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SATO Oyj:n hallinto perustuu osakeyhtiölakiin ja SATO Oyj:n 
yhtiöjärjestykseen. Lisäksi noudatetaan Arvopaperimarkkina-
yhdistys ry:n Hallinnointikoodia 2015. SATO Oyj:n osake ei ole 
julkisen kaupankäynnin kohteena. Hallinnointikoodi on saata-
vissa julkisesti internet-osoitteessa www.cgfinland.fi.

SATO Oyj on laskenut liikkeeseen joukkovelkakirjalai-
noja, jotka on listattu Suomen tai Irlannin pörsseissä ja yhtiö 
noudattaa niiden antamia, listattuja joukkovelkakirjalainoja 
koskevia sääntöjä ja määräyksiä, arvopaperimarkkinalainsää-
däntöä sekä valvontaviranomaisten määräyksiä. SATO Oyj:n 
kotipörssi on Nasdaq OMX Helsinki Oy.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt 3.3.2015 sisäpiiriohjeen ja sen 
päivityksen 17.12.2015, joka koskee kaupankäyntiä SATO Oyj:n 
osakkeilla ja muilla arvopapereilla. 

SATO Oyj laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsa-
ukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointi-
standardien mukaisesti. Yhtiön toimintakertomus ja emoyh-
tiön tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön 
mukaisesti. Jones Lang LaSalle antaa lausunnon SATOn asun-
to-omaisuuden ja tonttivarannon arvonmääritysmenetelmien 
asianmukaisuudesta ja arvoista.

Yhtiön määräysvalta ja hallinnointi on jaettu yhtiöko-
kouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. SATO Oyj:n 
voimassa oleva yhtiöjärjestys on rekisteröity 15.3.2011. 

Yhtiökokous
Yhtiökokous on SATO Oyj:n ylin päättävä elin. Varsinainen 
yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden 
kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiöko-
kous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se 
osakeyhtiölain mukaan muuten on pidettävä.

Varsinainen yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiö-
järjestyksen mukaan kuuluvista asioista, joita ovat mm. 

1. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
2. taseen osoittaman voiton käyttäminen
3. vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille  

ja toimitusjohtajalle
4. hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan sekä  

tilintarkastajan valinta
5. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavat  

palkkiot. 
Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle 

osakeyhtiölain nojalla kuuluva asia yhtiökokouksen käsitel-

täväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta viimeistään 
neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista. 

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille aikaisin-
taan kolmea kuukautta ja viimeistään kolmea viikkoa ennen 
kokousta julkaisemalla kutsu pääkaupungissa ilmestyvässä 
sanomalehdessä tai todistettavasti kirjallisesti sekä liitteineen 
yhtiön internet-sivuilla.

 Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, 
joka on merkittynä Euroclear Finlandin ylläpitämään osakaslu-
etteloon kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta. 

 SATO Oyj:ssä on yksi osakesarja. Kukin osake tuottaa yhtiö-
kokouksessa yhden äänen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Varsinainen yhtiökokous päätti 3.3.2015 perustaa osakkeen-
omistajien nimitystoimikunnan ja hyväksyi sille työjärjestyksen. 

Toimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen kokoon-
panoa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdo-
tukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluu edustajat 
SATO Oyj:n neljältä suurimmalta arvo-osuusjärjestelmään loka-
kuun 1. päivänä rekisteröitynä olleelta osakkeenomistajalta, 
jotka hyväksyvät tehtävän. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja 
toimii toimikunnan asiantuntijajäsenenä. Toimikunta valitsee 
keskuudestaan puheenjohtajan.

Toimikunnan toimikausi alkaa vuosittain lokakuussa, kun 
suurimmat osakkeenomistajat ovat nimenneet edustajansa ja 
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajan on nimettävä toimikunnan jäseneksi 
yhtiöstä riippumaton henkilö.

Ensimmäisen toimikunnan kokoonpano on määräytynyt 
1.10.2015 omistustilanteen mukaan ja siihen kuuluivat Erik Selin 
(BALDER), Reima Rytsölä (VARMA), Andrea Attisani (APG), 
Hanna Hiidenpalo (ELO) ja hallituksen puheenjohtaja Esa Lager.

