SELVITYS

Isot yhtiöt
palkitsevat
osakkeilla
Neljä kymmenestä pörssiyhtiöstä palkitsee
hallituksiaan yhtiön osakkeilla. Kysyimme
professorilta, palkitsemiskonsultilta ja
hallitusammattilaiselta, miten palkitsemistapa
vaikuttaa hallitustyöhön.
TEKSTI: JUHA PELTONEN | KUVITUS: TARINA TOMMISKA | KUVAT: TIMO PORTHAN
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F

inanssikriisi näyttää
jäädyttäneen suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituspalkkiot. Palkkiot eivät
ole keskimäärin
muuttuneet tällä
vuosikymmenellä
lainkaan.
– Hallituspalkkioiden jäätyminen
heijastaa Suomen
talouden haasteita ja matalaa korotuslinjaa
niin johdon kuin muun henkilöstön palkoissa.
Korotusehdotuksia on vältelty myös julkisen
paineen takia, palkitsemiskonsultti ja Reward
Agencyn toimitusjohtaja Samuli Sistonen
sanoo.
Kaikki muistavat keskustelun Nesteen yhtiökokouksen alla alkuvuodesta 2015. Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitosta johtavan professori Seppo
Ikäheimon mukaan enemmistöomistajan

päätöksellä annettiin viesti, ettei valtionyhtiöihin halutakaan tietyn tason hallitusjäseniä.
– Palkkioilla ohjataan pätevien ihmisten resursseja yhteiskunnassa kohtiin, joissa niitä
eniten tarvitaan. Nyt puhutaan paljon esimerkiksi digitalisaation aiheuttamasta epäjatkuvuudesta. Henkilöillä, joilla on siitä parempi
näkemys kuin suurella osalla meistä, pitäisi
olla kysyntää. Niukoista taidoista on kilpailua,
Ikäheimo sanoo.
Hallitusammattilaisten DIF (Directors’ Institute Finland) ei ota kantaa palkkioiden tasoon, koska se on omistajien asia. Pohjoismaisessa mallissa yhtiökokous tekee päätöksen
hallituksen kokoonpanosta ja sen palkkioista
nimitysvaliokunnan tai suoraan omistajien
ehdotuksen pohjalta.
– Hallituspalkkiot ovat Suomessa pysyneet viime vuosien aikana pääosin samalla tasolla, ja ne ovat maltillisia verrattuna kansainväliseen käytäntöön, DIF:n johdon palkitsemisen Senior Advisor Riitta Laitasalo muotoilee.
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aikaan yli puolet kaikista suomalaisten
pörssiyhtiöiden jakamista osingoista.
Vuosipalkkioiden lisäksi 80 prosenttia
pörssiyhtiöistä maksoi viime vuonna hallituksilleen kokouspalkkioita. Usein kokouspalkkio maksetaan myös valiokuntien kokouksista.
Mediaanitasolla palkkio on hallituksen
puheenjohtajalle 600 euroa ja muille jäsenille 500 euroa per kokous.
Professorin mielestä kokouspalkkiot
kuuluvat menneisyyteen.
– Siitä ei pidä maksaa, että raahautuu
paikalle. Siirtyminen kokouspalkkioiden

maailmasta osakepalkitsemiseen on
oikea suunta, Seppo Ikäheimo sanoo.
Hänen mukaansa hallituksen jäseniltä
voi edellyttää osakeomistusta.
– Hallituksen roolina on entistä
enemmän kokonaisvaltainen vastuu. Pienissä yhtiöissä hallituksen jäsenet usein
ovat jo omistajia. Tosin omistajaperheen
ulkopuolisille jäsenille ei välttämättä haluta maksaa osakkeina, jos perhe ei halua
vähentää omistustaan, Ikäheimo pohtii.
Sistonen muistuttaa, että omistuksen
liudentumisen voi taklata ostamalla osakkeita pois markkinoilta.

