
Palkka- ja palkkioselvitys 2015

Tämä Verkkokauppa.com Oyj:n (”Yhtiö”) palkka- ja palkkio-

selvitys on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 

mukainen selvitys.

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen 
keskeiset periaatteet

Hallitus

Yhtiökokous päättää vuosittain hallitustyöskentelystä 

maksettavasta palkkiosta sekä sen perusteista. Hallitus 

valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät hallituskokoon-

panoa ja hallituksen palkitsemista koskevat ehdotukset. 

Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. 

Vuosipalkkiota ei kuitenkaan makseta hallituksen jäsenelle, 

joka kuuluu yhtiön toimivaan johtoon.  Hallituksen jäsenillä 

ei ole osakepalkkiojärjestelmiä tai osakesidonnaisia palkitse-

misjärjestelmiä. 

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Hallitus päättää Yhtiön toimitusjohtajan palkoista, palkki-

oista ja muista eduista ja hallituksen puheenjohtaja hyväksyy 

toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän palkat, 

palkkiot ja muut edut. 

Toimitusjohtajan palkkio koostuu kiinteästä palkasta ja 

luontaiseduista (kuten työsuhde autosta ja -puhelimesta). 

Toimitusjohtajan kanssa on tehty kirjallinen toimitusjohtaja-

sopimus. Sopimuksen mukaan toimitusjohtajan irtisanomis aika 

on 12 kuukautta. Toimitusjohtajaan sovelletaan laki  sääteistä 

eläkeikää. Toimitusjohtajaan sovelletaan 12 kuu kau den 

pituista kilpailu- ja rekrytointikieltoa.

Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmän (toimitusjohtaja 

pois lukien) palkitsemisjärjestelmä koostuu tuntipalkasta. 

Yhtiön johtoryhmälle maksetaan kaupanalan työehtosopi-

muksen mukaiset korvaukset normaalin työajan ylittävästä 

työstä.

Johtoryhmän jäsenen työsuhteen päättyessä muusta 

kuin yhtiöstä johtuvasta syystä, noudatetaan työsuhteen 

päätyttyä kuuden kuukauden pituista kilpailukieltoa. 

Johto ryhmän jäsenillä on kyseiseltä ajalta oikeus kuukau-

sittaiseen korvaukseen, joka vastaa hänelle säännölliseltä 

työajalta maksettua keskimääräistä kuukausittaista palkkaa. 

Yhtiössä ei ole käytössä osakepalkkio- tai optiojärjestelmää, 

eivätkä yhtiön johtoryhmän palkat muutoin kuin yllä maini-

tuin osin ole jakautuneet kiinteään ja muuttuvaan osaan. 

Johtoryhmän palkitseminen ei ole riippuvainen suoritus- tai 

tuloskriteereistä. 

Toimitusjohtajalla ja johtoryhmän jäsenillä ei ole lisä-

eläke sopimuksia Yhtiön kanssa. Yhtiö maksaa Yhtiön 

toimitusjohtajan lakisääteiset eläkevakuutusmaksut. Muita 

sopimuksia, joiden perusteella Yhtiön hallituksen jäsenet, 

toimitusjohtaja tai johtoryhmän jäsenet olisivat oikeutettuja 

lisäetuihin työ- tai toimisopimuksen päättyessä, ei ole. 

Yhtiö ei sovella pitkän aikavälin palkitsemista eikä johto-

ryhmän palkitsemiseen sisälly erityisiä ansainta- ja sitout-

tamisjaksoja. Yhtiöllä ei ole voimassaolevia palkitsemista 

koskevia valtuuksia päättää osakkeiden tai optio-oikeuksien 

tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 

antamisesta.

Palkitsemisraportti

Hallitus

Vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukai-

sesti hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti:

• hallituksen puheenjohtajille vuosipalkkiota 40 000 euroa; ja

• muille hallituksen jäsenille vuosipalkkiota 20 000 euroa.

Vuosipalkkiota ei makseta hallituksen jäsenelle, joka kuuluu 

Yhtiön toimivaan johtoon. Lisäksi hallituksen jäsenten koh-

tuulliset matkakustannukset korvataan tositteita vastaan.
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Hallituksen jäsenille vuonna 2015 maksetut palkkiot hallitus-

työskentelystä sekä muista mahdollisista tehtävistä olivat 

seuraavat:

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja luopui rahapalkastaan 1.1.–31.12.2015, 

jonka ajalta ao. rahapalkan osuus jaettiin koko henkilöstölle. 

Yhtiön toimitusjohtajan palkka luontoisetuineen oli vuodelta 

2015 yhteensä 12 559 euroa. Yhtiön toimitusjohtaja ei ole 

saanut muita etuuksia Yhtiöltä vuodelta 2015.

Johtoryhmän jäsenten (toimitusjohtaja pois lukien) 

palkat ja palkkiot luontoisetuineen olivat vuodelta 2015 

yhteensä 888 330 euroa. Johtoryhmän jäsenet (toimitus-

johtaja pois lukien) eivät ole saaneet muita etuuksia Yhtiöltä 

vuodelta 2015.

Nimi Asema Hallitustyöskentely Muut Yhtiöltä  
saatavat etuudet Yhteensä (€)

Christoffer Häggblom Puheenjohtaja 40 000 0 40 000

Mikael Hagman Jäsen 20 000  88 5001) 108 500

Minna Kurunsaari 2) Jäsen 11 667 0 11 667

Peter Lindell 3) Jäsen 0 0 0

Kai Seikku Jäsen 20 000 0 20 000

Samuli Seppälä 4) Jäsen 0 12 559 12 559

Antti Tiitola Jäsen 20 000 0 20 000

Henrik Weckström 4) Jäsen 0 150 596 150 596

Yhteensä 111 667 251 655 363 322

1) Palkkio yhtiön neuvonantajana toimimisesta.
2) Hallituksen jäsen 19.8.2015 alkaen. 
3) Hallituksen jäsen 18.3.2015 saakka. Vuoden 2014 hallituspalkkio on maksettu vuoden 2014 puolella.
4) Henkilö kuuluu Yhtiön toimivaan johtoon, minkä johdosta hallitustyöskentelystä ei makseta erillistä palkkiota. 
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