Hallitus  
Yhtiökokous valitsee yhtiön hallitukseen vähintään viisi ja enin-
tään yhdeksän jäsentä. Yhtiökokous valitsee yhden hallituksen 
jäsenistä hallituksen puheenjohtajaksi. Hallitus valitsee keskuu-
destaan hallituksen varapuheenjohtajan. 

Enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava yhtiöstä riippu-
mattomia, ja vähintään kahden mainittua enemmistöä edus-
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tavan jäsenen on oltava myös riippumaton merkittävistä osak-
keenomistajista.  Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia 
ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

3.3.2015 kokoontunut varsinainen yhtiökokous valitsi halli-
tukseen puheenjohtajaksi Esa Lagerin (s. 1959, OTK, KTM) 
ja jäseniksi Andrea Attisanin (s.1971, tutkinto liiketaloudesta, 
Snr Portfolio Manager), Jukka Hienosen (s. 1961, KTM), Tarja 
Pääkkösen (s. 1962, TkT), Niina Rajakosken (s. 1970, DI, raken-
nuttajapäällikkö), Timo Steniuksen (s. 1956, DI, johtaja) ja Ilkka 
Tomperin (s. 1975, KTT, sijoitusjohtaja). Hallitus valitsi keskuu-
destaan varapuheenjohtajaksi Jukka Hienosen. 22.10.2015 
kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous totesi Niina Rajakosken 
eronneen yhtiön hallituksen jäsenen tehtävästä ja valitsi 
hallituksen uudeksi jäseneksi Erik Selinin (s. 1967, ekonomi, 
toimitusjohtaja). 

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja 
lisäksi Jukka Hienonen, Esa Lager ja Tarja Pääkkönen ovat riip-
pumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. 

Yhtiön hallituksen puheenjohtajaa ja jäseniä koskevat 
henkilö- ja omistustiedot on esitetty yhtiön internet-sivuilla 
www.sato.fi/hallinto.

Yhtiön hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tehtävänä on 
edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua. Vuonna 
2015 hallitus kokoontui 12 kertaa. Hallituksen jäsenet osallis-
tuivat kokouksiin seuraavasti: Esa Lager 12/12, Andrea Attisani 
11/12, Jukka Hienonen 10/10, Tarja Pääkkönen 12/12, Niina Raja-
koski 7/9, Erik Selin 3/3, Timo Stenius 8/10 ja Ilkka Tomperi 
11/12.

SATO Oyj:n hallitus on vahvistanut työjärjestyksen, joka 
koskee hallituksen tehtäviä, kokouskäytäntöä ja päätöksen-
tekomenettelyä. Työjärjestys on yhtiön internet-sivuilla www.
sato.fi/hallinto. Päätösasioiden lisäksi hallitukselle annetaan 
kokouksissa ajankohtaista tietoa konsernin toiminnasta, talou-
desta ja riskeistä.

Osakeyhtiölaissa määrättyjen tehtävien lisäksi hallitus 
päättää asioista, joilla konsernin toiminnan laajuus ja koko 
huomioon ottaen on huomattavaa merkitystä konsernin 
toiminnalle. Hallituksen tehtäviin kuuluvat mm. 

1. konsernin toimintastrategian vahvistaminen ja  
toteutuksen seuranta 

2. vuosibudjetin ja toimintasuunnitelman vahvistaminen 
ja seuranta 

3. tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä  
osavuosikatsausten käsitteleminen

4. yhtiön osinkopolitiikan vahvistaminen
5. riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja sisäisen  

tarkastuksen tehokkuuden valvonta. 

Lisäksi hallitus nimittää toimitusjohtajan, tämän sijaisen ja 
konsernin johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän työ- ja toimi-
suhteidensa ehdoista. 

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työtapojaan sisäi-
senä itsearviointina. Itsearvioinnin tarkoituksena on todeta, 
miten hallituksen toiminta on vuoden aikana toteutunut, sekä 
toimia perustana arvioitaessa hallituksen toimintatapaa.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet määri-
tellään tilikauden 2016 aikana.

Hallituksen valiokunnat
Hallitus asettaa vuosittain yhtiökokouksen jälkeen pidettä-
vässä järjestäytymiskokouksessa tarkastus- sekä nimitys- ja 
palkitsemisvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan ja nimitys- ja 
palkitsemisvaliokunnan muodostavat hallituksen keskuu-
destaan valitsemat kolme–viisi jäsentä, joista yksi toimii 
puheenjohtajana.