– Kyse ei ole yhtiön koosta, vaan jos
osakkeella on markkinat, jokaisen yhtiön
kannattaa miettiä osakepalkitsemista,
hän sanoo.

Työmäärä kasvanut
sääntelyn mukana
Riitta Laitasalon mukaan hallitusjäsenten
vastuu ja työmäärä ovat kasvaneet merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana.
– Se on tapahtunut lisääntyneen sääntelyn ja globalisoituvan, vaikeasti ennakoitavan liiketoimintaympäristön takia,
hän sanoo.

Hallitusten jäsenten palkitsemiskäytäntöjä
Yhtiö & sija sijoituslistalla 12/16
Yritystiedot 2015
		
Koko Toimintamaat
(joissa tytäryhtiö)

– Suoriteperusteiseen hallituspalkkiomalliin on matkaa, palkitsemiskonsultti Samuli Sistonen sanoo.

Palkitsemiskonsultti Sistonen sanoo
suoremmin:
– Keskeinen haaste suomalaisessa
palkitsemisessa on, että jäämme koko
ajan jälkeen kansainvälisessä vertailussa. Ehkä vielä pohjoismaisittain pärjätään, mutta Ruotsikin alkaa jo vetää eroa
meihin.

Osakepalkitseminen
yleistyy hitaasti
Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan huhtikuussa 2016 Helsingin pörssissä listatuista 121 yhtiöstä 45 maksoi
hallituksensa palkkioita yhtiön osakkeina. Se on reilut 37 prosenttia. Kun mukaan otetaan First North -lista, osakkeilla
palkitsevien osuus nousee 40 prosenttiin.
Silti yhtiön omia osakkeita palkkioiden
maksuun käytetään eniten isoissa yhtiöissä. Päälistan 30 suurimmasta yhtiöstä
niin tekee 18.
– Kuuden vuoden takaisesta tutkimuksesta osakkeilla palkitseminen ei ole kauheasti kasvanut, eli palkkiotasojen lisäksi
myös rakenteet ovat pysyneet samoina,
Sistonen toteaa.
Tällä vuosituhannella osakkeilla palkitseminen on yleistynyt hitaasti. Koska hallituksen jäsenen vastuu on henkilökoh-
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tainen, hän ei voi laskuttaa hallituspalkkioita firmalleen, vaan ne ovat ansiotuloa.
Osakkeen ja rahan yhdistelmää palkkioihin käyttävistä pörssiyhtiöistä kolme
neljästä maksaa osakkeina 40 prosenttia
palkkion määrästä. Viidesosa maksaa
vuosipalkkioista puolet rahana ja puolet
osakkeina. Rahan osuudella katetaan
verot, jolloin hallituksen jäsen saa palk
kionsa käytännössä osakkeina. Verotuksen ajankohta määräytyy sen mukaan,
milloin osakkeet tulevat omistukseen.
Toimivan johdon palkitsemisessa
edellytetään usein 2–3 vuoden työsuhdetta ennen kuin osakkeiden omistusoikeus siirtyy.
– Hallitusten palkitsemisessa ei käytetä viivästettyjä ohjelmia, koska palkkiot ovat luonteeltaan korvausta tehdystä
työstä, Sistonen sanoo.

”JOS OSAKKEELLA
ON MARKKINAT,
KANNATTAA MIETTIÄ
OSAKEPALKITSEMISTA.”

Pörssiyhtiöiden hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkion mediaani oli
viime vuonna 48 000 euroa, varapuheenjohtajan 30 000 euroa ja hallituksen jäsenen 24 000 euroa. Vuosipalkkioiden
keskiarvot ovat noin 20 prosenttia mediaania korkeampia.
Ylin kymmenys yhtiöistä maksaa hallituksen puheenjohtajalle vähintään
110 000 euroa ja alin kymmenys enintään
18 000 euroa. Hallituksen muiden jäsenten
ja varapuheenjohtajien osalta vastaava
vaihteluväli on 10 000–68 000 euroa.
Hallitusten palkkioita voi suhteuttaa
yhtiöiden maksamaan osinkoon. Kokonaistasolla suomalaiset pörssiyhtiöt maksoivat hallituspalkkioita vuonna 2015
yhteensä 37,5 miljoona euroa ja toimitusjohtajien palkkioita 93,8 miljoonaa.
Yhteensä nämä olivat 1,68 prosenttia
vuonna 2016 osakkeenomistajille maksetuista osingoista.

