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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. 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 
osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä lisäeläkejärjestelmistä. 
 

Toimitusjohtajan lisäksi ylimmän johdon kannustepalkkiojärjestelmään kuului 
37 henkilöä. Palkitseminen muodostuu kuukausipalkasta, luontoiseduista ja 
tulospalkkioista. Toimitusjohtajalla tulospalkkio voi olla enintään 40 %, johto-
ryhmän jäsenillä enintään 30 % ja muilla ylimmän johdon kannustepalkkiojär-
jestelmän piiriin kuuluvilla enintään 20 % vuosipalkasta. Ylimmän johdon kan-
nustepalkkiojärjestelmästä päättää vuosittain Vapo Oy:n hallitus. Palkkojen ja 
palkkioiden jakamista kiinteään ja muuttuvaan osaan ei ole käytössä. 
 
Maksettavan palkkion määrä riippuu hallituksen asettamien taloudellisten ja 
toiminnallisten tulostavoitteiden saavuttamisesta sekä johtajan henkilökohtais-
ten tekemisen tavoitteen saavuttamisesta.  Yleisjohdon osalta taloudellisten ja 
toiminnallisten tulostavoitteiden osuus on 80 %, henkilökohtaisten johtamismit-
tareiden 10 % ja henkilökohtaisen tekemisen tavoitteen saavuttamisen 10 %. 
Liiketoimintajohdolla 40 % määräytyy konsernin taloudellisten ja toiminnallis-
ten tavoitteen saavuttamisesta, 40 % liiketoiminnan vastaavista sekä 10 % 
henkilökohtaisista johtamismittareista ja 10 % henkilökohtaisen tekemisen ta-
voitteen saavuttamisesta.  
 
Palkkiojärjestelmään ei kuulu osakkeita eikä osakeperusteisia oikeuksia.  
 
Konsernin johtoryhmään kuuluvat johtajat mukaan lukien toimitusjohtaja kuu-
luvat työntekijäin eläkelain säätämään eläkejärjestelmään. Ennen 31.12.2004 
johtoryhmän jäseniksi nimitetyillä on oikeus lisäeläkkeeseen sen mukaan kuin 
kunkin työsopimuksessa on sovittu. Ennen 31.12.1952 syntyneillä johtoryh-
män jäsenillä on työsopimuksensa ehdoin oikeus jäädä eläkkeelle 60 vuotta 
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täytettyään ja tämän jälkeen syntyneillä on työsopimuksensa ehdoin oikeus 
jäädä eläkkeelle 62 vuotta täytettyä, jolloin he pääsääntöisesti saavat sen ta-
soisen eläkkeen kuin se olisi lain mukaisessa varhaisimmassa vanhuuseläke-
iässä täydellä palvelusajalla eläkkeelle jäätäessä. Yhtiö on tehnyt eläkeyhtiön 
kanssa sopimuksen mainituista lisäeläkeoikeuksista. 
 
Lisäksi yhden johtoryhmän suomalaisen jäsenen kanssa on sovittu oikeudesta 
jäädä eläkkeelle 62 vuotiaana maksuperusteiseen yksilöllinen eläkejärjeste-
lyyn perustuen, jossa vuosimaksu on enintään 8.500 euroa.  
 
Vuoden 2009 jälkeen tehdyissä johtajasopimuksissa ei lisäeläkejärjestelmiä 
enää ole. 

 
5 Toimitusjohtaja, palkat ja palkkiot, palkitsemisen perusteet 2010 
 

a) Toimitusjohtajan nimi  
 
 Matti Hilli 
 

b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset 
sekä muut etuudet eriteltyinä ja euromääräisinä 

 Toimitusjohtajalle vuonna 2010 maksettu rahapalkka 368.113,32 
euroa ja luontoisedut (auto, asunto, puhelin) 38.007,76 euroa sekä 
vuodelta 2009 maksetut kannustepalkkiot 76.162,75 euroa.  

 
c) Toimitusjohtajan tilikauden aikana palkkioksi saamat osakkeet ja osa-
keperusteiset oikeudet 

 Ei palkkioksi osakkeita eikä osakeperusteisia oikeuksia. 
d) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut pal-
kat kokonaissummana ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palk-
kioksi saamat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 

Muulle johdolle vuonna 2010 Suomessa maksetut palkat yhteen-
sä 3.638.091,03 euroa ja luontoisedut yhteensä 281.787,00 euroa 
sekä vuonna 2010 vuodelta 2009 maksetut kannustepalkkiot 
361.825,68 euroa. 
Ruotsissa ylimmän johdon kannustepalkkiojärjestelmän piiriin 
kuuluville maksetut palkat vuonna 2010 yhteensä SEK 
3.217.406,00 ja luontoisedut yhteensä SEK 176.686,00 sekä vuo-
delta 2009 maksetut kannustepalkkiot SEK 282.209,00.   
Ei palkkioksi saatu osakkeita eikä osakeperusteisia oikeuksia. 
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e) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisä-
eläkkeestä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset 

Toimitusjohtajan eläkeikä on 62 vuotta, mutta hänellä on oikeus 
jäädä täydelle eläkkeelle täytettyään 60 vuotta/60 % (kts. selvitys 
kohdassa 4). 
Lisäeläkkeestä vuonna 2010 aiheutunut kustannus 387.153,50 
euroa.  

f) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mah-
dollisia 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. Hallituksen kokoonpano ja maksetut palkat ja palkkiot 
 
 a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 
 

KTM Juho Lipsanen, puheenjohtaja 
Toimitusjohtaja Perttu Rinta, varapuheenjohtaja  
Toimitusjohtaja Risto Kantola 
Toimitusjohtaja Hannu Linna 
Hallitusneuvos Marja-Leena Rinkineva 
Johtaja Katariina Simola 
 

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

Yhtiökokous 25.3.2010 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) 
 

 Maksetut palkat ja palkkiot 2010 yhteensä 195.019,52 euroa, ei muita etuuksia. 
 

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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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. 
Kannustepalkkio voi olla enintään henkilöstöryhmästä riippuen 5 tai 10 % 
vuosipalkasta.  
 

8.  
a) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, va-
rapuheenjohtajan ja jäsenten nimet  

 
Hallintoneuvosto: 
Kansanedustaja Juha Korkeaoja, puheenjohtaja  
Tekn. tri h.c. Heikki Miilumäki, varapuheenjohtaja  
Kansanedustaja Hannu Hoskonen     
Asiakaspäällikkö, dosentti Eero Kubin  
Toimitusjohtaja Esko Kurvinen   
Kansanedustaja Marjo Matikainen-Kallström  
Kansanedustaja Mats Nylund     
Kansanedustaja Raimo Piirainen   
Kunnallisneuvos Kauko Rauhansalo   
Maakuntaneuvos Simo Salmelin   

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

Yhtiökokous 25.3.2010 päätetty:  
- puheenjohtajan kuukausipalkkio 1.000,00 euroa      
- varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 600,00 euroa  
- jäsenten kuukausipalkkio 500,00 euroa 
- kokouspalkkio 200,00 euroa kokoukselta 
 
Maksetut palkat ja palkkiot 2010 yhteensä 93.123,86 euroa, ei muita etuuksia. 
 

 

 