Hallitus on vahvistanut valiokuntien työjärjestykset. Valio-
kunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Niiden tehtävänä on 
valmistella asioita hallituksen ja yhtiökokouksen päätettäviksi 
ja ne raportoivat toimistaan jatkuvasti hallitukselle. Työjärjes-
tykset ovat nähtävillä konsernin internet-sivuilla www.sato.fi/
hallinto.

Tarkastusvaliokunnassa vuonna 2015 toimivat puheenjoh-
tajana Ilkka Tomperi ja jäseninä Tarja Pääkkönen, Niina Raja-
koski (22.10.2015 saakka) ja Timo Stenius. Kaikki jäsenet ovat 
riippumattomia yhtiöstä ja Tarja Pääkkönen lisäksi riippumaton 
merkittävistä osakkeenomistajista.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnassa vuonna 2015 toimivat 
puheenjohtajana Esa Lager ja jäseninä Andrea Attisani ja 
Jukka Hienonen. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja 
Esa Lager ja Jukka Hienonen lisäksi riippumaton merkittävistä 
osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikauden 2015 aikana kolme 
kertaa ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kolme kertaa. 
Kummankin valiokunnan jäsenet osallistuivat kaikkiin valio-
kunnan kokouksiin.

Toimitusjohtaja 
Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa. 
Toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät lain, yhtiöjärjestyksen 
sekä hallituksen antamien ohjeiden perusteella.  Toimitusjoh-
taja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien 
ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa 
konsernin liiketoiminnasta, sen suunnittelusta ja tavoitteiden 
toteutumisesta. Toimitusjohtaja toimii konsernin johtoryhmän 
puheenjohtajana. 

Uusi  osakkeen-omistajiennimitys-toimikunta

Toimitusjohtaja on diplomi-insinööri Saku Sipola (s. 1968), 
joka aloitti tehtävässään 16.11.2015. Sitä ennen tehtävää 
hoitanut insinööri Erkka Valkila (s. 1953) vetäytyi tehtävästä 
eläkkeelle jäämisen vuoksi. Toimitusjohtajan sijainen on OTK, 
ekonomi Tuula Entelä (s. 1955). Toimitusjohtajaa ja hänen sijais-
taan koskevat henkilö- ja omistustiedot on esitetty konsernin 
internet-sivuilla www.sato.fi/hallinto.  

Konsernin johtoryhmä
Johtoryhmä käsittelee kaikki konsernijohtamisen kannalta 
keskeiset asiat kuten strategiaan, budjetointiin, investointeihin, 
toiminnan suunnitteluun ja taloudelliseen raportointiin liittyvät 
asiat. Johtoryhmän tehtäviin kuuluu toimitusjohtajan johdolla 
panna täytäntöön hallituksen päätökset. Johtoryhmällä ei ole 
lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa vaan se 
toimii toimitusjohtajaa avustavana elimenä. 

Konsernin johtoryhmään kuuluivat tilikaudella 2015 SATO 
Oyj:n toimitusjohtaja, liiketoimintajohtajat Tuula Entelä ja 
Pasi Suutari, asiakkuus- ja viestintäjohtaja Monica Aro sekä 
talousjohtaja Esa Neuvonen. Johtoryhmän jäsenten tehtävät 
ja vastuualueet sekä henkilö- ja omistustiedot on esitetty 
konsernin internet-sivuilla www.sato.fi/hallinto.

Johtoryhmä kokoontuu kerran viikossa.

Tiedottaminen
SATOn kotisivuilla internetissä julkaistaan keskeiset yhtiön 
hallintoa koskevat tiedot. Yhtiön kaikki tiedotteet ja keskeiset 
yhtiön taloutta koskevat johdon esitysmateriaalit ovat heti 
julkaisemisen jälkeen nähtävissä yhtiön kotisivuilla internetissä 
osoitteissa www.sato.fi/tiedotteet ja www.sato.fi/sijoittajille.

SATO tiedottaa pörssitiedotteilla sekä pitää sijoittajien 
saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.sato.fi/sijoittajille 
riittävät tiedot liikkeeseen laskemiensa joukkovelkakirjalai-
nojen arvoon tai SATOn maksukykyyn olennaisesti vaikutta-
vista seikoista.

