
Kannamme 
vastuumme myös 
epävakaampina 
aikoina.
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Toteutamme parhaita käytäntöjä ja edis-
tämme tuloksellista johtamista. Noudatamme 
työssämme lakeja, säädöksiä sekä oman 
johtamisjärjestelmämme periaatteita. 
Sitoudumme hyvään hallintotapaan ja 
vastuullisuuteen kaikessa toiminnas samme 
ympäri maailmaa. 

Hallinnointi & osakkeet 
ja osakkeenomistajat

Hallinnointiperiaatteet 54
Hallitus 60
Johtoryhmä 62
Osakkeet ja osakkeenomistajat 64
Riskienhallinta 66

Tulos/osake, osinko* ja efektiivinen  
osinkotuotto
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Tulos/osake
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%

Osinkoina jaetaan vähintään kolmannes  
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Varsinaisessa yhtiökokouksessa osak-
keenomistajat päättävät muun muassa 

tilinpäätöksen vahvistamisesta
taseen osoittaman voiton käyttämisestä
vastuuvapauden myöntämisestä hal-
lintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle
hallintoneuvoston jäsenten, hallituksen 
jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta sekä 
näiden palkkioista. 

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosit-
tain ennen kesäkuun loppua. Ylimääräinen 
yhtiökokous on pidettävä silloin, kun hallitus 
katsoo siihen olevan aihetta tai kun yhtiön 

tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on 
yhteensä vähintään kymmenesosa kaikista 
yhtiön osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat 
tietyn asian käsittelemistä varten. 

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiöko-
koukseen toimitetaan osakkeenomistajille 
aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 
17 päivää ennen yhtiökokousta. Kutsu 
julkaistaan vähintään kahdessa hallituksen 
määräämässä säännöllisesti ilmestyvässä 
sanomalehdessä tai toimitetaan muulla 
todistettavalla tavalla.

Vuonna 2008 

Yhtiökokous pidettiin perjantaina 14.3. 
Kokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuo-

Noudatamme 
vastuullisuuden 
periaatteita ja hyvää 
hallintotapaa.

Neste Oil Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 
Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yhtiö noudattaa hyvää 
hallintotapaa muun muassa Suomen osakeyhtiölain ja oman 
yhtiöjärjestyksensä mukaisesti.

Hallinnointiperiaatteet

Neste Oil noudattaa hyvää hallintotapaa 
Suomen osakeyhtiölain, oman yhtiöjär-
jestyksensä sekä Suomen listayhtiöiden 
hallintokoodin voimaantulosäännösten 
puitteissa. Hallintokoodin suosituksista 
Neste Oil poikkeaa siten, että yhtiössä halli-
tuksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat 
ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 
valmistelee hallituksen valiokunnan sijaan 
yhtiökokouksen asettama osakkeenomista-
jien nimitysvaliokunta.

Yhtiö raportoi taloudellisesta kehitykses-
tään Suomen lainsäädännön mukaisesti 
tilinpäätöstiedotteilla ja osavuosikatsauksilla, 
jotka julkaistaan suomeksi ja englanniksi. 
Yhtiö otti käyttöön kansainvälisen IFRS-kirjan-
pitostandardin listautuessaan keväällä 2005.

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

Neste Oilin johtoryhmä (NET) avus-
taa toimi tusjohtajaa 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 yhtiökoko-
uksessa valittava tilintarkastaja.

Yhtiökokous
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat 
käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaan-
sa yhtiön asioissa. Omistajat osallistuvat 
yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti tai 
edustajan välityksellä. Jokainen osake 
oikeuttaa yhteen ääneen. 

den 2007 tilinpäätöksen ja myönsi vastuu-
vapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja 
toimitusjohtajalle vuodelta 2007. 
Yhtiökokous myös hyväksyi hallituksen 
ehdotuksen voitonjaosta, jonka mukaan 
vuodelta 2007 maksettiin osinkoa 1,00 
euroa osakkeelta. Osinkoon olivat oikeutet-
tuja osakkeenomistajat, jotka oli merkitty 
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään 
osakasluetteloon osingonmaksun täsmäy-
tyspäivänä 19.3.2008. Lisäksi yhtiökokous 
päätti hallituksen ja hallintoneuvoston 
jäsenistä ja palkkioista sekä valitsi yhtiölle 
tilintarkastajan.

Nimitysvaliokunta 
Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat 
nimittivät nimitysvaliokunnan. Siihen valittiin 
hallituksen puheenjohtaja asiantuntija-
jäsenenä sekä seuraavaa varsinaista 
yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. 
arkipäivän osakasluettelon mukaan kolmen 
suurimman osakkeenomistajan edustajat. 
Nimitys valiokunnan koollekutsujana toimi 
hallituksen puheenjohtaja, ja valiokunta 
valitsi keskuudestaan puheenjohtajan. 

