystä. Vuoden 2012 tulospalkkiojärjestelmässä toimitusjohtajan 
tulospalkkio voi olla enintään 40 % (1 henkilö), talousjohtajalla, asiakkuusjohtajalla ja 
liiketoimintajohtajilla 30 % (8 henkilöä) ja muilla johtoryhmän jäsenillä enintään 20 % 
(4 henkilöä) vuosipalkasta.  Ylimmän johdon kannustepalkkiojärjestelmästä päättää 
vuosittain Vapo Oy:n hallitus, jolla on myös mahdollisuus muuttaa rajauksia tai ottaa 
palkkio kokonaan pois, jos ulkoiset tai sisäiset tekijät aiheuttavat ennakoimattomia 
muutoksia.  Ennen hallituksen päätöstä asiat valmistellaan hallituksen palkitsemisva-
liokunnassa.  
 
Maksettavan palkkion määrä riippuu hallituksen asettamien taloudellisten ja toimin-
nallisten tulostavoitteiden saavuttamisesta sekä johtajan henkilökohtaisen tuloskortin 
tavoitteiden saavuttamisesta.  
 
Pitkäjänteinen kannustinjärjestelmä 
 
Vapo- konsernissa on pitkän tähtäimen palkitsemisjärjestelmä, jonka piirissä on Vapo 
Oy:n johtoryhmän jäsenet, sekä merkittävimpien tytäryhtiöiden toimitusjohtajat (12 
henkilöä). Järjestelmän ehtojen mukaan ansaintajakson 2012—2014 ansaintakriteeri 
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on tilikauden 2014 konsernin omavaraisuusaste ja konsernin ympäristötavoitteen to-
teutuminen 31.12.2014 loppuun mennessä. Lisäksi ansaintajaksolta 2012—2014 an-
saitun palkkion määrä kerrotaan kertoimella, joka perustuu tilikausien 2012—2014 
konsernin kumulatiiviseen kassavirtaan.  
 
Palkkio maksetaan kohdehenkilölle ansaintajakson päättymisen jälkeen noin kolmen 
vuoden kuluessa yhdessä erässä. Ansaintajaksolta 2012—2014 ansaittu palkkio 
maksetaan kohdehenkilölle 31.3.2018 mennessä. 
 
Palkkiojärjestelmään ei kuulu osakkeita eikä osakeperusteisia oikeuksia.  
 
Vapo Oy:n johtoryhmän jäsenet sekä Vapo Timber Oy:n ja Kekkilä Oy:n toimitusjoh-
tajat ovat maksuperusteisessa lisäeläkejärjestelmässä, johon työnantaja maksaa 10 
% vuotuisesta kokonaispalkasta (ei sisällä bonuksia eikä lomarahoja). Vuoden 2012 
alusta alkaen Vapo- konsernissa ei ole ollut etuusperusteisia eläkejärjestelyjä. 
  

5. a) Toimitusjohtajan nimi 

 Tomi Yli-Kyyny  
 
b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä 
luontaisetuudet (auto, asunto, ym.) määräytymisperusteineen 

 
Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyynylle maksettu rahapalkka 289.984,39 euroa ja luon-
taisedut (asunto ja puhelin) 25.335,81, yhteensä 315 321,20 euroa, ei maksettuja tu-
lospalkkioita 2012. 

 
c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, sitouttamisbonukset, ym.) 
eriteltyinä 

Ei muita etuuksia. 

d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin palkitseminen rahana, osak-
keina tai muuna osakeperusteisena etuutena 

Ei pitkän aikavälin palkitsemista rahana, osakkeina eikä muina osakeperusteisina 
etuina. 

 
e) Valtion kokonaan omistamien yhtiöiden tulee julkistaa myös tiedot siitä, millä tavoin jo 
päättyneet palkitsemisohjelmat ovat toteutuneet, kun hallitus on tehnyt niitä koskevat pää-
tökset. Euromääräiset palkkiot julkistetaan tältäkin osin edelleen maksuperusteisesti palk-
kion maksua seuraavana keväänä raportoinnin yhteydessä. 

