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

Vapo Oy 
Valtion omistus  51,1 % 

 
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. 
 
 

a) Johdon kannustepalkkiojärjestelmä  
 
Johdon kannustepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvat vuonna 2010 konsernin 
laajennetun johtoryhmän jäsenet ja muutamat avainhenkilöt, yhteensä 37 
henkilöä. Johdon kannustepalkkiojärjestelmästä päättää vuosittain Vapo Oy:n 
hallitus. 
 
Yleisjohto 

Tulospalkkio vuodelta 2010 maksetaan 80 %:sesti Vapo Groupin 
operatiivisen kassavirran ja liiketuloksen perusteella. Vuoden 
2010 tulospalkkiosta 10 % lasketaan ko. johtajan henkilökohtaisis-
ta johtamismittareista ja 10 % henkilökohtaisesta tekemisen ta-
voitteen saavuttamisesta. Kassavirta tarkennetaan vuoden 2010 
alun tasoon vuoden 2009 tilinpäätöksessä ja siitä vähennetään 
turveinvestoinnit ja 2010 turvetuotantotavoitteen yli 80 %:n ylittävä 
turvetuotannon sitoma pääoma. Liiketuloksen alaraja on vuoden 
2009 tulos korjattuna hallituksen hyväksymillä kertaluontoisilla 
erillä ja yläraja 24 milj. € sitä suurempi.  
 

Liiketoiminta-alueiden johto 
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Tulospalkkio vuoden 2010 saavutusten perusteella lasketaan 40 
%:sti Vapo Groupin operatiivisen kassavirran ja liiketuloksen pe-
rusteella. Vuoden 2010 tulospalkkiosta 40 % lasketaan ko. johta-
jan johtaman liiketoiminta-alueen liiketuloksesta.  
 
Vuoden 2010 tulospalkkiosta 10 % lasketaan ko. johtajan henkilö-
kohtaisista johtamismittareista, jotka mitataan kaksi kertaa vuo-
dessa ja joille on tuloskortissa asetettu vuositavoite (alle 1/3 epä-
kunnossa olevia asioita) ja 10 % johtajan henkilökohtaisesta te-
kemisen tavoitteen saavuttamisesta.  
 

Vapo Timberin johdolle vuoden 2010 tulospalkkio lasketaan 100 %:isesti Vapo 
Timber Oy:n operatiivisen rahajäämän ja liiketuloksen perusteella (taulukko 2).  
 
Tulospalkkion saajat on jaettu kolmeen ryhmään: 40 %, 30 % ja 20 % vuo-
siansioista. Tulospalkkio maksetaan taulukon ja mittareiden antaman prosen-
tin mukaan henkilön kokonaisvuosiansioista. 
 
Tähän järjestelmään kuuluvat eivät ole mukana koko henkilöstön kannustinoh-
jelmassa. 
 
Vapo Oy:n hallitus on varannut itselleen mahdollisuuden muuttaa palkkiomat-
riisien rajauksia ylös- tai alaspäin tai ottaa kokonaan palkkion pois, jos organi-
saatiossa tapahtuu muutoksia tai ulkoiset tai sisäiset tekijät aiheuttavat enna-
koimattomia muutoksia. 
 
Palkkojen ja palkkioiden jakamista kiinteään ja muuttuvaan osaan ei ole käy-
tössä. 
 
Osake- ja osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä ei ole käytössä.  

 
b) Ylimmän johdon pitkän aikavälin tulospalkkiojärjestelmä 

 
Yhtiön ylimmällä johdollä (11 henkilöä) on lisäksi käytössä Vapo 
Oy:n hallituksen päättämä pitkän aikavälin tulospalkkiojärjestel-
mä, jonka tavoitteet ja toiminnalliset reunaehdot on yhtiön halli-
tuksessa määritelty seuraavasti: 
 

Liiketulos 10 % liikevaihdosta 
Sijoitetun pääoman tuotto12 %  
Kasvu 10% 
Omavaraisuusaste vähintään 40 % 
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(Kolme ensin mainittua ovat selkeästi tavoitteita ja neljäs 
reunaehto.)  

