
Kuntarahoitus Oyj:n palkitsemista koskevat tiedot vuodelta 2011 

 

1.  

a) Kuntarahoitus Oyj 
b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 16,00 % 

 

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä:  

2 § Yhtiön toimiala 

Yhtiön toimialana on harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (9.2.2007/121 

muutoksineen) tarkoitettua luottoyhteisön toimintaa.  

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskes-

kuksesta annetun lain 1 §:n tarkoittamia yhteisöjä.  

Lisäksi yhtiö tarjoaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 5 §:n mukaisia sijoituspal-

veluita sekä mainitun lain 15 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua säilytys- ja hoi-

topalvelua. 

3. Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta ovat liitteenä olevassa 

vuosikertomuksessa. 

 

 

4. Yhtiössä ei ole käytössä erillistä johdon palkitsemisjärjestelmää, vaan koko henkilökunnan 

palkitsemisessa sovelletaan samaa hallituksen hyväksymää palkitsemisjärjestelmää, jossa 

eri henkilöryhmien välillä tavoite- ja maksimipalkkioiden suuruus vaihtelee (järjestelmä on 

kuvattu kohdan 7 alla).  

 

Kuntarahoituksen johdon ja henkilöstön palkkiot muodostuvat kiinteästä palkkiosta (perus-

palkka ja luontoisedut) ja muuttuvasta palkitsemisesta palkitsemisjärjestelmän ehtojen mu-

kaan. Kiinteä peruspalkan muodossa oleva palkkio on vakaa lähtökohta perustoiminnoille ja 

niiden kehittämiselle. Muuttuvan palkkion tarkoituksena on edistää yhtiön strategian toteut-

tamista, parantaa työn tehokkuutta ja tuottavuutta, turvata henkilöstön työtyytyväisyyttä ja 

motivoituneisuutta sekä varmistaa ammattitaitoisten resurssien saatavuus ja pysymisen yh-

tiössä. Palkitsemisjärjestelmän periaatteet vahvistaa hallitus ja ne arvioidaan vuosittain. 

Palkitsemisjärjestelmiin ja palkkioihin liittyvässä työssä hallitusta avustaa hallituksen palkit-

semisvaliokunta. Hallitus vahvistaa toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkat ja 

muut palkkiot sekä työsuhteen ehdot. Lisäksi hallitus vahvistaa toimitusjohtajan esityksestä 

toimitusjohtajalle suoraan raportoivien henkilöiden palkat ja palkkiot. Yhtiössä ei ole käytös-

sä tavanomaisuudesta poikkeavia luontoisetuja. 

 

 

Yhtiön toimivalle johdolle (toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet), liiketoiminnasta 

vastaaville osastonjohtajille (asiakasrahoituksesta, leasingista, varainhankinnasta, sijoitus-

toiminnasta ja treasurysta vastaavat osastonjohtajat), riskienhallintajohtajalle (johtoryhmän 

jäsen) ja compliancesta vastaavalle johtajalle maksettiin vuonna 2011 palkkoja (sisältäen 



luontoisedut) yhteensä 1,77 miljoonaa euroa ja muuttuvia palkkioita (ansaittu vuosilta 2009-

2010) yhteensä 0,87 miljoonaa euroa.   

 

Kuntarahoitus Oyj on luottolaitos ja sitä koskee valtioneuvoston asetus luottolaitosten ja si-

joituspalveluyritysten palkitsemisjärjestelmistä. Edellä sanottu henkilöryhmittely perustuu 

kyseisen asetuksen edellyttämään Kuntarahoituksen arviointiin asetuksen mukaisesta hen-

kilöpiiristä. 

 

5.  

a) Toimitusjohtajan nimi: Pekka Averio 

 

b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä muut 

etuudet eriteltyinä ja euromääräisinä: 

 palkka 2011: 325 075,79 (sisältäen luontoisedut: asuntoetu, autoetu, pu-

helinetu, ravintoetu). Luontoisedut verotetaan osana palkkaa asianmukai-

sin verotusarvioin; 

 bonukset 2011: 220 888,00 

 

c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, sitouttamisbonukset 

ym.) eriteltyinä.  

 Ei maksettuja sitouttamisbonuksia. Toimitusjohtajalla samat vakuutus-

etuudet kuin muulla henkilöstöllä (tapaturmavakuutus, matkavakuutus, 

henkivakuutus). Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuluvat ryhmäelä-

kevakuutuksen piiriin. Kuntarahoitus ei maksa ryhmäeläkevakuutusta, 

vaan toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sitoutuneet vastaanottaman 

kuukauden palkkaa vastaavan määrän mahdollisesta muuttuvasta vuosi-

palkkiosta ryhmäeläkevakuutuksen vakuutusmaksun muodossa. 

