
1. Tarkoitus
Tämän palkitsemispolitiikan tarkoituksena on luoda 

suuntaviivat Kemiran hallintoelinten palkitsemiselle sekä 

antaa sijoittajille tietoa Kemiran hallintoelinten palkit-

semisesta. Tässä politiikassa kuvataan palkitseminen 

osakeyhtiölain ja Arvopaperimarkkinayhdistyksen 

julkaiseman Hallinnointikoodi 2020:n vaatimalla tavalla. 

2. Soveltamisala

Tämä politiikka koskee Kemira Oyj:n hallituksen jäsenten, 

toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemista. 

3. Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Kemiralla palkitseminen on suunniteltu edistämään 

yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä, liiketoi-

mintastrategiaa ja osakasarvon positiivista kehitystä.

Kemiralla palkitsemisen keskeiset periaatteet ovat 
seuraavat:

•  Suorituksesta palkitseminen on Kemiran pääperiaate 

palkitsemisessa. Kemira antaa tunnustusta ja palkit-

see hyvästä suorituksesta ja hyvistä saavutuksista. 

Kemira pyrkii muodostamaan selkeän yhteyden yhtiön 

ja työntekijöiden suorituksen ja menestyksen välille. 

•  Kilpailukykyinen, markkinaehtoinen palkitseminen 

varmistaa, että Kemira pystyy houkuttelemaan, 

motivoimaan ja pitämään palveluksessaan parhaat 

työntekijät. Kemira vertailee palkitsemistaan säännöl-

lisesti asianomaisiin maantieteellisiin ja toimiala-

kohtaisiin markkinoihin. 

•  Tehokas viestintä palkitsemisen periaatteista ja 

palkitsemisohjelmista varmistaa sekä sisäisen että 

ulkoisen avoimuuden. Palkkioiden periaatteista ja 

palkkio-ohjelmista tiedotetaan työntekijöille ja 

ulkoisille sidosryhmille.
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• Paikallisten lakien ja Kemiran sisäisten palkitsemisen 

hyväksymistä koskevien periaatteiden noudattaminen 

on edellytys palkitsemiselle Kemiralla. Kemira on 

ottanut käyttöön sisäisiä valvontamenettelyjä 

määräysten noudattamisen varmistamiseksi.

Nämä palkitsemisen keskeiset periaatteet koskevat sekä 

toimitusjohtajaa että kaikkia Kemiran työntekijöitä. 

4. Päätöksentekomenettely 

Yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta. 

Nimitystoimikunta, johon kuuluvat Kemira Oyj:n neljän 

suurimman osakkeenomistajan edustajat, valmistelee 

vuosittain seuraavalle yhtiökokoukselle ehdotuksen 

hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta. 

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta, muusta 

palkitsemisesta ja toimisuhteen ehdoista henkilöstö- ja 

palkitsemisvaliokunnan (jäljempänä ”valiokunta”) 

tekemän ehdotuksen perusteella. Hallitus voi siirtää 

päätöksentekovaltansa valiokunnalle. Eturistiriitojen 

välttämiseksi valiokunnan jäsenten enemmistön täytyy 

olla yhtiöstä riippumattomia, eikä toimitusjohtaja tai 

kukaan Kemiran johtoryhmän jäsen voi olla valiokunnan 

jäsen. Toimitusjohtaja ei osallistu omaa palkitsemistaan 

koskevaan päätöksentekoprosessiin. 

Valiokunta on valmistellut tämän politiikan hallituksen 

hyväksyttäväksi.

Osakeantiin, optio-oikeuksien antamiseen tai osakkeisi-

in oikeuttaviin erityisoikeuksiin perustuvien kan-

nustinohjelmien täytyy pohjautua yhtiökokouksen 

hyväksymään osakeantiin tai yhtiökokouksen hallituk-

selle antamaan valtuutukseen päättää osakeannista. 

5. Hallituksen palkitseminen 

Kemira toimii maailmanlaajuisesti kilpailuilla markkinoil-

la. Yhtiön pitkän aikavälin menestyksen varmistamiseksi 

hallituksen jäsenillä tulee olla monipuolista ja vahvaa 

asiantuntemusta. Hallituksen palkitsemisen on tarkoitus 

olla kilpailukykyistä, jotta se auttaa Kemiraa saamaan ja 

sitouttamaan sopivat kyvyt hallitukseen.

