
 
 

 

TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKKA 

GOFORE OYJ 
 
 

1 JOHDANTO 
 
Tässä Gofore Oyj:n palkitsemispolitiikassa (”palkit-
semispolitiikka”) esitetään Gofore Oyj:n (”Gofore” 
tai ”Yhtiö”) yleiset periaatteet sekä päätöksenteko-
prosessit hallituksen sekä toimitusjohtajan (”toimie-
limet”) palkitsemiselle. Toimitusjohtajaan sovelletta-
via periaatteita sovelletaan tarvittaessa myös mah-
dolliseen toimitusjohtajan sijaiseen. 
 
Palkitsemispolitiikan tavoitteena on tukea Yhtiön 
strategisten tavoitteiden toteuttamista sekä edistää 
sen kilpailukykyä ja pitkän tähtäimen taloudellista 
menestystä. Palkitseminen on kytketty sekä Yhtiön 
lyhyen, että pitkän aikavälin kannattavuuteen, jota 
kautta palkitseminen edistää Yhtiön liiketoiminta-
strategiaa ja pitkän aikavälin taloudellista menes-
tystä. Lisäksi tavoitteena on myötävaikuttaa omis-
taja-arvon positiiviseen kehitykseen ja sitouttaa Yh-
tiön hallitus ja toimitusjohtaja pitkäjänteisesti Yhtiön 
tavoitteisiin.  
 
Yhtiön palkitsemispolitiikka esitellään Yhtiön varsi-
naisessa yhtiökokouksessa vähintään joka neljäs 
vuosi ja aina kun siihen ehdotetaan merkittäviä muu-
toksia. Palkitsemisraportti esitellään vuosittain (al-
kaen 2021) Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. 
 
Palkitsemispolitiikkaa laadittaessa on huomioitu voi-
massa oleva lainsäädäntö ja Arvopaperimarkkinayh-
distyksen Hallinnointikoodi 2020 (”Hallinnointi-
koodi”). Toimielinten palkitsemisessa huomioidaan 
finanssialaa koskeva erityssääntely soveltuvilta 
osin. 
 
Yhtiön omistusrakenteen vuoksi hallitus voi päättää, 
että jotkut hallituksen jäsenet voivat olla myös Yh-
tiön palveluksessa erillisillä toimi- tai työsuhteen eh-
doilla, jotka noudattavat Yhtiön yleisiä toimi- tai työ-
suhteen periaatteita. Näiden hallituksen jäsenten 
toimi- ja työsuhteisiin liittyvä palkitseminen perustuu 
erillisiin toimi- tai työsuhteen ehtoihin ja se voi koos-
tua kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen ja 
vuosittaisista Yhtiön kannattavuuteen ja/tai pitkän 
aikavälin tavoitteisiin perustuvista kannustimista hal-
lituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. 
 
Eturistiriitojen välttämiseksi hallituksen jäsenet, joilla 
on erilliset toimi- tai työsuhteen ehdot, eivät osallistu 
ehtojen päätöksentekoon ja niiden valmisteluun. 
Asiasta riippumattomat hallituksen jäsenet tekevät 
nämä päätökset. 
 

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemista arvioi-
daan säännöllisesti suhteessa yleisiin markkinakäy-
täntöihin vastaavissa tehtävissä toimivien henkilöi-
den osalta. 
 
 
2 PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS  
2.1 Palkitsemispolitiikan valmistelu, hyväksymi-

nen ja seuranta 
 
Yhtiön hallitus on perustanut Hallinnointikoodin mu-
kaisen palkitsemisvaliokunnan. Hallituksen palkitse-
misvaliokunta valmistelee palkitsemispolitiikan ja 
hallitus hyväksyy tämän esiteltäväksi yhtiökokouk-
selle. Palkitsemispolitiikan noudattamista, toimi-
vuutta ja tuloksia seurataan palkitsemisvaliokun-
nassa ja hallituksessa. Yhtiön sisäinen tarkastus 
suorittaa vuosittain palkitsemista koskevan tarkas-
tuksen. 
 
