
44  Neste Oil Oyj      Vuosikertomus 2007

Neste Oil raportoi taloudellisesta kehityksestään Suomen 
lainsäädännön mukaisesti tilinpäätöstiedotteilla ja osavuosi-
katsauksilla, jotka julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Yhtiö 
otti käyttöön kansainvälisen IFRS-kirjanpitostandardin listau-
tuessaan keväällä 2005.

 Hallintoelimet

Yhtiön hallinto on jaettu yhtiökokouksen, hallintoneuvoston, 
hallituksen ja sen kahden valiokunnan sekä toimitusjohtajan 
kesken.

Neste Oilin johtoryhmä (NET) avustaa toimitusjohtajaa 
yhtiön johtamisessa sekä yhtiön strategisten ja operatiivisten 
tavoitteiden toteuttamisessa. Kullakin yhtiön toimialalla on 
myös oma johtoryhmänsä.

Koko yhtiötä koskevista keskeisistä asioista päättää 
toimitusjohtaja tai hallitus. Neste Oililla on yksi varsinaisessa 
yhtiökokouksessa nimitettävä tilintarkastaja.

 Yhtiökokous

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiö-
kokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa. Omistajat 
osallistuvat yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti tai edustajan 
välityksellä. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajat 
päättävät muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta; 
taseen osoittaman voiton käyttämisestä; vastuuvapauden 

myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ja toi-
mitusjohtajalle; hallintoneuvoston jäsenten, hallituksen jäsen-
ten ja tilintarkastajan valinnasta sekä näiden palkkioista.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen 
kesäkuun loppua. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä 
silloin, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun yhtiön 
tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähin-
tään kymmenesosa kaikista yhtiön osakkeista, sitä kirjallisesti 
vaativat tietyn asian käsittelemistä varten.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimi-
tetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja 
viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta. Kutsu julkaistaan 
vähintään kahdessa hallituksen määräämässä säännöllisesti 
ilmestyvässä sanomalehdessä tai toimitetaan muulla todis-
tettavalla tavalla. 

Vuonna 2007 yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 21.3. 
Kokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2006 tilinpää-
töksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, halli-
tukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2006. Yhtiökokous myös 
hyväksyi hallituksen ehdotuksen voitonjaosta, jonka mukaan 
vuodelta 2006 maksettiin osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. 
Osinkoon olivat oikeutettuja osakkeenomistajat, jotka oli mer-
kitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluette-
loon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2007.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ja hallintoneuvoston 
jäsenistä ja palkkioista sekä valitsi yhtiölle tilintarkastajan.

 

 Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallitus-
palkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle 
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan on valittava hallituksen 
puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman 
osakkeenomistajan edustajat.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus 
on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön 
kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsi-
naista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Mikäli 
osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, 
nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. 
Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-
osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perus-
teella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvo-
paperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä 
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), omistukset 
on laskettu yhteen, jos omistaja on ilmoittanut viimeistään 
lokakuun loppuun mennessä kirjallisesti yhtiön hallitukselle 
sitä vaativansa.

Hallinto ja johtaminen

Neste Oil Oyj on listattu Pohjoismaisessa 
Pörssissä Helsingissä. Yhtiön pääkonttori 
sijaitsee Espoossa. Yhtiö noudattaa hyvää 
hallintotapaa Suomen osakeyhtiölain, yhtiö-
järjestyksensä sekä Suomen listayhtiöiden 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevan 
Corporate Governance -suosituksen mukai-
sesti.

Hallinnointi Hallinnointiperiaatteet

Lisätietoja: www.nesteoil.fi /sijoittajat
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Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen 
puheenjohtaja, ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheen-
johtajan. Nimitysvaliokunta antaa ehdotuksensa yhtiön 
hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän 
helmikuun 1. päivänä.

Vuoden 2008 varsinaista yhtiökokousta valmistelevaan 
nimitysvaliokuntaan kuuluivat fi nanssineuvos Jarmo Väisänen 
Valtioneuvoston kansliasta, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarisen toimitusjohtaja Harri Sailas sekä Keskinäinen työ-
eläkevakuutusyhtiö Varman johtaja Risto Murto. Neste Oilin 
hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Timo Peltola toimi 
valiokunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitysvaliokunta teki 
ehdotuksensa hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan 
7.1.2008.

 Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston tehtävä on valvoa hallituksen ja toimitus-
johtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa ja antaa varsinaiselle 
yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä, toimintakerto-
muksesta ja tilintarkastuskertomuksesta.

Jäsenten valinta
Yhtiön hallintoneuvostossa tulee olla kuudesta kahteentoista 
jäsentä, jotka valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
mukaan lukien varsinaisessa yhtiökokouksessa vuoden 
toimikaudeksi, joka päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiö-
kokoukseen.

Lisäksi odotetaan, että Neste Oilin työntekijöitä edusta-
vat henkilöstöryhmät nimittävät enintään kolme henkilöstön 
edustajaa, joilla on oikeus osallistua hallintoneuvoston 
kokouksiin, mutta jotka eivät ole sen jäseniä.

Jäsenet
Hallintoneuvoston jäsenet, joiden toimikausi alkoi 21.3.2007 
ja päättyy vuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla pidettä-
vään varsinaiseen yhtiökokoukseen, ovat
Klaus Hellberg (puheenjohtaja), s. 1945
Markku Laukkanen (varapuheenjohtaja), s. 1950, 
kansanedustaja
Mikael Forss, s. 1954, johtaja, Kansaneläkelaitos
Heidi Hautala, s. 1955, kansanedustaja
Satu Lähteenmäki, s. 1956, professori, Turun kauppa-
korkeakoulu
Marjo Matikainen-Kallström, s. 1965, kansanedustaja
Markus Mustajärvi, s. 1963, kansanedustaja
Jutta Urpilainen, s. 1975, kansanedustaja

Hallintoneuvoston jäsenet eivät omistaneet yhtään Neste 
Oilin osaketta vuoden 2007 lopussa. He eivät ole Neste Oilin 
kannustin- tai eläkejärjestelmien piirissä. 

Hallintoneuvoston palkkiot 
euroa/kk

 2007  2006

Puheenjohtaja  1 000 1 000  

Varapuheenjohtaja  600  600

Jäsenet  500  500

Kokouspalkkiot/kokous 200 200

Kokoukset
Hallintoneuvosto kokoontuu niin usein kuin on tarpeen. 
Kutsuja on puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä 
varapuheenjohtaja. Hallintoneuvosto tekee suunnitelman 
varsinaisten kokoustensa aikataulusta. Kokoukset pidetään 
yhtiön pääkonttorissa tai muussa kutsussa mainitussa 
paikassa. Puheenjohtajan suostumuksella kokous voidaan 
pitää myös puhelinkokouksena. Hallintoneuvoston valitsema 
sihteeri pitää kokouksesta pöytäkirjaa.

Vuonna 2007 hallintoneuvosto kokoontui viisi kertaa, 
ja keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 75.

 Hallitus

Hallitus vastaa Neste Oil -konsernin hallinnosta ja toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä sovellettavan lainsäädännön 
ja määräysten, yhtiöjärjestyksen sekä yhtiökokouksen ja 
hallintoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti. Lisäksi halli-
tus vastaa Neste Oilin strategiasta sekä liiketoiminnan ohjaa-
misesta ja valvonnasta.

Hallitus päättää yhtiön keskeisistä toimintaperiaatteista, 
vahvistaa yhtiön vuosittaisen toimintasuunnitelman, hyväksyy 
tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset, päättää merkittävistä 
investoinneista ja omaisuuden myynneistä, vahvistaa yhtiön 
arvot ja toimintaperiaatteet ja seuraa niiden toteutumista, 
nimittää toimitusjohtajan ja hänen välittömät alaisensa sekä 
päättää heidän palkitsemisestaan, vahvistaa johtoryhmän 
ja konsernin ylimmän organisaatio- ja toimintarakenteen 
sekä määrittelee yhtiön osinkopolitiikan, jonka perusteella 
osinkoehdotus annetaan yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Hallituksen tehtävät ja vastuut määritellään yksityis-
kohtaisesti hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä, 
jonka pääsisältö on luettavissa yhtiön internetsivuilla. 

Jäsenten valinta
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä 
kahdeksaan jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiö-
kokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavaan 
varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallitukseen ei voida valita 
68 vuotta täyttäneitä. 

