
Tiedot:

1. a) Yhtiön nimi

Neste Oil Oyj
Keilaranta 21, PL 95, 00095 NESTE OIL - Puh. 010 45811, Y-tunnus 1852302-9
www.nesteoil.fi

b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus

50,1 %

http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,107,392,6838

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä
Yhtiöjärjestys
19.4.2007

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa itse sekä tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta öljyn
ja kaasun tuotantoa, öljy-, energia- ja kemianteollisuutta ja kauppaa, kauppame-
renkulkua, teknistä suunnittelua sekä edellä mainittuihin liittyvää muuta liiketoimin-
taa. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita.

http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,107,395,7903

3. 31.12.2010 päättyneen (tai viimeksi päättyneen) tilikauden tuloslaskelma ja tase.
Konserneista toimitetaan emoyhtiön tuloslaskelma ja tase. Jos yhtiö on laatinut tu-
loslaskelmasta erillisen yhteenvedon, myös se liitetään aineistoon.

Ks. erillinen liite.

4. Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle – jonka laajuus on ilmoitettava – suun-
natun palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, kuten palkko-
jen ja palkkioiden jakautuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan, sekä keskeiset
tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvien osien määräytymisestä, osake- ja osake-
perusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä lisäeläkejärjestelmistä.

Neste Oilin johtoryhmään kuului yhdeksän jäsentä 31.12.2010 mukaan lukien toi-
mitusjohtaja. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista ja palkitsemisesta sekä joh-
don palkitsemisperiaatteista päättää hallitus. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta
valmistelee ehdotukset sekä valvoo ja arvioi toimitusjohtajan ja ylimmän johdon
suoritusta.

Neste Oilin hallitus päättää yhtiön johdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta ja
kannustimista hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen perus-

http://www.nesteoil.fi
http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,107,392,6838
http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,107,395,7903
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teella. Yhtiössä noudatetaan yhtiön hallituksen hyväksymiä johdon palkitsemispe-
riaatteita, valtion omistajaohjauksen suosituksia ja Suomen listayhtiöiden hallin-
nointikoodia 2010. Hallinnointikoodin edellyttämä palkka- ja palkkioselvitys on saa-
tavilla myös osoitteessa www.nesteoil.fi.

Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot
Yhtiö voi maksaa johdolle ja muulle henkilöstölle vuosittain lyhyen aikavälin kan-
nustinpalkkioita palkan ja luontoisetujen ohella. Lyhyen aikavälin kannustinpalkki-
oiden määräytymisperuste on henkilökohtaisesti määriteltyjen tavoitteiden saavut-
taminen sekä yhtiön taloudellinen kehitys ja yhtiön tavoitteiden saavuttaminen.
Ylimmän johdon bonuspalkkio voi enimmillään olla 40 % vuosipalkasta.

Avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä (LTI-järjestelmä)
Neste Oil Oyj:n hallitus päätti 16.12.2009 uuden osakepohjaisen kannustinjärjes-
telmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on
yhdenmukaistaa omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet mm. yhtiön arvon nos-
tamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhti-
ön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Hallitus valitsee vuosit-
tain ne Neste Oilin johdon jäsenet, joilla on oikeus osallistua LTI-järjestelmään.
Järjestelmän piiriin kuuluu 64 Neste Oilin johdon jäsentä. LTI-järjestelmä täyttää
valtion omistajaohjauksen suositukset.

Järjestelmässä on kolme kolmen kalenterivuoden ansaintajaksoa. Kaksi ensim-
mäistä ansaintajaksoa ovat alkaneet vuosien 2010 ja 2011 alussa, kolmas alkaa
2012. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat
tavoitteet sekä maksettavan palkkion enimmäistason ansaintajaksoa edeltävän
vuoden joulukuussa. Ansaintajaksojen 2010–2012 ja 2011–2013 ansaintakriteerit
ovat Uusiutuvat polttoaineet -liiketoiminnan myyntivolyymi ja Neste Oilin osakkeen
kokonaistuotto suhteessa Dow Jones Nordic Return -indeksiin.

