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Alkusanat

Oletko valmis Shareholders’ Rights –
direktiivin implementoinnin tuomiin
vaatimuksiin johdon palkitsemiseen
liittyen?
Shareholders’ Rights - direktiivi
(SHRD) implementoidaan nyt
Suomeen ja muutettavat lakipykälät
astuivat voimaan huhtikuussa 2019.
Osakkeenomistajien oikeus vaikuttaa
johdon palkitsemiseen (‘say on pay’) tulee
voimaan yhtiökokouksissa 2020 alkaen
– palkitsemispolitiikka vuonna 2020 ja
palkitsemisraportti vuonna 2021.
Osakkeenomistajilla on oikeus äänestää
ylimmän johdon palkitsemisesta neuvoaantavasti, mikä tarkoittaa, että yhtiökokous
päättää tukevatko osakkeenomistajat
ehdotettua palkitsemispolitiikkaa. Jos
pörssiyhtiön yhtiökokous ei ole tukenut
enemmistönä ehdotettua politiikkaa,
uusi paranneltu versio täytyy esittää
viimeistään seuraavassa yhtiökokouksessa.

Myös hallinnointikoodia päivitetään
direktiivin voimaantulon myötä. Työryhmä
on asetettu tekemään tarvittavat
muutokset. Uusi hallinnointikoodi
julkaistaan syksyllä 2019 ja sen on
tarkoitus astua voimaan 1.1.2020 alkaen.
Tässä raportissa tarjoamme tiiviin
informaatiopaketin SHRD:stä, sen
tavoitteista ja vaatimuksista. Raportin
tarkoitus on tarjota pörssiyhtiön edustajille
lisätietoa aiheesta tiiviissä ja helposti
luettavassa muodossa.
Tuemme teitä mielellään
valmistautuessanne tähän muutokseen
niin palkitsemispolitiikan -ja raportin
laadinnassa kuin palkitsemisjärjestelmien
kehittämisessä.
Mikäli jokin tämän tietoiskun sisällöstä
herättää ideoita tai kysymyksiä, olethan
rohkeasti yhteydessä. Lisää tietoa
EY:n palveluista ja tietotaidosta löydät
internetsivuiltamme ey.com/fi.

Yhteistyöterveisin,

Mikko Nikunen

Hannu Tyyskä

Partner

Senior Manager

People Advisory Services

People Advisory Services

Ernst & Young Oy

Ernst & Young Oy
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Direktiivin toimeenpanon aikataulu

Määräaika kansalliselle implementoinnille päättyi 10.6.2019.

Valtionvarainministeriö asetti työryhmän implementoimaan
direktiivin Suomen lainsäädäntöön kesällä 2017.
Valtiovarainministeriön työryhmä selvitti, miten muutettu EUdirektiivi osakkeenomistajien oikeuksista pannaan täytäntöön
Suomessa ja otetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.
Työryhmän toimikausi päättyi 2018, kun työryhmän muistio lähti
lausuntokierrokselle eri sidosryhmille ja jatkovalmistelun jälkeen
hallituksen esitys aiheesta eteni eduskuntaan.

Hallinnointikoodi täydentää laissa asetettuja velvoitteita
ja pyrkii yhtenäistämään pörssiyhtiöiden käytäntöjä. Myös
hallinnointikoodia päivitetään direktiivin voimaantulon myötä.
Työryhmä on asetettu tekemään tarvittavat muutokset. Uusi
hallinnointikoodi julkaistaan syksyllä 2019 ja sen on tarkoitus
astua voimaan 1.1.2020 alkaen.

Tarvittavat lait vahvistettiin 12.4.2019. Muutoksia tuli muun
muassa:
• Osakeyhtiölakiin ja arvopaperimarkkinalakiin sekä eräisiin niihin
liittyviin lakeihin
• Valtiovarainministeriön asetus, jossa tarkemmat säännökset
palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin sisällöstä ja tietojen
esittämistavasta direktiivin täytäntöön panemiseksi (annettu
7.5.2019)
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Direktiivin tavoitteet ja vaatimukset

Direktiivin tavoitteena on saada yritykset toimimaan
pitkäjänteisesti ja vastuullisesti.