Hallituksen jäsen voidaan katsoa riippumattomaksi 
vain, jos hänellä ei ole muuta merkittävää suhdetta yhtiöön 

Hallinnointi Hallinnointiperiaatteet
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kuin hallituksen jäsenyys eikä hän ole riippuvainen yhtiön 
merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten tulee toimia yhtiön ja sen tytär-
yhtiöiden kanssa ns. arm’s length -periaatteella sekä tiedot-
taa mahdollisista eturistiriitatilanteista. Hallituksen jäsenet 
eivät ole mukana yhtiön kannustin- tai eläkejärjestelmissä.

Hallituksen jäsenet valittiin 21.3.2007 pidetyssä yhtiö-
kokouksessa. Hallituksessa on kahdeksan jäsentä, jotka 
ovat kaikki riippumattomia lukuun ottamatta Pekka Timosta, 
joka edustaa enemmistöomistajaa. 

Hallituksen toiminta
Hallitus kokoontuu niin usein kuin tarve vaatii. Sillä tulee vuo-
sittain olla 6–8 säännöllistä kokousta, joiden ajankohdat on 
etukäteen määritelty. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja tai 
hänen ollessa estyneenä hallituksen varapuheenjohtaja kut-
suu hallituksen koolle sen jäsenen tai toimitusjohtajan pyyn-
nöstä tai mikäli hallituksen puheenjohtaja itse katsoo sen 
tarpeelliseksi. Kokous on päätösvaltainen, jos siihen osallistuu 
yli puolet jäsenistä. Hallitus laatii itselleen toimintasuunnitel-
man varsinaisten yhtiökokousten väliseksi ajanjaksoksi. Suun-
nitelma sisältää muun ohessa kokousaikataulun ja kussakin 
kokouksessa käsiteltävät tärkeimmät asiat.

Hallituksen tulee vuosittain arvioida toimintansa tehok-
kuutta. Arviointi käsitellään hallituksessa viimeistään tilikauden 
päättymisen jälkeen. Vuonna 2007 hallitus kokoontui kahdek-
san kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli kes-
kimäärin 100.

Hallituksen valiokunnat
Hallitus on muodostanut keskuudestaan tarkastusvalio-
kunnan sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan, joissa 
kummassakin on neljä jäsentä. Valiokuntien kokoukset ovat 
päätösvaltaisia, jos niihin osallistuu enemmän kuin kaksi valio-
kunnan jäsentä, puheenjohtaja mukaan lukien. Valiokuntien 
jäsenet valitaan hallituksen jäsenten keskuudesta vuoden 
toimikaudeksi.

Hallitus on hyväksynyt kummallekin valiokunnalle työjär-
jestyksen, jossa määritellään tehtävät ja vastuut. Valiokunnan 
puheenjohtaja määrittää jäsenten kanssa kokousten määrän 

ja aikataulun. Valiokuntakokouksia on aina vähintään kaksi 
vuodessa.

Kumpikin valiokunta raportoi säännöllisesti kokouk-
sistaan hallitukselle ja toimittaa sille kokouspöytäkirjansa. 
Raportti sisältää vähintään yhteenvedon valiokunnalle osoi-
tetuista tehtävistä ja niiden hoitamisesta. Valiokunnat tekevät 
vuosittain toiminnastaan itsearviointiraportin hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunta valvoo yhtiön taloutta, taloudellista rapor-
tointia, riskienhallintaa sekä sisäistä tarkastusta. Se myös 
avustaa hallitusta yhtiön taloudellisen tilanteen seurannassa 
ja yhtiön taloudellisen raportoinnin valvonnassa sekä sisäisen 
valvonnan arvioinnissa. Lisäksi valiokunta valmistelee tilintar-
kastajan valintapäätöksen, ylläpitää yhteyksiä tilintarkastajaan 
ja tarkastaa kaikki tilintarkastajan yhtiötä tai sen tytäryhtiötä 
koskevat keskeiset raportit sekä arvioi, miten yhtiö noudattaa 
lakeja ja määräyksiä.

