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Sähköpostinne 9.4.2013 

Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä 

 Toimitamme pyynnöstänne yhtiömme palkitsemista koskevat tiedot käyttöönne 
seuraavasti:  

 

1  a) Yhtiön nimi  

Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND) 

b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 

 91,5 % 

2  a) Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 

Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä on näin kuuluva:   

Yhtiön toimialana on Teollisen yhteistyön rahasto Oy –nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 
mukaisesti edistää kehitysmaiden sekä muiden maiden kanssa käytävän teollisen ja muun ta-
loudellisen yhteistyön muodossa näiden maiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä ohjaamal-
la henkisiä ja aineellisia voimavaroja näiden maiden teollisen ja muun taloudellisen yritystoi-
minnan kehittämiseen. 

Tätä toimintaa yhtiö toteuttaa 

− rahoittamalla kehitysmaihin sekä muihin maihin perustettavia ja niissä toimivia yrityksiä, 
joihin liittyy suomalainen intressi, hankkimalla tällaisten yritysten osakkeita ja osuuksia; 

− myöntämällä tällaisille yrityksille lainoja ja takauksia; 
− suuntaamalla varoja yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen liittyviin tutkimuksiin ja 

selvityksiin; 
− osallistumalla kehitysmaiden sekä muiden maiden teollista ja muuta tuotannollista yritys-

toimintaa palvelevan rahoitussektorin kehittämiseen ja rahoitukseen, sekä; 
− muutoin ryhtymällä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka edistävät edellä mainittujen päämäärien 

saavuttamista. 

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Yhtiö ei jaa varo-
jaan osinkona tai vapaan oman pääoman rahastosta eikä myöskään hanki tai lunasta omia 
osakkeitaan. Yhtiön toiminnassa mahdollisesti syntyvä voitto on varattava myöhempien vuosi-
en mahdollisten tappioiden kattamiseen tai asetettava johtokunnan käytettäväksi nimettyyn, 
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yhtiön toimintaa palvelevaan tarkoitukseen taikka jaettava näiden käyttötarkoitusten kesken. 
Muutoin osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa menetellään 
osakeyhtiölain määräysten mukaisesti. 

 

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

Yhtiön tuloslaskelma ja tase ovat tämän muistion liitteinä 1 ja 2. 

4 Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle – jonka laajuus on ilmoitettava – suunnatun 
palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, kuten palkkojen ja palkkioiden 
jakautuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan, sekä keskeiset tiedot palkan ja palkkioiden 
muuttuvien osien määräytymisestä, osake- ja muista osake-perusteisista palkitsemis-
järjestelmistä sekä lisäeläkejärjestelmistä. 

Finnfundin toimiva johto muodostaa johtoryhmän, joka on luonteeltaan toimitusjohtajaa avus-
tava ja neuvoa-antava elin. 

 Finnfundissa ei ole toimitusjohtajalle ja muulle johdolle suunnattua palkitsemisjärjestelmää. 
 

 Johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajaa lukuun ottamatta ovat mukana koko henkilöstöä koske-
vassa kannustinpalkkiojärjestelmässä, jonka mukaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta 
voi ansaita enintään yhden kuukauden palkkaa vastaavan kannustinpalkkion. Palkkiojärjestel-
mä perustuu osin yhtiötasoisten tavoitteiden ja osin yksikkökohtaisten tavoitteiden saavuttami-
seen yhtä suurin painoarvoin. Lisäksi henkilöstölle voidaan myöntää henkilökohtaiseen suori-
tukseen perustuvia kannustinpalkkioita, jotka vastaavat keskimäärin enintään noin yhden vii-
kon palkkaa. 

 
 Johtokunta päättää kannustinpalkkiojärjestelmästä ja sen keskeisistä ehdoista vuosittain sekä 

johtoryhmän jäsenille maksettavista henkilökohtaisista palkoista ja palkkioista. 
 

 Johtoryhmään ovat kuuluneet vuonna 2012 toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemen lisäksi la-
kiasiainjohtaja, toimitusjohtajan varamies Jukka Ahmala, salkun- ja riskienhallinnasta vastaava 
johtaja Helena Arlander, rahoitusjohtaja Jyrki Halttunen (30.10. asti), hallintojohtaja Minnamari 
Marttila, apulaisjohtaja Hanna Skelly, apulaisjohtaja Mikko Kuuskoski (1.6. alkaen) ja apulais-
johtaja Antti Urvas (1.6. alkaen). 