Kokouspalkkiot kuuluvat
menneisyyteen
Osinkoon suhteutettuina pienimmät
palkkiot olivat suurissa pörssiyhtiöissä,
joissa johdon palkkiot olivat euromääräisesti suurimmat. Viisi suurimpia palkkioita maksavaa yhtiötä maksoi samaan
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Hallitusten vuosipalkkiot 2016
(yhtiökokouksen päätös keväällä 2016), €
Puheenjohtaja

Varapj ja/tai
valiokunnan pj

40 000
40 000
36 000
440 000
50 000
160 000
170 000
42 000
9 000
6 000
160 000
80 000
16 500
18 000
175 000
25 000
24 000
6 000
83 000
36 000
30 000

20 000
20 000
18 000
185 000
37 500
70 000
100 000
33 000
6 000
24 000
100 000
49 000

26400
90 000
75 000
55 000
66 000
170 000
42 000
36 000

20 400
60 000
57 000
31 500
40 000
80 000
21 600
27 000

12 000
120 000
20 000
14 400
3 000
52 500
20 400
15 000

Jäsen

Hallitusten/valiokuntien kokouspalkkiot 2016
(yhtiökokouksen päätös keväällä 2016), €

Palkkioelementti

Pj

Osakkeiden
osuus, %

Jäsen

Valiokunnan jäsenen
vuosipalkkio tms.

20 000
20 000
18 000
160 000 2 000 2 000 pj. 30 000, jäs. 15 000
28 000
500
500 ulkomainen 1 000
50 000
800
600 pj. 5 000/v
70 000            vk. vuosipalkkiot, ei kokouspalkkioita
24 000
300
300
6 000
24 000
80 000
39 000
600
600 ulk. 1 200-2 400
8 250 1 200
600 pj. 600, jäs. 400/kok.
12 000
95 000
10 000
14 400
600
300
3 000
100
100
34 500
800
800
18 000
600
500
15 000
                    1 000/kk
20 400
45 000 1 500
750 ulk. jäs. 2000
40 000
600
600
22 500 1 000
600 ulk. 1,5x
33 000 1 000
600
60 000               kiinteä vuosipalkkio 5 000-16 000
21 600
200
0
18 000 1 500
1000

40
40
40
40
40
50
50
40
40
40
40
40
40

Taulukon otoksena on 30 ensimmäistä yhtiötä Viisaan Rahan joulukuun numerossa julkaistulta sijoituslistalta. Mukana on Small Cap (S), Mid Cap (M) ja Large Cap (L) yhtiöitä sekä kolme
First North –listattua (FN). Toimintamaiden määrä kertoo kansainvälistymisen asteesta. Privanetissä maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona tuhat euroa kuukaudessa kokousten määrästä riippumatta, mutta yhtiön tai konsernin palveluksessa oleville ei makseta palkkiota. Osakkeiden osuus –sarakkeen viiva kertoo, että yhtiössä maksetaan hallituspalkkiot
rahana.
VIISAS RAHA
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Professori Seppo Ikäheimon mielestä pörssiyhtiöiden hallitusten kokouspalkkioista pitäisi päästä eroon.