Tarkastusvaliokunta koostuu työjärjestyksensä mukai-
sesti vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka ovat 
riippumattomia yhtiöstä ja sen tytäryhtiöistä ja joilla on riittävät 
tiedot kirjanpitokäytännöistä ja taloudellisten raporttien val-
mistelusta sekä muu hallituksen määrittelemä pätevyys.

Tarkastusvaliokunnalla on tarpeen mukaan lupa käyttää 
ulkopuolisia konsultteja tai asiantuntijoita.

Vuonna 2007 tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Nina 
Linander (puheenjohtaja), Antti Tanskanen, Pekka Timonen 
ja Maarit Toivanen-Koivisto sekä Kari Jordan, jonka jäsenyys 
hallituksessa ja tarkastusvaliokunnassa päättyi 21.3.2007. 
Valiokunta kokoontui viisi kertaa. Keskimääräinen osallistumis-
prosentti kokouksiin oli 90.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee tärkeimmät 
toimivan johdon nimitysasiat sekä tekee hallitukselle ehdotuk-
set avainhenkilöiden palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä. 
Käytännössä valiokunta valmistelee hallitukselle ehdotukset 
toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten nimityksistä sekä 
heidän toimi- ja työsuhteidensa ehdoista samoin kuin valvoo 
ja arvioi heidän suorituksiaan. Henkilöstö- ja palkitsemis-

Hallinnointi Hallinnointiperiaatteet

Hallitus 31.12.2007
       
Nimi Syntymä- Hallituk- Asema Riippu- Henkilöstö- Tarkastus-          Osallistuminen
  vuosi sessa  maton ja palkitsemis- valiokunta              kokouksiin
   vuodesta   valiokunta  Hallitus  Valiokunnat

Timo Peltola 1946 2005 Puheenjohtaja  Puheenjohtaja  8/8 4/4

Mikael von Frenckell 1947 2005 Varapuheenjohtaja    8/8 4/4

Michiel A. M. Boersma * 1947 2007 Jäsen    7/7 3/3

Ainomaija Haarla 1953 2005 Jäsen    8/8 4/4

Nina Linander 1959 2005 Jäsen   Puheenjohtaja 8/8 5/5

Antti Tanskanen * 1946 2007 Jäsen    7/7 2/4

Pekka Timonen 1960 2005 Jäsen    8/8 5/5

Maarit Toivanen-Koivisto 1954 2005 Jäsen    8/8 5/5

* Hallituksen jäseniä alkaen 21.3.2007, jolloin Kari Jordanin ja Juha Laaksosen jäsenyydet Neste Oilin hallituksessa päättyivät.
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     Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot
euroa 

 2007    2006 
 Palkat ja  Suoritukseen Yhteensä Yhteensä
 luontois- perustuvat 
 edut  bonukset

Toimitusjohtaja  588 441 185 713 774 154 719 743

Muut jäsenet 1 470 710 385 499 1 856 209 1 669 880

valiokunta koostuu hallituksen puheenjohtajasta ja vähintään 
kahdesta muusta yhtiön johtoon kuulumattomasta hallituksen 
jäsenestä.

Vuonna 2007 henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan 
kuuluivat Timo Peltola (puheenjohtaja), Michiel A.M. Boersma, 
Mikael von Frenckell, Ainomaija Haarla ja Juha Laaksonen, 
jonka jäsenyys hallituksessa sekä henkilöstö- ja palkitsemis-
valiokunnassa päättyi 21.3.2007. Valiokunta kokoontui neljä ker-
taa. Keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

 Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja johtaa yhtiön liiketoimintaa osakeyhtiölain 
sekä yhtiön hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 
Hallitus myös nimittää toimitusjohtajan. 

Hallitus arvioi toimitusjohtajan suoritusta vuosittain ja 
päättää hänen palkastaan henkilöstö- ja palkitsemisvalio-
kunnan esityksen pohjalta.

