
  

Altian tulospalkkio 2012 

 
Tulospalkkio on osa Altian työntekijöilleen suunnittelemaa palkitsemiskokonaisuutta. 
Tulospalkkio maksetaan joko kerran vuodessa tai useammin tuotantopalkkiona tai 
myyntipalkkiona. Tulospalkkion tavoitteena on osaltaan tukea yhteisten tavoitteiden 
saavuttamista matkalla kohti Altian visiota.  
 
1. Kohderyhmä 
 
Koko Altian henkilöstö on oikeutettu tulospalkkioon, jos he vuoden 2012 aikana ovat 
tosiasiallisesti *) työskennelleet vähintään kuusi (6) kuukautta ja työsuhde on voimassa 
tulospalkkion maksupäivänä. 
 
Tulospalkkion perustaksi jokaiselle toimihenkilölle rakennetaan tuloskortti, joka sisältää 
tiedot tulospalkkion tavoitetasosta ja tulospalkkion perustana olevista liiketoiminnallisista ja 
henkilökohtaisista tai tiimitavoitteista. Tavoitetaso ilmoitetaan prosentteina vuosipalkasta 
(ks. tulospalkkiorakenne). Edellä mainittujen kriteerien täyttyessä vajaan vuoden työssä 
olleelle maksetaan tulospalkkio työskentelykuukausien mukaisessa suhteessa. 
 
Tuotannon ja logistiikan työntekijätehtävissä työskenteleville maksetaan tuotantoon 
perustuvat palkkiot (osuus 80%) kuukausittain toteutuneiden työtuntien perusteella. Lisäksi 
heille maksetaan vuosittain Altian tulokseen perustuva palkkio (osuus 20%). 
 
2. Kohderyhmät organisaatiotasoittain 
 
Tulospalkkion tavoitetaso (prosentteina perusvuosipalkasta) perustuu henkilön tehtävän 
tasoon ja yksikköön organisaatiossa alla olevan taulukon mukaan. 
 
  Brands, Trading ja 

Industrial Services  
Supply Chain ja 
Tukitoiminnot 

EMT   Tavoite 30% -> Max 35% 
Maksetaan kerran vuodessa 

Tavoite 30% -> Max 35% 
Maksetaan kerran vuodessa  

BA 
johtotiimien jäsenet 

Tavoite 20% -> Max 30% 
Maksetaan kerran vuodessa  

 Tavoite 20% -> Max 25% 
Maksetaan kerran vuodessa 

BU johtotiimien jäsenet  Tavoite 15% -> Max 25% 
Maksetaan kerran vuodessa  

Tavoite 15% -> Max 20% 
Maksetaan kerran vuodessa  

Ylemmät toimihenkilöt/ 
vaativat 
asiantuntijatehtävät 

Tavoite 10% -> Max 20% 
Maksetaan kerran vuodessa 

Tavoite 10% -> Max 15% 
Maksetaan kerran vuodessa 

Toimihenkilöt Tavoite 5% -> Max 10% 
Maksetaan kerran vuodessa 

Tavoite 5% -> Max 10% 
Maksetaan kerran vuodessa 

Myyntiedustajat Tavoite 10 % -> Max 20%  
Maksetaan neljännes-
vuosittain 

 

Työntekijät 
+ valitut toimihenkilöt 

 Tavoite 5 % -> Max 10 % 
Maksetaan kerran kuussa 
(tuotantopalkkio-osuus) ja 
vuosittain (tulospalkkio-osuus) 



3. Altian EBIT-tavoite 
 
Altian liiketoiminnan tulos määrittelee maksettavan tulospalkkion tason (pois lukien ne 
henkilöt, joiden palkkioiden maksu tapahtuu useammin kuin kerran vuodessa). Jos 
pääsemme Altian EBIT-tavoitteeseen, maksetaan tulospalkkiot tavoiteprosenttien 
mukaisesti.  
 
 
 
 
Altia EBIT Triggeri 2012 
 
 

 
 
 
 

80% 

< 36 

50 % 

< 28,0 

EMT/ 
Board 

< 22,0  

Max 

40,0 

100% 

36 

80 % 50% Payout 

28,0 22,0 Result 

 
Jos EBIT on alle 22M€, tulospalkkiota ei makseta. 
Jos EBIT on 22 - 28 M€, lasketaan tulospalkkio 50 % tavoitetasosta. 
Jos EBIT on 28 - 36 M€, lasketaan tulospalkkio 80 % tavoitetasosta. 
Jos EBIT on 36 - 40 M€, lasketaan tulospalkkio 100 % - maksimitason mukaan 

0% EBIT < 22,0 M€ 

50 % EBIT 22,0 M€ - < 28,0 M€ 

100 % - Max EBIT  36,0 M€ - 40,0 M€ 

80 % EBIT 28,0 M€ - < 36,0 M€ 



4. Tulospalkkiorakenne 2012 
 
Tavoitteiden tulee olla selkeitä, mitattavissa olevia ja aikataulutettuja. Henkilökohtaisten 
tavoitteiden toteutuminen arvioidaan kehityskeskustelussa. 
  