Maailmalla vaaditaan hallitusten jäseniltä entistä enemmän asiantuntemusta.
Pankkisektorilla asteittain voimaan tuleva Basel III ja sen tuomat riskikomiteat
edellyttävät kovaa kompetenssia. Komiteoiden, suomalaisittain valiokuntien, jäsenet valitaan hallitusten keskuudesta.
– USA:ssa on kuuma keskustelu, millainen kompetenssi tai jopa tutkinto on
oltava. Tämä on mielenkiintoinen kehitystrendi. Sama keskustelu tullaan käymään EU:ssa, joidenkin vuosien kuluttua
Suomessakin, Ikäheimo ennakoi.
Tutkintovaatimuksella olisi vaikutusta
myös palkkioihin.
– Jos vaaditaan tutkintoa, kuten tilintarkastajilla, hallitusjäsenistä tulee sulkeutunut ammattikunta, joka voi määrätä
oman hintansa.
Varmin tapa päätyä pörssiyhtiön hallitukseen on tähän asti ollut tausta vähänkään isomman yrityksen toimitusjohtajana. Toimitusjohtaja taas on yleensä insinööri, kauppatieteilijä tai juristi. Silloin koulutukseen ei kuulu lukion jälkeen
välttämättä mitään yleissivistävää.
– Englannissa alempi tutkinto voi olla
valtiotieteistä, ja sitten vasta opiskellaan
insinööriksi. Meillä koko tutkinto teh-
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dään samassa putkessa, Ikäheimo sanoo.
Hänen mukaansa monipuolisesta ajattelusta olisi hyötyä hallitustyössä. Mielipiteiden diversiteetti, eri ikäryhmien ja
erilaisten maailmankuvien kirjo päätöksenteossa ajatellaan ideaaliksi.
– Suomalainen koulutusjärjestelmä
ei tue tätä ajattelua. Tällä perusteella
voisi ajatella, että me olisimme yksioikoisempia myös hallitusjäseninä.
– Hallitustyöskentelyn osalta Suomi
on edelleen verraten sulkeutunut. Nämä
ovat kotimarkkinat, ja osin siksi Suomessa onkin alemmat palkkiot, Ikäheimo
tiivistää.
Hän ottaa esimerkin Norjasta, jossa
naiskiintiöiden tultua listayhtiöille pakollisiksi, kasautui aluksi tietyille naisille
valtava määrä hallituspaikkoja. Sen jälkeen kehitys on ollut mielenkiintoista:

”HALLITUKSEN ROOLINA
ON ENTISTÄ ENEMMÄN
KOKONAISVALTAINEN
VASTUU.”

– Kun on rajatut markkinat, yksi vaihtoehto on katsoa ulkomaille. Tällä hetkellä norjalaisyritysten ulkomaalaisilla
naisjäsenillä on esimerkiksi koulutustasolla mitattuna parempi kompetenssi
kuin miehillä.

Sistonen ei usko, että sillä kompensoidaan vain matkakustannuksia.
– Rahalla on vaikutus. Miksi joku kyvykäs hallituksen jäsen, joka voi valita
vaikkapa saksalaisen, ruotsalaisen ja suomalaisen yhtiön välillä, päätyisi suomalaiseen? Työmäärä on yleensä sama.
Voisivatko myös vuosipalkkiot olla
hallituksen jäsenille eri suuruisia, kompetenssin tai suoritteen mukaan?
– Käytännössä ei, mutta senkin voi kyseenalaistaa. Maksetaanhan johtoryhmissäkin toimitusjohtajalle, talousjohtajalle ja viestintäjohtajalle kullekin eri
suuruista palkkaa, Ikäheimo vastaa.
Laitasalon mukaan mikään ei estä yhtiötä maksamasta nimetylle hallituksen jäsenelle korkeampaa palkkiota kuin muille.
– Yhtiön edun niin vaatiessa palk
kioiden taso ei saisi olla este kulloinkin tarvittavan erityisosaamisen ja kokemuksen
saamiseksi hallitukseen, hän sanoo.
Palkitsemiskonsultin mielestä suoriteperusteisiin hallituspalkkioihin on vielä
matkaa.
– Suoriteperusteiset palkkiot koskevat
enemmän toimivaa johtoa, jolloin keinovalikoima on laajempi. Ongelmana hallitusten osalta on, miten suorite mitataan,

”HALLITUSPALKKIOT
OVAT SUOMESSA
MALTILLISIA VERRATTUNA
KANSAINVÄLISEEN
KÄYTÄNTÖÖN.”
kuka mittaa ja millä aikavälillä.
Toimivan johdon palkitsemisessa käytettävät pitkän aikavälin ohjelmat ovat
Sistosen mukaan Suomessa lyhyitä. Esimerkiksi USA:ssa kolmen vuoden ohjelmaa kutsutaan keskipitkäksi.
– Hallitustyön suorituksen arvioinnissa pitäisi olla 5–10 vuoden aikajänne.