 
Pitkän aikavälin mittaristo on mitoitettu 3 vuoden mittaiseksi rul-
laavasti, ensimmäisellä kerralla huomioidaan vuodet 2007, 2008 
ja 2009. Pitkän aikavälin mallin peruslähtökohtana ovat seuraavat 
tekijät ja niiden vaihtelu: 
 

sijoitetun pääoman tuotto (8 – 15 %) 
liikevoittoprosentti (8 – 15%) 
kasvu (kerroin niin, että 0 % = 0,6 , 5 % = 0,8 , 10% = 1 
ja 15% = 1,2)  

 
Sijoitetun pääoman tuoton ja liikevoittoprosentin (matriisi) perusteella 
maksettava palkkio on 40 % vuosiansiosta ja kasvun suhteen huomi-
oidaan kasvukerroin (0, 6 – 1,2). Tämä tarkoittaa sitä, että ylin liike-
toiminnallinen johto voi parhaimmillaan saada 48 % tulospalkkion 
tästä järjestelmästä edellisen vuoden vuosiansioista. Palkkiot laske-
taan rullaavasti kolmelta edeltävältä vuodelta ja maksetaan ensim-
mäisen kerran vuonna 2010 kun hallitus on vahvistanut tilinpäätök-
sen. 

 
Vapo Oy:n hallitus on varannut itselleen mahdollisuuden muuttaa 
palkkiomatriisien rajauksia ylös- tai alaspäin tai ottaa kokonaan palk-
kion pois, jos organisaatiossa tapahtuu muutoksia tai ulkoiset tai si-
säiset tekijät aiheuttavat ennakoimattomia muutoksia. 
 

c) Johdon eläkejärjestelyt vuonna 2010 
 
Vapo Oy:ssä on kaksi etuperusteiseen eläkkeeseen oikeutettua jo 
1.1.2005 alkaen suljettua eläkeryhmää: 
 

- Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat vuonna 1952 tai sitä en-
nen syntyneet Vapo -konsernin johtoryhmän jäseniksi 
30.10.2001 jälkeen, mutta ennen 31.12.2004, nimetyt jä-
senet. Ryhmän eläkesopimuksen mukainen eläkeikä on 60 
vuotta ja eläke joko 60 tai 66 % eläkepalkasta. Ryhmään 
kuuluu 3 henkilöä. Toimitusjohtaja kuuluu tähän ryhmään 
60 %:n eläkeoikeudella. 

- Toiseen ryhmään kuuluvat muut kuin edelliseen ryhmään 
kuuluvat Vapo –konsernin johtoryhmän jäseniksi  
30.10.2001 jälkeen, mutta ennen 31.12.2004, nimetyt jä-
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senet. Ryhmän eläkeikä on 62 vuotta ja eläke 60 % eläke-
palkasta. Ryhmään kuuluu 5 henkilöä. 

 
Lisäksi yhden johtoryhmän suomalaisen jäsenen kanssa on sovit-
tu oikeudesta jäädä eläkkeelle 62 vuotiaana maksuperusteiseen 
yksilöllinen eläkejärjestelyyn perustuen, jossa vuosimaksu on 
enintään 8.500 euroa. Yhden ruotsalaisen johtoryhmän jäsenen 
kanssa on sovittu 62 vuoden eläkeiästä ja maksuperusteisesta 
eläkevakuutuksesta, jossa vuosimaksu on enintään 40 % vuosi-
palkasta.  
 
Vuonna 2009 tehdyissä johtajasopimuksissa ei lisäeläkejärjestel-
miä enää ole. 
 