Hallinnointi Hallinnointiperiaatteet

Hallituksen osakeomistukset ja palkkiot 31.12.2007
     

Nimi  Osakeomistukset 31.12.   Vuosipalkkiot euroa

  2007  2006  Muutos, kpl 2007  2006

Timo Peltola 1 250  1 250  –  55 000  55 000

Mikael von Frenckell  100 000     100 000 –  42 000  42 000

Michiel A. M. Boersma –   –  – 30 000

Ainomaija Haarla 1 700  1 500 + 200 30 000  30 000

Nina Linander 1 100  1 100  –  30 000  30 000

Antti Tanskanen  –  –  – 30 000

Pekka Timonen –  –  – 30 000  30 000

Maarit Toivanen-Koivisto 2 500  2 500 – 30 000  30 000

Osakeomistuksesta kertova tieto käsittää suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta omistetut sekä edunvalvonnassa olevien omistamat Neste Oilin osakkeet.
500 euron kokouspalkkio maksetaan jokaisesta kokouksesta sekä hallituksen valiokuntien kokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu. Kokouspalkkio maksetaan 
kaksinkertaisena ulkomailla asuville.
Säännöllisesti päivitettävät tiedot www.nesteoil.fi /sijoittajat 

     Johtoryhmän omistukset ja osakepalkkiot 31.12.2007

Nimi Syntymä- Asema Johto-           Osakeomistukset 31.12.                   Osakeoikeudet päättyneestä 
 vuosi  ryhmässä Osakkeita  Muutos,              osakepalkkiojärjestelmästä   
   vuodesta  2007  2006 kpl  2007    2006 Yhteensä *

Risto Rinne  1949 Toimitusjohtaja 2004 137  137 – 39 125 21 481 78 151

Jarmo Honkamaa  1956 Varatoimitusjohtaja 2004 5 937 5 937 – 15 844 8 573 32 661

Jorma Haavisto 1954 Toimialajohtaja 2007  –  – – 6 222 3 973 15 829

Kimmo Rahkamo 1962 Toimialajohtaja 2004 4 000 4 000 – 9 956 5 038 20 245

Sakari Toivola 1953 Toimialajohtaja 2007 – – – – – –

Risto Näsi 1957 Toimialajohtaja 2004 – – – 9 691 5 638 22 788

Hannele Jakosuo-Jansson 1966 Henkilöstöjohtaja 2006 – – – 6 228 1 069 7 297

Osmo Kammonen  1959 Viestintäjohtaja 2004 500 500 – 12 998 2 677 15 675

Juha-Pekka Kekäläinen  1962 Kehitysjohtaja 2004 900 900 – 9 103 4 213 17 837

Petri Pentti  1962 Talous- ja rahoitus- 2004 500 500 – 14 536 3 119 17 655
  johtaja

Osakeomistuksesta kertova tieto käsittää suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta omistetut sekä edunvalvonnassa olevien omistamat Neste Oilin osakkeet.
* Yhteensä-sarake kertoo johdon pitkän aikavälin suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän vuosina 2002, 2003, 2004, 2005 ja 2006 alkaneissa osakeohjelmissa jaettavaksi 
vahvistettujen osakkeiden lukumäärän. Jaettavien osakkeiden nettomäärä on arviolta 40–50 % tässä ilmoitetusta määrästä verojen ja muiden lakisääteisten pidätysten jälkeen. 
2002 alkaneen ohjelman osakkeet jaetaan keväällä 2008, 2003 alkaneen ohjelman keväällä 2009 sekä 2004, 2005 ja 2006 alkaneiden ohjelmien osakkeet keväällä 2010.
Säännöllisesti päivitettävät tiedot löytyvät osoitteesta www.nesteoil.fi /sijoittajat 

     Toimitusjohtajan ja johtoryhmän osakepalkkiot 
vuosien 2007–2009 ansaintajaksolla kpl  

Toimitusjohtaja  40 000

Muut jäsenet  109 000

Yhteensä 149 000

Uusi pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä alkoi vuonna 2007, jolloin myönnettiin 
taulukon mukaiset enimmäismäärät vuosien 2007–2009 ansaintajaksolle. Osakkeiden 
kappalemäärät ovat enimmäispalkkioita, jotka maksetaan täysimääräisinä, jos 
enimmäistavoitteet saavutetaan.
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Toimitusjohtaja voi saada kuukausipalkan ja luontois-
etujen lisäksi vuosittaisen, suoritukseen perustuvan bonus-
palkkion (kts. Kannustinjärjestelmät). Jos yhtiö irtisanoo 
toimitusjohtajan, hän on oikeutettu 24 kuukauden palkkaa 
vastaavaan erorahaan. Toimitusjohtajan eläkeikä on 60 vuotta 
ja eläkkeen määrä 66 % eläkepalkasta. 