Mahdollinen palkkio maksetaan vuosina 2013, 2014 ja 2015 osittain yhtiön osak-
keina ja osittain rahana. Maksettavan palkkion enimmäistaso ei saa miltään an-
saintavuodelta ylittää kyseisen vuoden bruttopalkkaa. Rahana maksettava osuus
kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut.

Järjestelmään liittyy kielto luovuttaa osakkeita kolmen vuoden kuluessa ansainta-
jakson päättymisestä, eli järjestelmän kesto on kunkin osake-erän osalta kuusi
vuotta. Tämän jälkeen avainhenkilön on omistettava puolet järjestelmän perusteel-
la maksetuista osakkeista, kunnes avainhenkilön omistamien yhtiön osakkeiden
arvo vastaa henkilön bruttovuosipalkkaa. Tämä omistusvelvoite on voimassa niin
kauan kuin työ- tai toimisuhde konserniyhtiössä jatkuu.

Jos kaikki tavoitteet saavutetaan, ansaintajakson 2010–2012 perusteella makset-
tava enimmäispalkkio vastaa yhteensä enintään noin 809 000 yhtiön osakkeen ar-

http://www.nesteoil.fi.


3 ( 9 )

voa ja ansaintajakson 2011–2013 perusteella maksettava enimmäispalkkio yh-
teensä enintään noin 842 000 yhtiön osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana
maksettavan osuuden).

Johdon palkitsemisperiaatteet
Neste Oilin hallitus päättää yhtiön johdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta ja
kannustimista hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen perus-
teella. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiön asiantuntijoiden
avustuksella hallitukselle ehdotuksen johdon palkankorotuksista, erilaisista palkit-
semisen elementeistä, suoritustavoitteista sekä ehdottaa tarvittaessa muutoksia
palkitsemisperiaatteisiin. Apunaan valiokunta käyttää erilaisia ulkopuolisia palkit-
semisvertailuja ja tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Johdon palkitsemista
käsitellään hallituksessa kerran vuodessa sekä tarvittaessa vuoden aikana. Palkit-
semisperiaatteet käydään läpi valiokunnassa kerran kahdessa vuodessa, jollei
tarpeita aikaisempaan käsittelyyn ilmene.

Johdon palkitsemisperiaatteiden tarkoitus on:

• varmistaa, että johdon palkitseminen on linjassa Neste Oilin strategisten ja liike-
toiminnan operatiivisten tavoitteiden sekä yhtiön arvojen kanssa, kannustaa ja mo-
tivoida johtoa erinomaisiin suorituksiin,
• palkita yksilöitä saavutettujen tavoitteiden ja erinomaisten suoritusten pohjalta,
• houkutella ja sitouttaa avainhenkilöitä,
• palvella omistajien ja avainhenkilöiden yhteistä etua sekä
• kasvattaa yhtiön arvoa ja omistaja-arvoa.

Palkitsemista ohjaavat periaatteet ovat:

• Palkitsemisen tulee olla oikeudenmukaista ja kilpailukykyistä, muttei markkinoi-
den johtavaa. Palkitsemisen tulee perustua sekä yksilön ja yhteisön suoritukseen
että yhtiön taloudelliseen suorituskykyyn.
• Neste Oil kohtelee johtoa ja avainhenkilöitään tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti
riippumatta heidän sukupuolestaan, kansallisuudestaan, iästään, uskonnostaan,
poliittisista mielipiteistään ja muista vastaavista seikoista.
• Palkitsemisen tulee olla asianmukaista ja perustua Neste Oilin tarpeisiin ja vaa-
timuksiin.
• Palkitsemisen tulee tukea Neste Oilin liiketoiminnan ominaispiirteitä ja strategis-
ten tavoitteiden saavuttamista korostaen hyvää suoritusta sekä kestävää, pitkän
aikavälin suorituskykyä.
• Suurin osakkeenomistaja (Suomen valtio) esittää linjauksia Neste Oilin palkitse-
misjärjestelmästä. Neste Oilin hallitus varmistaa, että palkitsemisjärjestelmä on
näiden suositusten mukainen.
• Ylimmän johdon palkitsemisen periaatteiden tulee yhdistää omistajien, yhtiön ja
johdon edut.
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• Ylimmän johdon palkitsemisperiaatteet koskevat Neste Oilin johtoa ja määriteltyjä
avainhenkilöitä.