 

d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin palkitseminen rahana, 

osakkeina tai muuna osakeperusteisena etuutena.  

 Tilikaudella 2011 on maksettu osa vuonna 2009 ansaitusta muuttuvasta 

palkkiosta, joka oli jätetty maksamatta 2010 ja viivästetty siis maksetta-

vaksi vuonna 2011. Vuodelle 2011 viivästetty määrä on ollut 106.500 eu-

roa.  Edellä kohdassa c sanotulla tavalla on toimitusjohtajalle kuuluvasta 

muuttuvasta palkkiosta siirretty kuukauden palkkaa vastaava määrä ryh-

mäeläkevakuutukseen, jota voidaan pitää pitkän aikavälin palkitsemisen 

välineenä. Yhtiöllä ei ole käytössä muita pitkän aikavälin palkitsemiseen 

liittyviä instrumentteja (esim. osakkeita). 

 

e) Yhtiö ei valtion kokonaan omistama ja siksi tämä kohta jätetty raportoimatta. 

 

f) Muun johdon palkat + muut etuudet kokonaissummana.  

 Muulle (edellä kohdassa 4 määritellylle) johdolle (yhteensä 10 henkilöä) 

maksettiin vuonna 2011 palkkoja yhteensä 1.439.993,61 euroa ja muuttu-

via palkkioita yhteensä 655 821,90 euroa. 

 

g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä 

tilikauden aikana yhtiölle aiheutuneet kustannukset 



 Toimitusjohtajalla ei ole eläkeikää ja eläkettä koskevaa sopimusta, vaan 

eläkeikä ja eläke määräytyvät eläkelainsäädännön mukaisesti.  Toimitus-

johtajalle ei ole käytössä lisäeläkejärjestelyä muutoin kun mitä on kuvattu 

kohdissa c ja d ja joista ei siten aiheudu yhtiölle lisäkustannuksia, koska 

toimitusjohtaja on velvollinen vastaanottamaan kuukauden palkkaa vas-

taavan määrän muuttuvasta palkkiosta maksuna ryhmäeläkevakuutuk-

seen. 

 

h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irti-

sanomisen perusteella saavia korvauksia koskevat tiedot: 

 Toimitusjohtajan irtisanomisaika yhtiön puolelta on 3 kuukautta ja toimitus-

johtajan puolelta 2 kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan yhtiö 

suorittaa erokorvauksen, jonka suuruus vastaa 6 kuukauden kokonais-

palkkaa. Työsuhteen päättymisen jälkeen, mikäli irtisanominen tapahtuu 

yhtiön puolesta, on toimitusjohtajalla oikeus niin halutessaan asua yhtiön 

omistamassa työsuhdeasunnossa 24 kuukautta sopimuksen irtisanomis-

päivästä. Mikäli toimitusjohtaja irtisanoo sopimuksen, on hänellä oikeus 

asua työsuhdeasunnossa 12 kuukautta sopimuksen irtisanomispäivästä. 

 

6.  

a) Hallituksen puheenjohtaja: Eva Liljeblom; varapuheenjohtaja: Fredrik Forssell; halli-

tuksen varsinaiset jäsenet: Teppo Koivisto, Tapio Korhonen, Sirpa Louhevirta, Ossi 

Repo, Asta Tolonen, Juha Yli-Rajala. 

 

b) Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot ja niiden määräytymisperusteet tilikaudella 

2011: 

 Vuoden 2011 yhtiökokoukseen asti hallitukselle maksetut palkkiot perus-

tuivat vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen (23.3.2010) päätökseen: 

i. hallituksen puheenjohtajalle 15 000 euroa vuodessa 

ii. hallituksen varapuheenjohtajalle 12 000 euroa vuodessa 

iii. hallituksen muille jäsenille 10 000 euroa vuodessa 

iv. tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien puheenjohtajien vuosipalkkio 

on 10 000 euroa.  

v. kokouspalkkio 250 euroa kokoukselta 

 

 Vuoden 2011 yhtiökokouksen jälkeen loppuvuoden ajan hallitukselle mak-

setut palkkiot perustuivat vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen pää-

tökseen (23.3.2011): 

i. hallituksen puheenjohtajalle 24 000 euroa vuodessa 

ii. hallituksen varapuheenjohtajalle 14 400 euroa vuodessa  

iii. hallituksen muille jäsenille 12 000 euroa vuodessa.  

iv. vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen puheenjohtajalle 800 euron 

suuruinen kokouspalkkio ja varapuheenjohtajalle sekä muille halli-

tuksen jäsenille jokaisesta kokouksesta kokouspalkkiona 400 eu-

roa.  

 

Edellä mainittuihin päätöksiin perustuen maksettiin hallituksen jäsenille 

palkkioita tilikaudella 2011 yhteensä 85 300 euroa. 