 Konsernin johtoryhmä (NET)

Neste Oilin johtoryhmä (Neste Oil Executive Team, NET) 
avustaa toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa sekä yhtiön stra-
tegisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisessa. Johto-
ryhmän jäsenet nimittää hallitus. Nyt johtoryhmään kuuluvat 
toimitusjohtaja, viisi toimialajohtajaa, henkilöstö-, viestintä- ja 
kehitysjohtajat sekä talous- ja rahoitusjohtaja.

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, keskimäärin ker-
ran kuussa.

Johtoryhmän jäsenille maksetaan peruspalkka, minkä 
lisäksi he voivat saada vuosittaisen, suoritukseen perus-
tuvan bonuspalkkion. Lisäksi he ovat oikeutettuja muihin 
luontoisetuihin. Heidän tyypillinen irtisanomisaikansa on 
kuusi kuukautta. Monet johtoryhmän jäsenet ovat solmineet 
työsopimuksen, jossa määrätään kiinteä kuuden tai tietyissä 
tilanteissa 12 kuukauden palkan suuruinen eroraha.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 60–62 vuotta.

 Kannustinjärjestelmät

Hallitus päättää yhtiön johdon ja avainhenkilöiden palkitsemi-
sesta ja kannustimista hallituksen henkilöstö- ja palkitsemis-
valiokunnan esityksestä.

Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot 
Yhtiö voi maksaa johdolle ja muulle henkilöstölle vuosittain 
lyhyen aikavälin kannustinpalkkioita palkan ja luontoisetujen 
ohella. Lyhyen aikavälin kannustinpalkkioiden määräytymis-
peruste on henkilökohtaisesti määriteltyjen tavoitteiden 
saavuttaminen sekä yhtiön taloudellinen kehitys ja yhtiön 
tavoitteiden saavuttaminen. Ylimmän johdon bonuspalkkio 
voi enimmillään olla 40 % vuosipalkasta.

Vuonna 2007 yhtiö maksoi henkilöstölle edellisvuoden 
suorituksen perusteella bonuspalkkiota keskimäärin 7,2 % 
henkilön vuosipalkasta.

Vuoden 2006 aikana yhtiössä kehitettiin uusi suoritus-
kulttuuria tukeva lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä, joka 
otettiin käyttöön vuoden 2007 alussa. 

Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä 
Neste Oililla on ylimmälle johdolle ja muille avainhenkilöille 
pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä. Kannustinjärjestel-
män tavoite on edelleen vahvistaa siihen osallistuvien sitou-
tumista yhtiöön sekä yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja 
johdon avainhenkilöiden etuja yhtiön arvon kasvattamiseksi.

Hallitus perusti vuonna 2006 uuden järjestelmän, joka 
alkoi vuoden 2007 alusta. Järjestelmän piiriin kuuluu noin 
50 avainhenkilöä. Järjestelmässä on kaksi kolmen vuoden 
ansaintajaksoa, jotka alkavat 2007 ja 2010. Palkkiot maksetaan 
2010 ja 2013 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Jos 
enimmäistavoitteet saavutetaan ensimmäiseltä ansainta-
jaksolta, avainhenkilöiden palkkio vastaa yhteensä enintään 
yhtiön 360 000 osakkeen arvoa. Toimitusjohtajan enimmäis-
palkkio ensimmäiseltä ansaintajaksolta vastaa yhtiön 40 000 
osakkeen arvoa. 

Palkkio kolmen vuoden ansaintajaksolta voi olla enintään 
henkilön yhteenlaskettu kiinteä bruttovuosipalkka kolmelta 
vuodelta. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheu-
tuvat verot ja veronluontoiset maksut. 

Kannustinjärjestelmän maksuperusteena on Neste Oilin 
vertailukelpoisen liikevoiton kehitys ja yhtiön osakkeen koko-
naistuoton kehitys verrattuna öljyteollisuuden kansainväliseen 
osakeindeksiin (FTSE Global Energy Total Return Index).

