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PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO-OMISTEISISSA  
YHTIÖISSÄ  
 

1. a) Yhtiön nimi - Patria Oyj 
b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus - 73,2 % 

 
2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 

Yhtiön toimialana on puolustusvälineteollisuuden ja muun puolustus-
valmiuden ylläpitämistä palvelevan tuotannon sekä niihin liittyvän tai niiden 
yhteyteen soveltuvan liiketoiminnan harjoittaminen. Yhtiö harjoittaa toimin-
taansa itse taikka tytäryhtiöidensä, osakkuusyritystensä tai yhteisyritysten-
sä välityksellä. 
 

3. 31.12.2012 päättyneen (tai viimeksi päättyneen) tilikauden tuloslaskelma ja tase. 
Konserneista toimitetaan emoyhtiön tuloslaskelma ja tase. Jos yhtiö on laatinut tu-
loslaskelmasta erillisen yhteenvedon, myös se liitetään aineistoon. – Tasekirja 
2012 liitteenä 

 
4. Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle – jonka laajuus on ilmoitettava – suun-

natun palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, kuten palkko-
jen ja palkkioiden jakautuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan, sekä keskeiset 
tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvien osien määräytymisestä, osake- ja muista 
osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä lisäeläkejärjestelmistä. 

 
Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtokunnan jäsenten palkitseminen 
vuonna 2012 perustui kiinteään kuukausipalkkaan (ml. luontoisedut) ja suo-
ritusperusteiseen osuuteen. Tilikaudella 2012 johtokuntaan kuului toimitus-
johtajan lisäksi 31.7.2012 asti kuusi jäsentä ja ajalla 1.8. – 31.12.2012 seitse-
män jäsentä. Vuosittain maksettavan suoritusperusteisen palkkion enim-
mäismäärä voi olla 4 kuukauden palkkaa vastaava määrä, paitsi toimitusjoh-
tajan palkkion enimmäismäärä voi olla 50 % vuosiansiosta vuonna 2008 alle-
kirjoitetun johtajasopimuksen mukaisesti. Palkitsemisesta päätetään ”yksi 
yli yhden” -periaatteella ja toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus.  
 
Tilikauden aikana konsernin johtokunnan jäsenet kuuluivat kahteen erilli-
seen kolmen vuoden suoritusperusteiseen pitkän aikavälin palkitsemisjär-
jestelmään koskien vuosia 2010 – 2012 ja 2012 – 2014. Kumpikin palkitsemis-
järjestelmä on laadittu konsernin hallituksen toimesta valtion omistajaohja-
uksen kulloinkin voimassa olleita ohjeita ja periaatteita noudattaen. 
 
Vuosien 2010 – 2012 palkitsemisjärjestelmä on perustunut vuosittain asetet-
tuihin strategisiin tavoitteisiin yhdistettynä kolmen vuoden kumulatiivisiin 
taloudellisiin tuloskehitystavoitteisiin. Enimmäispalkkio on voinut vastata 
100 % palkitsemisjärjestelmään kuuluvan henkilön vuosittaisesta peruspal-
kasta kunakin palkitsemisjärjestelmän voimassaolovuonna. Järjestelmän 
tuottama palkkio on 37 % enimmäispalkkiosta ja se maksetaan palkitsemis-
järjestelmään kuuluville henkilöille kolmessa erässä vuosien 2013 – 2014 ai-
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kana järjestelmän ehtojen mukaisesti. Yhtiön taseessa on palkitsemisjärjes-
telmään liittyvä 1 324 227,60 euron suuruinen varaus. 
 
Vuosien 2012 – 2014 pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmä perustuu koko 
järjestelmän voimassaoloajalle asetettuihin useisiin strategisiin tavoitteisiin. 
Tavoitteiden saavuttamisen arviointi tapahtuu konsernin hallituksen toimes-
ta.  
 
Konsernissa ei ole käytössä osake- tai muita osakeperusteisia palkitsemis-
järjestelmiä. 

 
5. a) Toimitusjohtajan nimi – Heikki Allonen 

 
b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä luon-
taisetuudet (auto, asunto, ym) määräytymisperusteineen. 
 
Palkka     338 814,27 euroa 
Vuosibonus (Määräytymisjakso tilikausi 2011)  102 936,99 euroa 
Muut etuudet (luontaisedut)     15 865,00 euroa 
 
Vuonna 2012 toimitusjohtajalle maksetun vuosibonuksen määrä oli 29,0 % 
toimitusjohtajan vuoden 2011 peruspalkasta ja 59,7 % vuosibonuksen 
enimmäismäärästä. 
 