Yhtiön hallitus hyväksyy palkitsemispolitiikan esitel-
täväksi yhtiökokoukselle tarvittaessa ja vähintään 
neljän vuoden välein. Yhtiökokous tekee päätöksen 
siitä, kannattaako se esitettyä palkitsemispolitiikkaa. 
Päätös on neuvoa-antava. Jos yhtiökokouksen 
enemmistö ei kannata sille esitettyä palkitsemispoli-
tiikkaa, tarkistettu palkitsemispolitiikka esitetään vii-
meistään seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. 
Näissä tapauksissa päätös hallituksen ja toimitus-
johtajan palkitsemisesta perustuu yhtiökokoukselle 
esitettyyn palkitsemispolitiikkaan, kunnes tarkistettu 
palkitsemispolitiikka on käsitelty yhtiökokouksessa. 
 
Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valvoa, että 
palkitsemiskäytännöt ovat Yhtiön palkitsemispolitii-
kan ja voimassa olevan sääntelyn mukaisia. Palkit-
semisvaliokunta seuraa vuosittain palkitsemispolitii-
kan toteutumista ja esittää hallitukselle tarvittaessa 
toimenpide-ehdotuksensa palkitsemispolitiikan to-
teutumisen varmistamiseksi.  
 
Hallitus esittää vuosittain varsinaiselle yhtiökokouk-
selle palkitsemisvaliokunnan valmisteleman palkit-
semisraportin, jonka avulla osakkeenomistajat voi-
vat arvioida miten toimielinten palkitseminen on 
noudattanut voimassaolevaa palkitsemispolitiikkaa 
ja miten palkitseminen edistää Yhtiön pitkän aikavä-
lin taloudellista menestystä. 
 
Palkitsemisen osalta on huomioitu eturistiriitakysy-
mykset. Eturistiriidat estetään siten, ettei palkittava 
voi olla mukana päättämässä omasta palkitsemises-
taan. 
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2.2 Toimielinten palkitseminen 
 
Nimitysvaliokunta vastaa hallituksen jäsenten palkit-
semista koskevien esitysten valmistelusta yhtiöko-
koukselle.  Hallituksen palkitsemisesta päättää yh-
tiökokous lähtökohtaisesti nimitysvaliokunnan ehdo-
tuksen perusteella. Päätös hallituksen jäsenten pal-
kitsemisesta on perustuttava yhtiökokoukselle esi-
tettyyn ja voimassa olevaan palkitsemispolitiikkaan.  
 
Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan johtajasopi-
muksen ehdot palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen 
ja palkitsemispolitiikan mukaisesti. Palkitsemisvalio-
kunta seuraa ja arvioi säännöllisesti palkitsemispoli-
tiikan ja toimitusjohtajan palkitsemisen tehokkuutta 
ja asianmukaisuutta varmistaakseen, että ne ovat lii-
ketoiminnan vaatimusten, strategian ja osakkeen-
omistajien etujen mukaiset. Palkitsemispolitiikan ta-
voitteena on tarjota toimitusjohtajalle kokonaispalkit-
seminen, joka motivoi toimitusjohtajaa ja tarjoaa hä-
nelle tasapainoisen ja markkinoiden mukaisen koko-
naispalkitsemisen, joka pohjautuu Yhtiön pitkän ai-
kavälin strategian ja kilpailukyvyn ja osakkeenomis-
tajien tavoitteiden mukaisen kestävän taloudellisen 
tuloksen toteutumiseen. 
 
Yhtiön toimielinten palkkiot voidaan maksaa koko-
naan tai osittain osakkeina tai muina osakeliitännäi-
sinä instrumentteina kulloinkin voimassa olevan 
lainsäädännön ja muun sääntelyn mukaisesti yhtiö-
kokouksen hallitukselle myöntämän valtuutuksen 
puitteissa.  
 
3 HALLITUKSEN PALKITSEMISEN KUVAUS 
 
Hallituksen palkitseminen voi muodostua yhdestä tai 
useammasta osatekijästä. Käytännössä hallituksen 
palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkkiosta ja 
mahdollisista kokouskohtaisista palkkioista. Hallituk-
sen puheenjohtajalle sekä hallituksen nimittämien 
valiokuntien puheenjohtajille voidaan maksaa koro-
tettua palkkiota. Palkan ja palkkion lisäksi hallituk-
sen jäsenille maksetaan korvaus heille aiheutu-
neista matkakuluista.  
 
