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Palkitsemistiedot 

1. a) Yhtiön nimi: Solidium Oy 

b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Valtion osuus osakkeita ja äänistä 100 % 

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallinnoida Suomessa toimivien yritysten osakkeita ja käyttää 
niissä omistajuuteen perustuvaa määräysvaltaa. Yhtiö sijoittaa varoja yrityksiin, joilla katso-
taan olevan kansallista merkitystä. Sijoitustoiminnan tavoitteena on pitkäjänteinen omistaja-
arvon kasvattaminen ja sijoitusten tulee olla taloudellisesti perusteltuja.  

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 3.1 

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 osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä 
lisäeläkejärjestelmistä. 

Solidiumin johtoryhmä koostuu toimitusjohtajasta, päälakimiehestä ja kolmesta (tämän liite-
muistion päivämääränä kahdesta) sijoitusjohtajasta. Solidiumin johdon palkitsemisesta päät-
tää yhtiön hallitus.  

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisjärjestelmä muodostuu kiinteästä kuu-
kausipalkasta ja vuosittaisesta suoriteperusteisesta tulospalkkiosta, joka on enintään 30 pro-
senttia arviointivuoden aikana maksetusta kiinteästä palkasta. Suoriteperusteisen tulospalkki-
on määrä määräytyy kullekin johtoon kuuluvalle henkilölle asetettujen henkilökohtaisten ta-
voitteiden saavuttamisen perusteella. 

Solidiumin johdolla ei ole pitkäaikaista palkitsemisjärjestelmää eikä osake- tai osakeperusteis-
ta palkitsemisjärjestelmää. 

Toimitusjohtajalla ja yhdellä johtoryhmän jäsenellä on maksuperusteinen lisäeläketurva. 

5. a) Toimitusjohtajan nimi: Kari Järvinen 
b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä luontaisetuudet 
(auto, asunto, ym.) määräytymisperusteineen:  

Toimitusjohtajan palkitseminen muodostui kuukausipalkasta ja suoriteperusteisesta tulospalk-
kiosta. Tilikaudelta 1.7.2011 – 30.6.2012 toimitusjohtajan kuukausirahapalkka oli 28 000 eu-
roa ja sen lisäksi toimitusjohtajalla oli matkapuhelin- ja lounassetelietu. Toimitusjohtajalle 
maksettiin palkkoja (mukaan lukien luontaisedut) 355 804 euroa ja tulospalkkioita 69 000 eu-
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roa, yhteensä 424 804 euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen maksetun suoriteperusteisen tu-
lospalkkion määrä tilikaudelta oli 82 000 euroa. 

Toimitusjohtajalla oli maksuperusteinen lisäeläketurva, jonka kustannukset tilikaudella olivat 
132 665 euroa.  

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

Ei ole maksettu. 
 

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

Toimitusjohtajalle ei ole pitkäaikaista palkitsemisjärjestelmää eikä osake- tai osakeperusteis-
ta palkitsemisjärjestelmää. 

 e) Valtion kokonaan omistamien yhtiöiden tulee julkistaa myös tiedot siitä, millä tavoin jo 
päättyneet palkitsemisohjelmat ovat toteutuneet, kun hallitus on tehnyt niitä koskevat päätök-
set. Euromääräiset palkkiot julkistetaan tältäkin osin edelleen maksuperusteisesti palkkion 
maksua seuraavana keväänä raportoinnin yhteydessä. 

Toimitusjohtajalle maksettiin tilikaudelta 1.7.2011 – 30.6.2012 tulospalkkioita 69 000 euroa.  

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 
 

Johtoryhmään kuuluville neljälle henkilölle (poislukien toimitusjohtaja) maksettiin palkkaa 
luontaisetuineen 505 829 euroa ja edelliseltä tilikaudelta maksettuja suoriteperusteisia tulos-
palkkioita 150 000 euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen maksettujen suoriteperusteisten tu-
lospalkkioiden määrä tilikaudelta oli 162 000 euroa. Ryhmäeläkevakuutuksen kulut olivat 25 
000 euroa johtoryhmän osalta. 
 

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

Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajalla oli maksuperusteinen lisäeläketur-
va, jonka kustannukset olivat tilikaudella 132 665 euroa. Lisäeläketurvan maksumäärä on 
30,3 % toimitusjohtajan vuosipalkkioista. 

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

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on yhtiön puolelta yhdeksän kuukautta ja toimitusjohtajan 
puolelta kuusi kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimisuhteen toimitusjohtajalla on oikeus 12 
kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen. 
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6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet: 

Pekka Ala-Pietilä, hallituksen puheenjohtaja  

Eija Ailasmaa, hallituksen vpj 

Jäsenet: Antti Herlin, Markku Hyvärinen, Marketta Kokkonen, Anni Vepsäläinen, Jarmo Väi-
sänen,  

b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden mää-
räytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä). 

Solidiumin varsinainen yhtiökokous 31.8.2011 päätti hallituspalkkioista siten, että hallituksen 
puheenjohtajalle maksetaan 5 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 3 000 euroa 
kuukaudessa ja jäsenelle 2 500 euroa kuukaudessa sekä kullekin kokouspalkkiona 600 euroa 
kokoukselta. 

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.  
 

Hallituksen jäsen kuukausipalkkiot kokouspalkkiot 

Pekka Ala-Pietilä (pj) 66 000 eur 8400 eur 

Eija Ailasmaa (vara pj) 36 000 eur 8400 eur 

Jouni Hakala (jäsen 
31.8.2011 saakka) 

5 000 eur 600 eur 

Antti Herlin 30 000 eur 7800 eur 

Markku Hyvärinen 30 000 eur 7800 eur 

Marketta Kokkonen 30 000 eur 7800 eur 

Anni Vepsäläinen 30 000 eur 8400 eur 

Jarmo Väisänen 25 000 eur 7200 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 sovellu. 

7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalkkioista, hen-
kilöstörahastosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista. 
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Muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja vuosittaisesta 
suoriteperusteisesta tulospalkkiosta, joka on enintään 30 prosenttia arviointivuoden aikana 
maksetusta kiinteästä palkasta. 

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. 

Ei sovellu. 

 


