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Tämä palkitsemispolitiikka selostaa Viking Linen hallituksen jäsenten sekä 

toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen keskeisiä ehtoja. 

Palkitsemispolitiikka on laadittu Suomen lainsäädännön ja 1. tammikuuta 2020 voimaan 

tulleen Hallinnointikoodin mukaan. 

 

Viking Line Abp:n hallitus on hyväksynyt tämän palkitsemispolitiikan ja se tullaan 

esittämään varsinaisessa yhtiökokouksessa 13. toukokuuta 2020. Palkitsemispolitiikka 

tulee esittää varsinaisessa yhtiökokouksessa vähintään joka neljäs vuosi. Tätä 

palkitsemispolitiikkaa sovelletaan siten Viking Linen vuonna 2024 pidettävään 

varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, mikäli politiikkaan ei sitä ennen tehdä muutoksia. 

Johdanto 

Viking Line palkitsemispolitiikan tarkoituksena on edistää konsernin menestystä ja 

pitkäaikaisia taloudellisia etuja Viking Linen strategian ja arvostusten mukaisesti. 

Palkitsemisen tason tulee olla riittävän kilpailukykyinen, jotta voidaan houkutella, pitää 

ja motivoida korkean pätevyyden omaavia henkilöitä. Viking Linen henkilökunnan palkat 

ja työehdot otetaan huomioon, kun toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen 

palkitsemisesta päätetään. 

 

Päätöksentekoprosessi 

Yhtiön korkein päättävä elin on yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous päättää 

hallituksen jäsenten palkkioista yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan. Jos hallitus on 

valinnut nimityskomitean, valmistelee nimityskomitea ehdotuksen hallituksen jäsenten 

palkkioista. Muussa tapauksessa hallitus valmistelee ehdotuksen. Valmistelussa 

verrataan palkkioita muiden yritysten palkkioihin ottaen huomioon hallituksen 

työtehtävät ja vastuun. Hallituspalkkioiden tulee olla osakkeenomistajien etujen 

mukaisia. 

 

Hallitus päättää vuosittain toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle maksettavista 

korvauksista ja eduista. Päätökset tehdään Viking Linen palkitsemispolitiikan rajoissa. 

  



  Palkitsemispolitiikka 
 
 

2 
 

 

Hallituksen palkkiot 

Hallituksen ja hallituksen mahdollisten komiteoiden palkkioista päättävät 

osakkeenomistajat yhtiökokouksessa vuosittain. Ne voivat koostua kiinteästä 

vuosipalkkiosta ja kokouspalkkiosta kokoukseen osallistuvalle. Palkkiot voivat vaihdella 

johtuen toimesta, työn määrästä ja vastuusta. Kohtuulliset matkakustannukset voidaan 

korvata. Hallituksen palkkiot maksetaan rahana. 

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen 

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkkioista ja eduista 

vuosittain. Korvaukset maksetaan rahana ja ne koostuvat kiinteästä kuukausipalkasta 

ja luontaiseduista. 

 

Palkkataso vahvistetaan toimen vaatimusten mukaan ottaen huomioon 

henkilökohtainen pätevyys ja olennainen kokemus sekä työsuoritus. 

 

Luontaisedut voivat koskea autoa, asuntoa, puhelinta, henkivakuutusta, terveyden- ja 

sairaanhoitoa tai muita etuja, jotka ovat paikallisen käytännön mukaisia. 

 

Konsernilla ei ole muuttuvia suoritukseen perustuvia palkitsemis- ja 

kannustinjärjestelmiä. Viking Line ei vaadi toimitusjohtajalta tai toimitusjohtajan 

sijaiselta tiettyä osakkeenomistusta yhtiöstä. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan 

sijaisen eläkkeisiin sovelletaan yleisiä eläke-ehtoja ja kunakin ajankohtana alhaisinta 

lakisääteistä eläkeikää. 

 

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen toimisopimus on voimassa toistaiseksi. 

Toimitusjohtajalla on 8 kuukauden ja toimitusjohtajan sijaisella 6 kuukauden 

irtisanomisaika. Toimitusjohtajalle maksetaan 8 kuukauden palkka ja toimitusjohtajan 

sijaille 6 kuukauden palkka irtisanomisajankohdan jälkeen mahdollisen yhtiön puolelta 

tapahtuneen irtisanomisen yhteydessä. Tämän lisäksi ei ole tehty muita yksilöllisiä 

sopimuksia irtisanomisajan korvauksista. 
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Väliaikaista poikkeamista koskevat edellytykset 

 

Yhtiön hallitus voi väliaikaisesti poiketa, kokonaan tai osittain, toimitusjohtajan tai 

toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta tämän politiikan mukaan turvatakseen Viking 

Linen pitkänajan edut. Tämä voi tapahtua vain poikkeustilanteissa, kun konsernin 

keskeiset toimintaedellytykset muuttuvat. Tällaisia tilanteita voivat olla yhtiön 

rakenteen muutokset tai muut uudelleenjärjestelyt, joka vaikuttavat yhtiöön tai sen 

kokoon, muuttunut omistusrakenne, muutokset lainsäädännössä tai 

työehtosopimuksissa tai toimitusjohtajan tai toimitusjohtajan sijaisen vaihdos. 

 

Mahdolliset väliaikaiset poikkeamat palkitsemispolitiikasta selostetaan Viking Linen 

vuosittaisessa palkitsemisraportissa. Jos poikkeama aiheuttaa palkitsemispolitiikan 

muutoksen, tulee uusi palkitsemispolitiikka esittää seuraavassa varsinaisessa 

yhtiökokouksessa. 

 

Hallituksen palkkioita koskevista poikkeamista päättää yhtiökokous. 
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