Järjestelmään liittyy kielto luovuttaa osakkeita yhden 
vuoden kuluessa ansaintajakson päättymisestä. Siten jär-
jestelmän kesto on kummallakin jaksolla neljä vuotta, minkä 
jälkeen yhtiön johtoryhmän jäsenten on omistettava yhtiön 
osakkeita bruttovuosipalkkansa arvosta. Tämä omistusvel-
voite koskee osakepalkkiojärjestelmästä saatavia osakkeita 
ja on voimassa ylimmän johdon työ- tai toimisuhteen ajan. 

 Neste Oilin henkilöstörahasto

Neste Oilin henkilöstörahasto perustettiin keväällä 2005, ja 
siihen kuuluu konsernin suomalainen henkilöstö. Konsernin 
osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluvat henkilöt 
eivät voi olla rahaston jäseniä. Yhtiön hallitus määrittelee vuo-
sittain rahastoon maksettavan voittopalkkioerän määräytymis-
perusteet.

Henkilöstörahaston jäseniä ovat sekä vakituisessa että 
määräaikaisessa työsuhteessa olevat konsernin työntekijät. 
Rahaston jäsenyys alkaa sitä kuukautta seuraavana kuukau-
tena, jolloin työntekijän työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti 
kuusi kuukautta. Rahaston jäsenyys päättyy, kun jäsen on 
saanut osuutensa rahastosta täysimääräisenä.

Neste Oilin vuonna 2007 rahastoon maksama voitto-
palkkioerä vuodelta 2006 oli 3 757 942 euroa. Konsernin 
rahastoon maksamat voittopalkkioerät jaetaan rahaston 
jäsenille tasasuuruisina. Rahasto-osuudet on jaettu sidottuun 
osaan ja nostettavissa olevaan osaan. Kun työntekijä on ollut 
rahaston jäsen viisi vuotta, hän voi vuosittain siirtää sidotusta 
osasta nostettavaksi enintään 15 % pääomasta. Nostettavissa 
oleva osa määritellään vuosittain ja maksetaan jäsenille, jotka 
haluavat käyttää nosto-oikeuttaan. Jokainen voi valita, halu-
aako nostettavissa olevan osan käteisenä vai henkilöstöra-
haston hankkimina yhtiön osakkeina.

Hallinnointi Hallinnointiperiaatteet
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 Eläkejärjestelyt

Neste Oil -konserniin kuuluvat työnantajat ovat järjestäneet 
työntekijän eläkelain (TYEL) mukaisen eläketurvan Neste Oil 
Eläkesäätiössä. Merimiehet on vakuutettu lakisääteisen 
eläketurvan osalta merimieseläkelain mukaisesti Merimies-
eläkekassassa. Lakisääteiselle eläkkeelle voi jäädä 63–68-
vuotiaana. 

Lakisääteisen eläketurvan lisäksi Neste Oil Eläkesääti-
össä on järjestetty lisäeläketurvaa ennen vuotta 1994 palve-
lukseen tulleille. Merkittävin lisäeläke-etu on mahdollisuus 
jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana, mikä koskee naisia ja alen-
netun eläkeiän valinneita miehiä. Lisäturva takaa vähintään 
66 %:n eläkkeen täysien palvelusvuosien jälkeen yhdessä 
lakisääteisen eläkkeen kanssa. 

 Tilintarkastaja

Osakkeenomistajat valitsevat vuosittain varsinaisessa 
yhtiökokouksessa yhtiölle tilintarkastajan, jonka tulee olla 
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilin-
tarkastajan toimikausi loppuu ensimmäisen vaalia seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä.

Vuonna 2007 Neste Oilin tilintarkastajaksi valittiin 
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy vastuullisena tilintarkastajana 
Anna-Maija Simola, KHT. 

     Tilintarkastajan palkkiot 
1 000 euroa

 2007 2006

Tilintarkastuspalkkiot  560 578

Muut  75 152

Yhteensä  635 730

 Sisäinen tarkastus

Neste Oilin sisäinen tarkastus on itsenäinen toiminto, jonka 
tehtävänä on tuoda lisäarvoa yhtiölle ja parantaa sen toi-
mintoja. Sisäinen tarkastus auttaa organisaatiota arvioimaan 
ja parantamaan riskienhallinnan, taloudellisen valvonnan ja 
hallinnoinnin prosesseja. Työn perustana ovat kansainväliset 
sisäisen tarkastuksen ammattistandardit ja eettiset säännöt, 
jotka on julkaissut The Institute of Internal Auditors.

