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2.5.2013 PE 

 

 

PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO-OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ 

 

 

1. a) Yhtiön virallinen nimi on Suomen Lauttaliikenne Oy. 

b) Suomen valtion omistus- ja äänivaltaosuus on 100 %. 

 

2. Yhtiön toimialana on lautta- ja vesiliikenteen palvelut sekä näihin liittyvät tuotteet ja 

palvelut. 

 

3. Liitteenä yhtiön tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.-31.12.2012 (Liite 1). 

 

4. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkoista, kannustinjärjestelmästä sekä eläkejärjestelyistä 

vastaa yhtiön hallitus. 

 

Yhtiön toimitusjohtajan palkka muodostuu peruspalkasta sekä enimmillään 40 % 

suuruisesta tulospalkkiosta, joka lasketaan vuosipalkan mukaisesti. Vuosipalkkaan 

katsotaan kuuluvaksi peruspalkka ja luontaisedut. Tilikauden 1.1.-31.12.2012 aikana 

toimitusjohtajalle on maksettu tulospalkkio 41.820 €. 

 

Yhtiön johtoryhmän, tilikauden lopussa 6 henkilöä (toimitusjohtaja ja viisi jäsentä), 

palkitseminen perustuu peruspalkkaan sekä tulospalkkioon, josta yhtiön hallitus päättää. 

Lakisääteisen eläkevakuutuksen lisäksi yhtiön johtoryhmän jäsenillä ei ole muusta 

henkilökunnasta poikkeavia eläkejärjestelyjä. 

 

Yhtiön johtoryhmälle (5 henkilöä) on maksettu palkkoja ja palkkioita 399.526,88 €, joka on 

sisältänyt tulospalkkioita 55.073 €. Lisäksi johtoryhmällä on ollut puhelinetu, yhteisarvo 

1.200 €. 

 

Osakeperusteisia palkkioita, stay- tai signing-palkkioita ei ole maksettu tai annettu yhtiön 

toimitusjohtajalle eikä johtoryhmälle tilikauden 2012 aikana.  

 

5. a) Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut tilikauden aikana Mats Rosin.  

 

b) Toimitusjohtajalle on maksettu tilikauden 1.1-31.12.2012 aikana palkkaa 177.787,70 €. 

Toimitusjohtajalle on maksettu tilikauden aikana tulospalkkio 2011 vuodelta 41.820 €. 

Lisäksi toimitusjohtajalla on matkapuhelinetu, jonka verotusarvo on ollut 240 € tilikauden 

aikana sekä sairaskuluvakuutus, verotusarvo 577,50 €. 

 

c) Toimitusjohtajalla ei ole muita etuja tai etuuksia tilikauden aikana. 

 

d) Toimitusjohtajalle ei ole ollut pitkän aikavälin palkitsemisohjelmaa vuonna 2012 eikä 

toimitusjohtajalle ole annettu osakkeita eikä osakeperusteisia palkkioita. 
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e) Yhtiön vuoden 2012 palkitsemisohjelma on periaatteiltaan samanlainen kuin vuoden 

2011 ohjelma. Tulospalkkiot maksetaan kevään 2013 aikana henkilöstölle.  

 

f) Kohdassa 4 mainitulle muulle johdolle (5 henkilöä) on maksettu palkkoja 399.526,88 €, 

joka on sisältänyt tulospalkkioita 55.073 €. Lisäksi johtoryhmällä on ollut puhelinetu, 

yhteisarvo 1.200 €. Muulle johdolle ei ole annettu osakkeita eikä osakeperusteisia 

palkkioita. 

 

g) Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Lakisääteisen eläkevakuutuksen lisäksi yhtiöllä ei 

ole muita toimitusjohtajaa koskevia järjestelyjä. 

 

h) Toimitusjohtajalla sekä yhtiöllä on sopimuksen mukaan 6 kuukauden irtisanomisaika. 

Mikäli yhtiö purkaa sopimuksen, on toimitusjohtaja oikeutettu 12 kuukauden palkkaa 

vastaavaan korvaukseen. 

 

6. a) Yhtiön hallitukseen kuuluivat tilikauden 2012 aikana seuraavat henkilöt: puheenjohtaja 

Pertti Saarela, varapuheenjohtaja Juhani Vainio sekä jäsenet Lauri Ojala, Virpi Paasonen ja 

Minna Pajumaa. 

 

b) Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona yhtiökokouksen 29.3.2012 päätöksen 

mukaisesti 2.500 €/ kk + kokouspalkkio 400 €, varapuheenjohtajalle 1.300 € / kk + 

kokouspalkkio 400 € ja jäsenelle 1.200 €/kk + kokouspalkkio 400 €. Yhtiön hallitukselle ei 

ole maksettu tai annettu osakeperusteisia palkkioita. 

 

c) 

 

Pertti Saarela Puheenjohtaja 34.000 € 

Juhani Vainio Varapuheenjohtaja 19.600 € 

Lauri Ojala Jäsen 18.400 € 

Virpi Paasonen Jäsen 17.600 € 

Minna Pajumaa Jäsen 18.800 € 

Yhteensä  108.400 € 

 

d) 5a kohdassa mainitut henkilöt eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. 

 

7. Yhtiön henkilöstön osalta käytössä on tulospalkkio, jonka suuruuden yhtiön hallitus 

määrittelee vuosittain. Henkilöstölle on maksettu tulospalkkioita 124.841,58 € tilikaudella 

1.1.-31.12.2012, lisäksi toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle on maksettu 96.893 € 

tulospalkkiota. Yhtiöllä ei ole käytössä henkilöstörahastoa. 

 

8. Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa.  

 