(Vuonna 2013 toimitusjohtajalle maksettava vuosibonus vuodelta 2012 tulee 
olemaan 107.767,86 euroa joka on 30,4 % vuoden 2012 peruspalkasta ja 60,8 
% vuosibonuksen enimmäismäärästä.) 
 
Toimitusjohtajan vuosibonuksen enimmäismäärä on vuosina 2011 ja 2012 
ollut 50 % peruspalkasta.  
 
Taloudelliset mittarit muodostavat 60 % toimitusjohtajan vuosibonuksen 
määräytymisperusteista. Näitä tavoitteita olivat yhtiön liiketoiminnan tulok-
sen ja operatiivisen nettokäyttöpääoman kehittyminen.  Lisäksi määräyty-
misperusteisiin kuuluu 40 % tavoitteita, jotka liittyvät muun muassa yhtiön 
tärkeimpiin hankkeisiin ja tilauskannan kehittymiseen.  
 
c) Toimitusjohtajalle ei tilikauden aikana maksettu muita etuuksia (vakuutuk-
set, sitouttamisbonukset, ym.). Lisäeläkkeestä ja siihen liitetystä vakuutuk-
sesta yhtiölle tilikaudella aiheutuneet kustannukset on esitetty kohdassa g). 
 
d) Toimitusjohtaja ei tilikauden aikana saanut pitkän aikavälin palkitsemi-
seen liittyviä palkkioita rahana, osakkeina tai muuna osakeperusteisena 
etuutena.  
 
e) Valtion kokonaan omistamien yhtiöiden tulee julkistaa myös tiedot siitä, millä ta-
voin jo päättyneet palkitsemisohjelmat ovat toteutuneet, kun hallitus on tehnyt niitä 
koskevat päätökset. Euromääräiset palkkiot julkistetaan tältäkin osin edelleen 
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maksuperusteisesti palkkion maksua seuraavana keväänä raportoinnin yhteydes-
sä. 
 
f) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle kuin toimitusjoh-
tajalle maksetut palkat ja vuosibonukset (Määräytymisjakso tilikausi 2011) 
olivat yhteensä 1 135 184,74 euroa ja muut etuudet yhteensä 71.778,75 eu-
roa. Osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia ei annettu. 
 
g) Toimitusjohtajan eläkeiäksi on sovittu 62 vuotta. Toimitusjohtajan eläke-
järjestely on kiinteä ja maksupohjainen ja sitä täydentämään on otettu va-
kuutus. Järjestelyn kustannus tilikaudella oli 132 880 euroa.  
 
h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia ir-
tisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot.  
 
Toimitusjohtajan molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. 
Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, maksaa yhtiö irtisanomisajan palkan 
lisäksi toimitusjohtajalle erokorvauksen, jonka suuruus on 12 kuukauden 
kokonaispalkkaa vastaava määrä. 
 

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet varsinaisen 
yhtiökokouksen 24.4.2013 päätöksen mukaisesti: 

 
Christer Granskog hallituksen puheenjohtaja 
Kirsi Komi  hallituksen varapuheenjohtaja 
Maximilian Thomasius jäsen 24.4.2013 alkaen 
Arto Honkaniemi jäsen 
Jussi Itävuori jäsen 
Kari Rimpi  jäsen  
Peter Härtle  jäsen 24.4.2013 asti 
  

 
b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkki-
oiden määräytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä)  
 
Hallitus 
Varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2012 päätöksen mukaisesti hallituksen 
palkkiot sisältävät kuukausipalkkion, joka on puheenjohtajalle 2 750 euroa, 
varapuheenjohtajalle 1 850 euroa ja jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa sekä 
600 euron kokouspalkkion jokaisesta hallituksen ja hallituksen valiokunnan 
kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu. 
 
c) Tilikauden aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellis-
ten etujen määrät määräytymisperusteisesti (vuosi-, kuukausi- ja kokouspalkkio 
sekä yksittäiset palkkiot) eriteltynä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen 
osalta. 
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Tilikaudelta 2012 hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja muille 
hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 203 400 euroa. 
 
 

 
 
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 eriteltyinä. 
 
Yhdellä hallituksen jäsenellä on ollut tilikaudella 2012 puhelinetu 11.4.2012 
saakka, kertynyt luontoisetu 66 euroa.  

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

kioista, henkilöstörahastosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista. 
 

Koko Patria-konsernin henkilöstö (poislukien Nammo AS) on vuosittaisen 
tulospalkkiojärjestelmän piirissä. Tilikaudelta maksettavan tulospalkkion 
enimmäismäärä voi olla 1,8 – 3 kuukauden palkkaa vastaava määrä henkilön 
organisaatioasemasta riippuen. Tilikaudelta 2011 maksetut tulospalkkiot 
muulle henkilöstölle olivat yhteensä 7.866.834 euroa. Lisäksi käytössä ovat 
kannustinpalkkiojärjestelmä, jota esimiehet voivat käyttää henkilöstön pal-
kitsemiseksi, sekä palvelusvuosipalkkiot. 
 

