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  | 01 Alkusanat

Tervetuloa lukemaan ylimmän johdon palkitseminen raporttia. 
Tämän vuoden raportti on jo viides, jonka EY Suomen 
palkitsemisen tiimi on toimittanut. 

Tämän raportin ensimmäisessä osassa esittelemme tuoreimmat 
tiedot Helsingin pörssissä noteerattujen yritysten hallitusten, 
toimitusjohtajien ja johtoryhmäläisten palkitsemisesta. 
Vertaamme tänä keväänä kerättyjä tietoja ja kehityskulkuja 
edellisten vuosien vastaavien raporttien tietoihin. 

Tuoreista tuloksista on havaittavissa, edellisvuosien tapaan, 
että johdon palkkiotasolla on selkeä yhteys yrityksen kokoon, 
ja suurten yritysten toimitusjohtajien tai johtoryhmän jäsenten 
kokonaiskompensaatio voikin olla moninkertainen small cap 
-yhtiöiden vastaaviin verrattuna. 

Raportissa myös havaittiin, että suhde toimitusjohtajan 
palkkion ja johtoryhmän palkkioiden välillä on kasvanut large 
ja mid cap -yrityksissä. Small cap -yrityksissä ero on hieman 
yli puolitoistakertainen, kun mid cap -yritykset tyypillisesti 
maksavat toimitusjohtajalleen lähes kolminkertaisia ja large 
cap -yhtiöt lähes 3,5-kertaisia palkkioita muuhun johtoryhmään 
verrattuna. 

Raportin toisessa osassa tarkastelemme vastuullisuutta 
palkitsemisessa, ensimmäisiä havaintoja osakkeenomistajien 
oikeudet -direktiivin (SHRD) mukaisista palkitsemispolitiikoista 
sekä verotuksessa tapahtuneita muutoksia.

Vastuullisuus näkyy yritysten ylimmän johdon palkitsemisessa 
vielä harvakseltaan. Asiaan kiinnitetään kuitenkin aikaisempaa 
enemmän huomiota ja myös vaatimukset sitä koskien ovat 
lisääntyneet, kuten huhtikuussa 2020 julkaistu Suomen 
Valtioneuvoston omistajapoliittinen periaatepäätöskin osoittaa. 
Arviomme mukaan vastuullisuusmittarit tulevat näkymään 
enenevässä määrin yritysten palkitsemisjärjestelmissä parin 
tulevan vuoden aikana.

Ensimmäinen silmäys yhtiöiden laatimiin osakkeenomistajien 
oikeudet -direktiivin (SHRD) mukaisiin palkitsemispolitiikkoihin 

puolestaan osoittaa, että politiikat noudattavat pääosin samaa 
rakennetta ja tapaa julkistaa palkitsemistietoja, kuin mikä 
uudessa listayhtiöiden hallinnointikoodissa (2020) on esitetty. 
Suurin osa yrityksistä täyttää vähimmäisvaatimuksen, mikä oli 
odotettu tulos. Yhtiöt ovat luoneet joustavan politiikan, joka 
antaa raamit palkitsemiselle. Liialliset yksityiskohdat on jätetty 
pois palkitsemispolitiikasta tällä ensimmäisellä kierroksella. 

Verotuksen näkökulmasta vuoden 2019 toinen puolikas ja 
vuoden 2020 alku eivät ole tuoneet merkittäviä muutoksia 
Suomen vero- ja/tai sosiaaliturvalainsäädäntöön listattujen 
yhtiöiden ylimmän johdon palkitsemiseen liittyen. Verohallinto 
on kuitenkin päivittänyt joitain ohjeistuksiaan palkitsemiseen 
liittyen yleisemmällä tasolla. Raportin viimeisessä luvussa on 
yhteenveto näistä havainnoista. 

Raportin ensimmäisen osan tuloskoonneissa hyödynnetään 
julkisista lähteistä koottua tietoa. Tarkastelun kohteena ovat 
vuodet 2015 - 2019. Vuoden 2019 tiedot on kerätty niistä 
organisaatioista, jotka olivat julkistaneet palkitsemisraporttinsa 
9.4.2020 mennessä. Organisaatioiden kokoluokittelu raportissa 
noudattaa OMX Helsinki -indeksiä (large cap, mid cap ja small 
cap -yhtiöt). Koska suomalaiset yhtiöt raportoivat palkitsemisen 
koko johtoryhmän (pl. toimitusjohtaja) tasolla, olemme laskeneet 
keskimääräiset henkilötasoiset summat johtoryhmän jäsentä 
kohti ja käyttäneet mediaania tämän tiedon perusteella. First 
North -yhtiöitä ei ole käytetty tässä raportissa tiedonlähteenä, 
koska palkitsemisraporttien tiedot näiltä osin ovat tyypillisesti 
hyvin rajallisia. 

Toivottavasti raportti herättää ajatuksia, jotka auttavat 
teitä oman organisaation palkitsemisratkaisuja koskevissa 
pohdinnoissa. Asiantuntijamme ovat mielellään tukena näissä 
pohdinnoissa ja auttamassa eri vaiheissa palkitsemisen 
kehittämisessä. 

Lisätietoja EY:n palkitsemisen palveluista: https://www.ey.com/
fi_fi/people-advisory-services 

Ystävällisin terveisin:

Mikko Nikunen
Partner 
People Advisory Services

Hannu Tyyskä
Senior Manager 
People Advisory Services
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Uusi hallinnointikoodi astui voimaan 1.1.2020. Koodiuudistuksen 
keskeisenä vaikuttajana on ollut osakkeenomistajien 
oikeudet -muutosdirektiivi. Koodia on muokattu vastaamaan 
muuttuneen lainsäädännön vaatimuksia koskien 
erityisesti palkitsemispolitiikkaa ja palkitsemisraporttia 
(käsittelemme aihetta enemmän raportin osassa 2, luvussa 
9). Monimuotoisuuteen hallituksessa ja hallintoneuvostossa 
on kiinnitetty huomioita jo aikaisemmin. Koodiuudistuksen 
yhteydessä tätä kuitenkin tarkennettiin hieman ja esimerkiksi 
hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden 
valmistelu on lisätty nimitysvaliokunnan ja osakkeenomistajien 
nimitystoimikunnan vapaaehtoisiin tehtäväkuvauksiin. 

Hallinnointikoodin suosituksissa 8 ja 9 esitetään1, että 
“Hallituskokoonpanossa on otettava huomioon yhtiön toiminnan 
asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen 
jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys 
ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. 
Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon on 
mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. 
Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia.”

1 Hallinnointikoodi 2020 https://cgfinland.fi/wp-content/uploads/sites/39/2019/11/hallinnointikoodi-2020.pdf, viitattu 19.5.2020
2 Tasa-arvotiedon keskus https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila/valta-ja-paatoksenteko/sukupuolten-tasa-arvo-yritysjohdossa, viitattu 

19.5.2020

“Hallituksen kokoonpanoa valmistellessa huomioon on otettava 
myös hallituksen monimuotoisuus suosituksen 9 mukaisesti. 
Hallituksen monipuoliseen kokoonpanoon kuuluu se, että 
hallituksen jäseninä on kumpaakin sukupuolta.” 

