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Valtioneuvoston kanslia/omistajaohjausosasto 
 
 
 
Viite: Valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemisesta annettu ohjeistus 

 
Asia: Meritaito Oy:n palkitsemista koskevat tiedot 
 
 
1. a) Yhtiön nimi 

 

Meritaito Oy, englanniksi Meritaito Ltd ja ruotsiksi Meritaito Ab. 

 

 

b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 

 

Suomen valtio omistaa 100 % yhtiön osakkeista. 

 

 

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 

 

Yhtiön toimialana on vesiväylien hoito, kanavien käyttö ja kunnossapito, ympäristövahinkojen 

ehkäisemiseen ja torjuntaan liittyvät tehtävät, vesirakentaminen, suunnittelu ja asiantuntija-

palvelut, merenmittaus sekä muut vesiväyliin ja vesirakentamiseen liittyvät tehtävät. Yhtiö 

voi harjoittaa toimintaa Suomessa ja ulkomailla. 

 

 

3. 31.12.2012 päättyneen (tai viimeksi päättyneen) tilikauden tuloslaskelma ja ta-

se. Konserneista toimitetaan emoyhtiön tuloslaskelma ja tase. Jos yhtiö on laatinut 

tuloslaskelmasta erillisen yhteenvedon, myös se liitetään aineistoon. 

 

Liitteinä ovat Meritaito Oy:n 31.12.2012 päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase. 

 

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 kes-

keiset tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvien osien määräytymisestä, osake- ja 

osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä lisäeläkejärjestelmistä. 

 

Meritaito Oy:n toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkoista ja toimisuhteen muista eh-

doista päättää hallitus. Johtoryhmään kuului tilikaudella 2012 yhteensä kuusi henkilöä. Johto-

ryhmän jäsenten palkka muodostuu peruspalkasta, kannustinpalkkiosta sekä luontoiseduista.  

 

Ennen vuotta 1993 palvelukseen tulleilla henkilöillä on valtion palveluksessa ansaittu 

valtion eläkelain mukainen lisäeläke. 
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5. a) Toimitusjohtajan nimi 

 

Jari Partanen 

 

b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä muut 

etuudet (auto, asunto, ym.) määräytymisperusteineen 

 

Toimitusjohtajille tilikaudella 2012 on maksettu palkkaa 139.380,00 euroa, vuosibonusta 

18.494,00 euroa ja myönnetty luontaisetuuksia yhteensä 11.820,00 euroa (autoetu 

11.580,00 euroa ja puhelinetu 240,00 euroa). Yhteensä 169.694,00 euroa. 

 

c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, sitouttamisbonuk-

set, ym.) eriteltynä 

 

Toimitusjohtajalle ei ole tilikaudella maksettu muita etuuksia.  

 

d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin palkitseminen rahana, 

osakkeina tai muuna osakeperusteisena etuutena 

 

Toimitusjohtaja ei ole saanut pitkän aikavälin palkitsemista rahana, osakkeina tai muina osa-

keperusteisena etuutena. 

 

e) Jo päättyneiden palkitsemisohjelmien toteutuminen  

 

Meritaidolla ei ole ollut aiempia palkitsemisohjelmia. 

 

f) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat koko-

naissummana ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat osak-

keet ja osakeperusteiset oikeudet eriteltynä 

 

Muulle johdolle tilikauden 2012 aikana maksetut palkat ovat 445.475,00 euroa, vuosibonuk-

set 53.786,28,00 euroa ja luontaisetuudet 8.125,00 euroa (autoedut 6.925,00 euroa ja puhe-

linedut 1.200,00 euroa). Yhteensä 507.386,28 euroa. Muu johto ei ole saanut palkkiona 

osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia. 

 

g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä 

tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset 

 

Eläkeikä ja eläketurva määräytyvät eläkkeelle jäämishetkellä voimassa olevan eläkelainsää-

dännön mukaisesti. 

 

h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia 

irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot 

 

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on puolin ja toisin 6 kuukautta. Yhtiön puolelta irtisanottaes-

sa toimitusjohtaja on oikeutettu 6 kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi 6 kuukauden 

palkkaa vastaavaan korvaukseen. 

 

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 

 

Meritaito Oy:n hallituksen kokoonpano 30.3.2012 – 19.4.2013 

Puhakka Matti, puheenjohtaja 

Marja Pokela, varapuheenjohtaja 

Taru Keronen 

Leskinen Pekka 

Niskavaara Eeva 

Marja Tuderman 
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b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palk-

kioiden määräytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä) sekä tilikauden aika-

na maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät 

 

Yhtiökokouksen päättämät hallituksen jäsenten palkkiot ovat tilikaudelta 2012 

- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1.400 euroa kuukaudessa, 

- varapuheenjohtajalle 950 euroa kuukaudessa, ja 

- kullekin jäsenelle 850 euroa kuukaudessa, sekä 

- kullekin jäsenelle kokouspalkkioina 500 euroa hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta. 

 

Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 

 

Hallituksen jäsenille tilikauden 2012 aikana maksetut palkkiot ovat yhteensä 104.500 euroa. 

 

c) Tilikauden aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellis-

ten etujen määrät määräytymisperustaisesti eriteltynä puheenjohtajan, varapu-

heenjohtajan ja jäsenen osalta. 

 

 

Kuukausi- 
palkkiot 

Kokous- 
palkkiot Yhteensä 

    Puheenjohtaja 16.800,00 € 5.500 € 22.300,00 € 

Varapuheenjohtaja 11.400,00 € 6.500 € 17.900,00 € 

Jäsen (keskiarvo) 10.200,00 € 5.875 € 16.075,00 € 

Yhteensä 

  

104.500,00 € 

 

 

d) Jos kohdassa 6 a mainittu henkilö on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön (executive 

chairman; executive director) tai toimii yhtiön neuvonantajana, yhtiön on selostet-

tava tästä tehtävästä tilikaudelta maksetut palkat ja palkkiot sekä muut taloudelli-

set etuudet eriteltynä 

 

Kohdassa 6 a mainitut henkilöt henkilöstön edustajaa ja hänen henkilökohtaista varajäsen-

tään lukuun ottamatta eivät ole olleet työ- tai toimisuhteessa yhtiöön tai toimineet 

yhtiön neuvonantajana tilikaudella 2012. Henkilöstön edustaja tai hänen henkilökohtainen 

varajäsen eivät ole toimineet executive chairman tai executive director tai vastaavissa tehtä-

vissä. 

 

7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuus-

palkkioista, henkilöstörahastosta ja mahdollisista muista palkitsemismekanismeis-

ta. 

 

Yhtiössä jaettiin muulle henkilöstölle kuin johtoryhmän jäsenille vuodelta 2012 yhteensä 

174.723,57 euron suuruinen kannustinpalkkio. Kannustinpalkkiojärjestelmästä ja sen sovel-

tamisesta päättää hallitus. Henkilökunnan on lisäksi mahdollista saada pikatulospalkkioita 

siitä annetun ohjeistuksen mukaisesti.   

 

8. Hallintoneuvosto, sijoitusneuvosto tai neuvottelukunnat 

 

Meritaidolla ei ole hallintoneuvostoa, sijoitusneuvostoa eikä neuvottelukuntia. 

 

 

 

LIITTEET  

 

Meritaito Oy:n tuloslaskelma ja tase 2012 


