
 

EFORE-KONSERNIN PALKKA– JA PALKKIOSELVITYS 2018

Eforen palkitsemisraportti on laadittu 
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 
julkaiseman Hallinnointikoodin 2015 
(www.cgfinland.fi) mukaisesti. Palkitse
misraportissa on selostettu tilikauden 
1.1.–31.12.2018 aikana hallituksen jäsenille, 
toimitusjohtajalle ja muille yhtiön joh
toryhmän jäsenille maksetut palkkiot 
ja muut taloudelliset etuudet.

HALLITUS
Yhtiökokous päättää hallituksen jäse
nille maksettavista kuukausipalkkioista. 
Varsinainen yhtiökokous 5.4.2017 päätti 
perustaa pysyvän osakkeenomistajien 
nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on 
jatkossa valmistella hallituksen jäsenten 
valintaa ja hallituksen jäsenten palkit

Hallituksen jäsenet Ajanjakso
Palkkio yhteensä, 

1 000 EUR
Lähdesmäki Tuomo 1.1.2018–31.12.2018 42
Miettinen Marjo 1.1.2018–31.12.2018 21
Sivula Antti 1.1.2018–31.12.2018 21
Miettunen Matti 12.4.2018–31.12.2018 15
Narvanmaa Taru 12.4.2018–31.12.2018 15
Simola Jarmo 1.1.2018–28.3.2018 5

semista koskevat ehdotukset yhtiöko
koukselle.

Tilikauden päättyessä 31.12.2018 
hallitukseen kuuluivat Tuomo Lähdes
mäki, Marjo Miettinen, Matti Miettunen 
(12.4.2018 alkaen), Taru Narvanmaa 
(12.4.2018 alkaen) ja Antti Sivula. Hal
lituksesta jäi pois 28.3.2018 Jarmo 
Simola.

Hallituksen jäsenille maksettiin seu
raavat kuukausipalkkiot:
• hallituksen puheenjohtajalle 3 500

euroa kuukaudessa
• muille hallituksen jäsenille 1 750 euroa 

kuukaudessa
• matkakustannukset korvattiin laskuja 

vastaan

TOIMITUSJOHTAJA JA 
JOHTORYHMÄ
Hallitus päättää toimitusjohtajan ja 
yhtiön johtoryhmään kuuluvien johtajien 
palvelussuhteen ehdoista ja tulospalk
kiojärjestelmästä. 

Eforen toimitusjohtajan Jorma Wiita
korven palkka jakaantuu kiinteään kuu
kausipalkkaan ja muuttuvaan palkki
oon. Kiinteä palkka 1.12.2016 alkaen oli 
20 000 euroa kuukaudessa ja 1.1.2018 
alkaen 23 000 euroa kuukaudessa. Toi
mitusjohtajalla on lisäksi luontoisetuna 
matkapuhelinetu. Toimitusjohtajalle ei 
ole maksettu allekirjoituspalkkiota. 
Wiitakorven toimitusjohtajasopimus 
päättyi 31.12.2018. Vuonna 2018 tulos
palkkiota ei maksettu.

Vuoden 2018 lopussa Eforen johto
ryhmään kuuluivat toimitusjohtajan 

lisäksi seuraavat henkilöt vastuualu
eineen: Vesa Leino (CFO), Ari Kemp
painen (EVP, Telecom Business), Carlo 
Rosati (EVP, Digital Power and Light), 
Samuli Räisänen (EVP, Systems Busi
ness) ja Ruben Tomassoni (VP, Ope
rations). Konsernin talousjohtaja Vesa 
Leino oli 1.1.2018–31.12.2018 Greenstep 
Oy:n palveluksessa.

Johtoryhmällä ei ollut erillistä kan
nustinjärjestelmää vuonna 2018.

Johtoryhmän jäsenten eläkkeelle
siirtymisikä määritellään paikallisten 
lakien mukaan. 

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisajat 
ovat pääsääntöisesti 6 kuukautta sekä 
yhtiön että työntekijän puolelta. 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän pal
kat:

Ajanjakso
Palkkio yhteensä, 

1 000 EUR
Jorma Wiitakorpi 1.1.2018–31.12.2018 263
Konsernin johtoryhmä* 1.1.2018–31.12.2018 699

* Pois lukien toimitusjohtaja. Vesa Leino (CFO) ei ollut yhtiön oma työntekijä
vuonna 2018.

OPTIO-OHJELMA
Eforella ei ole tällä hetkellä voimassa 
optioohjelmia. 
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