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Oikeus äänestää palkitsemisjärjestelmästä Oikeus äänestää palkitsemisjärjestelmästä

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
osakkeenomistajilla on oikeus äänestää 
johtajia koskevasta 
palkitsemisjärjestelmästä. Yhtiöiden on 
palkittava johtajiaan ainoastaan 
osakkeenomistajien hyväksymän 
palkitsemisjärjestelmän mukaisesti. 
Järjestelmä on annettava 
osakkeenomistajien hyväksyttäväksi 
vähintään kolmen vuoden välein.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhtiöt laativat johtajia koskevan 
palkitsemisjärjestelmän ja että siitä 
toimitetaan sitova äänestys 
osakkeenomistajien yhtiökokouksessa. 
Yhtiöiden on palkittava johtajiaan 
ainoastaan sellaisen 
palkitsemisjärjestelmän mukaisesti, josta 
osakkeenomistajat ovat äänestäneet 
yhtiökokouksessa. Muutoksista 
järjestelmään on äänestettävä 
osakkeenomistajien yhtiökokouksessa, ja 
järjestelmä on joka tapauksessa annettava 
yhtiökokouksen hyväksyttäväksi vähintään 
kolmen vuoden välein.

Rekrytoidessaan uusia hallituksen jäseniä 
yhtiöt voivat päättää, että yksittäisen 
johtajan palkitseminen suoritetaan 
hyväksytyn järjestelmän ulkopuolella, jos 
osakkeenomistajat ovat ennakolta 
hyväksyneet kyseisen johtajan 
palkitsemispaketin 3 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen perusteella. Palkkio 
voidaan myöntää väliaikaisesti 
odotettaessa osakkeenomistajien antamaa 

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää, että 
palkitsemisjärjestelmää koskevat 
äänestykset yhtiökokouksessa ovat 
neuvoa-antavia.
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hyväksyntää.
Tapauksissa, joissa 
palkitsemisjärjestelmää ei ole sovellettu 
aikaisemmin ja osakkeenomistajat 
hylkäävät niille toimitetun luonnoksen 
palkitsemisjärjestelmäksi, yhtiö voi sillä 
välin, kun uutta luonnosta laaditaan, ja 
enintään yhden vuoden ajan ennen 
luonnoksen hyväksymistä palkita 
johtajiaan olemassa olevien käytäntöjen 
mukaisesti.
Tapauksissa, joissa hyväksytty 
palkitsemisjärjestelmä on olemassa ja 
osakkeenomistajat hylkäävät niille 
ensimmäisen alakohdan mukaisesti 
toimitetun luonnoksen 
palkitsemisjärjestelmäksi, yhtiö voi sillä 
välin, kun uutta luonnosta laaditaan, ja 
enintään yhden vuoden ajan ennen 
luonnoksen hyväksymistä palkita 
johtajiaan olemassa olevan 
palkitsemisjärjestelmän mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
järjestelmä on selkeä, ymmärrettävä ja 
yhtiön liiketoimintastrategian, tavoitteiden, 
arvojen ja pitkän aikavälin etujen 
mukainen ja että se sisältää eturistiriitojen 
välttämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

2. Järjestelmän on oltava selkeä, 
ymmärrettävä ja yhtiön 
liiketoimintastrategian, tavoitteiden, 
arvojen ja pitkän aikavälin etujen 
mukainen ja sen on sisällettävä 
eturistiriitojen välttämiseen tähtääviä 
toimenpiteitä.

3. Järjestelmässä on ilmoitettava, miten 
sillä edistetään yhtiön pitkän aikavälin 
etuja ja kestävyyttä. Siinä on vahvistettava 
selkeät perusteet kiinteälle ja muuttuvalle 
palkitsemiselle, mukaan luettuina kaikki 
edut niiden muodosta riippumatta.

3. Järjestelmässä on ilmoitettava, miten 
sillä edistetään yhtiön pitkän aikavälin 
etuja ja kestävyyttä. Siinä on vahvistettava 
selkeät perusteet kiinteälle ja muuttuvalle 
palkitsemiselle, mukaan luettuina kaikki 
bonukset ja edut niiden muodosta 
riippumatta.

Järjestelmässä on ilmoitettava 
kokonaispalkitsemisen enimmäismäärät, 
jotka voidaan myöntää, ja kiinteän ja 
muuttuvan palkitsemisen eri osien 
vastaava suhteellinen osuus. Siinä on 
ilmoitettava, miten yhtiön työntekijöiden 
palkka- ja työsuhteen ehdot on otettu 
huomioon järjestelmää tai johtajien 
palkitsemista vahvistettaessa, 
ilmoittamalla, mikä on johtajien 