Vuonna 2019 suurimmassa osassa suomalaisia pörssiyrityksiä oli 
naisia niin johtoryhmässä kuin hallituksessakin, mutta valtaosa 
päättävissä asemissa olevista henkilöistä on miehiä. Naisten 
osuus yritysten johtoryhmistä oli 25 % ja hallituksista 28 %, eikä 
osuuksissa tapahtunut merkittävää muutosta edellisvuoteen 
nähden. Ylipäätään muutos, tässä raportissa käsillä olevan 
aineiston valossa, vuosien 2015 -2019 välisenä aikana, on ollut 
monimuotoisuuden näkökulmasta maltillisesti positiiviseen 
suuntaan tapahtunutta kasvua. Esimerkiksi Tasa-arvotiedon 
keskus on todennut2, että naisten ja miesten tasapainoinen 
edustus ei ole toteutunut yritysten ylimmässä johdossa yhtä 
hyvin kuin esimerkiksi politiikassa. Tasa-arvotiedon keskuksen 
vuoden 2018 tulosten mukaan yrityskoon mukaan tarkasteltuna 
naisten edustus on suurin large cap -yrityksissä (34 %) ja pienin 
small cap -yrityksissä (26 %). 

Kuvio 1: Naisten osuus hallituksissa ja johtoryhmissä. 
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https://cgfinland.fi/wp-content/uploads/sites/39/2019/11/hallinnointikoodi-2020.pdf
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Naisten osuus toimitusjohtajista on pysynyt hyvin samalla tasolla 
useiden vuosien ajan. Toimitusjohtajien joukossa naiset ovat 
vähemmistössä, joskin raportin tarkasteluvuosien alkuajoista, 
vuosista 2015 ja 2016, naisten osuus toimitusjohtajista on 
kasvanut. 
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Hallitusten, toimitusjohtajien ja johtoryhmien ikäjakaumissa 
tapahtuneet muutokset suhteessa edellisvuoteen ovat niin ikään 
maltillisia. Vuonna 2019 yli kolme neljäsosaa suomalaisten 
pörssiyritysten toimitusjohtajista ja hallitusten jäsenistä oli yli 
50-vuotiaita.

Toimitusjohtajissa alle 50-vuotiaiden määrä on laskenut 28 
prosentista 23 prosenttiin ja vastaavasti yli 50-vuotiaiden 
toimitusjohtajien määrä on noussut 67 prosenttiin edellisvuoden 
61 prosentista. 

Johtoryhmäläiset sen sijaan ovat keskimäärin nuorempia, 
joten alle 50-vuotiaiden osuus heidän keskuudessaan on 
suurempi, jääden kuitenkin alle 50 prosentin. Vain yksi prosentti 
hallitusten jäsenistä on alle 30-vuotiaita, ja toimitusjohtajien ja 
johtoryhmäläisten keskuudessa heitä ei ole ollenkaan. 

Naisia Miehiä
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Kuvio 2: Naisten osuus toimitusjohtajista. 

Kuvio 3: Hallitusten, toimitusjohtajien ja johtoryhmän ikäjakaumat.
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“Kaksi kolmasosaa toimitusjohtajista  
on 50-60-vuotiaita. 
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Kuten aiempinakin vuosina, hallituksen puheenjohtajan 
tyypillinen palkkio oli vuonna 2019 noin kaksinkertainen 
hallituksen jäseniin verrattuna. Hallinnointikoodin 
mukaisesti hallituksen palkkioista päättää yhtiökokous. 
Uusi hallinnointikoodi ei ota kantaa palkkioiden suuruuteen. 
Palkkiot ovat yhteydessä yrityksen kokoon: large cap -yhtiöissä 
mediaanipalkkiot ovat noin 2,5-kertaa suurempia kuin small 

cap -yhtiöissä. Small cap -yhtiöissä jäsenen ja puheenjohtajan 
mediaanipalkkiot olivat 20 000 ja 39 500 euroa, kun large cap 
-yhtiöissä vastaavat mediaanipalkkiot olivat 53 000 ja 110 
000 euroa. Small cap -yhtiöiden mediaanipalkkioissa ei ollut 
muutoksia vuoteen 2018 verrattuna, mutta mid ja large cap 
-yhtiöissä niin hallitusten jäsenten kuin puheenjohtajien palkkiot 
nousivat muutamia prosentteja.

Kuvio 4: Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajien mediaanipalkkiot yrityksen kokoluokan mukaan.
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Johdon palkkiotasolla on selkeä yhteys yrityksen kokoon, ja 
suurten yritysten toimitusjohtajien tai johtoryhmän jäsenten 
kokonaiskompensaatio voikin olla moninkertainen small cap 
-yhtiöiden vastaaviin verrattuna.

Vuonna 2019 Small cap -yritysten toimitusjohtajien 
kokonaiskompensaation mediaani oli 267 000 euroa, ja large cap 

-yritysten toimitusjohtajilla vastaava summa oli
1 948 000 euroa. Luvut eroavat edellisestä vuodesta
muutamalla prosenttiyksiköllä, eivätkä ne juurikaan
poikkea pidemmän aikavälin trendistä. Mid cap -yhtiöiden
toimitusjohtajien mediaanikompensaatio sen sijaan kasvoi
edellisvuoteen verrattuna kymmenellä prosentilla, nykyisen
luvun ollessa 664 000 euroa.

Kuvio 5: Toimitusjohtajien kokonaiskompensaation mediaani 2015–2019.
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Muutokset johtoryhmän keskimääräisen jäsenen 
kokonaiskompensaatioissa ovat samansuuntaisia 
toimitusjohtajien palkkioiden kanssa. Small cap -yhtiöissä 
kokonaiskompensaation mediaani oli 155 600 euroa, mikä 
tarkoittaa 9 prosentin nousua vuodesta 2018. Mid cap -yhtiöissä 
kokonaiskompensaation mediaani laski 17 prosentilla 233 000 
euroon, mikä on kuitenkin hyvin lähellä vuoden 2017 lukua. 
Large cap -yhtiöissä kokonaiskompensaation mediaani laski 11 
prosentilla 572 000 euroon. 

Kuvio 7 osoittaa, kuinka paljon enemmän toimitusjohtaja 
tyypillisesti ansaitsee johtoryhmän keskimääräiseen jäseneen 
verrattuna. Small cap -yrityksissä ero on noin 1,7-kertainen, 
kun mid ja large cap -yritykset tyypillisesti maksavat 
toimitusjohtajalleen 2,9- ja 3,4-kertaisesti muuhun johtoryhmään 
verrattuna. Vuodesta 2018 suhde toimitusjohtajan palkkion ja 
johtoryhmän palkkioiden välillä on kasvanut large ja mid cap 
-yrityksissä, sillä edellisenä vuonna suhteet olivat 2,2 ja 3.
Small cap -yrityksissä vastaava luku on pienentynyt kahdella
desimaalilla.
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Kuvio 7: Toimitusjohtajan ja johtoryhmän keskivertojäsenen kokonaiskompensaation mediaanien suhde.