5  a) Toimitusjohtajan nimi 

Jaakko Kangasniemi 

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

 Toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemelle tilikaudella 2012 maksettu verotettava tulo oli 175.533 
euroa. Toimitusjohtajan palkkio muodostuu kokonaan kiinteästä kuukausipalkasta. Toimitus-
johtaja ei ole yhtiön kannustinpalkkiojärjestelmän piirissä eikä hänelle ole maksettu tulospalk-
kiota tilikaudella 2012. 
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c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, sitouttamisbonukset, ym.) eri-
teltyinä 

Yhtiöllä on toimitusjohtajan lisäeläketurvan järjestämiseen liittyvä ryhmäeläkevakuutus, johon 
perustuva vuosimaksu on 8.500,00 euroa.  
 

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

Ei ole.  

 
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 maksua 
seuraavana keväänä raportoinnin yhteydessä. 
 
Ei ole.  

f) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat kokonaissummana 
ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperusteiset 
oikeudet eriteltyinä 

Johtoryhmälle, toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemeä lukuun ottamatta, maksettu verotettava 
tulo oli yhteensä 704.711 euroa.  

g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä tilikaudella 
yhtiölle aiheutuneet kustannukset 

 
 Toimitusjohtajan vuonna 2002 solmittua johtajasopimusta on muutettu eläkeoikeutta koskevin 

osin siten, että toimitusjohtajan eläkeikä on nostettu aikaisemmasta 60 vuodesta 63 vuoteen ja 
eläke-etu on muutettu etuusperusteisesta maksuperusteiseksi. Vuotuinen maksutaso on 
26,51 % toimitusjohtajan bruttovuosiansiosta. 

  
 Eläkevastuu katetaan osin olemassa olevalla ryhmäeläkevakuutuksella ja osin yhtiön tasee-

seen vuosittain tehtävällä varauksella. 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta taseeseen on varat-
tu 18.753 euroa lisäeläkevastuun kattamiseksi.  

 
 Vuodelta 2013 ja sitä seuraavilta vuosilta tehtäviin tilinpäätöksiin varataan määrä, joka yhdes-

sä ryhmäeläkevakuutukseen maksettavan suorituksen kanssa on 26,51 % toimitusjohtajan 
bruttovuosiansiosta.  

 
Vuodelta 2012 toimitusjohtajalle ei ole enää maksettu aikaisempiin sopimuksiin perustuvaa 
erilliskorvausta, mikä on otettu huomioon tilinpäätökseen 31.12.2012 tehdyn varauksen suu-
ruudessa.    

 
h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irtisanomisen 
perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot. 
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 Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta yrityksen irtisanoessa sopimuksen. 

Toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi kuuden (6) kuukauden palkkaa 
vastaava rahasumma, mikäli yritys irtisanoo hänet.  

 
Johtajasopimuksen eläke-etua koskevan muutoksen seurauksena toimitusjohtaja on menettä-
nyt aikaisempina vuosina ansaitsemaansa eläke-etua nettomääräisesti 74.308,00 euroa. Tämä 
eläke-edun menetys kompensoidaan toimitusjohtajalle korottamalla hänen bruttokuukausipalk-
kaansa 1.1.2013 alkaen 1.347 eurolla, jolloin menetys tulee täysimääräisesti kompensoiduksi 
toimitusjohtajan tullessa 63 vuoden ikään. 
 

 Mikäli toimitusjohtajan palvelussuhde päättyy ennen 63 vuoden ikää, maksaa yhtiö hänelle 
menetettynä eläke-etuna määrän, jota toimitusjohtaja ei ole ehtinyt ansaita palkkana ennen 
palvelussuhteen päättymistä. Tämä suoritus maksetaan riippumatta palvelussuhteen päättymi-
sen syystä muiden lain tai johtajasopimuksen perusteella maksettavien suoritusten lisäksi. 

6  a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 

 
 Ks. alla kohta c). 

 

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

 
 Varsinaiseen yhtiökokoukseen 20.4.2012 asti johtokunnan puheenjohtajalle maksettiin kuu-

kausipalkkiota 1 000 euroa, varapuheenjohtajalle 600 euroa ja muille jäsenille 500 euroa. Li-
säksi maksettiin kokouspalkkiota 200 euroa kokoukselta. 

 
 Varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen johtokunnan puheenjohtajalle maksettiin kuukausipalk-

kiota 1 100 euroa, varapuheenjohtajalle 700 euroa ja muille jäsenille 600 euroa. Lisäksi mak-
settiin kokouspalkkiota 300 euroa kokoukselta.  