Mikäli hallituksen jäsen on toimi- tai työsuhteessa 
yhtiöön, hänelle maksetaan toimi- tai työsuhteeseen 
perustuva markkinakäytännön mukainen normaali 
palkka. Tilanteissa, joissa muu kuin toimi- tai työ-
suhteessa oleva hallituksen jäsen osallistuu hallitus-
työskentelyn ulkopuolella projektiluontoisesti yhtiön 
toiminnan kehittämiseen, voidaan kyseisestä työstä 
maksaa erillinen kohtuullinen korvaus hallituksen 
päätöksellä.   
 
Hallituksen jäsenelle maksetut palkkiot voidaan 
maksaa kokonaan tai osittain rahana ja/tai osak-
keina.  
 

4 TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMISEN 
KUVAUS 

 
4.1 Yleistä 
 
Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemi-
sesta ja muista taloudellisista etuuksista palkitse-
misvaliokunnan tekemän valmistelun perusteella. 
Kaikki muutokset toimitusjohtajan palkkaan ja palkit-
semiseen tehdään ainoastaan hallituksen hyväksyn-
nällä. 
 
Toimitusjohtajan palkitsemista koskevat seikat so-
veltuvat myös mahdolliseen toimitusjohtajan sijai-
seen. Selvyyden vuoksi todetaan, että palkitsemisen 
tason ja rakenteen osalta hallitus ei kuitenkaan ole 
toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta päättäes-
sään sidottu toimitusjohtajan palkitsemiseen. 
 
4.2 Palkitsemisen osat ja niiden määräytymispe-

rusteet 
 
Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu lähtö-
kohtaisesti kiinteästä palkasta ja muuttuvasta palkki-
osta sekä mahdollisista, hallituksen omalla harkin-
nallaan päättämistä pitkän aikavälin kannustimista 
ja sitouttamisohjelmista. Tämän lisäksi toimitusjohta-
jalle voidaan myöntää erillinen, kohtuullinen lisäelä-
kejärjestely tai muita mahdollisia etuja, joilla varmis-
tetaan osaavan toimitusjohtajan sitoutuminen Yhtiön 
kehitykseen.  
 
Kiinteä palkka vahvistetaan toimitusjohtajasopimuk-
sessa. Osa palkasta voidaan korvata asunto- tai au-
toedulla. Kiinteän palkan määrittelyssä huomioidaan 
toimitusjohtajan ammatillinen osaaminen, vastuut 
sekä yleinen palkkataso vastaavista tehtävistä. 
Muuttuva palkkio on sidottu yhtiön taloudelliseen 
menestykseen ja strategisten tavoitteiden saavutta-
miseen. Yhtiön hallitus päättää muuttuvan palkkion 
ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat ta-
voitteet ansaintajakson alussa ja arvioi toteuman 
ansaintajakson lopussa. Muuttuvan palkkion määrä 
voi olla enintään 50 % ansaintajakson ajalta makse-
tun toimitusjohtajan kiinteän palkan määrästä. Toi-
mitusjohtajalle mahdollisesti myönnettävien pitkän 
aikavälin kannustimien ja sitouttamisohjelmien 
osalta päätöksen tekee hallitus tapauskohtaisesti.  
 
Toimitusjohtajalle mahdollisesti maksettava muuttu-
van palkitsemisen osan palkkio sekä pitkän aikavä-
lin kannustimista ja sitouttamisohjelmista makset-
tava palkkio voidaan maksaa kokonaan tai osittain 
rahana ja/tai osakkeina. 
 
Yhtiö voi hallituksen päätöksellä päättää muuttuvan 
palkkion maksamatta jättämisestä joko osittain tai 
kokonaan, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.  
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4.3 Toimisuhteen keskeiset ehdot 
 
Toimitusjohtajasopimuksessa sovitaan toimitusjoh-
tajan toimisuhteen keskeisistä ehdoista, kuten irtisa-
nomisajasta, mahdollisesta erokorvauksesta ja kil-
pailukiellosta. Ehdot sovitaan siten, että ne vastaa-
vat sopimuksen allekirjoitushetkellä voimassaolevaa 
markkinakäytäntöä. 
 