Tulospalkkion perustana olevat tavoitteet jakautuvat alla kuvattuihin osa-alueisiin. 
 

  Liiketoimintatavoitteet Tiimi/ 
henkilökohtainen 

Liike-
vaihto 

Liiketoiminnan 
tulos 

Varaston kierto  

EMT  50%  
(EBIT) 

20% 
(ROCE) 

30% 

Yhtiöiden/yksiköiden 
johtotiimien jäsenet 

20% 
 30-50% 0-20% 20-30% 

Ylemmät 
toimihenkilöt 

20% 
30-50% 0-20% 20-30% 

 Toimihenkilöt 20% 
30-50% 0-20% 20-30% 

Myyntiedustajat 0% 
100% 

Työntekijät 20% 
80% 

 
 
5. Maksuperusteet 
 
Tavoitteiden maksuperusteet määritellään tuloskortissa. Altian ja 
liiketoimintayksikön/toiminnon tavoitteiden toteutuminen määritellään Altian johtotiimissä 
sen jälkeen, kun taloudelliset tunnusluvut on hyväksytty hallituksessa. Henkilökohtaisten 
tavoitteiden toteutuminen arvioidaan kehityskeskustelussa. 
 
6. Vuosipalkka 
 
Tulospalkkion enimmäismäärä on sidottu vuosipalkkaan, joka Suomessa lasketaan 
seuraavasti: joulukuun kokonaispalkka kertaa 12,6. Kokonaispalkka pitää sisällään 
peruspalkan, kiinteät lisät, ikälisät, palvelusvuosilisät, monitaitoisuuslisät ja luontaisedut. 
Kokonaispalkkaan ei lasketa ylitöitä eikä vastaavia muuttuvia lisiä. 
 
7. Tulospalkkion maksaminen 
 
Tulospalkkiot maksetaan vuosittain sen jälkeen, kun Altian taloudelliset tunnusluvut on 
hyväksytty hallituksessa. Maksu tapahtuu tavallisesti huhtikuun loppuun mennessä.  
Tulospalkkiota ei makseta, jos työsuhde päättyy ennen maksupäivää. Jos työntekijä 
työskentelee vähintään kuusi kuukautta vuoden 2012 aikana ollen työsuhteessa 
31.12.2012 ja hänen työsuhteensa irtisanotaan ennen maksupäivää tuotannollisista tai 
taloudellisista syistä, hän on oikeutettu tulospalkkioon työskentelykuukausiensa 
mukaisessa suhteessa.  
 



8. Yleistä 
 
Jos yhtiön toiminnassa, toimintaympäristössä tai henkilön vastuualueissa tapahtuu 
merkittäviä muutoksia, tulospalkkion perusteita ja rakennetta voidaan muuttaa vastaavasti.  
 
Tämä sopimus ei ole osa työsopimusta ja sitä voidaan muuttaa tai se voidaan purkaa 
työnantajan päätöksellä. 
 
 
 
 
________________________________________ 
 
*) tosiasialliseen työskentelyyn ei lasketa mukaan yhtäjaksoisia pitkäaikaisia palkattomia ja 
palkallisia poissaoloja (esim. vanhempainvapaita ja yli kuukauden kestäviä sairauslomia).  
 
Osa-aikaeläkeläisten osalta koko kuukauden työaika ja eläkepäivät otetaan laskelmissa 
huomioon.  
 
Vuoden 2012 aikana eläkkeelle jäävän osalta tulee tosiasiallista työaikaa kertyä myös 
vähintään 6 kuukautta, mutta henkilön jäädessä eläkkeelle ennen 31.12.2012 lasketaan 
hänen tulospalkkionsa määrä työskentelykuukausien mukaisessa suhteessa. 
 
Kesken vuoden työsuhteensa aloittaneiden ja tulospalkkioon oikeutettujen henkilöiden 
osalta lasketaan tulospalkkion määrä työskentelykuukausien mukaisessa suhteessa. Jos 
henkilö aloittaa kesken kuukauden, lasketaan tuo kuukausi mukaan, jos työsuhde on 
alkanut ennen 15. päivää. 


