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Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten palkat ja palkkiot 
 

Hallitus 

Seuraavassa taulukossa esitetään yhtiön hallituksen jäsenten saamat palkat ja palkkiot ilmoitetuilla ajanjaksoilla: 

 1.1.–30.9. 1.1.–31.12. 

 2022 2021 2021 2020 2020 2019 

 (IFRS) (FAS) 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) 

 (tuhatta euroa) 

Palkat ja palkkiot ......................  163  96 138 109 109 121 

Eläkekulut – maksupohjaisista 
järjestelyistä ...........................      4    3     4     0     0     0 

Yhteensä ...................................  167 100 142 109 109 121 

 

Johtoryhmä 

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemisesta ja sen perusteista. 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta ja bonuksesta.  

Toimitusjohtajalla on tulos-/suoriteperusteinen bonus, joka on enintään 48 prosenttia hänen vuosipalkastaan. 

Tulosperusteisen bonuksen määrä riippuu vuotuisista tavoitteista. Koskisen on perustanut 

kannustinjärjestelmän, jonka mukaisesti muun muassa Koskisen johtoryhmän jäsenille myönnetään 

käteisbonuksia perustuen heidän henkilökohtaiseen suoriutumiseen ja Koskisen tai sen liiketoimintayksikön 

tulokseen heidän kiinteän palkkansa lisäksi. 

Kannustinjärjestelmän tavoitteena on kannustaa Koskisen johtoryhmän jäseniä pysymään sitoutuneina ja 

motivoida heitä parantamaan suoritustaan ja Koskisen suoriutumista. Lisäksi kannustinjärjestelmän 

tarkoituksena on ohjata johtoryhmän jäseniä työskentelemään tavalla, joka tukee Koskisen kehitystä.  

Kannustinjärjestelmän mukaiset maksut ovat harkinnanvaraisia ja sidottu Koskisen liiketoiminnan tulokseen 

sekä relevanttien suorituskyvyn mittareiden ja yksilöllisiin suoritustavoitteisiin. Yhtiön hallitus määrittää ja 

hyväksyy vuosittain etukäteen kannustinjärjestelmän ehdot ja tavoitteet, mukaan lukien suorituskyvyn mittarit 

ja niiden painoarvon. 

 

Seuraavassa taulukossa esitetään Koskisen toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot sekä eläkekulut 

ilmoitetuilla ajanjaksoilla: 

 1.1.–30.9. 1.1.–31.12. 

 2022 2021 2021 2020 2020 2019 

 (IFRS) (FAS) 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) 

 (tuhatta euroa) 

Palkat ja palkkiot sekä muut 

lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
 ...............................................  499 258 328 331 331 279 

Eläkekulut – maksupohjaisista 

järjestelyistä ...........................    43   22   28   29   29   20 

Yhteensä ...................................  542 280 356 360 360 298 

 

Seuraavassa taulukossa esitetään Koskisen johtoryhmän jäsenten (pois lukien toimitusjohtaja) saamat palkat ja 

palkkiot sekä eläkekulut ilmoitetuilla ajanjaksoilla: 
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 1.1.–30.9. 1.1.–31.12. 

 2022 2021 2021 2020 2020 2019 

 (IFRS) (FAS) 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) 

 (tuhatta euroa) 

Palkat ja palkkiot sekä muut 
lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

 ...............................................  736 595 767 769 769 747 

Eläkekulut – maksupohjaisista 
järjestelyistä ...........................    64   46   59   65   65   60 

Yhteensä ...................................  799 641 826 834 834 807 

 


