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1. JOHDANTO

Palkitsemisraportti kuvaa yhtiön hallituk-
sen sekä toimitusjohtajan ja toimitusjoh-
tajan sijaisen palkitsemisen toteutumista 
edellisen tilikauden aikana. Muun johto-
ryhmän palkitseminen on kuvattu yhtiön 
internet-sivuilla. 

Palkitsemisraportti julkaistaan samaan 
aikaan tilinpäätöksen ja hallituksen toi-
mintakertomuksen sekä selvityksen hal-
linto- ja ohjausjärjestelmästä kanssa. 
Raportti esitetään varsinaiselle yhtiö-
kokoukselle ja se on saatavilla yhtiön 
 internet-sivuilla.

PALKITSEMISPOLITIIKAN 
NOUDATTAMINEN VUONNA 2020
Fingridin palkitsemisen periaatteet on 
kirjattu yhtiön toimielinten palkitse-
mispolitiikkaan, jonka yhtiökokous on 
 hyväksynyt kokouksessaan 20.3.2020.

Fingridin palkitsemista ohjaavat omista-
ja-arvon luonti, hyvä suoritus perustehtä-
vien hoidossa sekä yhtiölle asetetut vas-
tuullisuustavoitteet. Palkitsemisessa on 
otettu huomioon omistajien, erityises-
ti valtion omistajaohjauksen ja Ilmarisen 
palkitsemisen periaatteita. Pal kitsemi sen 

tulee olla kohtuullista ja oikeudenmukais-
ta sekä kilpailukykyistä.

Fingridin toimielinten palkitsemispolitiik-
ka noudattaa yhtiön hallituksen jäsenten 
osalta avoimuuden, kohtuullisuuden ja 
markkinaehtoisuuden periaatteita val-
tion ja muiden omistajien linjausten mu-
kaisesti. 

Toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa  sekä 
muun johtoryhmän osalta noudatetaan 
samoja periaatteita kuin hallituksen jä-
senten osalta sekä yhtiössä yleisesti lin-
jattuja palkitsemisen periaatteita. Toimi-
tusjohtajan palkkiomittarit ovat pääosin 
samat kuin muilla johtoryhmän jäsenillä 

sekä yhtiön henkilöstöllä. Lisäksi toimi-
tusjohtajan palkitsemisessa noudatetaan 
samoja periaatteita kuin koko henkilös-
tön suhteen esimerkiksi työsuhde-etujen 
määrittelyssä. 

PALKITSEMINEN EDISTÄÄ YHTIÖN 
MENESTYSTÄ
Vuonna 2020 Fingridin hallituksen ja toi-
mitusjohtajan ja muun johdon palkitsemi-
sessa on noudatettu yhtiön palkitsemis-
politiikkaa. Fingridin hallituksen ja johdon 
palkitseminen on keskeinen kannustin-
keino ohjata, motivoida ja sitouttaa niihin 
kuuluvia henkilöitä. Kilpailukykyinen pal-
kitseminen on olennainen väline kyvyk-
kään johdon palkkaamiseksi yhtiöön. 

https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/fingrid_oyj_hallituksen_toimintakertomus_2020.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/fingrid_oyj_liiketoimintakatsaus_2020.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/fingrid_oyj_tilinpaatos_2020.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/fingrid_oyj_yritysvastuu_ja_kestava_kehitys_2020.pdf 
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/fingrid_oyj_selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2020.pdf
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Palkkioiden keskimääräinen vuotuinen  
muutos viiden viime vuoden aikana

Hallituksen palkkiot 0 %

Toimitusjohtajan palkat ja palkkiot 9,5 %

Työntekijöiden palkat, keskimäärin* 2,4 %

Työntekijöiden palkkiot, keskimäärin** 10,5 %  

Yhtiön liikevaihdon muutos 3,8 %

* identtisten kokoaikaisten työntekijöiden kuukausipalkan 
keskimääräinen muutosprosentti vuosina 2016-2020 
** työntekijöiden laatu- ja kannustinpalkkioiden keskimääräinen 
muutosprosentti vuosina 2016-2020

 

Kilpailukykyisellä palkkauksella ja pal-
kitsemisella kannustetaan johtoa ja 
myös henkilöstöä tulokselliseen toimin-
taan ja toiminnan kehittämiseen sekä 
ohjataan työpanoksia kohti strategisten 
tavoitteiden saavuttamista.   Onnistunut 
palkitseminen myös sitouttaa  yhtiöön. 