Tehtävät

Nimitysvaliokunta valmisteli ehdotukset seu-
raavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle

hallituksen jäsenten lukumäärästä
hallituksen jäsenistä
hallituksen puheenjohtajan, varapuheen-
johtajan ja jäsenten palkkioista

Nimitysvaliokunnan piti antaa ehdotuksensa 
yhtiön hallitukselle viimeistään seuraavaa 
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmi-
kuun 1. arkipäivänä.

4.1
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Hallintoneuvoston palkkiot, euroa/kk
2008 2007

Puheenjohtaja 1 000 1 000

Varapuheenjohtaja 600 600

Jäsenet 500 500

Kokouspalkkio/kokous 200 200 

Vuonna 2008

Varsinaista yhtiökokousta valmistelevaan ni-
mitysvaliokuntaan kuuluivat finanssineuvos 
Jarmo Väisänen Valtioneuvoston kansliasta, 
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen 
varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio sekä 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman 
johtaja Risto Murto. Neste Oilin hallituksen 
puheenjohtaja, vuorineuvos Timo Peltola 
toimi valiokunnan asiantuntijajäsenenä. 
Nimitysvaliokunta kokoontui 2 kertaa. Nimi-
tysvaliokunta teki ehdotuksensa hallituksen 
jäsenistä ja heidän palkkioistaan 30.1.2009.

Hallintoneuvosto
Yhtiön hallintoneuvostossa tulee olla 
kuudesta kahteentoista jäsentä, jotka 
valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
mukaan lukien varsinaisessa yhtiökokouk-
sessa vuoden toimikaudeksi, joka päättyy 
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. 
Lisäksi odotetaan, että Neste Oilin työnteki-
jöitä edustavat henkilöstöryhmät nimittävät 
enintään kolme henkilöstön edustajaa, joilla 
on oikeus osallistua hallintoneuvoston koko-
uksiin, mutta jotka eivät ole sen jäseniä. 

Jäsenet
Hallintoneuvoston jäsenet, joiden toimikausi 
alkoi 14.3.2008 ja päättyy vuoden 2008 en-
simmäisellä puoliskolla pidettävään varsinai-
seen yhtiökokoukseen, ovat
Heidi Hautala 
(puheenjohtaja), s. 1955, kansanedustaja
Hannes Manninen 
(varapuheenjohtaja), s. 1946, kansanedustaja
Esko Ahonen 
s. 1955, kansanedustaja
Mikael Forss 
s. 1954, johtaja, Kansaneläkelaitos

Timo Heinonen 
s. 1975, kansanedustaja
Markus Mustajärvi 
s. 1963, kansanedustaja
Jutta Urpilainen 
s. 1975, kansanedustaja
Anne-Mari Virolainen 
s. 1965, kansanedustaja

Anne-Mari Virolainen omisti 125 Neste Oilin 
osaketta 31.12.2008. Muut hallintoneuvoston 
jäsenet eivät omistaneet Neste Oilin osak-
keita vuoden 2008 lopussa. Hallintoneuvos-
ton jäsenet eivät ole Neste Oilin kannustin- 
tai eläkejärjestelmien piirissä.

Hallintoneuvoston toiminta
Hallintoneuvosto kokoontuu niin usein kuin 
on tarpeen. Kutsuja on puheenjohtaja tai 
hänen ollessaan estyneenä varapuheen-
johtaja. Hallintoneuvosto tekee suunnitel-
man 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. 

Tehtävät

valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan vas-
tuulla olevaa yhtiön hallintoa 
antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lau-
suntonsa tilinpäätöksestä, toimintakerto-
muksesta ja tilintarkastuskertomuksesta. 

Vuonna 2008 

Hallintoneuvosto kokoontui 5 kertaa, ja 
keskimääräinen osallistumisprosentti 
kokouksiin oli 85. Kokouksissa käsiteltiin 

muun muassa yhtiön osavuosikatsauksia 
ja tilinpäätöstä sekä liiketoimintasuunni-
telmaa.

Hallitus
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen 
kuuluu viidestä kahdeksaan jäsentä, jotka 
valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa 
toimikaudeksi, joka päättyy seuraavaan 
varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallituk-
seen ei voida valita 68 vuotta täyttäneitä. 
Hallituksen jäsenten tulee toimia yhtiön ja 
sen tytäryhtiöiden kanssa ns. arm’s length 
-periaatteella sekä tiedottaa mahdollisista 
eturistiriitatilanteista. Hallituksen jäsenet 
eivät ole mukana yhtiön kannustin- tai 
eläkejärjestelmissä. 

Hallituksen jäsenet valittiin 14.3.2008 
pidetyssä yhtiökokouksessa. Hallituksessa 
on kahdeksan jäsentä, jotka ovat kaikki 
riippumattomia lukuun ottamatta Markku 
Tapiota, joka edustaa enemmistöomis-
tajaa. Hallituksen jäsen voidaan katsoa 
riippumattomaksi vain, jos hänellä ei ole 
muuta merkittävää suhdetta yhtiöön kuin 
hallituksen jäsenyys eikä hän ole riippu-
vainen yhtiön merkittävistä osakkeenomis-
tajista.