Johdon palkitsemisen päätekijät ovat:

1. peruspalkka, jonka kilpailukykyä arvioidaan kansainvälisesti samoilla työmarkki-
noilla toimiviin vertaisyrityksiin, Suomessa ensisijaisesti pörssiyrityksiin ja toiseksi
teollisuusyrityksiin. Tämä takaa peruspalkkojen kilpailukyvyn paikallisilla työmark-
kinoilla.

2. lyhyen aikavälin kannustinohjelma, joka palkitsee johtoa sekä yksilön, organi-
saation että yrityksen vuosittaisen suorituksen perusteella. Palkitseminen on sidot-
tu hallituksen hyväksymiin taloudellisiin tai strategisiin avainsuoritustekijöihin sekä
yksilön suoritustavoitteisiin, jotka asetetaan vuosittain suoritusjohtamisprosessin
tavoitekeskustelussa yhdessä esimiehen kanssa.

Lisäksi kokonaispalkitsemiseen kuuluvat seuraavat tekijät:

• pitkän aikavälin osakepohjainen palkitsemisohjelma, joka on harkinnanvarainen
ja suunnattu hallituksen päätöksellä vain tietyille henkilöille,
• muut edut, joiden kilpailukykyä arvioidaan suhteessa paikallisiin työmarkkinoihin,
• tunnustuspalkkiot Neste Oilin erillisen ohjeistuksen mukaan ja
• aineeton palkitseminen sisältäen Neste Oilin työhyvinvointimallissa kuvattuja
päätekijöitä, joita ovat mm. työtehtävien haasteellisuus, uramahdollisuudet, itsensä
kehittäminen, johtamisen kehittäminen, työyhteisön innostavuus sekä työn ja va-
paa-ajan tasapaino.

Johdon palkitsemisperiaatteet ja kannustinohjelmat on kehitetty Neste Oilin kilpai-
lukyvyn turvaamiseksi öljyteollisuuden alalla. Neste Oil on toimialansa edelläkävi-
jä, jonka tavoitteena on tulla maailman johtavaksi uusiutuvien polttoaineiden tuot-
tajaksi.

Edellä kuvatun johdon palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on varmistaa, että Nes-
te Oil voi palkata ja sitouttaa kyvykkäitä johtajia ja avainhenkilöitä sekä motivoida
heitä edistämään Neste Oilin menestystä ja strategisia tavoitteita. Neste Oilin joh-
don palkitsemispolitiikka edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä ja
varmistaa, että palkitseminen tukee yhtiön johdon toimintaa yhtiön ja sen osak-
keenomistajien edun mukaisesti.

Muun johdon sopimukset ja eläkejärjestelyt

Johtoryhmän jäsenille maksetaan peruspalkka, minkä lisäksi he ovat oikeutettuja
luontoisetuihin. Tämän lisäksi he voivat saada vuosittaisen, suoritukseen perustu-
van tulospalkkion, joka on enimmillään 40 % vuosipalkasta luontoisetuineen. Joh-
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toryhmän jäsenet ovat solmineet johtajasopimuksen, jossa sovitaan kuuden kuu-
kauden irtisanomisajasta sekä mahdollisesta kuuden kuukauden palkkaa vastaa-
vasta erorahasta.

Neste Oilin johtoryhmän jäsenet kuuluvat työntekijän eläkelain TyEL:in ja lisäelä-
kejärjestelyjen piiriin. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 60 tai 62 vuotta. Vanhim-
pien johtajasopimusten etuusperusteisissa järjestelyissä eläkkeen määrä voi olla
enintään 60 % tai 66 % eläkepalkasta. Eläkepalkka on eläketapahtumavuotta
edeltävien 10 viimeisen vuoden aikana maksettujen TyEL:in mukaisten vuosiansi-
oiden perusteella laskettu keskimääräinen kuukausipalkka. Uudemmat lisäeläke-
järjestelyt, joissa kaikissa eläkeikä on 62 vuotta, ovat maksuperusteisia. Vuoden
2010 osalta vakuutusmaksut olivat yhteensä 490 300 euroa. Tulevissa johtajaso-
pimuksissa eläkeikä tulee olemaan 63 vuotta. Sekä etuus- että maksuperusteiset
eläkkeet vakuuttaa vakuutusyhtiö.

