
  

 

  
 

   
  

  
 

 

    

    

   

 

 

Yhtiö: Suomen siemenperunakeskus Oy 
 

Palkitsemistiedot 

1. a) Yhtiön nimi    

Suomen siemenperunakeskus Oy  

b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus      

22% 

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 

Yhtiön toimialana on perunalajikkeiden siemenaineiston puhdistus ja ylläpito, perus- ja sertifi-
oidun siemenen tuotanto, pakkaus ja markkinointi, perunalajikkeiden edustus ja jalostus, pe-
runalajikkeiden lajikeoikeuksien hallinta, toiminta asiakkaiden siemenperunahuollon alihankki-
jana sekä perunoiden markkinointi eri käyttötarkoituksiin. 

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.  

Liite A 

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. 

Ei ole käytössä 

5. a) Toimitusjohtajan nimi 

Lauri Juola 

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

Toimitusjohtajan palkka tilikaudella 2012 oli  74807 euroa sisältäen puhelinedun. 

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

Ei ole 
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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 mak-
sua seuraavana keväänä raportoinnin yhteydessä. 

Ei ole 

 
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 

0 eur 

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

Toimitusjohtajan eläkeikä 63 vuotta ja lisäeläkekustannukset  5201 euroa. 

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

Irtisanomisaika 1 kk   ja korvauksena 5 kk:n palkka 

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 

(Yhtiökokous 13.3.2012) 

Hall.pj Reijo Moilanen 

varapj. Ossi Paakki 

jäsen  Kauko Matinlauri 

jäsen  Pasi Valli 

jäsen  Antti Lavonen 

jäsen  Alf-Håkan Romar 

 
b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden mää-
räytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä). 
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Hall.pj:lle 1300 eur/kk, varapj:lle 300 eur/kk, jäsenille 250 eur/kk. 

Kokouspalkkio kaikilla 200 eur/kokous 

 
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.  

Hall,pj kk-palkkioita 15600 eur kokouspalkk. 1000 eur 

varapj kk-palkkioita  3600 eur kokouspalkk   1000 eur 

jäsen  kk-palkkioita  3000 eur kokouspalkk    1000 eur 

 
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. 

Ei ole 

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

Ei ole 

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

Ei ole 

 
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. 

Ei ole 

 