 
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.  

 
 Johtokunnan jäsenten palkkiot (euroa)  

 
 Palkkiot  Läsnä 

Arto Honkaniemi, pj 17 100 13/13 

Kari Alanko, vpj 12 300 13/13 

Tuukka Andersén 20.4. alkaen   7 721 9/9 

Tuuli Juurikkala  10 800 12/13 

Nora Kerppola  11 100 13/13 

Riikka Laatu  11 100 13/13 

Päivi Leiwo-Svensk 10 500 11/13 

Markus Pietikäinen  10 500 11/13 

Topi Vesteri 20.4. asti   3 379 4/4 

 
 Vuonna 2012 johtokunta kokoontui 13 kertaa.  
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 Johtokunnalla on tarkastusvaliokunta, johon johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohta-

jan ja kahdesta kolmeen jäsentä. 
 
Vuonna 2012 tarkastusvaliokunnan jäsenille maksettiin kokouspalkkiota 300 euroa kokouksel-
ta.  

 
Tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkiot (euroa) ja osallistuminen kokouksiin 

 
   Palkkiot  Läsnä 

 
Markus Pietikäinen, pj  1 200 4/4 
Arto Honkaniemi    1 200 4/4 
Tuuli Juurikkala   1 200 4/4 
Nora Kerppola  1 200 4/4 
 
Vuonna 2012 tarkastusvaliokunta kokoontui 4 kertaa.  

 
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 tili-
kaudelta maksetut palkat ja palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet eriteltyinä. 

Ei ole. 

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

 
Finnfundilla on koko henkilöstöä (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta) koskeva kannustinpalk-
kiojärjestelmä, jonka mukaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta voi ansaita enintään 
yhden kuukauden palkkaa vastaavan kannustinpalkkion.  

Palkkiojärjestelmä perustuu osin yhtiötasoisten tavoitteiden ja osin yksikkökohtaisten tavoittei-
den saavuttamiseen. Lisäksi henkilöstölle voidaan myöntää henkilökohtaiseen suoritukseen 
perustuvia kannustinpalkkioita, jotka vastaavat keskimäärin enintään noin yhden viikon palk-
kaa. Johtokunta päättää kannustinpalkkiojärjestelmästä ja sen keskeisistä ehdoista vuosittain. 

8 a) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 
 

Ks. alla kohta b).  

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

 
 Varsinaiseen yhtiökokoukseen 20.4.2012 asti hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksettiin 

kuukausipalkkiota 1 000 euroa, varapuheenjohtajalle 600 euroa ja muille jäsenille 500 euroa. 
Lisäksi maksettiin kokouspalkkiota 200 euroa kokoukselta. Varsinaisesta yhtiökokouksesta al-
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kaen hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksettiin kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta, 
varapuheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta.  

 

 
 Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot (euroa) ja osallistuminen kokouksiin 

 
 Palkkiot  Läsnä 

Pertti Salolainen, pj 12.6. asti, vpj 12.6. alkaen 5 832  5/5 

Aila Paloniemi, pj 12.6. alkaen 4 616  5/5 

Seppo Kallio, vpj 12.6. asti 3 379  3/5 

Tarja Kantola 3 716 5/5 

Simo Karetie   3 716  5/5 

Inkeri Kerola 20.4. asti 2 216  2/2 

Risto Kuisma 20.4. asti 2 216  2/2 

Antti Lindtman 20.4. alkaen 1 500  3/3 

Pirkko Mattila 20.4. alkaen 1 000  2/3 

Kirsi Ojansuu-Kaunisto 20.4. asti 2 216  2/2 

Arto Satonen 20.4. asti 2 216  2/2 

Katja Syvärinen  3 716  5/5 

Seppo Toriseva 20.4. alkaen 1 000  2/3 

Tapani Tölli 20.4. alkaen 1 500 3/3 

Marjaana Valkonen 3 216  4/5 

Anne-Mari Virolainen 20.4.alkaen 1 000 2/3 

Markus Österlund 20.4.asti 2 216  2/2 

 
 

Vuonna 2012 hallintoneuvosto kokoontui 5 kertaa.  
 

Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND) 
 
Minnamari Marttila 

Minnamari Marttila 
hallintojohtaja 

 
 
 
 
 

Liitteet Liite 1, tuloslaskelma 1.1.–31.12.2012 
 Liite 2, tase 31.12.2012 

 
 


