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Palkitsemistiedot 

1. a) Yhtiön nimi    Gasum Oy 

b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 24 % 

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö harjoittaa maakaasun hankintaa, kuljetusta, jakelua ja 
myyntiä sekä toimintaa, jolla pyritään lisäämään maakaasun käyttöä. Lisäksi yhtiö harjoittaa edellä 
mainittuihin liittyvää muuta liiketoimintaa. Yhtiö voi omistaa osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä, olla 
osakkaana yhtiöryhmissä ja konsortioissa, joiden toiminta liittyy maakaasuliiketoimintaan. Yhtiö voi ot-
taa lainoja ja myöntää takauksia päätoimialansa puitteissa. 

 

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.  

Ks. liitteenä olevat tuloslaskelma ja tase 31.12.2012.  

 

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. 

JOHTORYHMÄ  

Antero Jännes, toimitusjohtaja  

Björn Ahlnäs, johtaja, LNG- ja liikennepalvelut 

Jarko Alanko, johtaja, energiapalvelut  

Kaj Christiansen, johtaja, tekniset palvelut  

Aleksei Novitsky, johtaja, energiakauppa 

Christer Paltschik, johtaja, liiketoiminnan suunnittelu 

Ari Suomilammi, johtaja, siirtopalvelut 

Kristiina Vuori, johtaja, hallinto 

Johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta, luontaiseduista (auto- ja puhelinetuus) se-
kä palkitsemisjärjestelmän mukaisista palkkioista. Palkkiojärjestelmät ovat sidottuja yhtiö- ja henkilö-
kohtaisiin tavoitteisiin. Osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä ei ole.  
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Pitkän tähtäimen palkitsemisjärjestelmä (LTI-järjestelmä) voi tuottaa korkeintaan 50 % vuosipalkasta 
sellaisilla johtoryhmän jäsenillä, jotka kuuluvat samalla yhtiön hallitukseen (ks. kohta 5 f). LTI-
järjestelmä perustuu kolmen vuoden ansaintajaksoon, joten vuonna maksettu 2012  palkkio on kertynyt 
vuoden 2009-2011 jaksolta. Hallituksen jäsenillä ei ole tällä hetkellä muita, maksuun tulevia palkkiojär-
jestelmiä. LTI- palkitsemisjärjestelmästä päättää yhtiön hallintoneuvosto vuosittain.  

Hallituksen ulkopuolisilla johtoryhmän jäsenillä LTI-järjestelmä voi em. ajanjaksolta tuottaa korkeintaan 
30 % vuosipalkasta. Sen lisäksi näillä henkilöillä on mahdollisuus korkeintaan 10 % palkkioon vuosipal-
kasta yhtiössä yleisessä käytössä olevan tuloskorttijärjestelmän kautta (ns. balanced score card –
järjestelmä). 

Johdosta toimitusjohtaja Jännes ja johtaja Ahlnäs kuuluvat lisäeläkejärjestelyn piiriin (ns. Sesam –
sopimus). Järjestely oikeuttaa ao. henkilöt jäämään eläkkeelle 60 vuoden iässä siten, että eläke on 66 
% eläkepalkasta. 

 

 

5. a) Toimitusjohtajan nimi  Antero Jännes 

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

Kokouspalkkio LTI-palkkio Rahapalkat Luontoisedut Veronalainen ansio

1800,00 172054,89 509984,95 11620,00 521604,95  

 

Rahapalkka pitää sisällään myös LTI-palkkion. Kokouspalkkio muodostuu siitä, että toimitusjohtaja toi-
mii hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen kokouksesta maksetaan 200 euron kokouspalkkio kokous-
ta kohden. Muita hallituksen jäsenyyteen sidottuja korvauksia ei ole. 

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

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

   LTI 172 054,89€ 

 
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. 
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 
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Nimi Kokouspalkkio Tulospalkkio (1 krt/v) LTI-palkkio Rahapalkat Luontoisedut Veronalainen ansio