Yhtiökokous voi harkintansa mukaan päättää palkita 

hallituksen yhdellä tai usealla eri palkitsemistavalla, 

kuten rahalla ja osakkeilla. 

Palkitsemisen taso voi vaihdella kultakin jäseneltä 

vaaditun työmäärän mukaan. Siinä otetaan huomioon 

heidän mahdollinen asemansa puheenjohtajana tai 

varapuheenjohtajana sekä heidän roolinsa hallituksen 

valiokunnissa. 

6. Toimitusjohtajan palkitseminen

6.1 Palkitsemismalli ja palkitsemisen osat

Kemira noudattaa kokonaispalkitsemismallia, joka tähtää 

Kemiran osakasarvon kasvattamiseen pitkällä aikavälillä 

sovittamalla toimitusjohtajan ja osakkaiden edut yhteen. 

Tämän yhteensovittamisen varmistamiseksi muuttuvien 

palkitsemisen osien, erityisesti pitkän aikavälin kan-

nustinohjelmien, painotus on tärkeä toimitusjohtajan 

kokonaispalkitsemisessa. 

Kemira pyrkii tarjoamaan kilpailukykyisen kokonaispalk-

kion varmistaakseen, että se pystyy saamaan ja pitämään 

palveluksessaan yhtiön kannalta parhaan toimitusjohta-

jan. Kokonaispalkkion kilpailukyky varmistetaan ulkoisilla 

vertailuilla, joissa huomioidaan markkinaolosuhteet. 

Toimitusjohtajan palkitsemisessa voidaan käyttää 

seuraavia palkitsemisen osia:
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Peruspalkka ja edut Yhtiön kannalta parhaan 
toimitusjohtajan saaminen ja 
pitäminen yhtiön palveluksessa  

Peruspalkka määritetään useiden erilaisten tekijöiden 
perusteella. Sen on tarkoitus olla kilpailukykyinen 
markkinoihin nähden sekä henkilön osaamiseen ja 
kokemukseen nähden. 

Edut voivat vaihdella toimitusjohtajan kotimaan mukaan. 
Toimitusjohtaja on oikeutettu yhtiössä käytössä oleviin 
etuihin.

Vakuutukset Peruspalkan ja etujen 
täydentäminen normaalin 
markkinoilla vallitsevan 
käytännön mukaisesti  

Toimitusjohtaja voi olla oikeutettu erilaisiin vakuutuksiin, 
kuten henkivakuutukseen, pysyvän työkyvyttömyyden, 
vapaa-ajalla tapahtuvan onnettomuuden ja työmatkat 
kattavaan vakuutukseen sekä johdon ja hallinnon 
vastuuvakuutukseen. Toimitusjohtaja osallistuu tavalli-
sesti yhtiön sairauskassaan tai muuhun vastaavaan 
järjestelyyn kyseessä olevan maan käytännön mukaisesti.

Lisäeläke Kilpailukykyisen eläketulotason 
tarjoaminenyhtiön palveluksessa  

Toimitusjohtaja voi olla oikeutettu maksuperusteiseen 
lisäeläkejärjestelyyn markkinoilla vallitsevan 
käytännön mukaisesti. 

Lyhyen aikavälin
kannustimet

Yhtiön vuotuisten tavoitteiden ja 
prioriteettien edistäminen sekä 
yhdenmukaisuuden varmistami-
nen yhtiön strategian ja osak-
keenomistajien edun kanssa

Toimitusjohtaja voi olla oikeutettu lyhyen aikavälin 
kannustinohjelmaan. 

Hallitus päättää vuosittain lyhyen aikavälin kannustinohjel-
man kriteereistä. Lyhyen aikavälin kannustinohjelman 
kriteereinä on tavallisesti sekä taloudellisia että ei-taloudel-
lisia tavoitteita. Tarkasteltavana ajanjaksona on tyypillisesti 
yksi tilikausi.

Pitkän aikavälin
kannustimet

Osakkeenomistajien ja toimitus-
johtajan etujen yhdistäminen 
Kemiran arvon kasvattamiseksi 
ja toimitusjohtajan sitoutta-
miseksi Kemiraan 

Toimitusjohtaja voi olla oikeutettu pitkän aikavälin 
kannustinohjelmaan, joka on tyypillisesti osakepohjainen.