Paras palkitsemistapa
ei selviä tutkimalla
Hallituspalkkioiden maksaminen osakkeina tekee hallitusjäsenistä omistajia,
mikä yhtenäistää intressit muiden omistajien kanssa.
– Kyse ei ole niinkään sitouttamisesta.
Voi kyseenalaistaa, onko vaikkapa 30 000
euron vuosipalkkiosta verojen jälkeen
jäävällä 12 000 euron osakepotilla yli-

päätään sitouttavaa vaikutusta. Paremminkin tavoitteena on intressien yhdenmukaistaminen. Entistä enemmän myös
suositellaan, että omistus pysyy hallitusjäsenyyden ajan, Samuli Sistonen sanoo.
Palkitsemisjärjestelmistä on tehty
paljon tutkimusta niin kuin hallitustyön
vaikuttavuudestakin. Tieteellä ei voi todistaa, millainen palkkiojärjestelmä on
optimaalinen. Kauppakorkeakoulun professori selittää tätä kahdella syyllä:
– Tasapainoselityksen mukaan yhtiöt
pyrkivät rakentamaan palkkiojärjestelmänsä fiksusti. Ne palkkaavat konsultin
ja tekevät benchmarkingin juuri omalle
yhtiölleen. Jos jokainen yhtiö valitsee itsensä kannalta parhaan järjestelmän, ei
sillä ole havaittavaa vaikutusta menestykseen. Siksi on vaikea löytää evidenssiä,
että palkitsemisen tapa olisi vaikuttanut.
Toinen syy Ikäheimon mukaan on, että
yrityksen menestykseen vaikuttavat niin
monet tekijät.
– Yhden tekijän vaikutusta ei pysty havaitsemaan. Riskipitoiset yhtiöt ottavat
lähtökohtaisesti osakesidonnaisen järjestelmän ja vähemmän riskipitoiset kiinteän, mutta hallituksen palkkioiden vaikutusta ei ole pystytty osoittamaan. n

Aidosti kansainvälisiä
hallituksia vähän
Ulkomaalaisille hallitusjäsenille
täytyy todennäköisesti maksaa hieman
enemmän kuin kotimaisille, ainakin matkakustannukset. Mahdollisesti yhtiön
kielikin pitää vaihtaa englanniksi.
– Se voi olla monelle hankalaa.
Trendin mukaan nyt haetaan aidosti kansainvälisiä hallituksia. Suomalaisista
pörssiyhtiöistä sellainen hallitus on vain
10–20 yhtiöllä, Ikäheimo sanoo.
Sistonen ennustaa aitoon kansainvälistymiseen kuluvan vielä 5–10 vuotta.
– He, jotka nyt raportoivat pörssiyhtiöiden johtoryhmille, ovat huomattavasti kansainvälisempiä kuin esimiehensä. Monet ovat asuneetkin ulkomailla
enemmän kuin Suomessa, hän sanoo.
Ulkomaalaisille hallitusten puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiot tyypillisesti 1,5–2 -kertaisina.

– Yhtiön osakkeiden omistaminen sitouttaa johtoa ja hallitusta, mutta yhtiöiden tilanteet ovat erilaisia. Yleispätevää sääntöä siitä, mikä
on hyvä käytäntö, ei voi antaa, johdon palkitsemisen Senior Advisor Riitta Laitasalo hallitusammattilaisten DIFistä sanoo.
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