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Palkitsemistiedot 

1. a) Yhtiön nimi Boreal Kasvinjalostus Oy 

b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 60,75 

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 

Viljelykasvien jalostaminen ja markkinoiminen, niiden lisäysaineiston tuottaminen ja 
markkinoiminen ja muu näihin sekä biotekniikkaan liittyvä liiketoiminta Suomessa ja 
ulkomailla.  

3. 31.12.2012 päättyneen (tai viimeksi päättyneen) tilikauden tuloslaskelma ja tase. Konserneis-
ta toimitetaan emoyhtiön tuloslaskelma ja tase. Jos yhtiö on laatinut tuloslaskelmasta erillisen 
yhteenvedon, myös se liitetään aineistoon.  Liite 1 

4. Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle – jonka laajuus on ilmoitettava – suunnatun palkit-
semisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, kuten palkkojen ja palkkioiden jakau-
tuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan, sekä keskeiset tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvi-
en osien määräytymisestä, osake- ja muista osake-perusteisista palkitsemisjärjestelmistä se-
kä lisäeläkejärjestelmistä. 

Johdolla (toimitusjohtaja, jalostusjohtaja, kaupallinen johtaja ja talousjohtaja) kiinteä kuukau-
sipalkka ja tulospalkkio, jonka kriteerit määrittelee hallitus. Tulospalkkion maksimi vuosipal-
kasta on 24 % toimitusjohtajalle ja 20 % muille johtajille. 

5. a) Toimitusjohtajan nimi  

Markku Äijälä 
 

b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä luontaisetuudet 
(auto, asunto, ym.) määräytymisperusteineen  

Toimitusjohtajan palkka vuonna 2012 oli133.268,33. Siitä lomaraha oli 6.222,61 euroa, tulos-
palkkio (vuodelta 2011) 1.698,00 euroa, vapaa autoetu 10.020,00 euroa ja puhelinetu 240,00 
euroa. 

 
c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, sitouttamisbonukset, ym.) eri-
teltyinä  

Toimitusjohtajalle maksetaan etueläkevakuutusta, jossa eläkeikä on 62 v. 
 

d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin palkitseminen rahana, osakkeina 
tai muuna osakeperusteisena etuutena  

Toimitusjohtajalle ei maksettu muita etuuksia. 
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e) Valtion kokonaan omistamien yhtiöiden tulee julkistaa myös tiedot siitä, millä tavoin jo päät-
tyneet palkitsemisohjelmat ovat toteutuneet, kun hallitus on tehnyt niitä koskevat päätökset. 
Euromääräiset palkkiot julkistetaan tältäkin osin edelleen maksuperusteisesti palkkion mak-
sua seuraavana keväänä raportoinnin yhteydessä.  

Tilikaudelta 2012 maksettiin toimitusjohtajalle 4.965,00 euron tulospalkkio maaliskuussa 
2013.  

 
f) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat kokonaissumma-
na ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperus-
teiset oikeudet eriteltyinä 

Muulle johdolle maksettiin palkkaa, lomarahoja ja tulospalkkioita vuonna 2012 yhteensä 
193.774,72 euroa. Muulla johdolla ei ole muita etuuksia. 

 
g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä tilikaudel-
la yhtiölle aiheutuneet kustannukset 

Toimitusjohtajan eläkeikä on 62 v ja eläkkeen määräytymisperuste 60 % viimeisen 
5 vuoden työansioista. Toimitusjohtajan lisäeläkkeestä yhtiölle aiheutunut kustan-
nus v. 2012 oli 17.913,32 €. Vapaakirja-oikeus on johtajasopimuksen päättyessä. 

 
h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irtisanomisen 
perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot. 

Irtisanomisaika molemmin puolin 3 kuukautta, sopimuksen päättyessä työnantajan 
taholta toimitusjohtajalle maksetaan 6 kuukauden palkkaa vastaava rahasumma ir-
tisanomisajan palkan lisäksi. 

 

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet Boreal Kasvinjalostus 
Oy:n hallitus on 26.4.2013 alkaen seuraava: 

Kaj Friman puheenjohtaja 

Taina Vesanto varapuheenjohtaja 

jäsenet: Jukka Hollo, Jyrki Lepistö (Ilmo Aronen 25.4.2013 saakka) ja Sinikka Mustakari (Juk-
ka Ohtola 25.4.2013 saakka). 

  
b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden mää-
räytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä). 

Kuukausipalkkiot: Puheenjohtaja 1.300,00, varapuheenjohtaja 800,00 ja jäsen 
700,00 €. 
Kokouspalkkio kaikille 400,00 €/kokous. Palkkioita ei sisällytetä Tyel-maksun pii-
riin. Vuonna 2012 hallitukselle maksettiin yhteensä 64.000,00 € palkkioita. 
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c) Tilikauden aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen 
määrät määräytymisperusteisesti (vuosi-, kuukausi- ja kokouspalkkio sekä yksittäiset palkkiot) 
eriteltynä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen osalta.  

Puheenjohtajalle maksettiin kuukausipalkkiota 15.600,00 euroa ja kokouspalkkioita 2.800,00 
euroa. Varapuheenjohtajalle maksettiin kuukausipalkkiota 9.600,00 euroa ja kokouspalkkioita 
2.800,00 euroa. Jäsenille maksettiin kuukausipalkkiota 8.400,00 euroa ja kokouspalkkioita 
2.800,00 euroa. 

 
d) Jos kohdassa 6 a mainittu henkilö on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön (executive chairman; 
executive director) tai toimii yhtiön neuvonantajana, yhtiön on selostettava tästä tehtävästä ti-
likaudelta maksetut palkat ja palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet eriteltyinä. 

Hallituksen jäsenet eivät ole työsuhteessa yhtiöön, eikä heille ole maksettu palk-
kaa. 

 

7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalkkioista, hen-
kilöstörahastosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista. 

Johtoryhmä määrittelee muun henkilöstön tulospalkkiokriteerit. Tulospalkkio maksimi 
vuosipalkasta on avainhenkilöille16 % ja muulle henkilöstölle 8 %.  

8. a) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjoh-
tajan ja jäsenten nimet 
b) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjoh-
tajan ja jäsenten palkkioiden määräytymisperusteet sekä tilikauden aikana maksettujen palk-
kioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät määräytymisperusteisesti eriteltynä puheen-
johtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen osalta. 

Borealilla ei ole mitään neuvostoja tai neuvottelukuntia. 

 

 