Kuvio 6: Keskimääräisen johtoryhmän jäsenen kokonaiskompensaation mediaani 2015–2019.
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Noin 43 prosenttia yrityksistä ilmoitti maksavansa 
toimitusjohtajalle lisäeläkettä, mikä on kolme prosenttiyksikköä 
enemmän kuin vuonna 2018. Näistä lisäeläkkeistä 89 % oli 
maksuperusteisia lisäeläkejärjestelyitä. Etuusperusteisten 
lisäeläkejärjestelyiden osuus pieneni 3 prosenttiyksiköllä 
edellisvuodesta. Verottajan mukaan3 työnantajat käyttävät 

3 Vero, syventävät vero-ohjeet https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48268/ty%C3%B6nantajan-ottamat-vapaaehtoiset-
el%C3%A4kevakuutukset3/, viitattu 19.5.2020

maksuperusteisia järjestelyjä erityisesti työntekijöiden 
kannustamiseen ja sitouttamiseen. Etuusperusteisilla 
järjestelyillä työnantajat ovat tyypillisesti hoitaneet yrityksensä 
eläkepolitiikkaa. Niiden avulla työnantajat esimerkiksi hoitavat 
työsuhteiden ehtoina olevia eläkelupauksia

89%

11%

Maksuperusteinen Etuusperusteinen

“Etuusperusteisten 
lisäeläkejärjestelyiden osuus 
pieneni 3 prosenttiyksiköllä 

edellisvuodesta.

Kuvio 8: Toimitusjohtajan lisäeläkkeen tyyppi.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48268/ty%C3%B6nantajan-ottamat-vapaaehtoiset-el%C3%A4kevakuutukset3/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48268/ty%C3%B6nantajan-ottamat-vapaaehtoiset-el%C3%A4kevakuutukset3/
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Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmällä tarkoitetaan 
tulospalkkioita, jotka maksetaan edellisen vuoden suoriutumisen 
perusteella. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmien tavoitteena 
on palkita yritysten johtajia ja avainhenkilöitä erilaisten yrityksen 
lyhyen aikavälin strategiaa tukevien tavoitteiden täyttymisen 
perusteella. Vuonna 2019 86 prosentilla yrityksistä oli käytössä 
toimitusjohtajaa koskeva lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä, 
mikä on kolme prosenttiyksikköä pienempi osuus kuin edellisenä 
vuonna.

Kuvio 9:  
Yhtiöt, joissa on käytössä toimitusjohtajaa koskeva STI-ohjelma.
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“Vuonna 2019 86 prosentilla yrityksistä 
oli käytössä toimitusjohtajaa koskeva 

lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä.
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Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmillä tarkoitetaan 
palkitsemisohjelmia, joiden kesto on pidempi kuin yksi vuosi. 
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä kutsutaan tässä raportissa 
LTI-ohjelmiksi (long-term incentive plan), joka on vakiintunut 
ilmaisu Suomessa. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien 
tavoitteina on tyypillisesti omistaja-arvon kasvattaminen 
pitkällä aikavälillä, johdon ja osakkeenomistajien intressien 
yhtenäistäminen sekä yrityksen johdon ja avainhenkilöiden 
motivointi ja sitouttaminen. Suomessa pitkän aikavälin 
kannustinjärjestelmät ovat tyypillisesti kolmen vuoden pituisia, 
mutta ajoittain käytetään myös viiden vuoden ohjelmia. 
Jotkut optio-ohjelmat voivat kestää seitsemänkin vuotta. 
Tyypillisesti yritykset käynnistävät vuosittain uuden ohjelman tai 

ansaintajakson, jotta pitkän aikavälin tavoitteista palkitseminen 
olisi jatkuvaa ja tavoitteet ajantasaisia.

Vuoden 2019 aineiston perusteella 54 prosenttia yritysten 
LTI-ohjelmista oli suoriteperusteisia osakepalkkiojärjestelmiä. 
Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma on yleisin LTI-ohjelman 
tyyppi kaikissa yritysten kokoluokissa. Small cap -yhtiöissä 
optio-ohjelmia käytetään lähes yhtä usein kuin suoriteperusteisia 
osakepalkkio-ohjelmia, mutta large cap -yhtiöissä optio-ohjelmat 
ovat harvinaisia. Optio-ohjelmat ovatkin toiseksi yleisin LTI-
ohjelman tyyppi, ja niiden osuus kaikista LTI-ohjelmista oli noin 
13 prosenttia. Suoriteperusteisten osakepalkkio-ohjelmien osuus 
nousi viime vuodesta muutamalla prosenttiyksiköllä.
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Suoriteperusteinen osakepalkkio-
ohjelma: Suoritukseen perustuva palkkio 
maksetaan yrityksen omina osakkeina 
ansaintakauden päättymisen jälkeen, 
mikäli ansaintakaudelle asetetut tavoitteet 
on saavutettu.

Rajoitettu osakepalkkio-ohjelma: 
Palkkio maksetaan yrityksen omina 
osakkeina rajoitusjakson jälkeen, missä 

ehtona palkkion maksulle on tyypillisesti 
työsuhteen jatkuminen maksuhetkeen asti.

Lisäosakeohjelma: Työntekijä ostaa 
yrityksen osakkeita ja jokaista ostettua 
osaketta kohti yhtiö tarjoaa palkkioksi 
lisäosakkeita ennalta määrätyllä suhteella 
ja/tai suhteutettuna suoritukseen tietyn 
ansaintajakson jälkeen. Tyypillisesti ehtona 
lisäosakkeiden maksulle on työsuhteen 
jatkuminen maksuhetkeen asti.

Optio-ohjelma: Osallistujalle tarjotaan 
mahdollisuus merkitä yrityksen osakkeita 
tulevaisuudessa tiettyyn hintaan 
määrätyllä aikavälillä.

Muut: Muihin LTI-ohjelmiin sisältyvät 
esimerkiksi käteispohjaiset pitkän aikavälin 
kannustinjärjestelmät.

Kuvio 10: LTI-ohjelman tyyppi.
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Yhtiöistä 73 prosentilla oli toimitusjohtajaa koskeva LTI-
ohjelma, kun vuonna 2018 vastaava luku oli 79 prosenttia. 
Yhtiöistä 27 prosentilla ei ollut LTI-ohjelmaa toimitusjohtajalle, 
ja valtaosassa näissä yhtiöistä ei ollut minkäänlaisia 
pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiksi tulkittavissa 

olevia ohjelmia. Muutamissa yrityksissä oli henkilöstöä 
koskevia osakesäästöohjelmia, joihin toimitusjohtajat eivät 
osallistuneet, mutta pääasiassa olemassa olevat LTI-ohjelmat 
koskivat joko yrityksen avainhenkilöitä tai johtoryhmää.

73%

27%

Kyllä EI

Kuvio 11:  
Yhtiöt, joissa toimitusjohtaja oli oikeutettu LTI-ohjelmaan vuonna 2019.

