
 

   
   
   
   
   

NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET 4.4.2019 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE 
YHTIÖKOKOUKSELLE 
 
 
 
 

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 
 
Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu palkkiona 46 000 euroa vuodessa, 
varapuheenjohtajalle 34 500 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 23 000 euroa vuodessa. 
Lisäksi yhtiö on suorittanut palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. 
Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen 
kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut. Kokouksen puheenjohtajalle on 
maksettu kokouspalkkiota 800 euroa ja jäsenille 500 euroa.  
 
Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioita 
korotetaan siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 60 000 euroa, hallituksen 
varapuheenjohtajalle 40 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 30 000 euroa.  
 
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiota maksetaan aikaisemman käytännön 
mukaisesti jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut, ja että 
kokouspalkkiota korotetaan siten, että puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa kokouksista 
Suomessa ja 1 500 euroa kokouksista ulkomailla ja muille jäsenille 500 euroa kokouksista 
Suomessa ja 1 000 euroa kokouksista ulkomailla. Hallituksen kokouksesta, joka pidetään per 
capsulam ehdotetaan maksettavaksi puolet normaalipalkkiosta. Lisäksi kullekin hallituksen 
jäsenelle ehdotetaan korvattavaksi hallitustyöstä aiheutuvat matka- ja majoituskulut sekä 
muut välittömät kulut.  
 
Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitus päättää perustaa tarkastus- ja 
palkitsemisvaliokunnat. Valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 
jokaisesta kokouksesta, johon jäsen on osallistunut, 500 euroa. Kokouspalkkion lisäksi 
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi vuosipalkkiona 10 000 
euroa ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona 7 500 euroa. 
 
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkioon perustuvan vapaaehtoisen 
eläkevakuutuksen suorittamisesta hallituksen jäsenille luovutaan.  

 
 

2. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 
 
Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi hallituksen 
jäsenten lukumääräksi kuusi (6). 

 
3. Hallituksen jäsenten valitseminen 

 

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Teuvo 
Salminen, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Kai Mäenpää, Sarlotta Narjus ja Tero 
Telaranta valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Anu 
Hämäläinen on ilmoittanut nimitystoimikunnalle, ettei ole käytettävissä hallituksen valinnassa 
seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätietoa 
ehdokkaista on saatavilla Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net. 

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Siten nimitystoimikunta suosittaa, että Teuvo Salminen jatkaa 
hallituksen puheenjohtajana ja Sebastian Bondestam hallituksen varapuheenjohtajana. 

http://www.glaston.net/