Hallitus päättää pitkän aikavälin kannustinohjelman 
kriteereistä ja muista ehdoista, kuten mahdollisista 
sitouttamisjaksoista, erikseen kutakin tarkastelukautta 
varten. Pitkän aikavälin kannustinohjelman kriteereihin 
sisältyy tyypillisesti taloudellisia ja/tai strategisia 
tavoitteita. Pitkän aikavälin kannustinohjelmien sitoutta-
misjaksot ovat vähintään kolme vuotta kestäviä, ansain-
takaudet voivat olla tätä lyhempiä. 

Pitkän aikavälin kannustinohjelman ehtoihin sisältyy 
suositus osakkeenomistuksesta. 

Kertamaksut Yhtiön edun varmistaminen 
erikoistilanteissa

Esimerkiksi aloitusbonus toimisuhteen alussa tai 
irtisanomiskorvaus toimisuhteen lopussa.

OSA TAVOITE KUVAUS



Tavoitetilanteessa pääosa toimitusjohtajan palkitsemi-

sesta koostuu tyypillisesti kannustinohjelman palkkioista, 

joissa palkitseminen ansaitaan suorituksen perusteella. 

Pitkän aikavälin suorituspohjaisen ansiomahdollisuuden 

tulee muodostaa pääosa toimitusjohtajan kannustimena 

toimivasta ansiomahdollisuudesta.

6.2 Palvelussopimuksen kesto ja päättäminen

Toimitusjohtajan palvelussopimus tehdään toistaiseksi 

voimassa olevana sovittuun eläkeikään saakka. Mahdolli-

nen irtisanomisaika sekä mahdollinen irtisanomiskorvaus 

noudattavat markkinoilla vallitsevaa käytäntöä. Hallitus 

määrittää irtisanomisajan ja irtisanomiskorvauksen, ja ne 

sovitaan yhtiön ja toimitusjohtajan välillä palvelusso-

pimuksessa. Palvelussopimuksen päättyessä hallitus voi 

harkintansa mukaan maksaa osittain tai kokonaan 

mahdollisia myönnettyjä lyhyen ja/tai pitkän aikavälin 

kannustinpalkkioita. Mahdolliset palkkiot voidaan maksaa 

lähtövuoden aikana tai myöhemmin. Lisäksi hallitus voi 

asettaa ehtoja palkkion maksulle. 

6.3 Toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen

Toimitusjohtajan sijaisen tehtävää hoitaa toissijaisena 

työtehtävänään hallituksen nimittämä, yhtiön johtavassa 

asemassa oleva toimihenkilö. Tehtävän toissijaisuuden 

vuoksi yhtiö ei erikseen maksa palkkiota tämän tehtävän 

hoitamisesta. Toimitusjohtajan sijainen saa palkkion, jonka 

hän saa ensisijaisesta työstään yhtiön organisaatiossa. 

Jos toimitusjohtaja estyy hoitamasta tehtäväänsä muuten 

kuin tilapäisesti ja sen seurauksena toimitusjohtajan 

sijainen tai joku muu ryhtyy hoitamaan väliaikaisen 

toimitusjohtajan tehtävää, hallitus voi päättää palkita 

väliaikaisen toimitusjohtajan samalla tavalla kuin 

toimitusjohtajan tässä politiikassa kuvatulla tavalla. 

6.4 Maksun lykkäämistä ja mahdollista muuttuvan 
palkitsemisen takaisinperintää koskevat ehdot

Hallituksella on oikeus peruuttaa tai periä takaisin 

toimitusjohtajalle kannustinohjelmien perusteella 

maksettavat muuttuvat palkkiot kokonaan tai osittain 

seuraavissa tapauksissa: 

• ohjelman kriteerien tai suoritustasojen tulosten 

manipulointi 

• lain tai Kemiran liiketapaperiaatteiden rikkominen tai 

muu epäeettinen toiminta 

• Kemiran liiketoiminnan edun vastainen toiminta tai 

rikos- tai työlainsäädännön rikkominen 

• Kemiran tilinpäätöksen oikaisu, joka vaikuttaa palkkion 

määrään

• muut hallituksen päättämät ja kannustinohjelmien 

ehdoissa määritetyt olosuhteet. 

