
PALKITSEMISRAPORTTI 2021
Orthex Oyj (”Orthex” tai ”yhtiö”) on suomalainen, Nasdaq Helsinki Oy:ssä 

29.3.2021 alkaen listattu julkinen osakeyhtiö. Tämä on yhtiön ensimmäinen 

palkitsemisraportti ja siinä kuvataan hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan 

palkitsemista tilikaudella 2021. Lisäksi siinä kuvataan yhtiön taloudellista 

kehitystä viimeisen viiden vuoden aikana verrattuna hallituksen jäsenten ja 

toimitusjohtajan palkitsemisen kehitykseen. Yhtiön hallitus on hyväksynyt 

tämän palkitsemisraportin ja se esitetään osakkeenomistajille 6.4.2022 

pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajien päätös 

raportista on neuvoa-antava..

Johdanto

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaa ei ole vielä esitetty yhtiökokouk-

selle, joten yhtiöllä ei ollut voimassa olevaa palkitsemispolitiikkaa tilikau-

della 2021. Näin ollen tässä palkitsemisraportissa ei ole kuvausta politiikan 

toimeenpanosta, mutta se noudattaa muilta osin soveltuvaa lakimääräistä 

sääntelyä ja listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Yhtiön ensimmäinen 

toimielinten palkitsemispolitiikka esitetään 6.4.2022 pidettävälle varsinaiselle 

yhtiökokoukselle. 

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan toteutunut palkitseminen vuonna 

2021 noudattaa Orthexin palkitsemisen periaatteita. 

Orthexin palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä 

ja tukea yhtiön strategian toteuttamista. Palkitsemisjärjestelmien tavoitteena 

on myös sitouttaa avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työhön henkilökohtaisten 

ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Toimiva ja kilpailukykyinen palkitseminen on olennainen väline kyvykkään 

johdon palkkaamiseksi yhtiöön, mikä puolestaan edistää yhtiön taloudellista 

menestystä ja hyvän hallinnoinnin toteuttamista. Palkitseminen tukee yhtiön 

strategian toteutumista sekä pitkän aikavälin tuloksellisuutta ja edistää 

yhtiön kilpailukykyä. 

Konsernin taloudellisen tuloksen  
ja palkitsemisen kehitys

Toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisen kehitys korreloi yhtiön suorituksen 

kanssa alla kuvatun mukaisesti. Lyhyen aikavälin kannustinohjelman vuoden 

2021 suoritustavoitteiden toteutuminen ja tämän perusteella vuonna 2022 

maksuun tuleva palkkio käy ilmi palkitsemisraportin lopussa olevasta 

taulukosta.

Kokonaispalkitseminen ja taloudellinen kehitys viimeisten viiden vuoden aikana

EUR tuhatta 2021 2020 2019 2018, FAS 2017, FAS
Liikevaihto 88 694 75 865 66 427 62 490 61 453

Oikaistu EBITA 10 964 12 933 7 593 5 227 5 602

Hallitus1) 126 71 58 41 46

Toimitusjohtaja1) 478 367 302 259 288

Henkilöstön keskimääräinen palkitseminen2) 58 55 53 51 51
1) Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemista tarkistettiin yhtiön listautumisen yhteydessä maaliskuussa 2021. 
2) Henkilöstön keskimääräinen palkitseminen on henkilöstön kokonaispalkitseminen jaettuna henkilöstön keskimääräisellä lukumäärällä vuoden aikana, ilman sivukuluja.
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Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Hallitus 

valmisteli hallituksen jäsenten palkitsemista koskevan ehdotuksen vuoden 

2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotuksen hallituksen jäsenten palkit-

semisesta vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle on valmistellut yhtiön 

osakkeenomistajien nimitystoimikunta.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuonna 2021 hallituksen puheenjoh-

tajalle maksettiin ajanjaksolla 1.–31.3. palkkiota 2 500 euroa kuukaudessa ja 

kullekin hallituksen jäsenelle 1 700 euroa kuukaudessa. 1.4. alkaen hallituksen 

puheenjohtajalle maksettiin palkkiota 4 000 euroa kuukaudessa ja kullekin 

hallituksen muulle jäsenelle 2 000 euroa kuukaudessa.

Hallituksen palkkiot maksetaan kuukausittain rahana. Hallituksen kokouksista 

ei makseta kokouspalkkioita. Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioihin ei liity 

eläkemaksuja, eivätkä hallituksen jäsenet ole Orthexin kannustinjärjestelmien 

piirissä. 

Hallituksen puheenjohtajan Sanna Suvanto-Harsaaen konsulttiyhtiölle 

RaKaAs ApS:lle on helmikuussa 2021 maksettu kertaluonteinen 25 tuhannen 

euron suuruinen konsultointipalkkio yhtiön listautumiseen liittyen.