“Yhtiöistä 73 prosentilla oli 
toimitusjohtajaa koskeva LTI-ohjelma.
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Perinteisesti tulospalkkiojärjestelmät ovat palkinneet 
taloudellisten tulosten saavuttamisesta ja osakkeenomistajien 
varallisuuden kasvattamisesta. Viime vuosina on kuitenkin 
alkanut yleistymään ajatustapa, jonka mukaan yritykset 
voivat saavuttaa kestävämpiä taloudellisia tuloksia 
kiinnittämällä huomiota myös yritysvastuuseen. Yritykset 
ovatkin yhä enenevissä määrin alkaneet kirjata ja edistää 
myös ympäristöön, sosiaaliseen sekä hallintotapaan liittyviä 
tavoitteitaan eli ESG-tavoitteita. ESG-mittareiden käyttö osana 
tulospalkkiojärjestelmää tavoitteiden saavuttamiseksi on 
kuitenkin suhteellisen pientä niin Suomessa kuin ulkomailla.4 

Vuonna 2018 vain 13 suomalaista pörssiyhtiötä raportoi 
käyttävänsä ESG-mittareita osana kannustinohjelmiaan.5 
Esimerkiksi Isossa-Britanniassa ja Irlannissa 27,4 prosenttia 
pörssilistatuista yhtiöistä sisällyttivät ESG-mittareita 
tulospalkkiojärjestelmäänsä vuoden 2018 raportoinnin mukaan.6 
Lukua tarkastellessa täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että 
se sisältää asiakastyytyväisyyden osana ESG-mittareita. 
Mikäli asiakastyytyväisyyttä ei otettaisi huomioon, luku olisi 
12,8 prosenttia.7 Asiakastyytyväisyys tulee kuitenkin usein 
suorasti tai epäsuorasti mitattua muiden perinteisempien 
tulospalkkiomittareiden kautta. Yhtiöt, joilla on ESG-mittareita 
kannustinohjelmissaan, käyttävät niitä useimmiten lyhyen 
aikavälin kannustinjärjestelmissä ja ovat painoarvoltaan 
pieniä.8 Näin ollen monet organisaatiot jättävät hyödyntämättä 
joko kokonaan tai osittain ESG-perusteisen palkitsemisen 
hyödyntämisen vastuullisuustavoitteidensa saavuttamiseksi. 

Miksi organisaation kannattaa sisällyttää ESG-
mittareita tulospalkkiojärjestelmäänsä?
ESG-mittarit avaintekijöinä pitkän aikavälin arvon luonnissa
ESG-mittareiden liittäminen osaksi tulospalkkiojärjestelmää on 
tapa edistää pitkän aikavälin arvon luontia. Koska asiakkaiden, 
sijoittajien sekä esimerkiksi Pariisin ilmastosopimukseen 
sitoutuneiden valtioiden hallitusten ajattelutapa vastuullisten 
liiketoimintatapojen tärkeydestä on muuttumassa, 
organisaatioiden täytyy pysyä asiakaspreferenssien sekä 
tulevan lainsäädännön kehityksen edellä. Tämän organisaatiot 
voivat tehdä sopeuttamalla palkitsemiskäytäntönsä yhteen 

4 FTI Consulting & CG Lytics, Are companies incorporating ESG factors into executive remuneration? White paper. 2019, viitattu 22.5.2020
 Mercer North America, Environmental, Social and Governance (ESG) Incentive Plan Metrics: Spot Survey. 2019, viitattu 22.5.2020
5 EY, Julkisten raporttien perusteella tehty kartoitus ESG-mittareiden käytöstä suomalaisissa pörssiyhtiöissä, 2019
6 FTI Consulting & CG Lytics, Are companies incorporating ESG factors into executive remuneration? White paper. 2019, viitattu 25.5.2020
7 FTI Consulting & CG Lytics, Are companies incorporating ESG factors into executive remuneration? White paper. 2019, viitattu 25.5.2020
8 FTI Consulting & CG Lytics, Are companies incorporating ESG factors into executive remuneration? White paper. 2019, viitattu 22.5.2020
 Mercer North America, Environmental, Social and Governance (ESG) Incentive Plan Metrics: Spot Survey. 2019, viitattu 22.5.2020
9 EPIC, Embankment Project for Inclusive Capitalism https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-at-embankment-project-inclusive-capitalism/$FILE/EY-

the-embankment-project-for-inclusive-capitalism-report.pdf , viitattu 20.5.2020

yritysvastuutavoitteidensa kanssa. Tällä hetkellä monilla 
organisaatioilla on tavoitteita liittyen yritysvastuuseen, mutta 
niiden saavuttamista ei ole kytketty aidosti organisaatioon, 
sillä johdolle ja hallitukselle ei ole asetettu kannustimia 
ottaa tarvittavia askelia tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Yritysvastuuseen liittyvät tavoitteet ovat yleensä pitkän 
aikatähtäimen tavoitteita, joiden saavuttaminen vaatii 
jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä. Tämän vuoksi pitkän aikavälin 
kannustimien asettaminen merkittävien yritysvastuutavoitteiden 
virstanpylväiden saavuttamiseksi on tärkeää. Pitkän aikavälin 
huomioiminen palkitsemisessa auttaa kohdistamaan ajatukset 
pidemmälle kuin esimerkiksi seuraavaan vuosineljännekseen, 
jolloin lyhyen aikavälin tuottoa ei tehdä pitkän aikavälin 
tavoitteiden kustannuksella. 

Pitkän aikavälin kannustimet kytkettynä ESG-mittareihin 
ovat erityisen hyödyllisiä esimerkiksi eläkevakuutusyhtiöille 
niiden pitkän sijoitushorisontin vuoksi. Myös yhtiöt, joilla 
on korkeat energiakustannukset tai jotka kuuluvat EU:n 
päästökauppajärjestelmän (EU ETS) piiriin voisivat hyötyä 
palkitsemismenetelmistä, joihin liittyy energian käytön tai 
päästöjen vähentämisen mittareita pitkällä aikatähtäimellä. 
Yleisesti ottaen energiateollisuus sekä kaivos- ja metalliteollisuus 
voisivat hyötyä ympäristömittareihin liitettävistä kannustimista, 
sillä ympäristöriskit ovat niille olennaisia pitkällä aikavälillä. 
Pitkän aikavälin kannustimet tulisi kuitenkin valita huolella. 
Apuna tässä voi käyttää EY:n Long Term Value Framework (LTV) 
viitekehystä. Viitekehys auttaa organisaatioita ymmärtämään, 
käsitteellistämään ja raportoimaan tekijöitä, jotka vaikuttavat 
organisaation pitkän aikavälin arvon luontiin. Viitekehys 
kehitettiin osana projektia “The Embarkement Project for 
Inclusive Capitalism (EPIC)”. Projektissa oli mukana suuria 
kansanvälisiä varainhoitajia ja yrityksiä, kuten BlackRock ja 
Unilever. EPIC-työryhmän mukaan ”yritysten pitää ilmaista 
paremmin miten pitkän aikavälin arvon luonti on sisällytetty 
palkkajärjestelmiin, ja että johdon palkkioiden jäsentäminen pitää 
edelleen paikkansa yhtenä päämekanismeista, joilla hallitus voi 
ohjata johdon toimia”.9 