Järjestelmässä on ilmoitettava 
asianmukainen kiinteän ja muuttuvan 
palkitsemisen eri osien suhteellinen osuus. 
Siinä on ilmoitettava, miten yhtiön 
työntekijöiden palkka- ja työsuhteen ehdot 
on otettu huomioon järjestelmää tai 
johtajien palkitsemista vahvistettaessa.
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keskimääräisen palkitsemisen ja muiden, 
yhtiön johtoon kuulumattomien 
kokopäivätyöntekijöiden keskimääräisen 
palkitsemisen suhde ja miksi tätä suhdetta 
pidetään asianmukaisena. Suhde voi 
puuttua järjestelmästä poikkeuksellisissa 
olosuhteissa. Siinä tapauksessa 
järjestelmässä on ilmoitettava, miksi 
suhde puuttuu ja mitä sellaisia 
toimenpiteitä on toteutettu, joilla on sama 
vaikutus.
Muuttuvan palkitsemisen osalta 
järjestelmässä on ilmoitettava, mitä 
taloudellisia ja muita kuin taloudellisia 
tulosperusteita käytetään, miten niillä 
edistetään yhtiön pitkän aikavälin etuja ja 
kestävyyttä ja mitä menetelmiä käytetään 
sen määrittämiseksi, missä määrin 
tulosperusteet ovat täyttyneet; siinä on 
ilmoitettava lykkäysajat, osakeperusteisen 
palkitsemisen odotusajat ja osakkeiden 
säilyttäminen niiden omistusoikeuden 
siirtämisen jälkeen sekä tiedot yhtiön 
mahdollisuudesta vaatia palkitsemisen 
muuttuvat osat takaisin.

Muuttuvan palkitsemisen osalta 
järjestelmässä on ilmoitettava, mitä 
taloudellisia ja muita kuin taloudellisia 
tulosperusteita, mukaan lukien 
tarvittaessa yrityksen 
yhteiskuntavastuuseen liittyvien 
ohjelmien ja sen osalta saavutettujen 
tulosten huomioon ottaminen, käytetään, 
miten niillä edistetään yhtiön pitkän 
aikavälin etuja ja kestävyyttä ja mitä 
menetelmiä käytetään sen määrittämiseksi, 
missä määrin tulosperusteet ovat 
täyttyneet; siinä on ilmoitettava 
lykkäysajat, osakeperusteisen 
palkitsemisen odotusajat ja osakkeiden 
säilyttäminen niiden omistusoikeuden 
siirtämisen jälkeen sekä tiedot yhtiön 
mahdollisuudesta vaatia palkitsemisen 
muuttuvat osat takaisin.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
osakkeiden arvo ei ole ratkaiseva tekijä 
taloudellisissa tulosperusteissa.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
osakeperusteinen palkitseminen ei 
muodosta tärkeintä osaa johtajien 
muuttuvasta palkitsemisesta. Jäsenvaltiot 
voivat säätää poikkeuksista tämän 
alakohdan säännöksiin edellyttäen, että 
palkitsemisjärjestelmä sisältää selkeät 
perusteet sille, miten poikkeuksella 
edistetään yhtiön pitkän aikavälin etuja ja 
kestävyyttä.

Järjestelmässä on ilmoitettava johtajien 
työsopimusten tärkeimmät ehdot, mukaan 
luettuina niiden kesto, sovellettavat 

Järjestelmässä on ilmoitettava johtajien 
työsopimusten tärkeimmät ehdot, mukaan 
luettuina niiden kesto, sovellettavat 
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irtisanomisajat ja työsopimuksen 
päättymiseen liittyvät maksut.

irtisanomisajat ja päättämisehdot sekä 
työsopimuksen päättymiseen liittyvät 
maksut ja lisäeläke- tai 
varhaiseläkejärjestelmien piirteet. Jos 
kansallisessa lainsäädännössä annetaan 
yhtiöille mahdollisuus tehdä johtajien 
kanssa järjestelyjä ilman työsopimusta, 
järjestelmässä on siinä tapauksessa 
ilmoitettava johtajien kanssa tehtyjen 
järjestelyjen tärkeimmät ehdot, mukaan 
luettuina niiden kesto, sovellettavat 
irtisanomisajat ja päättämisehdot sekä 
järjestelyn päättymiseen liittyvät maksut 
ja lisäeläke- tai varhaiseläkejärjestelmien 
piirteet.
Järjestelmässä on määriteltävä johtajien 
palkitsemisesta päättämistä koskevat 
yhtiön menettelyt, myös 
palkitsemiskomitean rooli ja toiminta.

Järjestelmässä on selitettävä 
päätöksentekoprosessi, jossa järjestelmästä 
päätetään. Jos järjestelmää tarkistetaan, 
siinä on selitettävä kaikki merkittävät 
muutokset sekä se, miten siinä otetaan 
huomioon osakkeenomistajien näkemykset 
palkitsemisjärjestelmästä ja -raportista 
edellisinä vuosina.

Järjestelmässä on selitettävä 
nimenomainen päätöksentekoprosessi, 
jossa järjestelmästä päätetään. Jos 
järjestelmää tarkistetaan, siinä on 
selitettävä kaikki merkittävät muutokset 
sekä se, miten siinä otetaan huomioon 
osakkeenomistajien äänestykset ja 
näkemykset palkitsemisjärjestelmästä ja 
-raportista vähintään edeltävinä kolmena 
perättäisenä vuonna. 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
järjestelmä julkaistaan viipymättä sen 
jälkeen, kun osakkeenomistajat ovat sen 
hyväksyneet, ja että se on saatavissa yhtiön 
verkkosivustolta ainakin niin kauan kuin 
sitä sovelletaan.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
järjestelmä julkaistaan viipymättä sen 
jälkeen, kun osakkeenomistajat ovat sen 
hyväksyneet, ja että se on saatavissa 
maksutta yhtiön verkkosivustolta ainakin 
niin kauan kuin sitä sovelletaan.
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