Hallituksen jäsenille kokouksista aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset 

korvattiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Hallituksen jäsenille vuonna 2021 maksetut palkkiot käyvät ilmi alla olevasta 

taulukosta. Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet muita taloudellisia etuuksia.

Hallituksen palkitseminen 2021

EUR Yhteensä
Sanna Suvanto-Harsaae 41 100

Satu Huber 23 100

Ari Jokelainen 19 700

Juuso Kivinen 25 500

Jens-Peter Poulsen1) 10 000

Thomas Sandvall2) 3 400

Matti Virtanen2) 3 400

Yhteensä 126 200
1) Hallituksen jäsen 1.8.2021 alkaen
2) Hallituksen jäsen 28.2.2021 saakka

Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta. Toimitusjohtajan palkit-

seminen koostuu kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen ja muuttuvasta 

lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta. Orthexilla ei vuonna 2021 ollut pitkän 

aikavälin osakepohjaisia tai muita kannustinjärjestelmiä. Toimitusjohtajan 

palkitsemisen tavoitteena on ohjata yhtiön strategisten tavoitteiden toteut-

tamista ja sitä kautta edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menes-

tystä, kilpailukykyä ja omistaja-arvon suotuisaa kehitystä. Toimitusjohtajan 

merkittävä osakeomistus (11,5 %) yhtiössä vahvistaa toimitusjohtajan ja 

osakkeenomistajien etujen yhteneväisyyttä.

Orthexin muuttuvan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän mukaisesti 

toimitusjohtajalle voidaan myöntää vuosittain suoriteperusteisia rahana 

maksettavia kannustinpalkkioita hänen kiinteän vuosipalkkansa lisäksi. Kan-

nustinjärjestelmän tavoitteena on kannustaa toimitusjohtajaa sitoutumaan 

yhtiöön ja motivoida häntä parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Lisäksi 

kannustinjärjestelmän tarkoituksena on kannustaa toimitusjohtajaa työsken-

telemään tavalla, joka tukee Orthexin strategiaa, kasvua ja kilpailukykyä.

Vuosittain alkavien lyhyen aikavälin kannustinohjelmien mukaiset kannustin-

palkkiot ovat harkinnanvaraisia ja sidottu Orthexin liiketoiminnan tulokseen 

sekä relevanttien suorituskyvyn mittareiden ja/tai yksilöllisten suoritusta-

voitteiden saavuttamiseen. Yhtiön hallitus määrittää ja hyväksyy vuosittain 

etukäteen kannustinjärjestelmän ehdot ja tavoitteet, mukaan lukien suori-

tuskyvyn mittarit ja painoarvot. Vuonna 2021 toimitusjohtajan kannustinjär-
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jestelmän mittarit ja painoarvot olivat seuraavat: tuloksentekokyky 60 %, 

liikevaihto 25 %, vastuullisuus 15 %. Tilikauden 2021 aikana toimitusjohtajan 

kannustinpalkkion enimmäismäärä vastasi 7 kuukauden bruttoperuspalkkaa. 

Toimitusjohtajalla on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen. Toimitusjohtajan 

eläke ja eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain perusteella. Toimitusjohta-

jalla ei ole yhtiön kustantamaa lisäeläkevakuutusta.

Toimitusjohtajalle vuonna 2021 maksetut palkat, palkkiot ja luontoisetuudet 

käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Vuonna 2021 maksettu kannustinpalkkio 

perustuu vuoden 2020 lyhyen aikavälin kannustinohjelmaan.

Toimitusjohtajalle maksettu palkitseminen 2021

EUR  2021
Kiinteä peruspalkka ja puhelinetu 401 660

Kannustinpalkkiot 76 000

Muut taloudelliset etuudet -

Yhteensä 477 660 

Kiinteän palkitsemisen osuus kokonaispalkitsemisesta 84 %

Muuttuvan palkitsemisen osuus kokonaispalkitsemisesta 16 %

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkion toteutunut ansainta 

vuonna 2021 oli 43 prosenttia lyhyen aikavälin kannustinpalkkion vuosittai-

sesta enimmäismäärästä. Vuoden 2021 suoritukseen perustuva kannustin-

palkkio maksetaan huhtikuussa vuonna 2022.

Toimitusjohtajalle vuoden 2021 perusteella erääntyvä, vielä 
maksamatta oleva palkitseminen

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä EUR
Lyhyen aikavälin kannustinohjelman 2021 suoritustavoitteiden 
saavuttamisen perusteella erääntyvä palkitseminen

101 489
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