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-at-embankment-project-inclusive-capitalism/$FILE/EY-the-embankment-project-for-inclusive-capitalism-report.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-at-embankment-project-inclusive-capitalism/$FILE/EY-the-embankment-project-for-inclusive-capitalism-report.pdf
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Lisääntynyt sääntely tuo pitkän aikavälin ajattelun 
lähemmäs organisaatioita
Toinen avainsyy ESG-mittareiden sisällyttämiseksi osaksi 
tulospalkkiojärjestelmää on compliance ja hyvä hallintotapa. 
Esimerkiksi EU:n Osakkeenomistajien oikeuksia koskeva 
direktiivi II määrittää, että ”johtajien tuloksia olisi arvioitava 
sekä taloudellisten että muun tuloksellisen suoriutumisen 
perusteiden, tarvittaessa myös ympäristön, yhteiskuntaan 
ja hyvään hallintotapaan liittyvien tekijöiden, nojalla”.10 EU:n 
Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivi II lisäksi EU 
on kehittämässä EU:n Taksonomiaa, jolla voidaan kategorisoida 
kestävän rahoituksen instrumentteja. On odotettavissa, että 
ensimmäiset sääntelyn vaiheet implementoidaan aikaisintaan 
vuoden 2021 lopussa.11 Taksonomia koskee yrityksiä, 
jotka tarjoavat kestäviä sijoittamisen tuotteita. Tällaisten 
yritysten tulee arvioida eri sijoitustuotteiden kykyä saavuttaa 
taksonomiassa mainittuja tavoitteita, jotka edistävät kestävää 
kehitystä. Tätä silmällä pitäen ESG-perusteisten kannustimien 
implementointi voisi helpottaa mukautumista tulevaan 
sääntelyyn.

Mainitut säädökset heijastavat tämänhetkistä trendiä 
tunnustaa ESG-mittarit osaksi yhtiön tulosta. Siksi ESG-
mittareiden sisällyttäminen osaksi tulospalkkiojärjestelmää ei 
ole hyödyllistä vain vapaaehtoisista syistä, kuten asiakkaisen 

10 EUR-Lex, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/828, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta 
osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) https://eur-lex.europa.eu/eli/
dir/2017/828/oj?locale=fi, viitattu 20.5.2020

11 European Council, Sustainable finance: EU reaches political agreement on a unified EU classification system https://www.consilium.europa.eu/en/press/
press-releases/2019/12/18/sustainable-finance-eu-reaches-political-agreement-on-a-unified-eu-classification-system/ , viitattu 20.5.2020

12 McKinsey & Company, Five ways that ESG creates value https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/five-
ways-that-esg-creates-value , viitattu 20.5.2020

13 FTI Consulting & CG Lytics, Are companies incorporating ESG factors into executive remuneration? White paper. 2019, viitattu 22.5.2020
 Mercer North America, Environmental, Social and Governance (ESG) Incentive Plan Metrics: Spot Survey. 2019, viitattu 22.5.2020
 EY, Julkisten raporttien perusteella tehty kartoitus ESG-mittareiden käytöstä suomalaisissa pörssiyhtiöissä, 2019
14 Mercer, ESG metrics in incentive plans: Europe and North America compared, https://www.mercer.com/our-thinking/career/voice-on-talent/esg-metrics-in-

incentive-plans-europe-and-north-america-compared-2020.html , viitattu 20.5.2020

vaatimuksiin vastaamiseen, energia- ja materiaalikustannusten 
vähentämiseksi tai uusien innovaatioiden luomiseksi. On myös 
todennäköistä, että vastuullista palkitsemista koskeva sääntely 
tulee lisääntymään Suomessa. Lisääntynyttä sääntelyä ei pitäisi 
kuitenkaan nähdä uhkana, sillä tutkimustulokset osoittavat, että 
yhtiöt, jotka ottavat ESG-asiat huomioon liiketoiminnassaan 
menestyvät muita yhtiöitä paremmin myös omistaja-arvon 
kasvulla mitattuna.12

Miten organisaatio voi sisällyttää ESG-mittareita 
tulospalkkiojärjestelmään?
Tyypillisiä aiheita, joihin organisaatiot perustavat ESG-
mittarinsa yritysvastuuraportointia varten ovat ympäristö, 
työturvallisuus ja -hyvinvointi, sähkön käyttö sekä päästöt. 
Kaikista käytetyimmät ESG-mittarit lyhyen aikavälin 
kannustinohjelmissa liittyvät turvallisuuteen ja työntekijöiden 
sitouttamiseen.13 Joidenkin tutkimusten mukaan lyhyen 
aikavälin kannustinohjelmissa sosiaaliset mittarit ovat 
kaikista käytetyimpiä eurooppalaisissa yhtiöissä, kun taas 
ympäristömittarit ovat kaikista suosituimpia ESG-mittareita 
pitkän aikavälin ohjelmissa.14 Vaikka jotkin ESG-mittarit ovat 
yleisempiä kuin toiset, organisaation tulisi aina punnita mitkä 
mittarit soveltuvat sille ja sen strategiselle suunnalle. Miten 
organisaatio voi siis valita sopivia ESG-mittareita osaksi 
tulospalkkiojärjestelmää, mikäli niitä ei ole vielä mietitty?

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/828/oj?locale=fi
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/828/oj?locale=fi
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/18/sustainable-finance-eu-reaches-political-agreement-on-a-unified-eu-classification-system/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/18/sustainable-finance-eu-reaches-political-agreement-on-a-unified-eu-classification-system/
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/five-ways-that-esg-creates-value#
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/five-ways-that-esg-creates-value#
https://www.mercer.com/our-thinking/career/voice-on-talent/esg-metrics-in-incentive-plans-europe-and-north-america-compared-2020.html
https://www.mercer.com/our-thinking/career/voice-on-talent/esg-metrics-in-incentive-plans-europe-and-north-america-compared-2020.html
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Ensimmäinen askel on analysoida olennaisia yritysvastuuaiheita, 
jotka ovat olennaisia nimenomaan kyseessä olevalle 
organisaatiolle. Global Reporting Initiative (GRI) raportoinnin 
kontekstissa olennaisuus viittaa kynnykseen, missä 
yritysvastuuaiheista tulee riittävän tärkeitä, että ne pitäisi 
raportoida.15 GRI:n olennaisuus -konseptia voidaan myös 
hyödyntää valitessa ESG-mittareita tulospalkkiojärjestelmää 
varten. Kysymyksiä, joita käytetään määrittämään olennaisuutta 
ovat:

• ”Mitkä aspektit heijastavat organisaation merkittäviä 
taloudellisia, ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia?” 

• ”Miten organisaation merkittävät taloudelliset, 
ympäristölliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset vaikuttavat 
sen sidosryhmien arvioon ja päätöksiin?” 16

Näiden kysymysten lisäksi pohdinta organisaation 
mahdollisuudesta muuttaa vaikutuksia tunnistetulla aihealueella 
helpottaa määrittelemään, voiko ESG-mittareiden käyttö 
palkitsemisjärjestelmässä luoda aitoja muutoksia organisaatioon 
toimintaan. Olennaisten aiheiden määrittämisen jälkeen 
organisaatioiden pitäisi myös huomioida datan keräysprosessit ja 
alla olevat oletukset, jotta voidaan luoda tulospalkkiojärjestelmä, 
joka palkitsee täsmällisesti virstanpylväiden saavuttamisesta.