Henkilöstön osalta noudatetaan samo-
ja palkitsemisen linjauksia kuin johdon 
osalta: markkinaehtoisuutta ja hyvästä 
suorituksesta palkitsemisesta. Kiinteän 
palkan markkinaehtoisuudella ja kilpai lu-
kykyisyydellä sitoutetaan  yhtiöön. Lyhyen 
aikavälin palkitsemisella kannustetaan 
vuosittaisten tavoitteiden saavuttami-
seen strategian mukaisesti. Johdon pit-
kän aikavälin kannustimilla on tarkoi-
tus ohjata strategian toteuttamiseen ja 
omistaja- arvon kasvattamiseen sekä si-
touttaa toimitusjohtajaa yhtiöön.

Maksetut palkkiot ovat linjassa yhti-
ön suoritustason ja yhtiön taloudellisen 
kehityksen kanssa. Monopoliasemassa 
olevan säännellyn yhtiön suoritustason 
kehitystä on arvioitava muustakin kuin 
taloudellisestä näkökulmasta. Tällaisia 
suoritusmittareita on kuvattu yhtiön vuo-
sikertomuksessa. Hallituksen ja toimitus-
johtajan palkkio kehitys suhteessa yhtiön 
työntekijöiden keskimääräiseen palkit-
semisen kehitykseen sekä yhtiön talou-
delliseen kehitykseen viideltä edelliseltä 
tilikaudelta on kuvattu oheisessa taulu-
kossa. 

Toimitusjohtajan ja henkilöstön mediaani-
vuosiansion suhde vuonna 2020 oli 7:1, ja 
naisten ja miesten välinen mediaanivuosi-
ansion suhde 0,9:1.

Hallituksen palkitsemisesta päät-
tää   yh tiö kokous osakkeenomistajien 
 nimitystoimikunnan ehdotuksen pohjal-
ta. Hallituksen jäsenten palkkiot muo-
dostuvat kiinteistä kuukausipalkkioista 
ja kokouspalkkioista. Hallituksen puheen-
johtajalle ja varapuheenjohtajalle mak-
setaan korotettua kiinteää palkkiota. 
Kokouspalkkio maksetaan hallituksen jä-
senille myös eri valiokuntien sekä nimitys-
toimikunnan kokouksiin osallistumisesta. 

Hallituksen jäsenten palkitsemista koske-
vat yhtiökokouksen päätökset julkistetaan 
samalla pörssitiedotteella muiden yhtiö-
kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.  

Fingridin yhtiökokous vahvisti hallituk-
sen jäsenten palkkiot 20.3.2020. Palkki-
ot säilyivät ennallaan.

Kuukausipalkkiot, € 2020

Puheenjohtaja 2 400

Varapuheenjohtaja 1 300

Jäsenet 1 000

Kokouspalkkiot, € 2020

 600

 

vuodelta 2020 
erääntyvät

vuonna 2020 
maksetut

Hallituksen jäsenet 31.12.2020

Juhani Järvi, puheenjohtaja 1.1.– 31.12. 1 800 41 400

Päivi Nerg, varapuheenjohtaja 1.1.– 31.12. 5 400 21 000

Hannu Linna, jäsen   20.3.–31.12. 1 200 15 400

Sanna Syri, jäsen    1.1.–31.12. 1 800 21 600

Esko Torsti, jäsen    1.1.–31.12. 1 200 21 000

Aikaisemmat hallituksen jäsenet

Anu Hämäläinen, jäsen   1.1.–20.3. - 6 600

 

MUUT TALOUDELLISET ETUUDET
Hallituksen jäsenillä ei ole käytössä osa-
ke- tai osakeperusteista palkitsemisjär-
jestelmää, lisäeläkejärjestelmiä tai muita 
taloudellisia etuja. Fingrid ei myöskään 
maksa hallituksen palkkioista eläkemak-
suja. Kukaan hallituksen jäsenistä ei toimi 
työ- tai toimisuhteessa yhtiöön.

