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Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

Johdon palkkiot ja muut etuudet

Toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemisjärjestelmän 
periaatteet

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä 

Hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2018 seuraavat varsinaisen 
yhtiökokouksen 12.4.2018 päättämät palkkiot:

Johtoryhmään kuuluville henkilöille (pois lukien toimitusjohtaja) maksettiin 
vuonna 2018 palkkana luontoisetuineen yhteensä 2 530 070 euroa ja 
palkkioina 640 540 euroa. Johtoryhmälle ei annettu tilikauden aikana 
palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.

VR-Yhtymä Oy:n hallitus on vahvistanut Priima palkitsemisjärjestelmän, 
johon konsernin johto kuuluu. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä 
ei käynnistetty uutta kolmivuotisseurantajaksoa. Palkitsemisjärjestelmän 
rakenteen ja palkitsemisperiaatteet sekä järjestelmän muut 
hallinnointisäännöt hyväksyy vuosittain konsernin hallitus. 

Järjestelmää koskevat kulloinkin voimassa olevat pelisäännöt ja periaatteet 
on käsitelty hallituksen henkilöstövaliokunnassa.

Kannustinjärjestelmät ovat valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisia. 
Järjestelmän mukaan hallitus voi poikkeustilanteissa muuttaa järjestelmän 

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tarkastelujakso on yksi (1) vuosi. 
Järjestelmässä on seitsemän palkkioryhmää (A-G). Tehtävät jakaantuvat 
palkkioryhmiin tehtävän vaativuuden ja strategisen vaikuttavuuden mukaan.

Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona sekä hallituksen 
että valiokunnan kokouksesta 600 €/kokous. Hallitukselle maksettiin 
palkkioina vuonna 2018 yhteensä 272 850 euroa.

Alla olevasta taulukosta käy ilmi hallituksen puheenjohtajalle, 
varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksetut palkkiot vuonna 2018.

Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen varapuheenjohtaja

Hallituksen jäsen

54 750 €/v

25 800 €/v

22 800 €/v

Hannu Syrjänen

Heikki Allonen 

Roberto Lencioni

Tuija Soanjärvi 

Maija Strandberg 

Kirsi Sormunen

Pekka Hurtola

66 750

37 800

34 800

35 400

36 000

36 000

26 100

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Jäsen

Jäsen

Jäsen

Jäsen

Jäsen

Hallituksen kokoukset,
palkkiotNimi

Palkkioiden lisäksi hallituksen jäsenet ovat saaneet VR:n vapaalipun.

Palkitseminen
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Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedotTehtäväkohtaisessa palkkioryhmien määrittelyssä hyödynnetään käytössä 
olevia tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmiä. Konsernin hallituksen 
HR-valiokunta hyväksyy palkkioryhmien vaativuustasot. Palkkioryhmään A 
kuuluu konsernin toimitusjohtaja ja palkkioryhmään B konsernin johtoryhmä.

Palkitsemisjärjestelmän aikajänne on kalenterivuosi ja konsernin liikevoitto 
toimii palkkioiden maksun perusteena. Kaikilla palkkioryhmillä on 
tavoiteprosentin lisäksi erinomainen suoritusprosentti, mikä voi toteutua 
erillisenä ainoastaan, jos konsernin liikevoitto nousee erinomaiselle tasolle. 
Vuosittain määritellään liikevoittotaso mikä tulee saavuttaa palkkioiden 
maksamiseksi (trigger/laukaisukynnys). Konsernin hallitus hyväksyy 
vuosittain ko. vuoden liikevoittotaulukon. 

