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Palkitsemistiedot 

1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 

a) HAUS kehittämiskeskus Oy 

b) 100% 

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 

Yhtiö toimii julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuna valtion sidosryh-
mäyksikkönä ja tuottaa koulutus-, konsultointi- ja kehittämispalveluja valtionhallinnolle sekä 
harjoittaa asiantuntijapalvelujen vientiä EU:lle ja sen jäsenmaiden hallinnoille sekä kv-
järjestöille, joissa Suomi on jäsen.  Yhtiö voi 1 momentissa mainitun toiminnan rinnalla harjoit-
taa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua koulutusta lasissa ja jär-
jestämisluvassa edellytetyin ehdoin. Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, yhtiöosuuksia ja nii-
tä vastaavia osuuksia eri yhtiömuodossa toimivissa yhteisöissä sekä muita arvopapereita ja 
kiinteää omaisuutta. 

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.  

-  vahvistettu tilinpäätös liitteenä 

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. 

Kaikilla johtajilla kiinteä kuukausipalkka.  Tulospalkkion määräytymisperusteet kirjattu tulos-
palkkioperiaatteisiin (käytännössä 2-4 viikkopalkan suuruinen) 

Johtoryhmän jäsenet tilikauden aikana: 

Anneli Temmes 

Ari Holopainen 

Antti Karttunen 

Anna Saharinen 

Johanna Snellman 

5. a) Toimitusjohtajan nimi 

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

Kokonaispalkka: 123540 euroa (sisältää vapaan autoedun) 

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

- vapaa autoetu sisältyy kiinteään kuukausipalkkaan 

- lisäksi toimitusjohtajalla on oikeus muihin normaaleihin yrityksen luontoisetuihin 

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

Ari Holopainen 93597,80 

Anna Saharinen 75979,71 

Antti Karttunen  71384,47 

Johanna Snellman 13122,79  (22.10.2012 alkaen) 

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

Eläkkeen osalta noudatetaan samoja määräyksiä ja sääntöjä , joita yrityksen henkilöstöön so-
velletaan.   

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

Johtajasopimuksen mukaisesti irtisanomisaika on yrityksen puolelta kuusi (6) kuukautta ja 
toimitusjohtajan puolelta (3) kuukautta.  Mikäli yritys irtisanoo sopimuksen, maksetaan toimi-
tusjohtajalle erikorvaus, joka vastaa kuuden (6) kuukauden palkkaa irtisanomisajan palkan li-
säksi.  Mikäli toimitusjohtaja irtisanoutuu yrityksestä  riippumattomasta syystä’, ei erokorvaus-
ta suoriteta. toimitusjohtajan kuolemantapauksen yhteydessä maksetaan kahdentoista (12) 
kuukauden perusteella määräytyvä rahasumma toimitusjohtajan oikeudenomistajille. 
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6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 

Hallitus 1.1.2012-8.5,2012: 

Ritva Viljanen, puheenjohtaja 

Teuvo Metsäpelto, varapuheenjohtaja 

Timo Laitinen 

Jarmo Kilpelä 

Hallitus 9.5.-31.12.2012: 

Teuvo Metsäpelto 

Asta Sihvonen-punkka 

Tiina Astola 

Timo Lankinen 

Yhtiökokous 2.5. 2011 sekä 8.5.2012 

 
  - hallituksen pj:n kuukausipalkkio on 2100 € 

  - hallituksen vpj:n kuukausipalkkio on 1800 € 
  - hallituksen jäsenten kuukausipalkkio on 1300 € 

- hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten kokouspalk-
kio on lisäksi 500 € kokoukselta 
 
- tilintarkastajalle maksetaan palkkio tämän esittämän kohtuullisen laskun 
mukaisesti 
 
Lisäksi päätettiin, että matkakustannusten korvausta suoritetaan yhtiön 
noudattaman normaalin käytännön mukaisesti. 

 

 
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.  

Ritva Viljanen 9900 euroa 

Teuvo Metsäpelto 7700 + 18228,57 euvoa 

Timo Laitinen 6509,52 euroa 

Jarmo Kilpelä 6509,52 euroa 
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Asta Sihvonen-Punkka 11090,48 euroa 

Tiina Astola 11090,48 euroa 

Timo Lankinen 11090,40 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. 

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

Hallitus hyväksyy vuosittain tulospalkkioperiaatteet sekä päättää tulospalkkion mahdollisesta 
maksamisesta.  Tulospalkkion perusta on koko henkilöstölle maksettu palkkio (esim. yhden viikon 
palkkaa vastaava palkkio). Lisäksi voidaan palkita yksittäisiä henkilöitä tai henkilöstöryhmiä järjestel-
mässä sovittujen kriteerien perusteella. 

 

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. 

 