15 Global Reporting Initiative, Defining What Matters – Do companies and investors agree on what is material? https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/
GRI-DefiningMateriality2016.pdf , viitattu 20.5.2020

16 Global Reporting Initiative, Defining What Matters – Do companies and investors agree on what is material? https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/
GRI-DefiningMateriality2016.pdf, viitattu 20.5.2020

Kaiken kaikkiaan ESG-mittareiden valitseminen voi olla 
haastavaa, sillä yhdelle yritykselle sopivat mittarit eivät 
välttämättä päde toisessa organisaatiossa. Lisäksi ESG-
mittareihin liittyvien relevanttien tavoitteiden saavuttaminen 
riippuu datan keräyksen laadusta ja lähteistä. Esimerkiksi 
lasketut CO2-päästöt voivat vaihdella merkittävästi riippuen 
käytetyistä oletuksista. Täsmällisten oletusten käyttö vuosien 
varrella on tärkeää aidon strategisen arvon luomisen ja toimivan 
ESG-perusteisen palkitsemisen kannalta. Nämä näkökohdat 
silmällä pitäen organisaatio voi aloittaa luonnostelemaan 
palkitsemismenetelmiä, jotka tukevat kestävää kehitystä.

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-DefiningMateriality2016.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-DefiningMateriality2016.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-DefiningMateriality2016.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-DefiningMateriality2016.pdf
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Kevään 2020 yhtiökokouskaudella Osakkeenomistajien 
oikeudet -direktiivin (SHRD) mukaiset palkitsemispolitiikat 
ovat olleet ensimmäistä kertaa varsinaisen yhtiökokouksen 
asialistalla. Osakkeenomistajilla on oikeus äänestää johdon 
palkkioista neuvoa-antavasti, mikä tarkoittaa käytännössä, 
että yhtiökokous päättää, kannattaako se yrityksen esittämää 
palkitsemispolitiikkaa.

Pörssiyhtiöiden johdon uudistuneet palkitsemiskäytännöt 
tulivat voimaan osakeyhtiölakiin tehtyjen muutosten myötä. 
Taustalla on Euroopan unionin toukokuussa 2017 antama 
muutosdirektiivi, jolla on muutettu aiempaa osakkeenomistajien 
oikeuksia koskenutta direktiiviä. Direktiivin tavoitteena on saada 
yritykset toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuullisesti, lisätä 
johdon palkitsemisen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä luoda 
parempi yhteys palkitsemisen ja suoriutumisen välille.

Millaisia palkitsemispolitiikat ovat ja miten ne täyttävät direktiivin 
ja lain asettamat vaatimukset?

Tämä yhtiökokouskausi on poikkeuksellinen COVID-
19-epidemian takia, sillä monet yhtiöt ovat joutuneet 
siirtämään yhtiökokouksensa myöhempään ajankohtaan 
kokoontumisrajoitusten vuoksi. Suuri osa näistäkin yhtiöistä 
kuitenkin ennätti julkistaa palkitsemispolitiikkansa alkuperäisen 
yhtiökokouskutsunsa yhteydessä, mutta yhtiökokouksen 
hyväksyntä on muuttuneiden aikataulujen johdosta osalla 
viivästynyt.

Ensimmäinen silmäys yhtiöiden laatimiin palkitsemispolitiikkoihin 
osoittaa, että politiikat noudattavat pääosin samaa rakennetta 
ja tapaa julkistaa palkitsemistietoja, kuin mikä uudessa 
listayhtiöiden hallinnointikoodissa (2020) on esitetty. Suurin osa 
yrityksistä täyttää vähimmäisvaatimuksen, mikä oli odotettu 

tulos. Yhtiöt ovat luoneet joustavan politiikan, joka antaa 
raamit palkitsemiselle. Liialliset yksityiskohdat on jätetty pois 
palkitsemispolitiikasta tällä ensimmäisellä kierroksella. 

Palkitsemispolitiikka muodostaa raamit, joiden sisällä 
yhtiöt voivat toimia, ja sellaisena politiikka näyttää nyt 
toimivan. 
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi edellyttää 
yksityiskohtaisempien ja ajantasaisten palkitsemistietojen 
julkaisemista yhtiön verkkosivuilla, jotka osaltaan täydentävät 
palkitsemispolitiikkaa.

Strategian ja palkitsemisen välisen yhteyden kuvaaminen 
oli yksi muutoksista, jota palkitsemispolitiikan toivottiin 
heijastelevan paremmin. Palkitsemispolitiikassa tulee 
kertoa kuinka palkitsemispolitiikka edistää yrityksen 
liiketoimintastrategiaa, pitkän aikavälin etuja ja yrityksen 
vastuullisuutta. Palkitsemispolitiikkoja selatessa suuressa 
osassa todetaan nyt, että palkitseminen on yhdenmukainen 
yhtiön strategian kanssa ja tavoitteena on edistää yrityksen 
pitkäaikaista taloudellista menestystä ja lisätä omistaja-arvoa. 
Yksityiskohtaisempaa kuvausta siitä, miten esimerkiksi eri 
palkitsemiselementit tukevat strategiaa tai miten tavoitteet on 
asetettu, ei eritellä. Tämä kuitenkin on yksi ydinkysymys, josta 
toivottavasti yhtiöissä perinpohjaisesti keskustellaan ja asia 
on tarkastelussa riittävän usein. Tavoitteena kuitenkin on, että 
osakkeenomistajat voisivat arvioida palkitsemisjärjestelmiä ja 
niiden kannustavuutta pörssiyhtiön taloudellisen kehityksen ja 
omistaja-arvon kasvattamisen näkökulmasta, ja pystyäkseen 
tähän, palkitsemisen ja strategian välistä yhteyttä ei voida 
kuvata vain itsestäänselvyyksillä. ”Miten” kysymysten sijaan 
halutaan vastauksia kysymykseen ”miksi".
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Vuoden 2019 toinen puolikas ja vuoden 2020 alku eivät 
ole tuoneet merkittäviä muutoksia Suomen vero- ja/tai 
sosiaaliturvalainsäädäntöön listattujen yhtiöiden ylimmän 
johdon palkitsemiseen liittyen. Löydettävissä on kuitenkin 
joitakin uusia lainsäädännöllisiä käytäntöjä, ja Verohallinto 
on päivittänyt joitain ohjeistuksiaan palkitsemiseen liittyen 
yleisemmällä tasolla. Olemme koonneet alle näistä muutamia. 

Verohallinnon ohjeet työsuhdeoptioiden verotuksesta 
päivittyneet
Verohallinto päivitti ohjetta Työsuhdeoptioiden verotus vuoden 
2019 loppupuolella. Ohjetta on päivitetty korkeimman hallinto-
oikeuden päätösten KHO 2019:26 ja KHO 2019:36 perusteella. 
Ohje tarkentaa palkitsemisohjelmasta saatujen osakkeiden 
luovutusvoittojen verotusta tilanteessa, jossa järjestelyn 
perusteella ei ole mahdollisuutta hankkia osakkeita käypää 
hintaa alempaan hintaan (ratkaisussa KHO 2019:26 kyse oli 
lähipiiriyhtiön myöntämällä lainalla hankittujen osakkeiden 
myynnistä lähipiiriyhtiölle hintaan, joka ei ylittänyt osakkeiden 
käypää arvoa). Ohjeessa täsmennetään myös yrityksen 
osakkeiden hankintahinnan vähennyskelpoisuutta silloin, kun 
palkitsemisjärjestelmän osaksi hankitaan osakkeita järjestelmän 
hallinnointia varten perustetun yhtiön kautta.

