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Euroopan unionin osakkeenomistajien oikeuksia koskeva 

muutosdirektiivi (Shareholder Rights Directive) on tullut voimaan 

Suomessa. Metso esittelee Yhtiökokouksessaan 20.3.2020 

tämän palkitsemispolitiikan osakkeenomistajilleen mahdollista 

neuvoa-antavaa äänestystä varten. Palkitseminen tapahtuu 

osakkeenomistajille esitetyn palkitsemispolitiikan mukaisesti ja 

politiikan on tarkoitus pysyä voimassa neljän vuoden ajan  

vuoden 2024 yhtiökokoukseen saakka.

Tämä palkitsemispolitiikka on laadittu Metson palkitsemis-

periaatteiden, Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen  

julkaiseman vuoden 2020 hallinnointikoodin sekä EU:n 

osakkeenomistajien oikeuksia koskevan muutosdirektiivin 

vaatimusten mukaisesti. Muutosdirektiivi on sisällytetty  

Suomessa muun muuassa osakeyhtiölakiin, arvopaperilakiin  

ja valtiovarainministeriön asetukseen. 

Metson palkitsemisperiaatteet
Metson palkitsemisfilosofian mukaisesti tarjottavassa palkkiossa 

huomioidaan markkinoiden ja alan käytännöt sekä henkilön 

työssä suoriutuminen. Metson palkitsemiskäytännössä muuttuva 

palkanosa ja suoriutumisen mittarit on kehitetty siten että niissä 

on otettu huomioon nämä periaatteet sekä yrityksen ja sen 

osakkeenomistajien etu.

Palkitsemispolitiikassa palkkio linkitetään Metson strategian 

onnistuneeseen toteuttamiseen ja pitkäaikaisen omistaja-arvon  

luomiseen. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän (STI) tavoitteet 

Tässä palkitsemispolitiikassa (jäljempänä ”Politiikka”) kuvataan 
Metson toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten palkitsemista 
koskevat periaatteet. Tätä politiikkaa sovelletaan myös 
varatoimitusjohtajaan, mikäli sellainen nimitetään.

Metson palkitsemispolitiikka

määritetään käyttämällä vuosittaisia keskeisiä suorituskykymittareita, 

joiden avulla arvioidaan Metson strategian toteutumista. Taloudelliset 

ja liiketoiminnalliset tavoitteet mahdollistavat politiikkamme, 

arvojemme ja visiomme toteutumista olla paras valinta luonnon-

varojen vastuulliseen käsittelyyn ja virtauksensäätöön. Pitkän aika-

välin kannustinjärjestelmä (LTI) palkitsee ja edistää yrityksen pitkän 

aikavälin menestymistä, kilpailukykyä ja omistaja-arvon luomista.

Toimitusjohtajaan sovellettavia periaatteita sovelletaan myös 

muihin avainhenkilöihin. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta 
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yhtiökokoukselle ja hyväksyy vuosittain toimitusjohtajalle tämän 

politiikan puitteissa maksettavan palkkion.

Eturistiriitojen välttämiseksi palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan 

jäsenet eivät voi olla samanaikaisesti Metson johtoryhmän jäseniä. 

Valiokunnalla on myös oikeus oman harkintansa mukaisesti 

hyödyntää ulkopuolisia neuvonantajia johtoryhmän palkkioiden 

arvioinnissa.

Hallituksen palkitseminen
Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättävät vuosittain hallituksen 

palkkiot osakkeenomistajien nimitystoimikunnan antaman 

ehdotuksen pohjalta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle 

hallitukselle maksettavat palkkiot. Ennen ehdotuksensa jättämistä 

osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi vuosittain 

puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioita ja niiden 

kilpailukykyä suhteessa vastaaviin yhtiöihin. Tavoitteena on varmistaa 

yhtiön ja osakkeenomistajien näkökulmasta, että Metso pystyy 

houkuttelemaan ja säilyttämään palveluksessaan sellaisia hallituksen 

jäseniä, joilla on tarvittavat taidot, osaaminen ja kokemus tehtävien 

ja vastuiden tehokkaaseen hoitamiseen.

Hallituksen tehtävien ja vastuiden luonteen vuoksi hallituksen 

jäsenet eivät kuulu Metson tulospalkkauksen, osakepohjaisteisten 

kannustinjärjestelmien tai eläkejärjestelmien piiriin. He saavat 

tehtävistään kiinteän palkkion, joka voidaan maksaa rahana, 

osakkeina tai niiden yhdistelmänä. Hallituksen palkkiot julkaistaan 

vuosittain palkitsemisraportissa.