Koska kyse on siitä, kannattaako yhtiökokous esitettyä
palkitsemispolitiikkaa, päätös voi olla joko puoltava tai
hylkäävä. Toisin kuin yhtiökokouspäätösten osalta yleensä,
osakkeenomistajat eivät voi ennen kokousta tai kokouksen aikana
tehdä muutosehdotuksia palkitsemispolitiikan sisältöön. Päätös
siitä, kannattaako yhtiökokous esitettyä palkitsemispolitiikkaa,
tehdään lain 5 luvun 26 §:n mukaisella enemmistöpäätöksellä.

Osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin tavoitteena on lisätä
osakkeenomistajien mahdollisuuksia vaikuttaa lähipiiriliiketoimiin
ja johdon palkitsemiseen, edistää listayhtiön ja sen
osakkeenomistajien välistä tiedonkulkua ja edistää sekä suurten
sijoittajien että valtakirjaneuvonantajien toiminnan läpinäkyvyyttä.

Palkitsemispolitiikka tulee esittää yhtiökokouksen päätettäväksi
vähintään 4 vuoden välein tai aina jos politiikkaan tehdään
olennaisia muutoksia. Palkitsemispolitiikasta voi poiketa
väliaikaisesti tilanteessa, jossa poikkeaminen on välttämätöntä
yhtiön pitkän aikavälin etujen turvaamiseksi. Politiikkaan tulisi
sisältyä menettelyllisiä ehtoja, joiden mukaisesti politiikasta
voitaisiin poiketa. Palkitsemispolitiikkaa muutettaessa olisi
ilmoitettava, miten uudessa palkitsemispolitiikassa on otettu
huomioon yhtiökokouksen kanta edellisestä politiikasta sekä sen
jälkeen julkistetuista palkitsemisraporteista.

Johdon palkitsemiseen liittyen tärkein tavoite lienee lisätä
läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta, ja parantaa osakkeenomistajien
vaikutusmahdollisuuksia omistamiensa yhtiöiden johtajien
palkitsemiseen. Pidemmällä aikavälillä tämän toivotaan näkyvän
parannuksena johdon palkitsemisen ja yritysten taloudellisten
tulosten välisessä yhteydessä.

Jos osakkeenomistaja haluaa äänestää palkitsemispolitiikasta
tai -raportista yhtiökokouksessa, tulisi äänestys järjestää.
Direktiivi koskee osakeyhtiölain mukaisesti pörssiyhtiöiden
toimielimiä, toisin sanoen hallitusta, toimitusjohtajaa,
toimitusjohtajan sijaista sekä käytännössä harvinaista
hallintoneuvostoa. Direktiivi ei siis velvoita julkistamaan
tietoa johtoryhmäläisten osalta. Hallinnointikoodi tosin tulee
aiempaa versiota (2015) mukaillen suosittamaan johtoryhmän
kompensaation raportointia kokonaistasolla.

“

Palkitsemispolitiikka tulee esittää
yhtiökokouksen päätettäväksi
vähintään 4 vuoden välein tai aina
jos politiikkaan tehdään olennaisia
muutoksia.

Vuodesta 2020 alkaen palkitsemispolitiikka on käsiteltävä
yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen päätös politiikasta on neuvoaantava. Mahdollinen hylkäävä päätös ei siten esimerkiksi velvoita
hallitusta laatimaan uutta palkitsemispolitiikkaa ja tuomaan
erilliseen yhtiökokoukseen uudelleen päätettäväksi vaan
politiikasta äänestettäisiin uudestaan seuraavana vuonna. Lisäksi
hallituksen on seuraavassa palkitsemisraportissa kuvattava, miten
yhtiökokouksen päätös on otettu huomioon.
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Direktiivin tavoitteet ja vaatimukset

Palkitsemispolitiikassa tulee kuvata ja kertoa periaatteet mm.

