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Palkitsemistiedot 

1. a) Yhtiön nimi  
 
Destia Oy 
 
b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 
 
100% 

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 
 
3 § Toimiala 
Yhtiön toimiala on rakennusalan palvelutoiminta, teollisuus- ja ympäristöpalvelut sekä liiken-
teen palvelut ja näihin liittyvät tuotteet. 

3. 31.12.2011 päättyneen (tai viimeksi päättyneen) tilikauden tuloslaskelma ja tase. Konserneis-
ta toimitetaan emoyhtiön tuloslaskelma ja tase. Jos yhtiö on laatinut tuloslaskelmasta erillisen 
yhteenvedon, myös se liitetään aineistoon. 
 
Tiedot ilmenevät liitteenä olevasta Destia tilinpäätös 2011 asiakirjasta. 

4. Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle – jonka laajuus on ilmoitettava – suunnatun palkit-
semisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, kuten palkkojen ja palkkioiden jakau-
tuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan, sekä keskeiset tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvi-
en osien määräytymisestä, osake- ja muista osake-perusteisista palkitsemisjärjestelmistä se-
kä lisäeläkejärjestelmistä. 
 
Toimitusjohtajan kokonaispalkkio koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, vuosittaisesta muuttu-
vasta tulospalkkiosta sekä muuttuvasta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Vuosittainen 
tulospalkkio on enintään 40 prosenttia vuosipalkasta ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 
on enintään 60 prosenttia vuosipalkasta. 
 
Vuosittaisen tulospalkkiojärjestelmän palkitsemiskriteerit perustuvat toimitusjohtajan osalta 
konsernikohtaisiin taloudellisiin tavoitteisiin (60 %) sekä henkilökohtaisiin tavoitteisiin (40 %). 
Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän kriteerit noudattavat yllä kerrottuja 
johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän periaatteita. 
 
Johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkio koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, vuosittaisesta 
muuttuvasta tulospalkkiosta sekä muuttuvasta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Mak-
simissaan johtoryhmän jäsenen vuosittainen tulospalkkio voi olla viiden (5) kuukauden palk-
kaa vastaava määrä. Johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän palkkion maksimimäärät 
on määritetty kullekin henkilölle erikseen. Maksimisuuruus määräytyy henkilön tehtävän mu-
kaan ollen 41 % – 60 % vuosipalkasta. 
 
Destia Oy:n henkilöstö siirtyi 1.1.2008 alkaen valtion eläkelain piiristä työntekijöiden eläkelain 
piiriin. Tällöin otetun lisäeläkevakuutuksen piiriin tulivat kaikki ne Destia Oy:n työntekijät, joi-
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den työsuhde oli alkanut ennen vuotta 1993. Lisäeläkevakuutuksella korvattiin eläketurvassa 
siirtymisen vuoksi tapahtuneet heikennykset. Lisäeläkkeen saamisen edellytyksenä on, että 
vakuutetun työsuhde Destia Oy:ssä jatkuu eläketapahtumaan saakka. Lisäeläkevakuutus 
otettiin yhteensä 1400 henkilölle. Kolmella johtoryhmän jäsenistä on tämä lisäeläkevakuutus. 
 

5. a) Toimitusjohtajan nimi 
 
Hannu Leinonen 
 
b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä luontaisetuudet 
(auto, asunto, ym.) määräytymisperusteineen 
 
Toimitusjohtajalle ajalla 1.1.–31.12.2011 maksetut palkat, luontoisedut ja tulosperusteiset 
palkkiot olivat yhteensä 460.682 euroa, josta palkat ja luontoisedut olivat 397.140 euroa ja 
vuonna 2010 tulosperusteiset palkkiot 63.542 euroa. Vuodelta 2011 toimitusjohtajalle ei mak-
seta tulosperusteista palkkiota. 
 
c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, sitouttamisbonukset, ym.) eri-
teltyinä 
 
Toimitusjohtajalla on yhtiön ottamat tapaturma-, henki-, matka- ja sairauskuluvakuutukset, joi-
den vuosimaksu vuonna 2011 oli yhteensä 23.021 euroa. Lisäksi toimitusjohtajalla on yhtiön 
maksama ADSL-liittymä, jonka vuosimaksu 2011 on ollut 351 euroa. 
 
d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin palkitseminen rahana, osakkeina 
tai muuna osakeperusteisena etuutena 
 
Toimitusjohtaja ei ole saanut tilikauden 2011 aikana pitkän aikavälin palkitsemista missään 
muodossa. 
 
e) Valtion kokonaan omistamien yhtiöiden tulee julkistaa myös tiedot siitä, millä tavoin jo päät-
tyneet palkitsemisohjelmat ovat toteutuneet, kun hallitus on tehnyt niitä koskevat päätökset. 
Euromääräiset palkkiot julkistetaan tältäkin osin edelleen maksuperusteisesti palkkion mak-
sua seuraavana keväänä raportoinnin yhteydessä. 
 