Hallituksen toiminta
Hallitus kokoontuu niin usein kuin tarve vaa-
tii. Sillä tulee vuosittain olla 6–8 säännöllistä 
kokousta, joiden ajankohdat on etukäteen 
määritelty. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja 
tai hänen ollessaan estyneenä hallituksen 
varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle 
sen jäsenen tai toimitusjohtajan pyynnöstä 
tai mikäli hallituksen puheenjohtaja itse kat-
soo sen tarpeelliseksi. Kokous on päätös-
valtainen, jos siihen osallistuu yli puolet 
jäsenistä. Hallitus laatii itselleen toiminta-
suunnitelman varsinaisten yhtiökokousten 
väliseksi ajanjaksoksi. Suunnitelma sisältää 
muun ohessa kokousaikataulun ja kussa-
kin kokouksessa käsiteltävät tärkeimmät 
asiat. Hallituksen tulee vuosittain arvioida 
toimintansa tehokkuutta. Arviointi käsitellään 
hallituksessa viimeistään tilikauden päätty-
misen jälkeen. 
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Tehtävät

vastaa Neste Oil -konsernin hallinnosta 
ja toiminnan asianmukaisesta järjestä-
misestä sovellettavan lainsäädännön ja 
määräysten, yhtiöjärjestyksen sekä yhtiö-
kokouksen ja hallintoneuvoston antamien 
ohjeiden mukaisesti
vastaa Neste Oilin strategiasta sekä liike-
toiminnan ohjaamisesta ja valvonnasta
päättää yhtiön keskeisistä toimintaperi-
aatteista
vahvistaa yhtiön vuosittaisen toiminta-
suunnitelman
hyväksyy tilinpäätöksen ja osavuosi-
katsaukset
päättää merkittävistä investoinneista ja 
omaisuuden myynneistä
vahvistaa yhtiön arvot ja toimintaperiaat-
teet ja seuraa niiden toteutumista
nimittää toimitusjohtajan ja hänen välit-
tömät alaisensa sekä päättää heidän 
palkitsemisestaan
vahvistaa johtoryhmän ja konsernin ylim-
män organisaatio- ja toimintarakenteen
määrittelee yhtiön osinkopolitiikan, jonka 
perusteella osinkoehdotus annetaan 
yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Hallituksen tehtävät ja vastuut määritellään 
yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymäs-
sä työjärjestyksessä, jonka pääsisältö on 
luettavissa yhtiön internetsivuilla.

Vuonna 2008 

Hallitus kokoontui 11 kertaa. Jäsenten osallis-
tumisprosentti kokouksiin oli keskimäärin 100. 
Hallituksen jäsenet on esitelty sivuilla 60–61.

Hallituksen valiokunnat
Hallitus on muodostanut keskuudestaan 
tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstö- ja 
palkitsemisvaliokunnan, joissa kummassa-
kin on neljä jäsentä. Valiokuntien kokoukset 
ovat päätösvaltaisia, jos niihin osallistuu 
enemmän kuin kaksi valiokunnan jäsentä, 
puheenjohtaja mukaan lukien. Valiokun-
tien jäsenet valitaan hallituksen jäsenten 
keskuudesta vuoden toimikaudeksi. Hallitus 
on hyväksynyt kummallekin valiokunnalle 
työjärjestyksen, jossa määritellään tehtävät 
ja vastuut. Valiokunnan puheenjohtaja mää-
rittää jäsenten kanssa kokousten määrän ja 
aikataulun. Valiokuntakokouksia on vähintään 
kaksi vuodessa. Kumpikin valiokunta raportoi 
säännöllisesti kokouksistaan hallitukselle ja 
toimittaa sille kokouspöytäkirjansa. Raportti 
sisältää vähintään yhteenvedon valiokunnalle 
osoitetuista tehtävistä ja niiden hoitamisesta. 
Valiokunnat tekevät vuosittain toiminnastaan 
itsearviointiraportin hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunta koostuu työjärjes-
tyksensä mukaisesti vähintään kolmesta 
hallituksen jäsenestä, jotka ovat riippumat-
tomia yhtiöstä ja sen tytäryhtiöistä ja joilla 
on riittävät tiedot kirjanpitokäytännöistä ja 
taloudellisten raporttien valmistelusta sekä 
muu hallituksen määrittelemä pätevyys. 
Tarkastusvaliokunnalla on tarpeen mukaan 
lupa käyttää ulkopuolisia konsultteja tai 
asiantuntijoita. 