Hallituksen puheenjohtaja, joka toimii asiantuntijajäsenenä 

osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa, ei osallistu hallituksen 

palkkioehdotuksen valmisteluun eikä päätöksentekoon.

Toimitusjohtajan palkitseminen
Toimitusjohtajan palkkio (koskee myös mahdollisesti nimitettyä 

varatoimitusjohtajaa) voi koostua kiinteästä palkasta (Suomessa 

peruspalkka ja luontoisedut), muista palkanosista, kuten lyhyen 

(STI) ja pitkän aikavälin kannustimista (LTI), sekä eläkkeestä ja muista 

etuuksista ja ohjelmista. 

arvioi avainhenkilöiden palkkaamista, työehtoja, lyhyen aikavälin 

kannustinjärjestelmiä ja sitouttamista minkä tavoitteena on 

varmistaa, että Metso-konsernissa palkitseminen toteutetaan 

yhdenvertaisesti.

Hallitukseen sovellettavat palkitsemisperiaatteet ja -käytännöt  

on kuvattu Hallituksen palkitseminen osiossa.

Metson osakkeenomistajia kannustetaan osallistumaan  

vuosittaiseen yhtiökokoukseen, jossa he voivat kertoa omat 

näkemyksensä Metson palkitsemispolitiikasta ja sen toteutumisesta. 

Metso käsittelee osakkeenomistajilta yhtiökokouksen yhteydessä, 

sijoittajatapaamisissa tai muuta kautta saadun palautteen. 

Palkitsemisen hallinnointi
Palkitsemiseen liittyvään päätöksentekoon Metsossa osallistuvat 

osakkeenomistajien nimitystoimikunta, yhtiökokous, hallitus ja 

hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiö-

kokoukselle hallitukselle maksettavat palkkiot. Palkitsemis- ja 

henkilöstövaliokunnan suosituksesta hallitus toimittaa 

palkitsemispolitiikan (vähintään neljän vuoden välein) 

ja palkitsemisraportin (vuosittain vuodesta 2021 alkaen) 

Metson palkitsemisfilosofian mukaisesti tarjottavassa  
palkkiossa huomioidaan markkinoiden ja alan käytännöt  
sekä henkilön työssä suoriutuminen.
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Palkkio- 
elementti

Tavoite ja yhteys 
pitkän aikavälin 
strategiaan

Kuvaus ja  
toiminta

Kiinteä palkka

Kiinteän palkan 
määritelmä 
vaihtelee maasta 
riippuen paikallisen 
lainsäädännön ja 
markkinakäytännön 
mukaisesti. 

Korvaus päivittäisen 
työn vastuista

Tavallisesti kiinteä palkka tarkistetaan vuosittain. Suomessa käytäntöön  
kuuluu normaalisti peruspalkka ja luontoisedut.

Hallitus voi harkita useita tekijöitä päättäessään kiinteään palkkaan tehtävistä 
muutoksista. Näitä voivat olla Metson työntekijöiden palkankorotusten suuruus 
maailmanlaajuisesti, ulkoisen markkinavertailuaineiston tiedot, liiketoiminnan 
tulos, työtehtävän laajuus ja henkilökohtainen suoriutuminen.

Maksettu kiinteä palkka ja vuosittaiset palkankorotukset ilmoitetaan vuotuisessa 
palkitsemisraportissa.

Lyhyen aikavälin 
kannustimet (STI)

Palkitseminen 
yrityksen,  
työntekijän  
tai tiimin  
menestyksestä

Lyhyen aikavälin kannustin voi olla 0–100 % kiinteästä palkasta.

Suoriutumisen mittarit, painotukset ja tavoitteet hyväksytään vuosittain 
hallituksessa. Näin varmistetaan, että ne tukevat Metson liiketoiminnan lyhyen 
aikavälin strategiaa. Tavoitteet voivat vaihdella vuosittain liiketoiminnan 
prioriteettien mukaisesti, ja tavallisesti niihin vaikuttavat sekä yhtiön taloudelliset 
(esimerkiksi kassavirta, saadut tilaukset ja kannattavuus) että liiketoiminnalliset 
mittarit (esimerkiksi yrityksen toimintaan, strategiaan, ympäristönsuojeluun, 
sosiaaliseen vastuuseen, hallintotapaan tai kestävään kehitykseen liittyvät 
mittarit), mutta kuitenkin niin, että joka vuosi suurin osa painotuksesta on 
yrityksen taloudellisissa mittareissa. 