SATO julkaisee kultakin tilikaudelta vuosikertomuksen sekä 
osavuosikatsauksen kolme kertaa vuodessa.

Sisäinen valvonta
Sisäisen valvonnan tavoitteena on osaltaan varmistaa, että 
konsernin toiminta on tehokasta, tuloksellista ja luotet-
tavaa ja että lainsäädäntöä ja muita säännöksiä noudatetaan. 
Konsernin sisäisen valvonnan järjestelmät toimivat sen toden-
tamiseksi, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat 
olennaisesti oikeat tiedot konsernin taloudellisesta tilasta. 
Konserni on määritellyt sen toiminnan keskeisille alueille 

konsernin laajuisesti 
noudatettavat periaat-
teet, jotka muodostavat 
perustan sisäiselle 
valvonnalle. 

Vastuu sisäisen 
valvonnan järjestämi-
sestä kuuluu hallituk-
selle ja toimitusjohta-
jalle. Kullekin hallituksen 
jäsenelle toimitetaan 
kuukausittain konsernin 
taloudellista tilannetta ja toimin-
taympäristöä käsittelevä raportti. Halli-
tuksen tarkastusvaliokunta seuraa sisäisen valvonnan tehok-
kuutta ja taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta. Vastuu 
sisäisen valvonnan suorittamisesta kuuluu koko konsernin 
toimintaorganisaatiolle siten, että kukin konsernin työntekijä 
vastaa aina vastuualueensa valvonnasta esimiehelleen. 

Raportointiprosessin sisällöstä ja ohjeiden noudattami-
sesta vastaa konsernin taloushallinto. Konsernin taloudelli-
sessa raportointiprosessissa noudatetaan konsernin toimin-
taohjeita ja prosessikuvauksia sekä suoritetaan raportoinnin 
laatua varmistavat kontrollitoimenpiteet. Raportointiprosessin 
kontrollit on määritelty prosessin kontrolliriskimatriisin avulla. 
Kontrollit ovat tyypiltään esimerkiksi järjestelmäkontrolleja, 
täsmäytyksiä, johdon tai muun tahon suorittamia tarkastuksia 
tai toimenpiteitä. Kontrolleille on määritelty vastuutahot, jotka 
vastaavat kontrollien toteutuksesta ja tehokkuudesta.

Tilinpäätösstandardien tulkinta ja soveltaminen on keski-
tetty konsernin taloushallintoon, joka ylläpitää taloudellista 
raportointia koskevia toimintaohjeita, prosessikuvauksia, 
laskentamanuaaleja ja kontrollimekanismikuvauksia sekä 
huolehtii niihin liittyvästä sisäisestä tiedottamisesta. Konsernin 
taloushallinto myös valvoo näiden ohjeiden ja menettely-
tapojen noudattamista. Budjetointi- ja raportointiproses-
sien valvonta perustuu konsernin raportointiperiaatteisiin, 
joiden määrittämisestä ja keskitetystä ylläpidosta vastaa 
konsernin taloushallinto. Periaatteita sovelletaan yhdenmu-
kaisesti koko konsernissa ja käytössä on yhdenmukainen 
konserniraportointijärjestelmä. 

Riskienhallinta
SATOn riskienhallinta perustuu strategia- ja vuosisuunnitte-
luprosessiin sisältyvään systemaattiseen riskiarviointiin. Riski-
arviointi kattaa myös taloudellisen raportointiprosessin riskit. 
Liiketoimintariskit on luokiteltu strategisiin ja operatiivisiin 
riskeihin sekä rahoitus- ja markkinariskeihin. Taloudellisen 
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raportointiprosessin kontrollit on määritelty erillisen rapor-
tointiprosessin riskien kartoituksen pohjalta.

Vastuu riskienhallinnan järjestämisestä kuuluu yhtiön halli-
tukselle ja toimitusjohtajalle. Sisäinen tarkastus ja sisäinen 
valvonta tehostavat hallituksen valvontatehtävän hoitoa. Halli-
tuksen keskuudestaan valitseman tarkastusvaliokunnan tehtä-
vänä on arvioida riskienhallintaprosessien ja riskienhallinnan 
riittävyyttä ja asianmukaisuutta. Tarkastusvaliokunta raportoi 
hallitukselle, joka valvoo riskienhallintaa. 