 
Vapo ei valtion kokonaan omistama yhtiö. 

 
f) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat kokonaissum-
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mana ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat osakkeet ja osakepe-
rusteiset oikeudet eriteltyinä 

 

Muulle johdolle (Vapo Oy:n johtoryhmä) vuonna 2012 maksetut rahapalkat yhteensä 
1.003.781,65 euroa ja luontoisedut yhteensä 77.673,34 euroa, yhteensä 
1.081.454,99 euroa. Vuodelta 2011 ei maksettu kannustepalkkioita.   
 
Ei palkkioksi saatu osakkeita eikä osakeperusteisia oikeuksia. 
 

g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä  
tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset 

 
Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyynyn toimisopimus päättyy hänen täytettyään 63 
vuotta. Vapolle vuonna 2012 aiheutuneet  kustannukset Yli-Kyynyn lisäeläk-
keestä olivat 30 844,80 euroa. 

 
h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia 
irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot. 
 

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Yrityksen päättäessä 
sopimuksen toimitusjohtajalle maksetaan kahdentoista (12) kuukauden palkkaa 
vastaava rahasumman irtisanomisajan palkan lisäksi.  

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 

Hallitus 31.12.2012  

 
KTM Juho Lipsanen, puheenjohtaja 
Toimitusjohtaja Perttu Rinta, varapuheenjohtaja  
Toimitusjohtaja Martti Haapamäki 
Toimitusjohtaja Arto Sutinen 
Johtaja Taina Susiluoto 
Johtaja Marja Tuderman 

 
b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden 
määräytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä) sekä tilikauden aikana maksettujen 
palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät 
 

Yhtiökokous 21.3.2012 päätetty: 
- puheenjohtajan kuukausipalkkio 2.750,00 euroa  
- varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 1.900,00 euroa 
- jäsenten kuukausipalkkio 1.550,00 euroa 
- kokouspalkkio 500,00 kokoukselta (ml valiokuntien kokoukset) 
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Maksetut palkat ja palkkiot 2012 yhteensä 193.900 euroa, ei muita etuuksia. 
 

c) Jos kohdassa 6 a mainittu henkilö on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön (executive chair-
man; executive director) tai toimii yhtiön neuvonantajana, yhtiön on selostettava tästä teh-
tävästä tilikaudelta maksetut palkat ja palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet eriteltyinä. 

 
Kohdassa 6a mainitut eivät ole työ- eivätkä toimisuhteessa yhtiöön  

 
7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja 
tuloksellisuuspalkkioista, henkilöstörahastosta sekä mahdollisista muista 
palkitsemismekanismeista. 
 

Vapo-konsernissa on käytössä henkilöstön kannustepalkkiojärjestelmä, jonka 
periaatteista hallitus päättää vuosittain. Maksettavan palkkion määrä riippuu 
konsernin ja liiketoimintojen taloudellisen tavoitteiden saavuttamisesta ja kunkin 
henkilökohtaisen tuloskortin toteutumasta. Kannustepalkkio voi olla enintään 
henkilöstöryhmästä riippuen 5, 10 tai 20 % vuosipalkasta.  
 

8. a) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 31.12.2012 

 
Hallintoneuvosto: 
Kansanedustaja Pentti Oinonen, puheenjohtaja  
Tekn. tri h.c. Heikki Miilumäki, varapuheenjohtaja  
Talousneuvos Mikko Hentinen  
Kansanedustaja Antti Kaikkonen     
Asiakaspäällikkö, professori Eero Kubin  
Kansanedustaja Esko Kurvinen 
Kansanedustaja Jukka Kärnä   
Kansanedustaja Janne Sankelo   
Maakuntaneuvos Simo Salmelin 
Kansanedustaja Anni Sinnemäki   

 

b) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, va-
rapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden määräytymisperusteet sekä tilikauden 
aikana maksettujen palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät 

 
Yhtiökokous 21.3.2012 päätetty:  
- puheenjohtajan kokouspalkkio 800,00 euroa      
- varapuheenjohtajan kokouspalkkio 600,00 euroa  
- jäsenten kokouspalkkio 600,00 euroa 
 
Maksetut palkkiot 2012 yhteensä 31.800 euroa, ei muita etuuksia. 