Vuoden aikana käytetyistä suorituskykymittareista ja siitä, miten ne tukevat 
liiketoimintastrategiaa, kerrotaan vuosittaisessa palkitsemisraportissa.

Vuodenvaihteen jälkeen hallitus arvioi suoriutumisen ja määrittää,  
miten hyvin tavoiteet on täyttyneet. Suoriutumisen perusteella määritetään 
lopullinen STI palkkiotaso. 

Tarkastusvaliokunta arvioi STI-ansainnan. Hallitus voi harkintantaa käyttäen 
muuttaa STI-ansaintaa olosuhteiden muuttuessa varmistaen, että maksettava 
palkkio on linjassa yrityksen tuloksen kanssa.

Pitkän aikavälin 
kannustimet (LTI)

Palkitseminen 
monivuotisesta 
suoriutumisesta 
ja omistaja-arvon 
luomisesta

Pitkän aikavälin kannustin voi olla 0–200 % kiinteästä palkasta.

Pitkän aikavälin kannustinpalkkio maksetaan osakepalkkiona tavallisesti  
kolmen vuoden ajalta.

Suoriutumisen mittarit, painotukset ja näiden tavoitteet hyväksytään vuosittain 
hallituksessa. Näin varmistetaan, että ne tukevat Metson pitkän aikavälin 
strategiaa. Tavoitteet voivat olla muun muassa taloudellisia ja osakkeen 
hintaan liittyviä mittareita. Suorituksen arviointijaksona käytetyistä mittareista 
ja siitä, miten ne tukevat pitkän aikavälin strategiaa ja omistaja-arvon luomista, 
kerrotaan vuosittaisessa palkitsemisraportissa.

Arviointijakson päättymisen jälkeen hallitus arvioi suoriutumista ja määrittää, 
miten hyvin kukin tavoite on täyttynyt. Näiden perusteella määritetään 
lopullinen palkkiotaso.

Hallitus voi harkintaa käyttäen muuttaa LTI ansaintaa olosuhteiden muuttuessa 
varmistaen, että maksettava palkkio on linjassa omistaja-arvon luomisen kanssa 
ja sen, että palkkio kuvastaa yrityksen tulosta todenmukaisesti.
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Palkkio- 
elementti

Tavoite ja yhteys 
pitkän aikavälin 
strategiaan

Kuvaus ja  
toiminta

Eläke Kilpailukykyinen 
eläkejärjestelmä, joka 
on linjassa markkina-
käytännön kanssa

Markkinakäytäntö ohjaa eläkejärjestelmien käyttöä Metsossa ja käytäntöä 
tarkistetaan vuosittain. Toimitusjohtaja voi kuulua työskentelymaan 
markkinakäytännön mukaisen eläkejärjestelmän piiriin.

Muut etuudet Kilpailukykyiset 
etuudet

Tarjottavat etuudet ovat markkinakäytännön mukaisia, ja käytäntöä 
tarkistetaan vuosittain.

Muita etuuksia voivat olla puhelin, työsuhdeauto, sairausvakuutus,  
yksityinen tapaturma-, henki- ja työkyvyttömyysvakuutus, liikematkavakuutus 
sekä johtajien ja toimihenkilöiden vastuuvakuutus. 

Lisäetuuksia voidaan tarjota tietyissä tilanteissa, kuten uudelleensijoittamisen 
tai kansainvälisen työkomennuksen yhteydessä Metson pitkäaikaisia 
työkomennuksia koskevan ohjeistuksen mukaisesti. Myös toimitusjohtaja 
kuuluu Metson muille työntekijöille mahdollisesti tarjottavien etujen piiriin.

Kannustimien 
takaisinperintää 
ja rajoittamista 
koskevat ehdot

Suoriutuksen  
ja palkitsemisen 
yhteyden 
varmistaminen

Kaikkiin kannustinpalkkioihin sovelletaan rajoittamista (ennen maksua  
tapahtuva muutos) ja takaisinperintää (palkkio peritään takaisin maksun 
jälkeen) koskevia ehtoja, jos hallitus harkintansa ja kyseisen kannusti n - 
järjestelmän ehtojen mukaisesti toteaa, että tuloksia on vääryydellä  
suoriuduttu ja raportoitu tai että kyseessä on muu tilanne joka edellyttää 
hallituksen päätöstä. Takaisinperintä on määritelty toimitusjohtajan 
toimisopimuksessa.

