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1)    a. Suomen Erillisverkot Oy 
              b. Valtion 100 % omistama yhtiö 

 
2) Yhtiön toimialana on julkisen hallinnon viranomaisten käytössä olevien ja yhteis-

kunnan turvallisuuden varmistamiseen liittyvien tietoliikenneverkkojen sekä muiden 
turvaverkkojen rakentaminen ja operointi sekä niihin liittyvien palveluiden toimitta-
minen ja konsultointi. Yhtiö voi omistaa ja hallita edellä mainittuja televerkkoja ja 
kiinteistöjä sekä osakkeita. Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen 
osakkeenomistajille vaan yhtiön palvelutehtävän kustannustehokas tuottaminen. 

 
Yhtiö ei jaa varojaa osinkona tai vapaan pääoman rahastosta eikä myöskään hanki 
tai lunasta omia osakkeitaan. Muutoin osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentissa 
tarkoitetuissa tilanteissa menetellään osakeyhtiölain määräysten mukaisesti. 

 
3) Liite (emoyhtiö Suomen Erillisverkot Oy:n tuloslaskelma ja tase 2012) 

 
4) Suomen Erillisverkot Oy:n hallitus päättää toimitusjohtajan palkkauksesta. Hallitus 

vahvistaa toimitusjohtajan esityksestä toimitusjohtajan suorien alaisten palkkauk-
sen.  

 
Konsernin emoyhtiön toimitusjohtajalla, toimitusjohtajan varahenkilöllä ja tytäryhtiöi-
den toimitusjohtajilla on kiinteä kuukausipalkka sekä mahdollisuus tulospalkkioon, 
joka on korkeintaan 30 % vuosipalkasta.  
 
Edellä mainitun palkkion lisäksi emoyhtiön hallitus on määritellyt keväällä 2012 ty-
täryhtiö Suomen Turvallisuusverkko Oy:n toimitusjohtajalle erilliset tulostavoitteet, 
jotka ovat korkeintaan 10 % vuosipalkasta.  Suomen Turvallisuusverkko Oy:n toimi-
tusjohtajalla on täten mahdollisuus tulospalkkioon, joka on korkeintaan 40 % vuo-
siansioista.  

 
Yhtiön kuuden hengen johtoryhmään 31.12.2012 kuuluivat toimitusjohtajan lisäksi 
kuusi johtajaa, joiden vastuualueet ovat: a) viranomaisradioverkko VIRVE liiketoi-
minta, hankintatoimi ja talous (toimitusjohtajan varahenkilö), b) kiinteiden verkkojen 
liiketoiminta, strateginen suunnittelu, turvallisuusasiat ja viestintä, c) palvelu- ja 
verkkotuotanto, laatutoiminta ja tietohallinto, d) mobiililaajakaista liiketoiminta, jär-
jestelmät ja verkkotekniikka sekä henkilöstöhallinto, e) teletoimitilat liiketoiminta ja 
toimitilat, f) turvallisuusverkko liiketoiminta. Johtoryhmän jäsenillä on kiinteä kuu-
kausipalkka ja mahdollisuus tulospalkkioon, joka on korkeintaan 20 % vuosipalkas-
ta. 
 
Hallitus päättää vuotuisesta tulospalkkiosta. Vuoden 2012 alussa päätetyt tulos-
palkkiomittarit olivat operatiivinen tulos, asiakastyytyväisyys ja laatuluku, jolla mita-
taan palvelun laatua ja toimivuutta sekä verkkoelementtien viankorjausaikoja sekä 
asiakaspalvelun vasteaikoja. 
 
Yhtiössä ei ole käytössä johdon osakeperusteiset palkitsemiset eikä johdon lisä-
eläkkeet.  
 
Yhtiö on noudattanut 13.8.2012 alkaen annettua talouspoliittisen ministerivaliokun-
nan kannanottoa valtioyhtiön yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta. 
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5)  
a. Kimmo Manni on ollut Suomen Erillisverkot Oy:n toimitusjohtaja 31.12.2012 

asti. Toimitusjohtajan tehtävää vuodesta 2006 hoitanut Manni jäi vanhuuseläk-
keelle 1.3.2013 alkaen 63 vuoden ja 7 kuukauden ikäisenä. 
 
(Suomen Erillisverkot Oy:n hallitus on 29.11.2012 nimittänyt uuden toimitusjohtajan: 
Timo Lehtimäki, joka aloitti tehtävässään 1.1.2013 alkaen. Uuden toimitusjohtajan 
toimitusjohtajasopimuksessa on sovittu: 
- Tulospalkkio: Toimitusjohtaja on oikeutettu yhtiössä noudatettavaan valtio-

omisteisille yhtiöille annettujen valtion ohjeistusten mukaiseen palkitsemis- ja/tai 
kannustinjärjestelmään. 

- Eläke: Toimitusjohtajan eläke määräytyy työntekijäin eläkelain perusteella. Sopi-
muksen mukainen eläkeikä on 63 vuotta. 