Palkkiot yhteensä

2. HALLITUKSEN PALKKIOT 

https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/fingrid_oyj_hallituksen_toimintakertomus_2020.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/fingrid_oyj_liiketoimintakatsaus_2020.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/fingrid_oyj_tilinpaatos_2020.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/fingrid_oyj_yritysvastuu_ja_kestava_kehitys_2020.pdf 
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/fingrid_oyj_selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2020.pdf
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vuodelta 2020 
erääntyvät

vuonna 2020  
maksetut

 Erääntyvät 
tulospalkkiot

Palkat ja 
luontoisedut

Muuttuvat  
palkkiot

YHTEENSÄ

Toimitusjohtaja 191 000 309 000 195 000 504 000

Toimitusjohtajan sijainen 60 000 167 000 59 000 226 000

YHTEENSÄ 251 000 476 000 254 000 730 000

 

Toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa palkitseminen

3. TOIMITUSJOHTAJAN JA HÄNEN SIJAISENSA PALKITSEMINEN 

Fingridin toimitusjohtajan ja hänen si-
jaisensa palkitsemisesta päättää yhtiön 
hallitus yhtiökokoukselle esitetyn toimi-
elinten palkitsemispolitiikan mukaises-
ti sekä palkitsemisvaliokunnan tekemän 
esityksen pohjalta. 

PALKITSEMISEN OSAT
Toimitusjohtajan kokonaispalkkaus 
muo dostuu kiinteästä kokonaispalkas-
ta sekä muuttuvista palkanosista, joita 
ovat yksivuotinen bonusohjelma (enim-
mäismäärä 40 prosenttia kiinteästä an-
saintavuoden vuosipalkasta) sekä limit-
täiset kolmen kalenterivuoden mittaiset 
pitkän tähtäimen kannustinohjelmat 
(enimmäismäärä 40 prosenttia kiinte-
ästä vuosipalkasta). 

Toimitusjohtajan sijaisen kokonaispalk-
kaus muodostuu niin ikään kiinteästä 
kokonaispalkasta sekä muuttuvista pal-
kanosista, joita ovat yksivuotinen bonus-
ohjelma (enimmäismäärä 25 prosent-
tia ansaintavuoden vuosipalkasta) sekä 
 limittäiset kolmen vuoden kannustin-
ohjelmat (enimmäismäärä 25 prosenttia 
kiinteästä vuosipalkasta). 

Toimitusjohtajalla eikä hänen sijaisellaan 
ole käytössä yhtiön puolesta osake- tai 
osakeperusteista palkitsemisjärjestel-
mää tai lisäeläkejärjestelmiä. Toimitus-
johtajalla ja hänen sijaisellaan on mah-

dollisuus vaihtaa osa rahapalkastaan 
autoetuun yhtiön määrittelemän auto-
politiikan mukaisesti. 

MUUTTUVIEN PALKITSEMISEN OSIEN 
MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET 
Toimitusjohtajan bonusohjelmat perus-
tuvat linjaukseen, jonka mukaan muut-
tuvan palkitsemisen yhteenlaskettu ko-
konaismäärä on vuosittain enintään 40 
prosenttia palkkionsaajan kiinteästä vuo-
sipalkasta kuitenkin siten, että jos yhtiön 
ja palkkionsaajan suoritus on poikkeuk-
sellisen hyvä, voi maksettavien palkkioi-
den yhteenlaskettu enimmäismäärä olla 
vuosittain enintään 80 prosenttia kiin-
teästä palkasta. Tämä vastaa myös val-
tion omistajaohjauksen linjausta muut-
tuvasta palkitsemisesta kaupallisissa, 
ei-listatuissa yhtiöissä. Toimitusjohtajan 
sijaisella muuttuvan palkitsemisen yh-
teenlaskettu enimmäismäärä on 50 pro-
senttia kiinteästä palkasta.