Tehtävät 2008

valvoo yhtiön taloutta, taloudellista ra-
portointiprosessia, riskienhallintaa sekä 
sisäistä tarkastusta
avustaa hallitusta yhtiön taloudellisen 
tilanteen seurannassa ja yhtiön talou-
dellisen raportoinnin valvonnassa sekä 
sisäisen valvonnan arvioinnissa
valmistelee tilintarkastajan valintapäätök-
sen, ylläpitää yhteyksiä tilintarkastajaan 
ja tarkastaa kaikki tilintarkastajan yhtiötä 
tai sen tytäryhtiötä koskevat keskeiset 
raportit 
arvioi, miten yhtiö noudattaa lakeja ja 
määräyksiä. 

Vuonna 2008 

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Nina 
Linander (puheenjohtaja), Antti Tanskanen, 
Markku Tapio (14.3.2008 alkaen), Maarit Toiva-
nen-Koivisto sekä Pekka Timonen, jonka 
jäsenyys hallituksessa ja tarkastusvaliokun-
nassa päättyi 14.3.2008. Valiokunta kokoontui 
4 kertaa. Keskimääräinen osallistumispro-
sentti kokouksiin oli 100. Säännönmukaisten 
tehtäviensä lisäksi valiokunta keskittyi vuo-
den 2008 aikana riskienhallinnan valvontaan 
ja sen kehittämiseen.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta koostuu 
hallituksen puheenjohtajasta ja vähintään 
kahdesta muusta yhtiön johtoon kuulumat-
tomasta hallituksen jäsenestä. 

Tehtävät

tekee hallitukselle ehdotukset avainhen-
kilöiden palkitsemis- ja kannustinjärjes-
telmistä.

valmistelee hallitukselle ehdotukset 
toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten 
nimityksistä sekä heidän toimi- ja työsuh-
teidensa ehdoista
valvoo ja arvioi toimitusjohtajan ja johtoryh-
män jäsenten suorituksia.

Vuonna 2008 

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuu-
luivat Timo Peltola (puheenjohtaja), Michiel 
Boersma, Mikael von Frenckell ja Ainomaija 
Haarla. Valiokunta kokoontui 5 kertaa. Keski-
määräinen osallistumisprosentti kokouksiin 
oli 100. Päätehtävät vuoden 2008 aikana 
olivat uuden toimitusjohtajan ja talous- ja 
rahoitusjohtajan valinta ja nimitysasiat sekä 
ylimmän johdon palkitsemisen linjaaminen 
ja kehittäminen.

Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja johtaa yhtiön liiketoimin-
taa osakeyhtiölain sekä yhtiön hallituksen 
antamien ohjeiden mukaisesti. Hallitus 
myös nimittää toimitusjohtajan. Hallitus 
arvioi toimitusjohtajan suoritusta vuosittain 
ja päättää hänen palkastaan henkilöstö- ja 
palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta. 

Toimitusjohtaja voi saada kuukausipal-
kan ja luontoisetujen lisäksi vuosittaisen, 
suoritukseen perustuvan bonuspalkkion 
(kts. Kannustinjärjestelmät). Jos yhtiö irti-
sanoo toimitusjohtajan, hän on oikeutettu 
irtisanomisajan lisäksi 12 kuukauden palk-
kaa vastaavaan erorahaan. Toimitusjohtajan 
eläkeikä on 60 vuotta ja eläkkeen määrä 
60 % eläkepalkasta. 

Vuonna 2008

Neste Oil Oyj:n hallitus nimitti 3.9.2008 
insinööri Matti Lievosen yhtiön uudeksi 
toimitusjohtajaksi. Hän aloitti tehtävässään 
1.12.2008. Yhtiön edellinen toimitusjohtaja 
Risto Rinne jätti tehtävänsä terveydellisistä 
syistä ja siirtyi eläkkeelle 1.10.2008.
Toimitusjohtaja on esitelty sivuilla 62–63.

Konsernin johtoryhmä (NET)
Neste Oilin johtoryhmä (Neste Executive 
Team, NET) avustaa toimitusjohtajaa yhtiön 
johtamisessa sekä yhtiön strategisten ja 
operatiivisten tavoitteiden toteuttamisessa. 
Johtoryhmän jäsenet nimittää hallitus. Joh-
toryhmään kuuluivat vuonna 2008 toimi-
tusjohtaja, viisi toimialajohtajaa, henkilöstö-, 
viestintä- ja kehitysjohtajat sekä talous- ja 
rahoitusjohtaja.

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, 
keskimäärin kerran kuussa. Johtoryhmän jä-
senille maksetaan peruspalkka, minkä lisäksi 
he voivat saada vuosittaisen, suoritukseen 
perustuvan bonuspalkkion. 