http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,107,395,3043

5. a) Toimitusjohtajan nimi
Matti Lievonen

http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,107,395,3038,12897

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

Matti Lievosen rahapalkka ja luontoisedut vuonna 2010 olivat 651 446,73 euroa.
Toimitusjohtajalle ei maksettu suoritukseen perustuvia bonuksia vuodelta 2009.

http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,107,395,3043,15712

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

Toimitusjohtajalle maksettiin 10 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio luovuttamal-
la hänelle 5 000 osaketta. Loput palkkiosta maksettiin rahana verojen ja veron-
luontoisten maksujen kattamiseksi.

http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,107,395,3043,15712

http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,107,395,3043
http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,107,395,3038,12897
http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,107,395,3043,15712
http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,107,395,3043,15712
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d) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat koko-
naissummana ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat
osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet

Johtoryhmän muiden jäsenten palkka ja luontoisedut vuonna 2010 olivat yhteensä
1 734 765,65 euroa. Johtoryhmän jäsenille ei maksettu suoritukseen perustuvia
bonuksia vuodelta 2009.

Johtoryhmän jäsenille luovutettiin 37 374 osakkeen arvoa vastaava palkkio.

http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,107,395,3043,15712

e) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkees-
tä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset

Toimitusjohtajan eläkeikä on 60 vuotta. Eläkejärjestelmä on etuusperusteinen.
Eläke on 60 % eläkepalkasta, joka on eläketapahtumavuotta edeltävien 10 viimei-
sen vuoden aikana maksettujen TyEL:in mukaisten vuosiansioiden perusteella
laskettu keskimääräinen kuukausipalkka. Vuosimaksu 2010 oli 333 917 €.

http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,107,395,3043,15712

f) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irti-
sanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot.

Molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Irtisanomiskorvaus yhtiön irti-
sanoessa on 6 kuukauden palkka ja erillinen 18 kuukauden palkkaa vastaava ero-
korvaus.

http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,107,395,3038,12897

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet

Hallituksen jäsenet 15.4.2010-14.4.2011
Timo Peltola, puheenjohtaja
Mikael von Frenckell, varapuheenjohtaja
Michiel Boersma
Maija-Liisa Friman
Ainomaija Haarla
Nina Linander
Hannu Ryöppönen
Markku Tapio

http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,107,395,3043,15712
http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,107,395,3043,15712
http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,107,395,3038,12897
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Hallituksen jäsenet 14.4.2011-
Timo Peltola, puheenjohtaja
Jorma Eloranta, varapuheenjohtaja
Michiel Boersma
Maija-Liisa Friman
Nina Linander
Laura Raitio
Hannu Ryöppönen
Markku Tapio

http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,107,395,3035,12519

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

Hallituksen palkkiot edellisellä ja kuluvalla toimikaudella:

- puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
- hallituksen varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
- jäsenet 35 400 euroa/vuosi

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan halli-
tuksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa/kokous sekä korvataan yhtiön matkus-
tussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena eli 1 200
euroa/kokous Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille. Hallituksen jäse-
net eivät kuulu yhtiön palkitsemisjärjestelmien piiriin, eivätkä siten saa tulos- tai
osakepalkkiota.

http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,107,395,3043,15710

c) Jos kohdassa 6 a mainittu henkilö on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön (executive
chairman; executive director) tai toimii yhtiön neuvonantajana, yhtiön on selostet-
tava tästä tehtävästä tilikaudelta maksetut palkat ja palkkiot sekä muut taloudelli-
set etuudet eriteltyinä.

7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalk-
kioista, henkilöstörahastosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista.