Hallitus päättää vuosittain Fingridin toi-
mitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijai-
sen bonusohjelmien kriteerit ja niille 
asetettavat ala- ja ylärajat. Yhteiskunta-
vastuu otetaan huomioon sekä yksivuo-
tisessa että pitkän tähtäimen kannustin-
ohjelmassa, sillä palkitsemisjärjestelmien 
mittarit ovat osin myös yhtiön keskeisiä 
vastuullisuusmittareita.

Muuttuvat palkitsemisen osat maksetaan 
pääsääntöisesti ansaintakautta seuraa-
van vuoden alussa hallituksen vahvista-
man maksuajankohdan mukaisesti. 

MUUT TYÖSUHTEEN EHDOT
Fingridin toimitusjohtajan irtisanomis-
aika on molemminpuolisesti 6 kuukaut-
ta ja toimitusjohtajan sijaisella 4 kuukaut-
ta. Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, 
maksetaan irtisanomisajan palkan lisäk-
si yhdeksän kuukauden kiinteää palkkaa 
vastaava rahasumma ja toimitusjohtajan 
sijaiselle viiden kuukauden kiinteää palk-
kaa vastaava rahasumma. 

Fingridin tytär yhtiöiden tai osakkuus-
yhtiöiden tehtävistä ei toimitusjohtajalle 
eikä toimitusjohtajan sijaiselle makseta 
erillistä korvausta.

PALKITSEMINEN TILIKAUDELTA 2020
Fingridin toimitusjohtajan vuoden 2020 
palkka- ja palkkiotiedot on esitetty ohei-
sessa taulukossa. Fingridin toimitusjoh-
tajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle mak-
setut palkat ja palkkiot olivat vuonna 
2020  yhteensä 730 000 euroa. Muun 
johtoryhmän palkitseminen on esitelty 
yhtiön  internet-sivuilla.

Vuonna 2020 toimitusjohtajan kokonais-
palkka oli 24 500 euroa kuukaudessa, 
eikä hänen palkkaansa korotettu vuoden 
aikana. Toimitusjohtajan sijaisen koko-
naispalkka oli noin 13 600 ja hänen palk-
kaansa korotettiin noin 700 eurolla vuo-
den 2020 aikana. Sekä toimitusjohtajan 
että hänen sijaisensa kokonaispalkkaan 
sisältyi autoetu.

https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/fingrid_oyj_hallituksen_toimintakertomus_2020.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/fingrid_oyj_liiketoimintakatsaus_2020.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/fingrid_oyj_tilinpaatos_2020.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/fingrid_oyj_selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2020.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/fingrid_oyj_yritysvastuu_ja_kestava_kehitys_2020.pdf 
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Yksivuotiset bonusohjelmat

Vuoden 2019 ohjelmat,  
maksettu vuonna 2020

Toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa yksi-
vuotisessa bonusohjelmassa mitattiin 
vuonna 2019 yhtiön tulosta, asiakkaiden 
luottamusta, työyhteisön toimivuutta ja 
johtamista sekä henkilökohtaista suori-
tusta yhtiön johdossa. 

Emoyhtiön FAS-tulos oli tavoitteen mu-
kainen, ja asiakkaiden luottamus samoin. 
Asiakkaat antoivat arvosanaksi 4,01 as-
teikolla 1–5. Johtamisen mittari perustui 
GreatPlacetoWork-tutkimukseen, jossa 
yhtiön trustindex oli 88. Toimitusjohtajan 
henkilökohtaisen suoriutumisen arvioi hal-
litus tehden kokonaisarvion perustuen eri-
tyisesti Metsälinjan ja Datahub-projektien 
suunnitelmalliseen toteutumiseen. Toimi-
tusjohtajan sijaisen henkilökohtaisen suo-
riutumisen arvioi toimitusjohtaja ennalta 
asetettujen tavoitteiden pohjalta.