Kilpailukykyinen ja 
kannattava liiketoiminta 
luo hyvinvointia 
yhteiskunnassa.
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Hallitus 31.12.2008

Syntymävuosi
Hallituksessa 

vuodesta Asema Riippumaton

Henkilöstö- ja 
palkitsemis-

valiokunta
Tarkastus-
valiokunta

Läsnäolo kokouksissa

Hallitus Valiokunnat

Timo Peltola 1946 2005 Puheenjohtaja 100 % 100 %

Mikael von Frenckell 1947 2005
Varapuheen-

johtaja 100 % 100 %

Michiel Boersma 1947 2007 Jäsen 100 % 100 %

Ainomaija Haarla 1953 2005 Jäsen 100 % 100 %

Nina Linander 1959 2005 Jäsen 100 % 100 %

Antti Tanskanen 1946 2007 Jäsen 100 % 100 %

Markku Tapio* 1948 2008 Jäsen 100 % 100 %

Maarit Toivanen-Koivisto 1954 2005 Jäsen 100 % 100 %

Johtoryhmän omistukset ja osakepalkkiot 31.12.2008, kpl

       Osakeomistukset 31.12.

Osakeoikeudet 
päättyneestä  

osakepalkkio- 
järjestelmästä

Nimi
Syntymä-

vuosi Asema

Johto-
ryhmässä  
vuodesta 2008 2007

Muutos, 
kpl 2008

Matti Lievonen 1958 Toimitusjohtaja 2008 - - - -

Jarmo Honkamaa 1956 Varatoimitusjohtaja 2004 9 821 5 937 +3 884 25 520

Jorma Haavisto 1954 Toimialajohtaja 2007 2 732 - +2 732 10 656

Kimmo Rahkamo 1962 Toimialajohtaja 2004 6 494 4 000 +2 494 15 672

Sakari Toivola 1953 Toimialajohtaja 2007 300 - +300 -

Risto Näsi 1957 Toimialajohtaja 2004 3 506 - +3 506 16 022

Hannele Jakosuo-Jansson 1966 Henkilöstöjohtaja 2006 - - - 7 627

Osmo Kammonen 1959 Viestintäjohtaja 2004 500 500 - 16 382

Juha-Pekka Kekäläinen 1962 Kehitysjohtaja 2004 3 047 900 +2 147 13 917

Hallituksen osakeomistukset ja palkkiot 31.12.2008

               Osakeomistukset 31.12.       Vuosipalkkiot, euroa

2008 2007 Muutos, kpl 2008 2007

Timo Peltola 6 250 1 250 +5 000 66 000 55 000

Mikael von Frenckell 100 000 100 000 - 49 200 42 000

Michiel Boersma 2 500 - +2 500 35 400 30 000

Ainomaija Haarla 2 200 1 700 +500 35 400 30 000

Nina Linander 1 100 1 100 - 35 400 30 000

Antti Tanskanen - - - 35 400 30 000

Markku Tapio - - - 35 400 -

Maarit Toivanen-Koivisto 6 032 2 500 3 532 35 400 30 000

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot, euroa

2008 2007

Palkat ja luontoisedut
Suoritukseen  

perustuvat bonukset Yhteensä Yhteensä

Toimitusjohtaja 515 873,28 96 741,41 612 614,69 774 154,18

Muut jäsenet 1 500 345,78 262 251,12 1 762 596,90 1 856 208,93

* Hallituksen jäsen alkaen 14.3.2008, jolloin Pekka Timosen jäsenyys Neste Oilin hallituksessa päättyi.

Osakeomistuksesta kertova tieto käsittää suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta omistetut sekä edunvalvonnassa olevien omistamat Neste Oilin osakkeet. 600 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

Osakeomistuksesta kertova tieto käsittää suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta omistetut sekä edunvalvonnassa olevien omistamat Neste Oilin osakkeet. 

* Sarake kertoo johdon pitkän aikavälin suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän vuosina 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. 2003 alkaneen ohjelman osakkeet jaetaan 

keväällä 2009 sekä 2004, 2005 ja 2006 alkaneiden ohjelmien osakkeet keväällä 2010.  

Säännöllisesti päivitettävät tiedot löytyvät osoitteesta www.nesteoil.fi/sijoittajat

*
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Lisäksi he ovat oikeutettuja muihin luon-
toisetuihin. Heidän tyypillinen irtisanomisai-
kansa on kuusi kuukautta. Monet johtoryh-
män jäsenet ovat solmineet työsopimuksen, 
jossa määrätään kiinteä kuuden tai tietyissä 
tilanteissa 12 kuukauden palkan suuruinen 
eroraha. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 
60–62 vuotta.

Vuonna 2008

Johtoryhmään (NET) kuului kymmenen 
jäsentä, joista toimitusjohtajan lisäksi talous- 
ja rahoitusjohtaja vaihtui vuoden aikana. 
Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana  
12 kertaa.

Organisaatiomuutos 1.4.2009

Neste Oilin organisaatio muuttuu 1.4.2009. 
Uusi organisaatio on esitelty sivulla 14. Uuden 
johtoryhmän jäsenet on esitelty sivuilla 62–63. 

