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Motiva Oy 
 
Palkitsemista koskevat tiedot 

 
 

1. a)  Yhtiön nimi 
Motiva Oy 

 
b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 

100 % 

 
 

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 
 

Yhtiön toimiala on energiansäästöön ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
edistämiseen liittyvien konsultointi-, tiedotus- ja koulutuspalvelujen tuottaminen sekä 
kansallinen ja kansainvälinen projektitoiminta. Yhtiö voi omistaa arvopapereita ja 
kiinteistöjä. 

 
3. 31.12.2011 päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase.  

 
Tuloslaskelma ja tase liitteenä (pdf). 

 
 

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 osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä 
lisäeläkejärjestelmistä. 

 
Toimitusjohtajan palkka muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja vuosittain 
toiminnan tuloksellisuutta osoittavien mittareiden perusteella maksettavasta 
tulospalkkiosta. Tulospalkkion laskemisessa sovelletaan yhtiön kulloinkin 
voimassaolevia periaatteita, joista päättää hallitus. Johtajasopimuksen mukaan 
tulospalkkion maksimimäärä on 40 % kiinteään kuukausipalkkaan perustuvasta 
vuosipalkasta. Hallituksen päätöksen mukaan vuoden 2011 tulospalkkio perustuu 
kolmeen osatekijään sekä niissä onnistumiseen ja yhtiön tuloksellisuuteen. 

Yhtiö on ottanut toimitusjohtajalle eläkevakuutuksen, jossa eläkeikä on 60 vuotta. 
Mikäli yritys tai toimitusjohtaja päättää käyttää oikeuttaan irtisanoa sopimus 
päättymään, kun toimitusjohtaja täyttää 60 vuotta, yhtiö sitoutuu järjestämään 
toimitusjohtajan eläketurvan siten, että eläke vastaa työeläkelainsäädännön 
mukaista työeläkettä eläkkeellesiirtymisen ajankohtana. 

 

Johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi yhtiön yksikönpäälliköt, joita on 
seitsemän henkilöä. Yksikönpäälliköiden palkka muodostuu kiinteästä 
kuukausipalkasta sekä erikseen päätettävästä ja maksettavasta tavoitepalkkiosta. 
Yksikönpäälliköiden ja muun henkilöstön tavoitepalkitsemismenettelystä päättää 
yhtiön hallitus vuosittain. Tavoitteet asetetaan siten, että ne edistävät konsernin 
tuloksellisuutta. 
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Tilikaudella 2011 yksikönpäälliköiden tavoitepalkitseminen perustuu 1 – 3 
henkilökohtaiseen mittariin sekä taloudelliseen mittariin, jonka minimiarvon ylitys 
aktivoi tavoitepalkitsemisen. Taloudellisen tulosmittarin painoarvo on 40 % ja 
henkilökohtaisten tavoitteiden painoarvo 60 %. Tavoitepalkkio voi olla enintään 8 % 
henkilön tilikauden 2011 rahapalkasta (vastaa noin yhden kuukauden palkkaa). 

 

 

5. a) Toimitusjohtajan nimi 
 
Jouko Kinnunen 

 
b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä 

luontoisetuudet (auto, asunto, ym) määräytymisperusteineen 
 
Toimitusjohtajan kokonaisansio v. 2011 oli 107 940 €, joka sisälsi tulospalkkiota 
edelliseltä tilikaudelta 14 160 €, autoedun verotusarvoa 7 320 € ja puhelin- ja 
työsuhdematkalipun verotusarvoa yhteensä 660 €. 
 

 
c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, 

sitouttamisbonukset, ym.) eriteltyinä 
 

N/A  
Ks kohta g, toimitusjohtajan lisäeläke 

 
d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin palkitseminen 

rahana, osakkeina tai muuna osakeperusteisena etuutena 
 
N/A 
 

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

 
Ks kohta 5.b toimitusjohtajan osalta. Muu johto ja muu henkilöstö saivat tilikaudella 
2011 tavoitepalkkioita edellistilikaudelta yhteensä 25 000 €. 
 

f) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat 
kokonaissummana ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi 
saamat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet eriteltyinä 

 
Johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi yksikönpäälliköt (7 kpl).  
Muun johdon rahapalkat vuonna 2011 olivat yhteensä 480 526 € ja luontoisetujen 
verotusarvot 11 099 €. 

 
 
g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä 

lisäeläkkeestä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset 
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Toimitusjohtajalla on oikeus työeläkelainsäädännön mukaiseen työeläkkeeseen ja 
muihin työnantajan lakisääteisiin vakuutuksiin perustuviin etuuksiin.  
 
Yhtiö on ottanut toimitusjohtajalle eläkevakuutuksen, jossa eläkeikä on 60 vuotta. 
Mikäli yritys tai toimitusjohtaja päättää käyttää oikeuttaan irtisanoa sopimus 
päättymään, kun toimitusjohtaja täyttää 60 vuotta, yhtiö sitoutuu järjestämään 
toimitusjohtajan eläketurvan siten, että eläke vastaa työeläkelainsäädännön 
mukaista työeläkettä eläkkeellesiirtymisen ajankohtana. Lisäeläkevakuutuksen 
maksut vuonna 2011 olivat 27 605 €. 

 
 

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

 
Irtisanomisaika 6 kuukautta. 
Jos yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan muusta syystä kuin sellaisen 
sopimusrikkomuksen tai menettelytavan vuoksi, joka muodostaisi sopimuksen tai 
työsuhteen purkuperusteen, yhtiön on irtisanomisajan palkan lisäksi suoritettava 
hänelle kuuden (6) kuukauden palkan suuruinen erokorvaus.  
 
Jos sopimus irtisanotaan tai puretaan toimintavuoden aikana (1.1. – 31.12), 
toimitusjohtajalle maksetaan bonusta kyseisen vuoden siltä ajalta, jonka hän on ollut 
toimitusjohtajana, mikäli hallitus katsoo sen perustelluksi. 

 
6. a)  Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet   

(31.12.2011) 
 

Hallituksen puheenjohtaja  Juhani Wiio 
Varapuheenjohtaja   - 
Hallituksen jäsenet   Heli Arantola 
     Antero Honkasalo 
     Bettina Lemström 
     Sinikka Mustakari     
     Salla Vainio 

 

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

 
Motiva Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 12.5.2011 mukaisesti hallituksen jäsenten 
palkkio on 800 € kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkio 1 550 € 
kuukaudessa. Yksittäiseltä kokoukselta palkkiota maksetaan 300 €.  

 

Yhteensä hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin vuonna 2011 palkkioita 

80 600 €. 

 
 
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 tilikaudelta maksetut palkat ja palkkiot 
sekä muut taloudelliset etuudet eriteltyinä. 
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  N/A 

   
7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja 

tuloksellisuuspalkkioista, henkilöstörahastosta ja mahdollisista muista 
palkitsemismekanismeista. 

 
Hallitus on päättänyt vuodelle 2011 muun kuin edellä mainitun henkilöstön 
palkitsemisen periaatteet. Muulle henkilöstölle maksetaan tilikauden 2011 tuloksen 
perusteella tasasuuruinen työssäoloaikaan suhteutettu palkkio, yhteensä enintään 
30 000 €.  

 
 

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

 
N/A 

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

N/A 

 
 
 
 
 
 


