
Palkat ja palkitseminen 2009 

Hallituksen jäsenten palkkiot 

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista toimikaudeksi kerrallaan. 

Yhtiökokous hyväksyi seuraavat hallitusten jäsenten palkkiot: 
  

jäsenet 55.000 euroa/vuosi 
varapuheenjohtaja 82.500 euroa/vuosi 
puheenjohtaja 110.000 euroa/vuosi. 

Lisäksi kullekin jäsenelle maksetaan kokouspalkkiota 400 euroa/kokous. Puheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan 
kaksinkertaisena. Vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilän osakkeina. 

Wärtsilän hallituksen jäsenille (6 henkilöä), joista kukaan ei ole yhtiön palveluksessa, maksettiin 31.12.2009 päättyneeltä 
tilikaudelta palkkioita yhteensä 454.580 euroa. Hallituksen jäsenet eivät olleet yhtiön optio-ohjelman eivätkä 
bonusjärjestelmän piirissä. 

Toimitusjohtajan ja johtokunnan palkitseminen 

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten palkitsemisesta ja sen perusteista. Toimitusjohtajan ja johtokunnan 
jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta ja bonuksesta. Bonuspalkkion ehdot päättää yhtiön hallitus. Toimitusjohtajan ja 
johtokunnan bonuspalkkiot maksetaan tulostavoitteiden saavuttamisen perusteella. Kuukausittain päivitettävät tiedot 
toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten omistamista osakkeista löytyvät myös yhtiön internetsivuilta www.wartsila.com. 

Toimitusjohtajan eläkeikä on 60 vuotta ja eläke on 60% eläkepalkasta (TyEL). Yhtiön toimesta tapahtuvan irtisanomisen 
yhteydessä 6 kuukauden irtisanomispalkan lisäksi maksettavan korvauksen määrä vastaa 24 kuukauden palkkaa. 
Joidenkin johtokunnan jäsenten eläkeikä on 60 vuotta. 

Toimitusjohtaja Ole Johanssonin taloudelliset edut: 
  

Palkka 2009: 649 tuhatta euroa  

Bonukset 2009: 177 tuhatta euroa *)  

Palkkiona myönnetyt osakkeet ja osakeoikeudet: -  
Eläkeikä: 60  
Irtisanomisaika: 6 kuukautta  
Yhtiön toimesta tapahtuvan irtisanomisen yhteydessä maksettava korvaus: 24 kuukauden palkka + 6 kuukauden 
irtisanomispalkka.  

* Tämän lisäksi on varattu 396 tuhatta euroa pitkäaikaisille bonusohjelmille jotka perustuvat osakkeen kurssikehitykseen. 

Konsernitilinpäätöksen liite 29: Lähipiiritapahtumat 

Johdon kannustinjärjestelmät 

Toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten kannustinjärjestelmistä ja niiden perusteista päättää yhtiön hallitus. Hallitus päättää 
myös mahdollisista ylimmän johdon pitkäaikaisista kannustinohjelmista, elleivät ne lain mukaan kuulu yhtiökokouksen 
päätettäviksi. Muiden johtajien ja päälliköiden bonusjärjestelmistä päättää johtokunta.  

Konsernissa on globaalisti kaikissa liiketoiminnoissa käytössä oleva bonusjärjestelmä. Bonus perustuu konsernin 
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Vuonna 2009 Wärtsilän osakkeina maksetut palkkiot
   
Hallitus Osakkeita, kpl
Puheenjohtaja Antti Lagerroos 1 652
Varapuheenjohtaja Matti Vuoria 1 239
Maarit Aarni-Sirviö 827
Kaj-Gustaf Bergh 827
Kari Kauniskangas 827
Bertel Langenskiöld 827

Hallituksen jäsenten Wärtsilä-osakkeiden omistus 31.12.2009
     
Hallitus Osakkeita, kpl
Puheenjohtaja Antti Lagerroos 26 951
  Muutos 2009 +11 652
Varapuheenjohtaja Matti Vuoria 3 301
  Muutos 2009 +1 239
Maarit Aarni-Sirviö 2 001
  Muutos 2009 +827
Kaj-Gustaf Bergh 1 297
  Muutos 2009 +827
Kari Kauniskangas 2 297
  Muutos 2009 +827
Bertel Langenskiöld 5 822
  Muutos 2009 +827

Johtokunnan jäsenten Wärtsilä-osakkeiden omistus 31.12.2009
     
Johtokunta Osakkeita, kpl
Ole Johansson 24 533
  Muutos 2009 -
Raimo Lind 3 383
  Muutos 2009 -
Jaakko Eskola 5
  Muutos 2009 -
Lars Hellberg 0
  Muutos 2009 -
Kari Hietanen 72
  Muutos 2009 -
Atte Palomäki 300
  Muutos 2009 -
Vesa Riihimäki 0
  Muutos 2009 -
Christoph Vitzthum 466
  Muutos 2009 -

kannattavuuteen ja sovittuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Bonusjärjestelmän piirissä on noin 1.700 johtajaa ja päällikköä.  

Hallitus on päättänyt pitkäaikaisesta, yhtiön B-osakkeen kurssikehitykseen sidotusta bonusohjelmasta konsernin ylimmälle 
johdolle. Bonusohjelman piirissä on noin 50 johtajaa.  

Konsernin toimihenkilöt ja työntekijät kuuluvat erilaisten bonus- tai voittopalkkiojärjestelmien piiriin. Kussakin maassa 
toimitaan asianomaisen maan palkkiojärjestelmistä säädettyjen lakien tai sopimusten mukaisesti. Konsernin 
bonusjärjestelmien ja muiden voittopalkkiojärjestelmien piiriin kuuluu yhteensä noin 60% konsernin henkilöstöstä. 

Konsernitilinpäätöksen liite 6: Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 
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