Kannustinjärjestelmät
Hallitus päättää yhtiön johdon ja avainhen-
kilöiden palkitsemisesta ja kannustimista 
hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvalio-
kunnan esityksestä.

Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot
Yhtiö voi maksaa johdolle ja muulle henki-
löstölle vuosittain lyhyen aikavälin kannus-
tinpalkkioita palkan ja luontoisetujen ohella. 
Lyhyen aikavälin kannustinpalkkioiden 
määräytymisperuste on henkilökohtaisesti 
määriteltyjen tavoitteiden saavuttaminen 
sekä yhtiön taloudellinen kehitys ja yhtiön 
tavoitteiden saavuttaminen. Ylimmän joh-
don bonuspalkkio voi enimmillään olla 40 % 
vuosipalkasta. 

Vuonna 2008 

Yhtiö maksoi henkilöstölle edellisvuoden 
suorituksen perusteella bonuspalkkiota 
keskimäärin 8,1 % henkilön vuosipalkasta. 
Kokonaissumma oli 11,6 miljoonaa euroa. 

Pitkän aikavälin 
osakepalkkiojärjestelmä
Neste Oililla on ylimmälle johdolle ja muille 
avainhenkilöille pitkän aikavälin osake-

palkkiojärjestelmä. Kannustinjärjestelmän 
tavoite on edelleen vahvistaa siihen 
osallistuvien sitoutumista 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 avain-
henkilöä. 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 ensim-
mäiseltä ansaintajaksolta, avainhenkilöiden 
palkkio vastaa yhteensä enintään yhtiön 
360 000 osakkeen arvoa. Yhtiön 1.12.2008 
aloittaneen toimitusjohtajan enimmäis-
palkkio ensimmäiseltä ansaintajaksolta on 
13 300 osaketta. Lisäksi yhtiön edellinen 
toimitusjohtaja on oikeutettu 26 667 osak-
keen enimmäispalkkioon ensimmäiseltä 
ansaintajaksolta.

Palkkio kolmen vuoden ansaintajaksolta 
voi olla enintään henkilön yhteenlaskettu 
kiinteä bruttovuosipalkka kolmelta vuo-
delta. Rahana maksettava osuus kattaa 
palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluontoi-
set maksut. 

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

Järjestelmään liittyy kielto luovuttaa 
osakkeita yhden vuoden kuluessa ansain-
tajakson päättymisestä. Siten järjestelmän 
kesto on kummallakin jaksolla neljä vuotta, 
minkä jälkeen yhtiön johtoryhmän jäsenten 
on omistettava yhtiön osakkeita bruttovuo-
sipalkkansa arvosta. Tämä omistusvelvoite 
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 konser-

nin suomalainen henkilöstö. Konsernin 
osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään 
kuuluvat henkilöt eivät voi olla rahaston 
jäseniä. Yhtiön hallitus määrittelee vuosittain 
rahastoon maksettavan voittopalkkioerän 
määräytymisperusteet. 

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

Konsernin rahastoon maksamat voit-
topalkkioerät 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 jäsenil-
le, jotka haluavat käyttää nosto-oikeuttaan. 
Jokainen voi valita, haluaako nostettavissa 
olevan osan käteisenä vai henkilöstörahas-
ton hankkimina yhtiön osakkeina. 

Vuonna 2008 

Neste Oilin rahastoon maksama voittopalk-
kioerä vuodelta 2007 oli 2,1 miljoonaa euroa.

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

Lakisääteisen eläketurvan lisäksi 
Neste Oil Eläkesäätiössä on järjestetty 
lisäeläketurvaa ennen vuotta 1994 palveluk-
seen tulleille. Merkittävin lisäeläke-etu on 
mahdollisuus jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana, 
mikä koskee naisia ja alennetun eläkeiän 
valinneita miehiä. 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän  
osakepalkkiot vuosien 2007–2009 ansaintajaksolla, kpl
Toimitusjohtaja 33 330

Muut jäsenet 104 500

Yhteensä 137 830

Uuteen pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmään kuuluvat taulukon mukaiset enimmäismäärät vuosien 2007–2009 

ansaintajaksolle. Osakkeiden kappalemäärät ovat enimmäispalkkioita, jotka maksetaan täysimääräisinä,  

jos enimmäistavoitteet saavutetaan.
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Tilintarkastajan palkkiot, 1 000 euroa
2008 2007

Tilintarkastuspalkkiot 786 560

Muut 1 022 75

Yhteensä 1 808 635

Tilintarkastaja
Osakkeenomistajat valitsevat vuosittain 
varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiölle 
tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskus-
kauppakamarin hyväksymä tilintarkastus-
yhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy 
ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päätyttyä. 

Vuonna 2008 Neste Oilin tilintarkasta-
jaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy 
vastuullisena tilintarkastajana Anna-Maija 
Simola, KHT.