Henkilöstö kuuluu pääosin kohdassa 4 kuvattuun lyhyen aikavälin kannustinjärjes-
telmään. Vuonna 2010 henkilöstölle ei maksettu ko. lyhyen aikavälin kannustinjär-
jestelmään perustuvia palkkioita, sillä yhtiö ei saavuttanut asetettua taloudellista
kynnysarvoa vuonna 2009. Sen sijaan tulospalkkioon rinnastettavaa tuottavuus-

http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,107,395,3035,12519
http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,107,395,3043,15710
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palkkiota sai 22 % koko konsernin henkilöstöstä. Tuottavuuspalkkiota maksettiin
yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Neste Oilin henkilöstörahastoon ei maksettu palkki-
oita vuonna 2010, koska edellisvuonna voittopalkkioerän määräytymisperusteet
eivät täyttyneet.

8. Hallintoneuvosto ja sidosryhmien neuvottelukunta

Neste Oililla oli hallintoneuvosto 14.4.2011 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen te-
kemään lakkautuspäätökseen asti. Hallintoneuvoston kokoonpano oli seuraava:

Heidi Hautala (puheenjohtaja), s. 1955, MMM, Euroopan parlamentin jäsen
Kimmo Tiilikainen (varapuheenjohtaja), s. 1966, MMM, kansanedustaja
Esko Ahonen, s. 1955, rakennusinsinööri, kansanedustaja
Timo Heinonen, s. 1975, KM, kansanedustaja
Markus Mustajärvi, s. 1963, metsätalousinsinööri, kansanedustaja
Anne-Mari Virolainen, s. 1965, KTM, kansanedustaja
Miapetra Kumpula-Natri, s. 1972, insinööri, kauppatieteiden yo, kansanedustaja

Hallintoneuvosto kokoontui 6 kertaa vuonna 2010. Hallintoneuvoston palkkiot oli-
vat:
• Puheenjohtaja: 1 000 euroa kuukaudessa
• Varapuheenjohtaja: 600 euroa kuukaudessa
• Jäsenet: 500 euroa kuukaudessa
Lisäksi kaikille jäsenille maksettiin 200 euron kokouspalkkio kokouksista, joihin he
olivat osallistuneet.

Kaikkineen hallintoneuvoston jäsenille maksettiin palkkioita vuonna 2010 seuraa-
vasti

2010 Jäsenyys
hallintoneuvostossa

Läsnäolo
kokouksissa

Kuukausipalkkiot
vuodessa, euroa

Kokouspalkkiot
vuodessa, euroa

Heidi Hautala 1.1.-31.12. 6/6 12 000 1 200
Kimmo Tiilikainen 1.1.-31.12. 5/6 7 200 1 000

Esko Ahonen 1.1.-31.12. 3/6 6 000 600
Timo Heinonen 1.1.-31.12. 3/6 6 000 600

Miapetra Kumpula-
Natri 15.4.-31.12. 4/5 6 000 800

Markus Mustajärvi 1.1.-31.12. 5/6 6 000 1 000
Anne-Mari Virolainen 1.1.-31.12. 4/6 6 000 800

http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,62,395,3043,15711:

http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,62,395,3043,15711:
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Sidosryhmien neuvottelukunta

Neste Oilin hallitus perusti 29.4.2011 sidosryhmien neuvottelukunnan, jonka jäse-
niä ovat

Heidi Hautala (puheenjohtaja), s. 1955, MMM, Euroopan parlamentin jäsen
Esko Ahonen, s. 1955, rakennusinsinööri, kansanedustaja
Timo Heinonen, s. 1975, KM, kansanedustaja
Miapetra Kumpula-Natri, s. 1972, insinööri, kauppatieteiden yo, kansanedustaja
Markus Mustajärvi, s. 1963, metsätalousinsinööri, kansanedustaja
Petteri Orpo, s. 1969, VM, kansanedustaja
Kimmo Tiilikainen, s. 1966, MMM, kansanedustaja
Anne-Mari Virolainen, s. 1965, KTM, kansanedustaja

Neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Neuvottelukunnan jäsenille
maksetaan kokouspalkkio, joka on neuvottelukunnan puheenjohtajalle 1 500 euroa
kokoukselta ja jäsenille 1 000 euroa kokoukselta. Lisäksi korvataan yhtiön matkus-
tussäännön mukaiset matkakulut.