 

c) Kukaan kohdassa 6 a) mainituista henkilöistä ei ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. 

 

 

7. Muun henkilöstön palkitsemisessa käytettäviä palkitsemismekanismeja selvitetään vuosi-

kertomuksessa.     

 

Vuonna 2011 maksetut palkkiot ovat perustuneet hallituksen hyväksymään Kuntara-

hoituksen palkitsemisjärjestelmään sisältyvään lyhyen aikavälin ohjelmaan vuodelle 

2010. Lyhyen aikavälin ohjelmassa huomioidaan sekä henkilön että osaston ja yhtiön 

suoriutuminen. Näiden tekijöiden painoarvo vaihtelee eri henkilöstöryhmissä. 

 

Lyhyen ohjelman lisäksi vuonna 2011 on ollut voimassa pitkän aikavälin ohjelma, jo-

ka koskee toimitusjohtajaa, johtoryhmää ja avainhenkilöitä. Se koostuu vuosittain 

aloitettavista kolmen vuoden pituisista ohjelmista. Ensimmäinen kolmen vuoden jakso 

(alkanut vuonna 2010) päättyy vuoden 2012 lopussa ja näin ollen pitkästä ohjelmasta 

ei ole vuonna 2011 vielä maksettu palkkioita. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän osalta 

pitkän aikavälin ohjelman tavoitepalkkiotaso on neljän kuukauden palkkaa ja maksi-

mipalkkio vastaa kahdeksan kuukauden palkkaa. Vuosittain maksettava tulospalk-

kiosumma, joka sisältää lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin ohjelman, voi toimitusjoh-

tajan ja johtoryhmän osalta siten maksimissaan vastata 12 kk:n palkkaa.  

 

Vuoden 2010 lopussa voimaan tulleen luottolaitosten palkitsemisjärjestelmiä koske-

van valtionvarainministeriön asetuksen mukaisesti luottolaitosten oli saatettava pal-

kitsemisjärjestelmänsä uuden asetuksen mukaisiksi kesäkuun 2011 alkuun mennes-

sä huomioiden kuitenkin sääntelyyn sisältyvän suhteellisuusperiaatteen sallimat yri-

tyskohtaiset soveltamismahdollisuudet. Tämän vuoksi hallitus päätti palkitsemisjärjes-

telmän uusimisesta niin, että yli neljän kuukauden kiinteää palkkaa palkkiota vastaa-

va määrä viivästetään maksettavaksi seuraavana vuonna. Lisäksi hallitus päätti ke-

sällä 2011, että pitkät ohjelmat lopetetaan kokonaisuudessaan vuoden 2011 lopussa. 

Pitkien ohjelmien lopettamisen tarkoituksena oli palkitsemisjärjestelmän yksinkertais-

taminen.  

 

Hallitus päätti samalla vuoden 2012 alusta voimaan tulleesta uudesta palkitsemisjär-

jestelmästä, joka perustuu yhteen vuosittaiseen ohjelmaan ja jossa palkkiot viiväste-

tään maksettavaksi 2 vuotta ansaintavuoden jälkeen, siltä osin kuin palkkion määrä 

ylittää henkilön neljän kuukauden palkan. Mikäli palkkion määrä alittaa henkilön nel-

jän kuukauden palkan, maksetaan palkkio ansaintavuotta seuraavana vuonna. Jär-

jestelmässä palkitsemisen enimmäis- ja tavoitemäärä vaihtelee eri henkilöryhmissä 

(toimitusjohtaja ja johtoryhmä, osastonjohtajat, avainhenkilöt, muut henkilöstö). Uusi 

järjestelmä perustuu kaikilla tasoilla sekä yhtiökohtaisen että henkilökohtaisen suori-

tuksen arviointiin. Yhtiökohtaisen suorituksen arvioinnin hyväksyy hallitus, osastokoh-

taisen suoritusarvioinnin hyväksyy johtoryhmä ja henkilökohtaisen suoritusarvioinnin 

hyväksyy kunkin työntekijän esimies.  

 

Sääntelyn oikeuttamalla tavalla hallituksella on kuitenkin aina viime kädessä oikeus 

päättää palkkioiden maksamatta jättämisestä, mikäli maksaminen vaarantaisi yhtiön 

vakavaraisuuden tai olisi muuten vastoin tavanomaisia liiketoiminnallisia periaatteita. 



Muuttuva palkkio voidaan maksaa ainoastaan henkilölle, joka on työsuhteessa yhti-

öön palkkion maksuhetkellä. Muuttuvat palkkiot maksetaan aina rahana eikä yhtiössä 

ole käytössä osake- tai optioperusteisia palkitsemisjärjestelmiä.  

 

 

8. Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa, sijoitusneuvostoa tai neuvottelukuntaa. 