Sisäinen tarkastus
Neste Oilin sisäinen tarkastus on itsenäinen 
toiminto, jonka perustana ovat kansain-
väliset sisäisen tarkastuksen ammattistan-
dardit ja eettiset säännöt. 

Tehtävät

riippumaton ja puolueeton tarkastus ja 
konsultointi, jolla tuotetaan lisäarvoa yhtiöl-
le ja parannetaan sen toimintaa
yhtiön riskienhallinnan, sisäisen valvonnan 
ja hallinnoinnin prosessien arviointi ja 
kehittäminen
jalostamoiden, tytäryhtiöiden ja muiden 
yksiköiden toiminnan säännöllinen tarkas-
taminen
mahdolliset erityistehtävät johdon tai  halli-
tuksen tarkastusvaliokunnan pyynnöstä

Sisäisen tarkastuksen toimenkuva, valtuu-
det ja vastuut on virallisesti määritelty toi-
mintaohjeessa. Toimintaohjeen ja vuotuisen 
toimintasuunnitelman hyväksyy hallituksen 
tarkastusvaliokunta.

Sisäinen tarkastus raportoi hallituksen 
tarkastusvaliokunnalle. Hallinnollisesti se 
raportoi toimitusjohtajalle. Sisäisellä tarkas-
tuksella ei ole esikuntatoimintona suoraa 
käskyvaltaa tarkastamiinsa toimintoihin.

Sisäpiirisäännöt
Neste Oil noudattaa 2.6.2008 voimaan 
tullutta Helsingin pörssin Sisäpiiriohjetta. Li-
säksi yhtiö on hyväksynyt konsernille oman 
sisäpiiriohjeen, joka joiltain osin asettaa 
vielä tiukempia vaatimuksia sisäpiiritiedon 

käsittelylle. Esimerkiksi ns. suljetun ikkunan 
pituus ylittää Helsingin Pörssin Sisäpiirioh-
jeen vähimmäisvaatimukset.

Yhtiön omaa sisäpiiriohjetta päivitetään 
säännöllisesti, ja se on Neste Oil -konser nin 
koko henkilöstön saatavilla. Yhtiö järjes-
tää sisäpiiriohjeisiin liittyvää koulutusta 
henkilöstölleen ja edellyttää henkilöstön 
noudattavan yhtiön omaa sisäpiiriohjetta. 
Yhtiö valvoo sisäpiiritietojen noudattamista 
tarkastuttamalla ilmoitetut tiedot vuosittain 
sisäpiiriläisillä. Sisäpiiriasioiden koordinointi 

ja valvonta ovat yhtiön lakiasiainjohtajan 
vastuualuetta. Kunkin toiminnon tai yksikön 
johtaja vastaa oman organisaationsa sisä-
piiriasioiden valvonnasta. 

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet, 
toimitusjohtaja, päävastuullinen tilintarkas-
taja, johtoryhmän jäsenet ja johtoryhmän 
sihteeri ovat yhtiön ilmoitusvelvollisia sisä-
piiriläisiä. Ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten 
omistukset yhtiön arvopapereissa ilmoi-
tetaan julkiseen sisäpiirirekisteriin, joka on 
nähtävillä yhtiön verkkosivuilla. Sitä ylläpitää  
 
Euroclear Finland Oy 
PL 1110  
Urho Kekkosen katu 5 C,  
00100 Helsinki 
puhelin 020 770 6000 
faksi 020 770 6658 ja  
sähköposti: info.finland@euroclear.eu,  
www.ncsd.eu.

 
Lisäksi yhtiö on määritellyt yhtiön pysy-
viksi yrityskohtaisiksi sisäpiiriläisiksi eräitä 
muita yhtiön johtohenkilöitä sekä yhtiön 
taloudesta, taloudellisesta raportoinnista ja 
viestinnästä vastaavia, jotka asemansa tai 
tehtäviensä takia saavat säännöllisesti sisä-
piiritietoa. Pysyvä sisäpiiriläinen ei saa käydä 

kauppaa yhtiön arvopapereilla raportoitavan 
vuosineljänneksen tai tilikauden päättymis-
päivän ja sitä koskevan osavuosikatsauksen 
tai tilinpäätöstiedotteen julkistamisen väli-
senä ajanjaksona, kuitenkin aina vähintään 
28 vuorokauden aikana ennen osavuosikat-
sauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamis-
ta (ns. suljettu ikkuna). Osavuosikatsausten 
ja tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivät ovat 
yhtiön internetsivuilla taloudellisessa kalen-
terissa.

Hankekohtaisiksi sisäpiiriläisiksi katso-
taan henkilöt, jotka osallistuvat sisäpiiritietoja 
käsittelevien hankkeiden, kuten merkittävien 
yritysjärjestelyjen, suunnitteluun ja valmiste-
luun. Heidät nimetään yhtiön lakiasiainosas-
ton ylläpitämään erilliseen hankekohtaiseen 
sisäpiirirekisteriin.