• miten palkitseminen vastaa palkitsemispolitiikkaa

• miten palkitsemispolitiikka edistää pörssiyhtiön
liiketoimintastrategiaa ja pitkän aikavälin taloudellista
menestystä

• miten palkitsemisen kokonaismäärä on yhteydessä tulokseen ja
miten palkitseminen on muuttunut suhteessa yhtiön tulokseen
edellisinä vuosina

• kiinteän ja muuttuvan palkitsemisen eri osat, niiden suhteelliset
osuudet ja muuttuvien osien määräytymisperusteet

• tilintarkastajan on tarkistettava, että tiedot on annettu.
Mikä muuttuu aiempaan?

• osakeperusteisen palkitsemisen ansainta- ja sitouttamisjaksot
ja mahdolliset luovutusrajoitukset sekä selitettävä miten
osakeperusteisella palkitsemisella edistetään yhtiön
liiketoimintastrategiaa ja pitkän aikavälin etuja ja kestävyyttä

Suomessa pörssiyhtiöiden täytyy jo nyt julkaista palkkaja palkkioselvitys johdolle maksamistaan palkkioista.
Pörssiyhtiöiden nykyinen palkkio- ja palkitsemisselvitys
korvautuu yksityiskohtaisemmalla palkitsemisraportilla.
Lisäksi pörssiyhtiöiden täytyy julkistaa yksityiskohtainen
johdon palkitsemista koskeva palkitsemispolitiikka. Sekä
palkitsemispolitiikka että palkitsemisraportti tulee hyväksyttää
yhtiökokouksessa neuvoa-antavalla äänestyksellä.

• johdon sopimusten tai järjestelyjen kestot, irtisanomisajat,
lisäeläkejärjestelyt, toimisuhteen päättäminen ja mahdolliset
erokorvaukset
• päätöksentekoprosessi, jota noudatetaan, kun politiikasta
päätetään, sitä tarkistetaan ja se pannaan täytäntöön.

Uutta hallinnointikoodia ei ole vielä lopullisesti hyväksytty, mutta
lausuntokierroksella olleen version johdon palkitsemiseen liittyvät
muutokset ovat seuraavat:

Direktiivin vaatimusten mukainen palkitsemisraportti puolestaan
on tuotava yhtiökokouksen päätettäväksi ensimmäistä kertaa
vuonna 2021. Tuolloin raportti käsittelee vuotta 2020. Myös
palkitsemisraportista tehtävä äänestys on neuvoa-antava.
Palkitsemisraportissa on kuvattava, miten yhtiökokouksen
mahdollinen äänestys edellisestä palkitsemisraportista on otettu
huomioon. Raportti käsitellään yhtiökokouksessa vuosittain.

• nykyinen palkka- ja palkkioselvitys korvautuu yhtiön toimielinten
palkitsemispolitiikalla ja
• palkitsemisraportilla, joita täydentää yhtiön internetsivuilla
antamat tiedot
• johtoryhmän palkitsemista koskevat tiedot annetaan jatkossa
yhtiön internetsivuilla

Palkitsemisraportilla tulee antaa selvitys mm.
• toteutunut palkitseminen kokonaisuudessaan lajien mukaan
jaoteltuna

• palkitsemisen raportointiosioon on laadittu tarkistuslista
raportointivelvoitteiden selkeyttämiseksi.
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EY:n palkitsemisen konsultoinnin tiimi
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visit ey.com.
© 2019 EYGM Limited.
All Rights Reserved.
ED None

This material has been prepared for general informational purposes only and is not intended to
be relied upon as accounting, tax or other professional advice. Please refer to your advisors for
specific advice.

ey.com/fi