Osakeomistus-
suositus

Kannustaminen 
merkitykselliseen 
osakeomistukseen

Toimitusjohtajan on hankittava ja pidettävä omistuksessaan osakkeita  
kiinteän vuosipalkkansa verran.
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Toimitusjohtajan toimisopimus ja eroraha
Toimitusjohtajan sopimuksen ehdot määritetään kirjallisesti 

toimitusjohtajan toimisopimuksessa. Hallitus hyväksyy sopimuksen 

ja määrittää toimitusjohtajalle tarjottavat rahalliset etuudet,  

erorahan ja muut korvaukset.

Toimitusjohtajan sopimuksen irtisanomisaika määritetään 

sopimuksentekohetkellä vallitsevien markkinakäytäntöjen 

mukaisesti. Myös mahdollinen irtisanomisajalta maksettava  

kiinteä palkka ja eroraha määritetään toimitusjohtajan sopimuksen 

vallitsevien markkinakäytäntöjen mukaisesti.

Toimisuhteen päättymiseen johtaneet syyt vaikuttavat oikeuteen 

saada kannustinpalkkioita. Jos toimitusjohtaja eroaa tai hänet 

irtisanotaan, niin niitä palkkioita, joihin ohjelmien sääntöjen 

perusteella ei ole syntynyt oikeutta, ei makseta. Muista syistä  

oikeus palkkioihin yleensä jatkuu, mikäli tavoitteet ovat täyttyneet. 

Nämä palkkiot suhteutetaan sen perusteella, miten pitkään 

toimitusjohtaja on ollut työssä arviointijakson alusta työsuhteen 

päättymispäivään.

Käytännöstä poikkeaminen
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan suosituksesta hallitus voi 

väliaikaisesti poiketa mistä tahansa tämän käytännön kohdasta 

harkintansa mukaan alla kuvatuissa tilanteissa:

• toimitusjohtaja tai varatoimitusjohtaja (jos sellainen on) vaihtuu

• yhtiön rakenteessa, organisaatiossa, omistuksessa ja liike-

toiminnassa tapahtuu muutoksia (esimerkiksi fuusioituminen, 

haltuunotto, fuusion purkaminen, yrityskauppa jne.)

• oleellinen lainsäädäntö tai oikeuskäytäntö muuttuu  

(mm. verotus)

• muut olosuhteet, joissa politiikasta poikkeaminen voi olla  

tarpeen yhtiön pitkän aikavälin intressien ja jatkuvuuden  

tai yhtiön jatkuvuuden varmistamiseksi.

Rekrytoinnissa Metso pyrkii tarjoamaan sellaisen kokonais-

palkitsemisen, joka houkuttelee tehtävään juuri oikeat taidot 

omaavan henkilön, saa hänet sitoutettua sekä motivoi tehtävään 

valittua. Uuden toimitusjohtajan palkkiota määrittäessään hallitus 

harkitsee palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan suosituksesta 

tehtävän vaatimuksia, liiketoiminnan tarpeita, henkilön osaamista ja 

kokemusta sekä yritysten ryhmää, josta valittava henkilö voi löytyä.

Jos toimitusjohtaja palkataan yrityksen ulkopuolelta, Metso 

ottaa huomioon henkilön kokonaispalkitsemisen tason 

edeltävässä tehtävässä. Hallituksen tavoitteena on saada uuden 

toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen yhdenmukaiseksi Metson 

palkitsemiskäytännön kanssa. Metso voi tarjota rekrytointihetkellä 

kertaluontoisia lisäpalkkioita, jotka maksetaan rahana tai osakkeina. 

Palkkioiden määrässä huomioidaan ne kannustinpalkkiot, jotka 

ehdokas menettää siirtyessään Metson palvelukseen. Nämä palkkiot 

perustellaan ja kuvataan yksityiskohtaisesti palkitsemisraportissa.

Jos toimitusjohtajaksi nimitetään henkilö sisäisen ylennyksen 

tai yhtiön liiketoimintatapahtuman seurauksena (esimerkiksi 

yrityskaupan jälkeen), hallitus kunnioittaa ennen henkilön nimitystä 

voimassa olleita laillisesti sitovia järjestelyitä.

Lisäksi tarvittaessa voidaan tarjota ylimääräisiä etuuksia. Näitä 

voivat olla muun muassa asuinpaikan muutoksen tukeminen, 

komennuskorvaus, verontasaus tai muut etuudet, jotka vastaavat 

paikallista markkinakäytäntöä ja asiaankuuluvaa lainsäädäntöä.

Palkitsemispolitiikassa palkkio linkitetään  
Metson strategian onnistuneeseen toteuttamiseen  
ja pitkäaikaisen omistaja-arvon luomiseen.
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