Ahlnäs Björn Erik 1800,00 0,00 97449,00 287917,03 10998,49 298915,52

Alanko Jarko Olavi 0,00 15414,00 48158,93 214261,53 13920,00 228181,53

Christiansen Kaj Alfred 0,00 7465,14 36255,65 171537,27 10197,64 181734,91

Novitsky Aleksei 1800,00 0,00 84780,00 252977,30 9267,00 262244,30

Paltschik Göran Christer Aleks 1800,00 0,00 78788,00 233185,00 9000,00 242185,00

Suomilammi Ari Juhani 1800,00 0,00 43042,50 181370,50 10680,00 192050,50

Vuori Sari Kristiina 1800,00 0,00 70882,86 210611,86 8460,00 219071,86  

Gasum Oy:n hallitus muodostuu toimitusjohtaja Antero Jänneksestä ja em. yksilöidyistä johdon edusta-
jista kuitenkin niin, että Jarko Alanko ja Kaj Christiansen eivät kuulu hallitukseen (Christiansen jäänyt 
eläkkeelle 31.12.2012. Yllä oleva kokouspalkkio tulee hallituksen jäsenyydestä (200 euroa kokousta 
kohden).  

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

 Ks. kohta 4. Vuoden 2012 osalta lisäeläkekustannukset olivat 482589,19 euroa. 

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

Voimassa olevan toimitusjohtajasopimuksen mukaan irtisanomisaika on yrityksen puolelta kuusi 
kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta kuusi kuukautta. 
Mikäli sopimus irtisanotaan yrityksen toimesta, suoritetaan toimitusjohtajalle kokonaiskorvaus, 
joka käsittää irtisanomisajan palkan ja erillisen erokorvauksen, jonka suuruus määräytyy sopi-
muksen keston perusteella. Erokorvaus vastaa 
1) kuuden kuukauden palkkaa, jos johtajasuhde kestänyt enintään viisi vuotta 
2) kahdentoista kuukauden palkka, jos kestänyt vähintään viisi ja enintään kymmenen vuotta 
3) viidentoista kuukauden palkka, jos kestänyt vähintään kymmenen ja enintään viisitoista vuot-

ta 
4) kahdeksantoista kuukauden palkka, jos kestänyt vähintään viisitoista vuotta 

 Mikäli itse irtisanoutuu, ei erokorvausta makseta. 

 

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 
 

Gasum Oy:n  hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Antero Jännes, varapuheenjohtaja Björn Ahlnäs, 
Kristiina Vuori, Paula Lähde (29.2.2012 saakka), Aleksei Novitsky, Christer Paltschik ja Ari Suomilam-
mi. 

 

b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden mää-
räytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä).  Ks. kohta 5f 
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.  Ks. kohta 5f 
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. Ks. kohta Ff 
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7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalkkioista, hen-
kilöstörahastosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista. 

Yhtiössä (konsernissa) on vuonna 2012 ollut  käytössä tuloskorttijärjestelmä, joka on voinut enimmil-
lään tuottaa 10 % vuosipalkasta. Lisäksi käytössä on ollut ns. EBIT-järjestelmä, jonka enimmäismäärä 
ollut 6 % vuosipalkasta. Näin henkilökunnan palkitsemisen enimmäismäärä on ollut vuonna 2012 yh-
teensä korkeintaan 16 %.  Lisäksi avainhenkilöt ovat mukana pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmässä 
(ns. LTI-järjestelmä, 20-30 % vuosipalkasta). Tähän järjestelmään kuuluvat eivät kuitenkaan ole olleet 

EBIT-palkkiojärjestelmän soveltamisalassa.  

 

8. a) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjoh-
tajan ja jäsenten nimet 

Puheenjohtajana toimii Jorma Eloranta ja varapuheenjohtajana Jarmo Väisänen. Muut jäsenet ks. alla 
kohta 8 b) 

 
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. 

Nimi Vuosikorvaus Kokouspalkkio (ei tyel) Rahapalkat

Aho Seppo Lenni Kalevi 12000,00 1600,00 13600,00

Eloranta Jorma Olavi 24000,00 1600,00 25600,00

Emeliyanov Sergey 5000,00 400,00 5400,00

Frankenberg Peter Andreas Franz 5000,00 800,00 5800,00

Karttinen Timo Tapani 12000,00 1600,00 13600,00

Kohlenbach Matthias 7000,00 400,00 7400,00

Oderov Pavel Valerevich 12000,00 400,00 12400,00

Tchernotshekov Andrey 7000,00 400,00 7400,00

Tumat Jörg 12000,00 1600,00 13600,00

Väisänen Jarmo Ville Juhani 15000,00 1600,00 16600,00  

 
Yllä oleva luettelo sisältää tiedot kaikista niistä henkilöistä, jotka ovat olleet Gasum Oy:n hallintoneu-
voston jäseninä ao. vuoden aikana joko koko vuoden ajan tai osan vuodesta siten, että heille on ao. 
vuonna maksettu palkkiota.   