4.4 Palkitsemisen lykkäämisestä ja mahdollista ta-

kaisinperintää koskevat ehdot 
 
Tietyissä tilanteissa Yhtiö on velvollinen lykkäämään 
muuttuvan palkkion maksamista. Tällöin Yhtiö lyk-
kää muuttuvan palkkion maksamista finanssialan 
sääntelyn mukaisesti. Lykkäyksen jälkeen maksetta-
van palkkion suuruus on riippuvainen Yhtiön talou-
dellisesta kehityksestä lykkäysajanjakson aikana, ja 
sen määrä voi olla jopa nolla. 
 
Tietyissä tilanteissa Yhtiö voi myös periä takaisin jo 
maksettuja muuttuvia palkkioita. Yhtiöllä on aina 
myös oikeus periä takaisin jo maksettu muuttuva 
palkkio, mikäli maksun jälkeen ilmenee, että palk-
kion saanut henkilö on toimillaan vaarantanut yhtiön 
taloudellisen aseman, rikkonut yhtiötä koskevaa 
sääntelyä, toiminut vastoin yhtiön toimintaperiaat-
teita ja menettelytapoja tai laiminlyönnillään myötä-
vaikuttanut tällaiseen menettelyyn. 
 
 
5 VÄLIAIKAISTA POIKKEAMISTA KOSKEVAT 

EDELLYTYKSET 
 
Yhtiö voi väliaikaisesti poiketa yhtiökokoukselle esi-
tetystä palkitsemispolitiikasta, mikäli muutoin Yhtiön 
pitkänaikavälin tavoitteiden saavuttamisen ja strate-
gian toteutumisen arvioidaan vaarantuvan. Poikkea-
minen voi koskea palkitsemisen kaikkia osia. Väliai-
kaiseksi poikkeamaksi katsotaan korkeintaan 18 
kuukauden mittainen ajanjakso. 
 
Palkitsemisvaliokunta valmistelee poikkeamisehdo-
tuksen hallituksen hyväksyttäväksi. Hallituksen pal-
kitsemisen osalta poikkeamisesta päättää yhtiöko-
kous ja toimitusjohtajan osalta Yhtiön hallitus. 
 
Mahdollisuus poiketa väliaikaisesti toimielinten pal-
kitsemispolitiikasta on tarkoitettu sovellettavaksi vain 
poikkeuksellisissa olosuhteissa. Väliaikaista poik-
keamista voidaan harkita seuraavissa tilanteissa: 
 
- Uuden toimitusjohtajan nimittäminen  
- Merkittävä yritysjärjestely  
- Merkittävä sisäisestä tai ulkoisesta tekijästä ai-

heutuva muutos Yhtiön strategiassa 

- Muutokset verotuksessa tai muussa lainsää-
dännössä  

 
Poikettaessa politiikan mukaisista toimintatavoista ja 
periaatteista poikkeama dokumentoidaan ja rapor-
toidaan hallitukselle, sekä osana palkitsemisraport-
tia vuotuisessa yhtiökokouksessa. 
 
Yhtiöllä on oikeus tehdä palkitsemispolitiikkaan 
muita kuin olennaisia muutoksia esittämättä muutet-
tua politiikkaa yhtiökokoukselle. Tällaisia muutoksia 
ovat esimerkiksi erilaiset teknisluontoiset ja termino-
logiset muutokset. Myös lainsäädännön muutos voi 
olla peruste tehdä muita kuin olennaisia muutoksia 
toimielinten palkitsemispolitiikkaan. 
 
Jos palkitsemispolitiikasta poikkeamisen arvioidaan 
jatkuvan muutoin kuin väliaikaisesti, Yhtiön on val-
misteltava uusi palkitsemispolitiikka, joka käsitellään 
seuraavassa mahdollisessa varsinaisessa yhtiöko-
kouksessa. 