8. a) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, va-
rapuheenjohtajan ja jäsenten nimet  

 
Neuvottelukunnan jäsenet yhtiökokouksen 24.4.2013 päätöksen mukaisesti: 

 
Raimo Vistbacka neuvottelukunnan puheenjohtaja 
Thomas Blomqvist neuvottelukunnan varapuheenjohtaja 
Ilkka Jokioja  jäsen, henkilöstön edustaja 

1000 EUR 2012

kokous-

palkkio

kuukausi-

palkkio Hallitus

Tarkastus-

valiokunta

Nimitys- ja 

palkitsemis-

valiokunta

Hallituksen jäsenet 31.12.2012

Christer Granskog, puheenjohtaja 46 13 33 11/11 - 9/9

Kirsi Komi, varapuheenjohtaja 36 14 22 11/11 6/6 -

Arto Honkaniemi 37 19 18 11/11 6/6 9/9

Peter Härtle 1)
18 5 13 7/8 3/4 -

Jussi Itävuori 32 14 18 11/11 - 9/9

Kari Rimpi 1)
17 4 13 8/8 - -

Entiset hallituksen jäsenet

Yvonne Eisele 2)
10 5 5 3/3 2/2 -

Ilkka Hollo 2)
8 3 5 3/3 - -

Yhteensä 203
1) 11.4.2012 alkaen
2) 11.4.2012 saakka
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Jussi Karimäki jäsen, henkilöstön edustaja 
Juha Kuusi  jäsen, henkilöstön edustaja 
Seppo Kääriäinen jäsen 
Petri Peltonen jäsen 
Tuula Peltonen jäsen 
Petri Pitkänen jäsen, henkilöstön edustaja 24.4.2013 alkaen 
Juha Rannikko jäsen 
Kari Tolvanen jäsen 
Jari Grönlund jäsen, henkilöstön edustaja 24.4.2013 asti 
 
 
b) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, va-
rapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden määräytymisperusteet sekä tilikauden 
aikana maksettujen palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät määräy-
tymisperusteisesti eriteltynä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen osal-
ta. 
 
Varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2012 päätöksen mukaisesti 1.5.2012 alkaen 
neuvottelukunnan palkkiot sisältävät kokouspalkkiot seuraavasti: puheen-
johtaja 800 euroa, varapuheenjohtaja 600 euroa ja jäsenet 500 euroa jokai-
sesta kokouksesta, johon neuvottelukunnan jäsen osallistuu. 30.4.2012 
saakka neuvottelukunnan jäsenille maksettiin 200 euron palkkio niistä koko-
uksista, joihin he osallistuivat ja lisäksi neuvottelukunnan puheenjohtajalle 
maksettiin palkkiona 1 000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 600 eu-
roa kuukaudessa ja jäsenille 500 euroa kuukaudessa. 
 
Tilikaudelta 2012 neuvottelukunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle 
ja muille jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 25.236 euroa. Neuvottelu-
kunnan henkilöstön edustajille osallistumisista ei maksettu erillisiä palkkioi-
ta. 
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Lisätietoja www.patria.fi 

1000 EUR 2012

kokous-

palkkio

kuukausi-

palkkio

Läsnäolo 

kokouk-

sissa

Neuvottelukunnan jäsenet 1.1.-31.12.2012

Raimo Vistbacka, puheenjohtaja 1)
2 2 - 3/3

Thomas Blomqvist, varapuheenjohtaja 1)
1 1 - 2/3

Seppo Kääriäinen 1)
2 2 - 3/3

Petri Peltonen 1)
1 1 - 2/3

Tuula Peltonen 1)
1 1 - 2/3

Juha Rannikko 4 2 2 3/4

Kari Tolvanen 1)
2 2 - 3/3

Mikaela Nylander, puheenjohtaja 2)
3 - 3 0/1

Reijo Laitinen, varapuheenjohtaja 2)
2 0 2 1/1

Juha Hakola 2)
2 0 2 1/1

Tuija Nurmi 2)
2 0 2 1/1

Eero Reijonen 2)
2 0 2 1/1

Eeva-Liisa Virkkunen 2)
2 0 2 1/1

Yhteensä 25
1) 11.4.2012 alkaen
2) 11.4.2012 saakka

Henkilöstön edustajien osallistuminen kokouksiin: Jari Grönlund (4/4), Ilkka Jokioja (3/3), Jussi Karimäki (3/4), 

Juha Kuusi (4/4) ja Ari Viiala (1/1). Osallistumisista ei maksettu erillisiä palkkioita.