Verohallinto on myös antanut erilliset ohjeet Työsuhdeoption ja 
työsuhteeseen perustuvan osakeannin verotus kansainvälisissä 
tilanteissa sekä Työsuhteeseen perustuvan osakeannin verotus.

Työpanososingoista määrättävät 
sosiaalivakuutusmaksut, työsuhdeoptioiden ja 
osakepalkkioiden sosiaalivakuutusmaksuihin muutoksia 
Vuodesta 2021 eteenpäin eläkevakuutusmaksut tulevat 
maksettaviksi myös osakkaan työpanoksen perustuvista ns. 
työpanososingoista. Lain muutos on jo hyväksytty ja voimassa, 
mutta tulee sovellettavaksi vasta vuoden 2021 alusta lukien. 
Vastaava muutos on jo tehty tai odotetaan tehtäväksi myös 
sairaus-, työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksuja koskeviin 
säännöksiin. Uudistuksen myötä työpanososingot eivät enää 
olisi yhtä houkutteleva palkitsemisvaihtoehto sivukulujen 
näkökulmasta kuin ennen uudistusta, jolloin työpanososingot 
ovat laajasti vapautettuja eläkevakuutusmaksuista ja muista 
sivukuluista. 

Samassa yhteydessä on muutettu myös työsuhdeoptioiden ja 
osakepalkkioiden eläkevakuutusmaksuja koskevia säännöksiä. 
Työsuhdeoptioiden osalta keskeinen muutos liittyy siihen, että 
vuodesta 2021 alkaen etu myös sellaisista työsuhdeoptioista, 
joissa osakkeen sovittu merkintähinta alittaa option antamisen 
hetkellä osakkeen käyvän arvon olennaisestikin, jää eläkepalkan 
ulkopuolelle. Tällaisessa tapauksessa työsuhdeoptio on 
eläkevakuutusmaksuista vapautettu, kunhan option antamisen 
ja sen käyttämisen välillä on kulunut vähintään yksi vuosi. 
Jos tällainen alihintainen optio sen sijaan käytettäisiin alle 
vuoden sisällä sen myöntämisestä, sovitun merkintähinnan 
ja option käyttämishetken mukainen osakkeen käyvän arvon 
erotus katsottaisiin eläkepalkaksi. Eläkepalkaksi se katsottaisiin 
nykykäytännöstä poiketen vasta option käyttämishetkellä. Tämä 
muutos koskee sekä listattujen että listaamattomien yhtiöiden 
antamia työsuhdeoptioita. 

Osakepalkkioiden osalta muutokset ovat lähinnä teknisiä 
ja tarkentavia. Kiinnostavana yksityiskohtana voidaan 
mainita hallituksen esitykseen sisältynyt toteamus 
liittyen osakepalkkioon, jota rasittaa omistusoikeuden 
siirtymisen jälkeen esimerkiksi työsuhteen jatkumiseen 
tai työnantajayhtiön tulostavoitteen täyttymiseen liittyvä 
ehdollinen palautusvelvollisuus sekä osakkeen luovutusrajoitus. 
Tällaisessa tapauksessa osakepalkkio katsottaisiin annetuksi 
vasta, kun ehdollinen palautusvelvollisuus ja luovutusrajoitus 
päättyvät ja osakepalkkio jää henkilön omistukseen ja vallintaan. 
Tämä tarkoittanee, että jatkossa myös rajoitetut osakkeet, 
joissa osakkeiden omistusoikeus siirtyy palkkionsaajalle heti, 
mutta osakkeisin liittyy luovutusrajoituksia ja menettämisriski 
vähintään vuoden ajan, voivat jäädä eläkepalkan ulkopuolelle 
laajemmin kuin nykyisessä käytännössä on tulkittu 
mahdolliseksi. Tämä muutos koskee vain listattujen yhtiöiden 
osakkeina annettuja palkkioita.

Vanhojen osakkeiden käyttö henkilöstöannissa
Työsuhteeseen perustuvasta osakeannista säädetään 
tuloverolain (1535/1992, TVL) 66 §:n 1–2 momentissa. 
Tämän mukaan ansiotuloa on etu työsuhteeseen perustuvasta 
oikeudesta merkitä yhteisön osakkeita tai osuuksia käypää 
hintaa alempaan hintaan. Etu on veronalaista siltä osin kuin 
osakkeen tai osuuden hinnasta saatu alennus on enemmän kuin 
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10 prosenttia osakkeen tai osuuden käyvästä hinnasta. Jos etu 
ei ole henkilöstön enemmistön käytettävissä, saatu alennus on 
koko määrältään veronalaista tuloa.

Osakeanniksi on aiemmassa verotus- ja oikeuskäytännössä 
katsottu uusien osakkeiden antaminen sekä sellaisten 
osakkeiden antaminen, jotka ovat tulleet yhtiön haltuun sen 
itselleen suuntaamalla osakeannilla. Yhtiön luovuttaessa 
henkilökunnalle alennettuun hintaan muutoin lunastamiaan 
tai hankkimiaan omia osakkeita, TVL 66 §:n 1 momentin 
työsuhdeantisäännön ei ole katsottu soveltuvan. Saatu 
alennus on katsottu tällöin kokonaisuudessaan veronalaiseksi 
ansiotuloksi. Myös Verohallinto ohjeistaa asiasta tämän 
mukaisesti ohjeessaan Työsuhteeseen perustuvan osakeannin 
verotus. 

Keskusverolautakunta on antanut aiheesta uuden ratkaisun. 
Ratkaisussa KVL:2020/4 oli kyse tapauksesta, jossa henkilö 
merkitsi työnantajakonserninsa emoyhtiön osakkeita 
osakeannissa, jossa konsernin emoyhtiön pörssistä hankkimia 
omia osakkeita oli tarjottu konsernin kaikkien työntekijöiden 
merkittäviksi alennettuun hintaan. Keskusverolautakunta katsoi, 
että henkilön saama etu oli veronalaista siltä osin kuin osakkeen 
hinnasta saatu alennus oli enemmän kuin 10 prosenttia 
osakkeen käyvästä hinnasta. Sillä, miten henkilön merkitsemät 
osakkeet olivat aiemmassa vaiheessa tulleet emoyhtiön haltuun, 
ei ollut merkitystä asiassa. Ratkaisu ei kuitenkaan ole vielä 
lainvoimainen ja siitä on valitettu.

Edellä mainittu keskusverolautakunnan ratkaisu on ristiriidassa 
Verohallinnon ohjeiden ja verotuskäytännön kanssa. Ratkaisun 
perusteella vaikuttaisi siltä, että työsuhdeanniksi voitaisiin 
katsoa myös vanhojen osakkeiden antaminen. Verohallinto 
päivittänee ohjeistustaan tämän osalta tarvittaessa sitten, kun 
asia on lainvoimaisesti ratkaistu. 