Sisäinen tarkastus
Sisäisellä tarkastuksella tehostetaan yhtiön hallitukselle 
kuuluvan valvontavelvollisuuden hoitamista. 

Sisäinen tarkastus arvioi riippumattomasti ja systemaatti-
sesti konsernin johtamis- ja hallinnointijärjestelmien sekä liike-
toimintaprosessien ja riskienhallinnan toimivuutta, tehokkuutta 
ja tarkoituksenmukaisuutta. Sisäinen tarkastus antaa raporteis-
saan suosituksia järjestelmien ja prosessien kehittämiseksi. 

Sisäisen tarkastuksen tehtävää hoitaa Ernst & Young Oy. 
Sisäinen tarkastus raportoi tarkastusvaliokunnalle ja johdolle 
1-2 kertaa vuodessa. Tarkastusraportit toimitetaan toimivan 
johdon lisäksi hallituksen ja tarkastusvaliokunnan puheen-
johtajalle. Tarkastusvaliokunta käsittelee ja hallitus hyväksyy 
sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman. Tarkastuskohteet 
valitaan konsernin strategisten tavoitteiden, arvioitujen riskien 
sekä painopistealueiden mukaisesti.

Tilintarkastus
Varsinainen yhtiökokous valitsee yhtiölle yhden tilintarkas-
tajan, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä 
tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi 
ja hänen tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsi-
naisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajana tili-
kaudella 1.1.-31.12.2015 toimi KPMG Oy Ab. Päävastuullisena 
tilintarkastajana tilintarkastusyhteisössä toimi KTM Lasse 
Holopainen, KHT. Tilintarkastuksessa tarkastetaan yhtiön ja 
konsernin kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Tilintarkastajalle 

maksettuja palkkioita koskevat tiedot on esitetty Palkka- ja 
palkkioselvityksessä.

Lähipiiriliiketoimet
Johtoon kuuluva avainhenkilö on velvollinen kirjallisesti ilmoit-
tamaan lähipiirivastaavalle sellaiset lähipiiriliiketoimet, joissa 
osapuolena on kyseinen johtoon kuuluva avainhenkilö, hänen 
läheinen perheenjäsenensä tai yhteisö, joissa hänellä tai hänen 
läheisillä perheenjäsenillään on määräysvalta tai huomattava 
vaikutusvalta.

Ilmoitus on toimitettava hyväksyttäväksi ennen lähipiiriliike-
toimeen ryhtymistä. Ilmoitetun lähipiiritoimen hyväksymisestä 
päättää hallitus, mikäli kyseessä on merkittävä lähipiiritoimi. 
SATOn säännölliseen liiketoimintaan kuuluvien tai merkityksel-
tään pienten, arvoltaan alle 10 000 euron arvoisten lähipiiritoi-
mien hyväksymisestä päättää hallituksen puheenjohtaja, toimi-
tusjohtaja tai talousjohtaja. Päätöksenteossa noudatetaan 
esteellisyyssäännöksiä.

Harkinnassa otetaan huomioon lähipiirisuhteen läheisyys 
sekä liiketoimen suuruus, mahdollinen poikkeaminen markki-
noilla noudatettavista ehdoista, kuuluminen SATO-konsernin 
päivittäiseen liiketoimintaan ja liiketaloudellisten perusteiden 
olemassaolo sekä hyväksyttävyys SATO-konsernin kannalta.

Sisäpiirihallinto
SATO Oyj:n sisäpiirisäännöt perustuvat arvopaperimarkkina-
lakiin ja ovat Finanssivalvonnan standardien sekä Suomen ja 
Irlannin pörssien ohjeiden mukaiset siltä osin, kun ne koskevat 
listatun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijaa. 

SATO Oyj pitää yllä sisäpiiriohjetta ja yrityskohtaista (ei 
julkista) pysyvää sisäpiirirekisteriä. Sisäpiirintietoa on kaikki 
sellainen tieto, joka koskee SATO Oyj:n ja SATO-konsernin 
kykyä vastata jvk-lainoihin liittyvistä sitoumuksistaan. Finanssi-
valvonnalla on oikeus saada tietoa yrityskohtaisen sisäpiirire-
kisterin sisällöstä. Sisäpiiriohje sisältää kaupankäyntiä SATOn 
arvopapereilla koskevat periaatteet.