- Irtisanomisaika: 6 kuukautta. 
- Erokorvaus: 6 kuukauden palkkaa vastaava määrä. Mikäli työllistyy vastaavan tason 

tehtäviin 6 kuukauden aikana sopimuksen päättymisen jälkeen, on velvollinen pa-
lauttamaan erokorvauksen osuuden, joka vastaa uudelleen työllistymisen aikaa 6 
kuukaudesta.) 

 
b. 189.698,72 € yhteensä Kimmo Mannille maksettu palkkaa, joka sisältää luon-

taisetua (autoetu ja puhelinetu) 12.300,- € ja vuosipalkkiota 25.480,- €.  
c. ---  
d. ---  
e. Vuoden 2011 vuosipalkkion tavoitteet toteutuivat 55 %:sti ja vuosipalkkio mak-

settiin 30.4.2012. Toimitusjohtajalle maksettu vuosipalkkio 25.480,- € sisältyy 
kohdassa b) ilmoitettuun vuoden 2012 kokonaisvuosiansioon. 

f. 624.714,79 € yhteensä maksettu palkkaa ja vuosipalkkiota. Luontaisedut (au-
toetu ja puhelinetu) yhteensä 11.383,63 € sisältyvät edellä mainittuun palkkaan. 
Yhtiössä ei ole käytössä johdon osakeperusteiset palkitsemiset. 

g. Eläkeikä ja eläkkeen määrä määräytyvät TyEL:in perusteella. Toimitusjohtajalla 
ei ole lisäeläkettä. 

h. Ei irtisanomisaikaa. Toimitusjohtaja Kimmon Mannin toimitusjohtajasopimuksen 
mukaisen erokorvauksen suuruus on 12 kuukauden palkkaa vastaava määrä. 

 
6)  

a. Vuonna 2012 kahdeksan hengen hallituksessa ovat toimineet: Jarmo Väisänen 
puheenjohtaja, Esa Rautalinko varapuheenjohtaja sekä jäseninä Tapani Hämä-
läinen, Lea Jokinen, Päivi Nerg, Harri Ohra-aho, Eva-Riitta Siitonen ja Anni 
Vepsäläinen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2012 valittiin Sohvi Raja-
mäki Eva-Riitta Siitosen tilalle. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12.11.2012 
valittiin Harri Martikainen Tapani Hämäläisen tilalle sekä Elina Selinheimo Päivi 
Nergin tilalle. Hallituskokouksia pidettiin vuoden 2012 aikana yhteensä 14 kpl. 
Tammikuussa 2012 on maksettu hallitusjäsenille kokouspalkkio 29.12.2011 pi-
detystä hallituskokouksesta. Hallitusjäsenten läsnäoloprosentti oli 94 % kalente-
rivuoden 2012 aikana. 

b. 26.4.2012 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätetty maksaa halli-
tuksen palkkiot entisen suuruisina: hallituksen puheenjohtajalle kuukausipalk-
kiona 1.700 € (kokouspalkkio 500 €), hallituksen varapuheenjohtajalle kuukau-
sipalkkiona 1.200 € (kokouspalkkio 500 €) ja hallituksen jäsenille kuukausipalk-
kiona 900 € (kokouspalkkio 500 €). 
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c. Vuonna 2012 maksetut hallituksen palkat ja palkkiot ovat olleet hallituksen pu-
heenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille yhteensä 153.300,- €. Maksetut 
palkkiot henkilöittäin olivat vuoden 2012 aikana: 
 
Nimi    kk-palkkiot kokouspalkkiot *) Yhteensä 
              €        €              € 
Väisänen  puh.joht. 20.400,- 7.500,-    27.900,- 
Rautalinko  varapuh.joht. 14.400,- 7.000,-    21.400,- 
Hämäläinen  jäsen      7.200,- 4.500,-    11.700,- 
Jokinen   jäsen  10.800,- 7.500,-    18.300,- 
Martikainen  jäsen      1.800,- 1.000,-      2.800,- 
Nerg   jäsen    9.000,- 6.000,-    15.000,- 
Ohra-aho  jäsen  10.800,- 7.500,-    18.300,- 
Rajamäki  jäsen    7.200,- 4.500,-    11.700,- 
Selinheimo jäsen    1.800,- 1.000,-      2.800,- 
Siitonen  jäsen    3.600 2.500,-      6.100,- 
Vepsäläinen jäsen  10.800,- 6.500,-    17.300,- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------   
Yhteensä    97.800,- 55.500,-  153.300,- 
 
*) Tammikuussa 2012 on maksettu hallitusjäsenille 500,- € kokouspalkkio 

29.12.2011 pidetystä hallituskokouksesta. 
d. ---  

 
7) Yhtiön henkilöstöllä on mahdollisuus yhtiön hallituksen vuosittain vahvistamaan tu-

lospalkkioon, joka on korkeintaan 16 % vuosipalkasta. 
 
Lisäksi yhtiöllä on kertapalkitsemisjärjestelmä, jonka mukaan toimitusjohtaja voi hy-
väksyä poikkeuksellisen hyvistä suorituksista korkeintaan 3.000 € kertapalkkioita. 

 
8) ---  

 
www.erillisverkot.fi  

http://www.erillisverkot.fi/