Tuore ratkaisu luo myös tietyn jännitteen 
henkilöstöantisäännöksen ja varainsiirtoveron 
maksuvelvollisuuden välille. Korkein hallinto-oikeus on 

ratkaisussaan KHO:2017:39 todennut, että varainsiirtoveroa 
ei tullut periä silloin, kun työntekijä merkitsi työnantajayhtiön 
uusia osakkeita tai sellaisia osakkeita, jotka olivat tulleet yhtiön 
haltuun sen itselleen suuntaamassa osakeannissa. Sen sijaan 
varainsiirtovero tuli periä, jos merkittävänä oli yhtiön haltuun 
muutoin tulleita osakkeita. Keskusverolautakunnan uuden 
ratkaisun kanssa linjassa olisi, ettei varainsiirtoveroa perittäisi 
myöskään tilanteessa, jossa merkitään vanhoja osakkeita. 
Riippuen keskusverolautakunnan ratkaiseman tapauksen 
lopputulemasta valitusasteessa, nähtäväksi jää miten tämä 
mahdollinen jännite puretaan. 

Valinnan mahdollisuus verovapaissa 
henkilökuntaeduissa
Konserniverokeskus on antanut ohjauksen tapaukseen, 
jossa yrityksen työntekijät saivat valita lainsäädännössä 
verovapaudelle asetetut edellytykset täyttävien 
sairaskuluvakuutuksen (täydentävä työterveyshuolto) ja 
liikunta- ja kulttuurisetelien välillä (kulu molempien etujen osalta 
yritykselle samaa suuruusluokkaa). Konserniverokeskuksen 
ohjauksen mukaan ko. lainsäädännössä verovapaiksi säädetyt 
henkilökuntaedut olivat verovapaita, vaikka palkansaajalla oli 
mahdollisuus valita etu usean edun joukosta. 

Aiemmin lainsäädäntö ja Verohallinnon ohjeistus eivät ole 
ottaneet suoraan kantaa verovapaiden henkilökuntaetujen 
valinnan vapauteen. Konserniverokeskuksen ohjauksen 
jälkeen myös Verohallinto päivitti ohjeistustaan ja vahvisti, 
että työntekijöille voi tarjota valinnan vapauden eri 
henkilökuntaetujen välillä ilman verovapaaksi säädettyjen 
henkilökuntaetujen verovapauden vaarantumista. Ohjeen 
mukaan työnantajan tarjoamat vaihtoehdot voivat olla 
verovapaita suoraan lain nojalla ja tiettyyn euromäärään saakka 
(esimerkiksi liikunta- ja kulttuurisetelit tai työsuhdematkalippu), 
minkä lisäksi työnantaja voi tarjota työntekijälle myös sellaisia 
etuja, joiden verovapauden edellytykset eivät ilmene suoraan 
laista (esimerkiksi sairauskuluvakuutus). Ohje ei kuitenkaan ota 
kantaa tilanteisiin, joissa valinnanvapaus soveltuu verovapaiden 
etujen lisäksi laajempaan valikoimaan erilaisia työnantajan 



Ylimmän johdon palkitseminen Suomessa 2015-2019 | 31

OSA 2: Pinnalla palkitsemisessa vuoden 2019 jälkimainingeissa | 09 Verotuksen muutoksia Suomessa

tarjoamia etuisuuksia kuten koulutusta, ylimääräistä palkallista 
vapaata tai veronalaisia etuja. Tältä osin tulkintatilanne 
on nähdäksemme edelleen avoin ja mahdollistaa erilaisten 
entistä laajempaa valinnanvapautta tarjoavien ratkaisumallien 
harkitsemisen. 

Samassa ohjeessa kiinnitetään huomiota myös siihen, että 
jos työnantaja tarjoaa vaihtoehtoiset henkilökuntaedut 
kohdennetulla maksuvälineellä, kunkin edun järjestämistavan 
tulee täyttää lainsäädännössä ja Verohallinnon ohjeessa 
määritellyt edellytykset. Esimerkiksi virkistystoiminnaksi 
katsottavaa hierontaetua tai terveydenhoitoon kuuluvaa 
hammashoitoa ei voi järjestää ilman, että työnantaja tekee näitä 
palveluja koskevat sopimukset suoraan palveluntarjoajan kanssa. 
Sopimuksen tekeminen pelkästään kohdennetun maksuvälineen 
tarjoajan kanssa siten, että maksuväline on käytettävissä 
kaikissa sen käyttöpaikoissa ilman erillistä sopimusta kyseisen 
paikan kanssa, ei siten ole riittävä ja johtaa edun katsomiseen 
veronalaiseksi palkkatuloksi. Ohjeessa omaksuttu tulkinta on 
varsin tiukka, eikä voitane poissulkea mahdollisuutta, että sitä 
haastetaan oikeusasteissa, mutta ohjeen ollessa voimassa 
nykymuodossaan on se tärkeää huomioida kohdennettuja 
maksuvälineitä käytettäessä. 

Tulevat verohelpotukset listaamattomien yritysten 
henkilöstöanteihin
Hallitus on antanut esityksen (HE 73/2020) toteuttaa 
listaamattomien yritysten henkilöstön palkitsemista koskevan 
lainsäädäntöuudistuksen (henkilöstöantimalli). Lainmuutoksen 
on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2020 alkaen. Mallin on tarkoitus 
koskea kaikkia listaamattomia yhtiöitä ja sen tavoitteena on 
helpottaa henkilön sitouttamista, sillä se tarjoaa työntekijöille 
verotuksellisesti edullisen mahdollisuuden merkitä 
työnantajayhtiön osakkeita henkilöstöannissa. Edellytyksenä on, 
että etu on henkilöstön enemmistön käytettävissä. 

Uudistuksen myötä henkilöstöantien verotus muuttuisi 
siten, että vasta osakkeen matemaattisen arvon alittava 
merkintähinta aiheuttaisi ansiotulona verotettavan edun. 

Nykytilanne on se, että ansiotulona verotettava etu syntyy 
osakkeen merkintähetkellä, jos osakkeen hinnasta saatu 
alennus on enemmän kuin kymmenen prosenttia osakkeen 
käyvästä arvosta. Osakkeen matemaattinen arvo perustuu 
yhtiön nettovarallisuuteen, mikä voi olla huomattavasti yhtiön 
käypää arvoa alhaisempi. Näin ollen jatkossa osakkeita voitaisiin 
antaa henkilöstölle mahdollisesti merkittävästikin käypää arvoa 
alhaisempaan hintaan ilman verokustannusta merkintähetkellä. 
Käypää arvoa alemmalla hinnalla merkittyjen osakkeiden 
perusteella saatava etu tulisi verotetuksi pääomatulona ja vasta, 
kun osakkeet luovutetaan. 

Verotuksellista hyötyä henkilöstoantimallista syntyisi 
verrattuna nykytilanteeseen erityisesti silloin, kun osakkeen 
matemaattinen arvo on merkittävästi käypää arvoa matalampi 
ja henkilön ansiotulojen marginaaliveroaste (jopa noin 57 %) on 
pääomatulojen veroastetta korkeampi (30 % EUR 30 000 asti ja 
tältä ylittäviltä osin 34 %). 

Säännöstä ei sovellettaisi siltä osin kuin verovelvollisen, hänen 
perheenjäsenensä tai heidän yhdessä omistamansa osuus ylittää 
10 prosenttia yhtiön osakkeista, tai vastaavan osuuden yhtiön 
kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Yhtiön tulisi 
harjoittaa merkintähetkellä elinkeinotoimintaa, olla säännöllisesti 
palkkaa maksava työnantaja ja kuulua ennakkoperintärekisteriin.
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