7. Ehdot, joilla tästä politiikasta voidaan tilapäisesti 
poiketa 

Kemira voi poikkeustilanteessa poiketa tilapäisesti tästä 

politiikasta, jos poikkeaminen on tarpeen yhtiön pitkä-

aikaisten etujen turvaamiseksi. Tällaisia etuja voivat olla 

yhtiön pitkän aikavälin taloudellinen menestys ja kilpailu-

kyky sekä osakasarvon kehittyminen. 

Poikkeaminen on mahdollista, jos yhtiön keskeiset liiketoi-

mintaolosuhteet ovat muuttuneet sen yhtiökokouksen 

jälkeen, jossa tämä politiikka esiteltiin osakkaille, esi-

merkiksi seuraavista syistä: 

• toimitusjohtajan vaihtuminen 

• merkittävä sulautuminen, yrityskauppa, liiketoiminnan 

jakautuminen tai muu yritysjärjestely, joka koskee 

Kemira Oyj:tä tai merkittävää osaa Kemira-konsernista 

• merkittävät lainsäädännön muutokset, kuten verotusta 

koskevat muutokset

• merkittävä Kemiran liiketoimintastrategian, taloudel-

lisen aseman tai markkinaolosuhteiden muutos.
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Yhtiö voi poiketa tämän politiikan olennaisista määräyk-

sistä, jotka koskevat palkitsemisen osia, palvelusso-

pimuksen ehtoja tai toimitusjohtajaa koskevia lyhyen ja 

pitkän aikavälin kannustinohjelmia.  Yhtiö ei voi poiketa 

päätöksentekomenettelyjä koskevista määräyksistä.  

Siinä määrin kuin poikkeus koskee toimitusjohtajaa, 

valiokunnan on valmisteltava poikkeus ja hallituksen on 

hyväksyttävä se. Siinä määrin kuin poikkeus koskee 

hallitusta, yhtiökokouksen on hyväksyttävä se. 

Jos tästä politiikasta poikkeamisen odotetaan jatkuvan 

pidempään kuin vain väliaikaisesti, yhtiön on laadittava 

päivitetty politiikka, josta keskustellaan seuraavassa 

varsinaisessa yhtiökokouksessa.  

8. Voimassaolo

Kemira Oyj:n hallitus on hyväksynyt tämän politiikan 

17.12.2019, ja se tulee voimaan 1.1.2020. Tämä politiikka 

esitellään osakkeenomistajille Kemira Oyj:n varsinaisessa 

yhtiökokouksessa 25.3.2020. Tämä politiikka tulee 

tarkistaa ja tarvittaessa päivittää viimeistään 31.12.2023 

mennessä ja esitellä viimeistään vuoden 2024 varsinai-

sessa yhtiökokouksessa. 



Tavoitetilanteessa pääosa toimitusjohtajan palkitsemi-

sesta koostuu tyypillisesti kannustinohjelman palkkioista, 

joissa palkitseminen ansaitaan suorituksen perusteella. 

Pitkän aikavälin suorituspohjaisen ansiomahdollisuuden 

tulee muodostaa pääosa toimitusjohtajan kannustimena 

toimivasta ansiomahdollisuudesta.

6.2 Palvelussopimuksen kesto ja päättäminen

Toimitusjohtajan palvelussopimus tehdään toistaiseksi 

voimassa olevana sovittuun eläkeikään saakka. Mahdolli-

nen irtisanomisaika sekä mahdollinen irtisanomiskorvaus 

noudattavat markkinoilla vallitsevaa käytäntöä. Hallitus 

määrittää irtisanomisajan ja irtisanomiskorvauksen, ja ne 

sovitaan yhtiön ja toimitusjohtajan välillä palvelusso-

pimuksessa. Palvelussopimuksen päättyessä hallitus voi 

harkintansa mukaan maksaa osittain tai kokonaan 

mahdollisia myönnettyjä lyhyen ja/tai pitkän aikavälin 

kannustinpalkkioita. Mahdolliset palkkiot voidaan maksaa 

lähtövuoden aikana tai myöhemmin. Lisäksi hallitus voi 

asettaa ehtoja palkkion maksulle. 

6.3 Toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen

Toimitusjohtajan sijaisen tehtävää hoitaa toissijaisena 

työtehtävänään hallituksen nimittämä, yhtiön johtavassa 

asemassa oleva toimihenkilö. Tehtävän toissijaisuuden 

vuoksi yhtiö ei erikseen maksa palkkiota tämän tehtävän 

hoitamisesta. Toimitusjohtajan sijainen saa palkkion, jonka 

hän saa ensisijaisesta työstään yhtiön organisaatiossa. 