5 Toimitusjohtaja, palkat ja palkkiot, palkitsemisen perusteet 
 

a) Toimitusjohtajan nimi 
 
 Matti Hilli 
 

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

 Toimitusjohtajalle vuonna 2009 maksettu rahapalkka 278.433,42 
euroa ja luontoisedut (auto, asunto, puhelin) 36.809,76 euroa. 
Vuonna 2009 ei maksettu kannustepalkkioita.  

 
c) Toimitusjohtajan tilikauden aikana palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperus-
teiset oikeudet 

 
 Ei palkkioksi osakkeita eikä osakeperusteisia oikeuksia. 
 

d) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat ko-
konaissummana ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat 
osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 

 
Muulle johdolle vuonna 2009 Suomessa maksetut palkat yhteen-
sä 2.926.549,33 euroa ja luontoisedut yhteensä 231.093,27 euroa 
sekä Ruotsissa maksetut palkat yhteensä SEK 4.064.277,00 ja 
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luontoisedut yhteensä SEK 321.316,00. Vuonna 2009 ei kannus-
tepalkkioita maksetttu.  
Ei palkkioksi saatu osakkeita eikä osakeperusteisia oikeuksia. 
 

e) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläk-
keestä 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 2009 aiheutunut kustannus 262.927,01 
euroa. 

f) 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. 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 taloudellisten etujen 
määrät 

Yhtiökokous 25.3.2010 päätetty: 
 
- puheenjohtajan kuukausipalkkio 2.750,00 euroa  
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- varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 1.900,00 euroa 
 
- jäsenten kuukausipalkkio 1.550,00 euroa 
 
- kokouspalkkio 500,00 kokoukselta (ml valiokuntien 

kokoukset) 
 

 Maksetut palkat ja palkkiot 2009 yhteensä 186.000,00 euroa, ei muita etuuksia. 
 

 c) Jos kohdassa 6 a mainittu henkilö on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön (exe-
cutive chairman; executive director) tai toimii yhtiön neuvonantajana, yhtiön on 
selostettava tästä tehtävästä 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.  

 
 Kannustepalkkio on palkkio työn perustavoitteen ylittämisestä ja parantami-

sesta, joka johtaa yrityksen kannattavuuden kasvuun. Palkkion maksamisen 
edellytyksenä on, että Vapo -konsernin ulkoisen laskennan liiketulos ylittää 30 
m€ ja mikäli operatiivinen kassavirta on positiivinen ja kattaa tulospalkkiot. 
Kannustepalkkion perimmäinen tarkoitus on olla johtamisväline, joka johtaa 
yhtiön tuloksen parantumiseen. 

 
 Vapo-konsernin (poisluettuna Vapo Timber Oy) saavuttaman liiketuloksen 

perusteella maksetaan ½  kannustepalkkiosta ydinliiketoiminnoissa (paikalliset 
polttoaineet, pelletti, lämpö- ja sähkö sekä puutarha ja ympäristö) ja ½ makse-
taan ko. liiketoiminnon liiketuloksen perusteella. 

 
 Tuotannossa, logistiikassa ja tukitoiminnoissa koko kannustepalkkio makse-

taan Vapo-konsernin (poisluettuna Vapo Timber Oy) saavuttaman liiketulok-
sen perusteella.  

 
 Vapo Timber Oy:ssä palkkio maksetaan yhtiön saavuttaman liiketuloksen 

perusteella.  
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Palkkiorajat vuodelle 2010 ovat (M€): 
 

Vapo-konserni 
(- Vapo Timber) 

42 63 

Vapo Timber Oy 2 5 
Local Fuels 38 57 
Pellets 0,1 3 
Heat and Power 7 11 
Garden and Environment 8 12 

 
 
Alarajalla palkkio on 0 % ja ylärajalla 10 % (TES-suoritepalkan piirissä olevat 
5 %) kunkin henkilön vuosipalkasta. (Väli lasketaan lineaarisesti.) 

 
 Vapo Oy:n hallitus on varannut itselleen mahdollisuuden muuttaa palkkioiden 

rajauksia ylös- tai alaspäin ja ottaa palkkion kokonaan pois, jos organisaatiossa 
tapahtuu muutoksia tai ulkoiset tekijät aiheuttavat ennakoimattomia muutoksia. 

 
 

 