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri voidaan perustaa yhtiön 
hallituksen, toimitusjohtajan tai johtoryhmän päätöksellä.

Hallitushyväksyy
tulospalkkiot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS  
V. 2015 
Hallitus ja tilintarkastajat
Yhtiön hallitukselle ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista 
päättää yhtiökokous. 3.3.2015 kokoontunut varsinainen yhtiö-
kokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 
palkkiona 36 000 euroa, varapuheenjohtajalle 22 000 euroa 
ja hallituksen jäsenille 18 000 euroa toimikaudelta. Lisäksi 
päätettiin maksaa hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille 500 
euroa kokoukselta. Valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille 
päätettiin maksaa 500 euroa kokoukselta. Palkitsemisehdo-
tuksen valmistelee osakkeenomistajien nimitystoimikunta.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot vuodelta 2015 olivat 
yhteensä 194 150 euroa. Hallituksen jäsenille ei ole tilikauden 
aikana luovutettu osakkeita tai osakejohdannaisia oikeuksia. 

Tilintarkastajien palkkio on päätetty maksaa laskun mukaan. 
Tilikaudella 2015 tilintarkastuspalkkiona maksettiin SATO-kon-
sernissa 118 188 euroa ja palkkioina tilintarkastukseen liittymät-
tömistä palveluista 152 868 euroa.

Toimitusjohtaja ja konsernin muu johto
Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten palkoista 
ja heille maksettavien tulospalkkioiden perusteista ja maksusta 
päättää yhtiön hallitus nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan 
valmistelun pohjalta. Konsernin palveluksessa oleville henki-
löille ei makseta eri korvausta heidän toimiessaan halli-
tuksen jäsenenä tai toimitusjohtajana konserniin kuuluvissa 
yrityksissä. 

Toimitusjohtajille maksetut palkat ja muut etuudet vuonna 
2015 olivat 480 437 euroa, josta kiinteää palkkaa oli 357 007 
euroa ja muuttuvaa osaa 123 430 euroa. Muille johtoryhmän 
jäsenille maksetut palkat ja muut etuudet olivat yhteensä  

854 461 euroa, josta kiinteää 
palkkaa oli 671 738 euroa ja 
muuttuvaa osaa 182 723 
euroa. Muuttuva osa 
sisältää lyhyen ja pitkän 
aikavälin kannustinjär-
jestelmän mukaiset 
palkkiot.

Toimitusjohtajan sijai-
sena toimiva liiketoimin-
tajohtaja kuului lisäelä-
kevakuutuksen piiriin, joka 
päättyi 31.12.2015. Lisäeläk-
keen perusteella hänen eläke-
ikänsä on 60 vuotta. Tällöin hän on 
oikeutettu eläkkeeseen, jonka määrä on 60 % eläkepalkasta.

Konsernin johtoryhmän jäsenet ovat vuosipalkitsemisjär-
jestelmän piirissä, joka perustuu konsernin tulokseen, mitat-
tuun asiakaskokemukseen ja Pietarin liiketoiminnan tuottoon. 
Hallitus hyväksyy tulospalkkioiden perusteet ja maksun.

Pitkäjänteisen kannustinjärjestelmän tavoitteena on omis-
tajien ja avainhenkilöiden tavoitteiden yhdistäminen yhtiön 
arvon nostamiseksi, kilpailukyvyn parantaminen ja pitkän 
aikavälin taloudellisen menestyksen edistäminen. Hallitus on 
päättänyt uuden pitkäjänteisen kannustinjärjestelmän käynnis-
tämisestä vuodesta 2013 alkaen. Palkkio perustuu konsernin 
nettovarallisuuden kasvuun. Järjestelmä sisältää kolme kolmen 
vuoden ansaintajaksoa ja palkkiokaton. Kunkin ansaintajakson 
sitouttamisvaikutus jatkuu noin puolitoista vuotta ansainta-
jakson jälkeen. Järjestelmän piiriin kuului kertomusvuonna 16 
konsernin avainhenkilöä. 

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä


