
ENEDO-KONSERNIN PALKITSEMISRAPORTTI 2020

Enedo-konsernin palkitsemisraportti 
on laadittu Arvopaperimarkkinayhdis-
tys ry:n julkaiseman Hallinnointikoodin 
2020 (www.cgfinland.fi) mukaisesti. Pal-
kitsemisraportissa on selostettu tilikauden 
1.1.–31.12.2020 aikana hallituksen jäsenille 
ja toimitusjohtajalle maksetut palkkiot ja 
muut taloudelliset etuudet. 

Enedo on noudattanut tilikauden 
aikana toimielinten palkitsemisessa 
yhtiökokouksen 24.4.2020 hyväksymää 
palkitsemispolitiikkaa. Hallitus käsitte-
lee ja esittää palkitsemispolitiikan ja sen 
olennaiset muutokset yhtiökokoukselle 
tarvittaessa, kuitenkin vähintään neljän 
(4) vuoden välein.

Palkitseminen edistää Enedon liiketoi-
mintastrategiaa, pitkän aikavälin talou-
dellista menestystä sekä omistaja-arvon 
kasvua silloin kun se on oikeudenmukaista, 
sitouttavaa, kilpailukykyistä ja yhtiön 
tavoitteita tukevaa.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 1.1.2020–31.12.2020:

Hallituksen jäsenet Ajanjakso
Yhteensä 

1 000 EUR
Lähdesmäki Tuomo 1.1.2020-31.12.2020 45
Miettunen Matti 1.1.2020-31.12.2020 24
Narvanmaa Taru 1.1.2020-31.12.2020 33
Peters Michael 24.4.2020-31.12.2020 16
Sivula Antti 1.1.2020-31.12.2020 24

HALLITUS
Yhtiökokous päättää hallituksen jäse-
nille maksettavista kuukausipalkkioista. 
Varsinainen yhtiökokous 5.4.2017 päätti 
perustaa pysyvän osakkeenomistajien 
nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on 
valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja 
hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat 
ehdotukset yhtiökokoukselle. 

Tilikauden päättyessä 31.12.2020 hal-
litukseen kuuluivat Tuomo Lähdesmäki, 
Matti Miettunen, Taru Narvanmaa, Michael 
Peters (24.4.2020 alkaen) ja Antti Sivula.

Hallituksen jäsenille maksettiin seuraa-
vat kuukausipalkkiot:
• hallituksen puheenjohtajalle 3 750 euroa 

kuukaudessa
• muille hallituksen jäsenille 2 000 euroa 

kuukaudessa
• tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 

750 euroa kuukaudessa
• matkakustannukset korvattiin laskuja 

vastaan

TOIMITUSJOHTAJA
Hallitus päättää toimitusjohtajan palvelus-
suhteen ehdoista ja tulospalkkiojärjestel-
mästä voimassa olevan palkitsemispolitii-
kan puitteissa.

Enedon toimitusjohtajan Vesa Leinon 
palkka jakaantuu kiinteään kuukausi-
palkkaan ja muuttuvaan palkkioon. Toi-
mitusjohtajan kiinteä palkanosa koostuu 
kuukausipalkasta ja luontoiseduista. Toi-

mitusjohtajan vuosipalkka vuonna 2020 
luontaisedut mukaan lukien oli 234 006 
euroa, josta luontoisedut olivat 240 euroa. 
Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsen-
ten kiinteitä palkkoja leikattiin 10 % toisen 
vuosineljänneksen ajan. Vuonna 2020 
tulospalkkiota ei maksettu. Toimitusjoh-
tajan eläkkeellesiirtymisikä määritellään 
Suomen lain mukaan.

Toimitusjohtajan palkitseminen 1.1.2020–31.12.2020:

Ajanjakso
Yhteensä 

1 000 EUR
Vesa Leino 1.1.2020–31.12.2020  234

TALOUDELLISEN TULOKSEN JA PALKITSEMISEN KEHITTYMINEN

1000 EUR 2016 2017 2018** 2019*** 2020
Liikevaihto 75 368 69 872 52 401 43 312 38 491
Liikevoitto/tappio -9 664 -165 -7 207 -2 590 -4 270
Hallitus yhteensä 142 109 120 126 142
Toimitusjohtaja 489 240 263 236 234
Henkilöstö EUR/hlö* 26 25 25 22 20****

* Yhtiön henkilöstön keskimääräinen palkkakehitys perustuu henkilöstökuluihin ilman sivu-
kuluja jaettuna vuoden keskimääräisellä henkilöstömäärällä

** Vuoden 2018 luvut sisältävät lopetetut toiminnot
*** Vuoden 2019 luvut eivät sisällä lopetettuja toimintoja
**** Henkilöstön palkitsemiseen vaikutti henkilöstökulujen väliaikainen pienentäminen lomau-

tuksilla 