Yhteiset arvomme ovat 
vastuullisuus, yhteistyö, 
uudistuminen ja 
tuloksellisuus.

59Hallinnointi & osakkeet ja osakkeenomistajat | Hallinnointiperiaatteet

Neste Oil 2008



Hallitus 31.12.2008

Mikael von Frenckell, 
Timo Peltola, Ainomaija Haarla, 

ja Michiel Boersma.

Timo Peltola 
Vuorineuvos, ekonomi ja kauppatieteiden kunniatohtori. 
Hallituksen puheenjohtaja. Riippumaton jäsen. 
Synt. 1946. Huhtamäki Oyj:n entinen toimitusjohtaja, Nordea 
AB:n hallituksen varapuheenjohtaja, AW-Energyn hallituksen 
puheenjohtaja, TeliaSonera AB:n ja SAS AB:n hallituksien jäsen 
sekä CVC Capital Partnersin, CapMan Public Market Fundin ja 
Sveafastigheterin neuvonantaja. Neste Oilin henkilöstö- ja  
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja. 

Mikael von Frenckell 
Valtiotieteiden maisteri ja kauppaneuvos. 
Hallituksen varapuheenjohtaja. Riippumaton jäsen. 
Synt. 1947. Sponsor Capital Oy:n partneri, Sponsor Capital Oy:n ja 
Tamfelt Oyj:n hallituksien puheenjohtaja sekä Tamro Oyj:n hallituk-
sen jäsen. Neste Oilin henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen. 

Michiel Boersma 
Kemiantekniikan tohtori. 
Riippumaton jäsen. 
Synt. 1947. Hollantilaisen energiayhtiö Essent NV:n pääjohtaja kesä-
kuusta 2003 lähtien. Toiminut useissa tehtävissä öljy-yhtiö Shellissä, 
viimeksi vuosina 2000–2003 nimikkeellä President, Shell Global 
Solutions ja Executive Vice President, Shell Oil Products Executive 
Committee. Neste Oilin henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen. 

Ainomaija Haarla 
Tekniikan tohtori ja MBA. 
Riippumaton jäsen. 
Synt. 1953. Tekniikan Akatemia -säätiön toimitusjohtaja. Korona Invest 
Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Altia Oyj:n ja TKK Executive School 
of Business Oy:n hallituksien jäsen. Toiminut aiemmin ProConsilium 
Ltd:n toimitusjohtajana, eri johtotehtävissä UPM-Kymmene Oyj:ssä 
sekä markkinointijohtajana Metso Oyj:ssä. Neste Oilin henkilöstö- ja 
palkitsemisvaliokunnan jäsen.

4.2
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Nina Linander, Markku Tapio, 
Maarit Toivanen-Koivisto,  
ja Antti Tanskanen.

Nina Linander 
Kauppatieteiden maisteri ja MBA. 
Riippumaton jäsen. 
Synt. 1959. Stanton Chase International AB:n partneri ja hallituksen 
jäsen. Lisäksi Opcon AB:n ja Specialfastigheter AB:n hallituksien jä-
sen. Toiminut aiemmin AB Electroluxin rahoitusjohtajana ja Vattenfall 
AB:n sähkötoimialan johtajana. Neste Oilin tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtaja. 

Antti Tanskanen 
Ministeri, taloustieteiden tohtori. 
Riippumaton jäsen. 
Synt. 1946. OP-ryhmän ja Suomen Akatemian entinen pääjohtaja. 
Ulkopoliittisen instituutin hallituksen puheenjohtaja ja M-realin halli-
tuksen jäsen. Neste Oilin tarkastusvaliokunnan jäsen. 

Markku Tapio
Valtiotieteen kandidaatti ja finanssineuvos.
Ei-riippumaton jäsen.
Synt. 1948. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston 
finanssineuvos. VR-Yhtymän hallituksen jäsen. Neste Oilin tarkastus-
valiokunnan jäsen.

Maarit Toivanen-Koivisto 
Vuorineuvos, ekonomi. 
Riippumaton jäsen. 
Synt. 1954. Onvest Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja 
sekä Are Oy:n ja Onninen Oy:n hallituksien puheenjohtaja. Itella Oyj:n 
ja Tulikivi Oyj:n hallituksien jäsen. Neste Oilin tarkastusvaliokunnan 
jäsen. 

61Hallinnointi & osakkeet ja osakkeenomistajat | Hallitus

Neste Oil 2008



Johtoryhmän jäsenet 1.4.2009 alkaen

4.3

Matti Hautakangas

Jarmo Honkamaa

Osmo KammonenSakari Toivola Simo Honkanen Hannele Jakosuo-Jansson

Matti LehmusMatti Lievonen

Ilkka Salonen

Lars Peter Lindfors

Ilkka Poranen
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