Destiassa ei ole jo päättyneitä palkitsemisohjelmia. 
 
f) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat kokonaissumma-
na ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperus-
teiset oikeudet eriteltyinä 
 
Johtoryhmän jäsenille tilikaudella 2011 maksetut palkat, luontoisedut ja tulosperusteiset palk-
kiot olivat yhteensä 1.828.031 euroa, josta palkat ja luontoisedut olivat 1.788.901 euroa ja tu-
losperusteiset palkkiot 39.130 euroa. Destiassa ei ole palkkiona käytössä osakkeita tai osa-
keperusteisia oikeuksia. 
 
g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä tilikaudel-
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la yhtiölle aiheutuneet kustannukset 
 
Toimitusjohtajan eläkeiäksi on toimitusjohtajasopimuksessa sovittu 63 vuotta. Eläke määräy-
tyy työntekijäin eläkelain ja yhtiön ottaman erillisen vakuutuksen mukaisesti ja on maksupe-
rusteinen. Toimitusjohtajan lisäeläkkeen vuosimaksu vuonna 2011 oli 8.500 euroa. 
 
h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irtisanomisen 
perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot. 
 
Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 12 kuukautta. Toimitusjohtajan irtisanoessa toimisuhteen 
irtisanomisaika on 12 kuukautta. Yhtiön puolelta irtisanottaessa toimitusjohtaja on oikeutettu 
12 kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvauk-
seen. 
 

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 
 
Hallituksen puheenjohtaja: Karri Kaitue 
Hallituksen varapuheenjohtaja: Matti Mantere 
Hallituksen jäsenet: Kalevi Alestalo, Elina Engman ja Solveig Törnroos-Huhtamäki 
 
b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden mää-
räytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä) sekä tilikauden aikana maksettujen palkko-
jen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät 
 
Yhtiökokous vahvisti 27.3.2012 hallituksen jäsenille seuraavat palkkiot 
• puheenjohtajan kuukausipalkkio 3.300 euroa; 
• varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 1.800 euroa; ja 
• hallituksen jäsenen kuukausipalkkio 1.500 euroa. 
• Kuukausipalkkion lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan 600 euron  
 osallistumispalkkio kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta. 

Destia Oy:n hallituksen jäsenille maksetut palkkiot vuonna 2011  
Kaitue Karri  46.800€ 
Mantere Matti  31.800€ 
Engman Elina  27.300€ 
Nuutinen Ilpo  29.400€ 
Törnroos-Huhtamäki Solveig 28.200€ 
 
c) Jos kohdassa 6 a mainittu henkilö on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön (executive chairman; 
executive director) tai toimii yhtiön neuvonantajana, yhtiön on selostettava tästä tehtävästä ti-
likaudelta maksetut palkat ja palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet eriteltyinä. 
 
Vuoden 2011 aikana ManMax Oy:lle maksettiin 3.698,89 euroa Matti Mantereen suorittamas-
ta konsultoinnista. 

7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalkkioista, hen-
kilöstörahastosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista. 
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Yhtiössä on tulospalkkiojärjestelmä, jonka piirissä on koko henkilökunta. Tulospalkkiojärjes-
telmän palkitsemiskriteerit perustuvat konserni- ja tulosyksikkökohtaisiin taloudellisiin tavoit-
teisiin sekä henkilökohtaisiin, vuosittaisissa kehityskeskusteluissa sovittuihin tavoitteisiin. Tu-
lospalkkiokriteerien perustana ovat konsernin strategiakauden tavoitteet. Tulospalkkiojärjes-
telmän palkkioperusteista päättää hallitus.  
 
Lisäksi käytössä on erillinen pikapalkkio, jossa palkitaan varsinaisen tulospalkkiojärjestelmän 
tavoitteisiin kuulumattomasta erinomaisesta suorituksesta. 

8. a) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjoh-
tajan ja jäsenten nimet 
b) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjoh-
tajan ja jäsenten palkkioiden määräytymisperusteet sekä tilikauden aikana maksettujen palk-
kioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät. 
 
Destia Oy:ssä ei ole hallintoneuvostoa tai sijoitusneuvostoa. 

 