Sisäinen tarkastus raportoi hallituksen tarkastusvaliokun-
nalle. Hallinnollisesti se raportoi toimitusjohtajalle. Sisäisellä 
tarkastuksella ei ole esikuntatoimintona suoraa käskyvaltaa 

tarkastamiensa toimintojen suhteen. Sisäisen tarkastuksen 
toimenkuva, valtuudet ja vastuut on virallisesti määritelty toi-
mintaohjeessa. Toimintaohjeen ja vuotuisen toimintasuunni-
telman hyväksyy hallituksen tarkastusvaliokunta. 

 Sisäpiirisäännöt

Neste Oil noudattaa Helsingin Pörssin Sisäpiiriohjetta. Lisäksi 
yhtiö on hyväksynyt konsernille oman sisäpiiriohjeen, joka 
joiltain osin asettaa vielä tiukempia vaatimuksia sisäpiiritiedon 
käsittelylle. Esimerkiksi ns. suljetun ikkunan pituus ylittää 
Helsingin Pörssin Sisäpiiriohjeen vähimmäisvaatimukset.

Yhtiön omaa sisäpiiriohjetta päivitetään säännöllisesti, ja 
se on Neste Oil -konsernin koko henkilöstön saatavilla. Yhtiö 
järjestää sisäpiiriohjeisiin liittyvää koulutusta henkilöstölleen 
ja edellyttää henkilöstön noudattavan yhtiön omaa sisäpiiri-
ohjetta. Yhtiö valvoo sisäpiiritietojen noudattamista tarkas-
tuttamalla ilmoitetut tiedot vuosittain sisäpiiriläisillä. Sisäpiiri-
asioiden koordinointi ja valvonta ovat yhtiön lakiasiainjohtajan 
vastuualuetta. Kunkin toiminnon tai yksikön johtaja vastaa 
oman organisaationsa sisäpiiriasioiden valvonnasta.

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja, 
päävastuullinen tilintarkastaja, johtoryhmän jäsenet ja johto-
ryhmän sihteeri ovat yhtiön ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä. 
Ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten omistukset yhtiön arvo-
papereissa ilmoitetaan julkiseen sisäpiirirekisteriin, joka on 
nähtävillä yhtiön verkkosivuilla. Sitä ylläpidetään Suomen 
Arvopaperikeskus Oy:ssä, jonka osoite on PL 1110, 00101 
Helsinki ja käyntiosoite Urho Kekkosen katu 5 C, Helsinki, 
puhelin 020 770 6000, faksi 020 770 6658 ja sähköposti: 
info@ncsd.eu, www.ncsd.eu. 

Lisäksi yhtiö on määritellyt yhtiön pysyviksi yrityskohtai-
siksi sisäpiiriläisiksi eräitä muita yhtiön johtohenkilöitä sekä 
yhtiön taloudesta, taloudellisesta raportoinnista ja viestin-
nästä vastaavia, jotka asemansa tai tehtäviensä takia saavat 
säännöllisesti sisäpiiritietoa.

Pysyvä sisäpiiriläinen ei saa käydä kauppaa yhtiön 
arvopapereilla raportoitavan vuosineljänneksen tai tilikauden 
päättymispäivän ja sitä koskevan osavuosikatsauksen tai 
tilinpäätöstiedotteen julkistamisen välisenä ajanjaksona, 
kuitenkin aina vähintään 28 vuorokauden aikana ennen 
osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista 
(ns. suljettu ikkuna). Osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedot-
teen julkaisupäivät ovat yhtiön internetsivuilla taloudellisessa 
kalenterissa. 

Hankekohtaisiksi sisäpiiriläisiksi katsotaan henkilöt, jotka 
osallistuvat sisäpiiritietoja käsittelevien hankkeiden, kuten 
merkittävien yritysjärjestelyjen, suunnitteluun ja valmisteluun. 
Heidät nimetään yhtiön lakiasiainosaston ylläpitämään erilli-
seen hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin. 