Vuoden 2020 ohjelmat,  
maksetaan vuonna 2021

Toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa yksi-
vuotisessa bonusohjelmassa mitattiin 
vuonna 2020 yhtiön tulosta, asiakkaiden 
suositteluhalukkuutta, työyhteisön toimi-
vuutta ja johtamista sekä henkilökohtaista 
suoritusta yhtiön johdossa. 

Emo-yhtiön FAS-tulos jäi alle asetetun 
tavoitetason, asiakkaiden suosittelumit-
tarin tulos ylitti tavoitetason. Johtami-
sen arviointi perustui henkilötutkimuksen 
henkilöstön suositteluhalukkuuteen, jon-
ka mukaan 71 prosenttia henkilöstöstä oli 
valmis suosittelemaan työnantajaansa. 
Toimitusjohtajan henkilökohtaisen suo-
riutumisen arvioi hallitus tehden kokonai-
sarvion. Toimitusjohtaja puolestaan arvioi 
sijaisensa henkilökohtaisen suoriutumisen 
ennalta asetettujen tavoitteiden pohjal-
ta. Molemmilla johtajilla henkilökohtaista 
suoriutumista arvioitiin myös ilmaston-
muutoksen torjuntaan liittyvillä hankkeilla: 
toimitusjohtajalla oli keskeisenä mittarina 
yritysvastuun pitkän aikavälin tavoittei-
den asetanta, ja toimitusjohtajan sijaisel-
la sähköjärjestelmän jouston lisääminen 
mahdollistamaan uusiutuvan, sään mu-
kaan vaihtelevan sähköntuotannon kasvu.

Pitkän tähtäimen kannustin ohjelmat

Fingridissä ei ole käytössä osakepohjaista 
kannustinjärjestelmää, sen sijaan yhtiös-
sä on käytössä limittäiset kolmen vuoden 
pituiset pitkän tähtäimen kannustinohjel-
mat, joiden mittareina ovat sähköjärjestel-
män keskeytysten asiakkaille aiheutetun 
haitan suuruus, sähkömarkkinoiden toi-
minnassa onnistuminen ja omistaja-arvon 
tuottaminen. 

Vuosien 2017–2019 pitkän tähtäimen 
kannustinohjelma (maksettu vuonna 
2020) tuotti toimitusjohtajalle ja hänen 
sijaiselleen kunkin mittarin osalta lähelle 
maksimia. Sähköjärjestelmän käyttövar-
muus oli vuonna 2019 erinomainen, myös 
siirtorajoitukset Suomen ja Ruotsin välil-
lä olivat pienet. Yhtiön tulos ja talouden 
sekä rahoituksen vakaat näkymät mah-
dollistivat tavoitetta suuremmat osinko-
tuotot omistajille.

Vuosien 2018–2020 pitkän tähtäimen 
kannustinohjelma (maksetaan 2021) puo-
lestaan tuotti toimitusjohtajalle 34 pro-
senttia ja hänen sijaiselleen 21 prosenttia 
vuosiansioista. Sähköjärjestelmän käyt-
tövarmuus säilyi hyvänä ja omistaja-ar-
vo kasvoi. Myös sähkömarkkinamittarin 
osalta päästiin hyvään tulokseen.

https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/fingrid_oyj_hallituksen_toimintakertomus_2020.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/fingrid_oyj_liiketoimintakatsaus_2020.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/fingrid_oyj_tilinpaatos_2020.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/fingrid_oyj_selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2020.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/vuosikertomus/fingrid_oyj_yritysvastuu_ja_kestava_kehitys_2020.pdf 


Fingrid välittää. 
Varmasti.
Tarkempaa tietoa Fingridistä sekä eri toimintojen 
yhteyshenkilöt löydät yhtiön verkkosivuilta  
osoitteesta www.fingrid.fi 

FINGRID OYJ
Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 
PL 530, 00101 Helsinki
Puhelin 030 395 5000 
 
Palaute ja lisätiedot: viestinta@fingrid.fi
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