Liikevoittomittareiden lisäksi muiden tavoitteiden määrä tulee rajoittaa 
enintään neljään tavoitteeseen ryhmissä A-E ja kolmeen ryhmissä 
F-G. Konsernin liikevoiton painoarvo on 30-60 prosenttia ja muiden 
strategiaa ja yksikkökohtaisia tavoitteita tukevien mittareiden painoarvo 
70-40 prosenttia. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän mukaiset 
enimmäispalkkiomahdollisuudet tavoitteen mukaisesta suorituksesta 
ovat vuosipalkasta (ml. luontoisedut ja lomarahat) laskettuna vuositasolla 
seuraavat: palkkioryhmässä A 40 prosenttia ja palkkioryhmässä B 
30 prosenttia. Palkkiomahdollisuus erinomaisesta suorituksesta on 
palkkioryhmissä A ja B 20 prosenttia.

Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä ei ole käytössä. 

Mahdolliset kannustinpalkkiot maksetaan vuositason tavoitteiden 
toteutumisen perusteella ansaintavuotta seuraavan vuoden keväällä 
tilinpäätöslukujen vahvistuttua. 

VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajalle Rolf Janssonille vuonna 2018 maksettu 
palkka luontoisetuineen oli 392 215 euroa* ja vuodelta 2017 lyhyen aikavälin 
kannustinjärjestelmän perusteella maksettu bonus oli 178 351 euroa. Eli 
yhteensä kuukausipalkka luontoisetuineen ja maksettu bonus olivat 570 566 
euroa. Toimitusjohtajalle ei annettu tilikauden aikana palkkioksi osakkeita tai 
osakeperusteisia oikeuksia. 

Toimitusjohtajalla on työntekijän eläkelain mukainen eläkeikä ja eläke. 

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta, miltä ajalta maksetaan 
normaali palkka. Lisäksi toimitusjohtajalle maksetaan 6 kuukauden palkkaa 
vastaava erokorvaus, mikäli toimitusjohtajasopimus irtisanotaan työnantajan 
toimesta.

*) Toimitusjohtajan palkkatiedot korjattu per 06.09.2019, koska alkuperäisessä tekstissä ko 
kohdassa oli vuosipalkan (392 215 euroa) sijaan virheellisesti esitetty kokonaispalkka ml. 
bonus (570 566 euroa).
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Hallintoneuvoston palkkiot ja muut etuudet

Hallintoneuvoston palkkioista päättää VR-Yhtymä Oy:n yhtiökokous. 
Hallintoneuvoston palkkiot varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2018 
päätöksellä ovat seuraavat: Hallintoneuvoston puheenjohtajalle 
maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta, hallintoneuvoston 
varapuheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenille 500 euroa kokoukselta. 

Vuonna 2018 hallintoneuvostolle maksettiin palkkioina kaikkiaan 70 600 
euroa. Summassa ovat mukana hallintoneuvoston puheenjohtajalle, 
varapuheenjohtajalle, jäsenille sekä henkilöstöjärjestöjen edustajille 
maksetut palkkiot.

Kokouspalkkioiden lisäksi hallintoneuvoston jäsenet ovat saaneet VR-Yhtymä 
Oy:n vapaalipun.

VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvosto 2018 –
osallistuminen ja palkkiot 

Puheenjohtaja

Simon Elo (12.4. alkaen)

Ville Tavio (12.4. asti)

Varapuheenjohtaja

Timo V. Korhonen

Jäsenet 

Touko Aalto

Thomas Blomqvist

Lauri Ihalainen

Kalle Jokinen

Elsi Katainen

Joonas Leppänen

Outi Mäkelä

Arto Pirttilahti

Eero Reijonen

Riikka Slunga-Poutsalo

Katja Taimela

Raija Vahasalo

2400

5800

5400

3500

3500

4000

3500

2500

4000

1500

4500

1000

2500

4500

1500

Maksettu
v. 2018 €Nimi

Hallintoneuvos-
ton kokoukset, 
osallistuminen

Kokous-
palkkio €

4/4

5/6

6/6

5/6

4/6

6/6

5/6

1/2

5/6

1/2

6/6

3/4

1/2

6/6

4/4

800

800

600

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500
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