Jos toimitusjohtaja estyy hoitamasta tehtäväänsä muuten 

kuin tilapäisesti ja sen seurauksena toimitusjohtajan 

sijainen tai joku muu ryhtyy hoitamaan väliaikaisen 

toimitusjohtajan tehtävää, hallitus voi päättää palkita 

väliaikaisen toimitusjohtajan samalla tavalla kuin 

toimitusjohtajan tässä politiikassa kuvatulla tavalla. 

6.4 Maksun lykkäämistä ja mahdollista muuttuvan 
palkitsemisen takaisinperintää koskevat ehdot

Hallituksella on oikeus peruuttaa tai periä takaisin 

toimitusjohtajalle kannustinohjelmien perusteella 

maksettavat muuttuvat palkkiot kokonaan tai osittain 

seuraavissa tapauksissa: 

• ohjelman kriteerien tai suoritustasojen tulosten 

manipulointi 

• lain tai Kemiran liiketapaperiaatteiden rikkominen tai 

muu epäeettinen toiminta 

• Kemiran liiketoiminnan edun vastainen toiminta tai 

rikos- tai työlainsäädännön rikkominen 

• Kemiran tilinpäätöksen oikaisu, joka vaikuttaa palkkion 

määrään

• muut hallituksen päättämät ja kannustinohjelmien 

ehdoissa määritetyt olosuhteet. 

7. Ehdot, joilla tästä politiikasta voidaan tilapäisesti 
poiketa 

Kemira voi poikkeustilanteessa poiketa tilapäisesti tästä 

politiikasta, jos poikkeaminen on tarpeen yhtiön pitkä-

aikaisten etujen turvaamiseksi. Tällaisia etuja voivat olla 

yhtiön pitkän aikavälin taloudellinen menestys ja kilpailu-

kyky sekä osakasarvon kehittyminen. 

Poikkeaminen on mahdollista, jos yhtiön keskeiset liiketoi-

mintaolosuhteet ovat muuttuneet sen yhtiökokouksen 

jälkeen, jossa tämä politiikka esiteltiin osakkaille, esi-

merkiksi seuraavista syistä: 

• toimitusjohtajan vaihtuminen 

• merkittävä sulautuminen, yrityskauppa, liiketoiminnan 

jakautuminen tai muu yritysjärjestely, joka koskee 

Kemira Oyj:tä tai merkittävää osaa Kemira-konsernista 

• merkittävät lainsäädännön muutokset, kuten verotusta 

koskevat muutokset

• merkittävä Kemiran liiketoimintastrategian, taloudel-

lisen aseman tai markkinaolosuhteiden muutos.

Yhtiö voi poiketa tämän politiikan olennaisista määräyk-

sistä, jotka koskevat palkitsemisen osia, palvelusso-

pimuksen ehtoja tai toimitusjohtajaa koskevia lyhyen ja 

pitkän aikavälin kannustinohjelmia.  Yhtiö ei voi poiketa 

päätöksentekomenettelyjä koskevista määräyksistä.  

Siinä määrin kuin poikkeus koskee toimitusjohtajaa, 

valiokunnan on valmisteltava poikkeus ja hallituksen on 

hyväksyttävä se. Siinä määrin kuin poikkeus koskee 

hallitusta, yhtiökokouksen on hyväksyttävä se. 

Jos tästä politiikasta poikkeamisen odotetaan jatkuvan 

pidempään kuin vain väliaikaisesti, yhtiön on laadittava 

päivitetty politiikka, josta keskustellaan seuraavassa 

varsinaisessa yhtiökokouksessa.  

8. Voimassaolo

Kemira Oyj:n hallitus on hyväksynyt tämän politiikan 

17.12.2019, ja se tulee voimaan 1.1.2020. Tämä politiikka 

esitellään osakkeenomistajille Kemira Oyj:n varsinaisessa 

yhtiökokouksessa 25.3.2020. Tämä politiikka tulee 

tarkistaa ja tarvittaessa päivittää viimeistään 31.12.2023 

mennessä ja esitellä viimeistään vuoden 2024 varsinai-

sessa yhtiökokouksessa. 

T O I M I E L I N T E N

P A L K I T S E M I S P O L I T I I K K A  


