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Palkitsemistiedot 

1. a) Yhtiön nimi Suomen Rahapaja Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 100% 

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä  

2§: Yhtiön toimiala on metallirahan, metallirahaan rinnastettavien muiden maksuvälineiden, rahak-
keiden, raha-aihioiden, mitalien, kunnia- ja arvomerkkien tms. tuotteiden valmistaminen ja markki-
nointi, väri- ja arvometallien jalostaminen puolivalmisteiksi ja valmiiksi tuotteiksi, arvometallien 
kauppa, metallianalyysipalvelujen tuottaminen ja rahajärjestelmien suunnittelu sekä muu niihin liit-
tyvä toiminta. 

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.  

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. 

Toimitusjohtajalle ja muulle johdolle (johtoryhmän 4 jäsentä) on sovittu kuukausittain makset-
tava kuukausipalkka. Toimitusjohtajalle on sovittu tulostavoitteisiin sidottu palkkio, joka on 
maksimissaan 29,4% vuosipalkasta. Palkkion määräytymisperusteet on sidottu Suomen Ra-
hapaja-konsernin liikevoittoon sekä erikseen määriteltyihin tavoitteisiin. Toimitusjohtajan palk-
kion vuositavoitteet määrittelee hallitus. Konsernin johtoryhmän jäsenille on sovittu kuukausi-
palkan lisäksi kannustepalkkio, joka on maksimissaan kolmen kuukauden palkkaa vastaava 
summa. Konsernin johtoryhmän osalta ehdotuksen tavoiteasetannasta tekee toimitusjohtaja 
ja sen hyväksyy Suomen Rahapaja Oy:n hallitus. Konsernin toimitusjohtajalle sekä johtajaso-
pimuksen tehneille johtoryhmän jäsenille on tehty erillinen lisäeläkevakuutus. 

5. a) Toimitusjohtajan nimi  

Paul Gustafsson 

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

Rahapalkka 203 433 euroa, luontaisetuudet 12540 euroa, tilikaudella ei ole maksettu toimitus-
johtajalle t ulospalkkioita. 

 
c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, sitouttamisbonukset, ym.) eri-
teltyinä – 
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d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin palkitseminen rahana, osakkeina 
tai muuna osakeperusteisena etuutena – 

 
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. 

Vuonna 2012 ei maksettu johdolle tulospalkkiota. Yhtiössä maksettiin henkilöstölle tulospalk-
kiota 114 490 euroa. Lisäksi maksettiin integraation avainhenkilöille kannustimena yhteensä 
25 332 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 

Palkkojen kokonaissumma 394 164 euroa, etuudet 23 671 euroa, ei osakkeita eikä osakepe-
rusteisia oikeuksia. 

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

Konsernin toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtaja kuuluu työntekijäin eläkelain 
säätämään eläkejärjestelmään. Toimitusjohtajalle on tämän lisäksi tehty erillinen lisäeläkeva-
kuutus, jonka kustannukset vuonna 2012 olivat 18 000 euroa. 

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

Hallituksen irtisanoessa toimitusjohtajan irtisanomisaika on 3 kuukautta ja lisäksi hän on oi-
keutettu 12 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen. Toimitusjohtajan irtisanoutuessa ir-
tisanomisaika on 3 kuukautta. 

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 

Puheenjohtaja Pentti Kivinen, varapuheenjohtaja Harry Linnarinne, jäsenet Riitta Mynttinen, 
Jukka Ohtola, Anssi Pihkala, Anna Maija Wessman ja Hanna Sievinen. 

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

Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 2800 euroa, varapuheenjohtajan 1970 euroa ja muiden 
jäsenten palkkio 1400 euroa kuukaudessa. Kokouspalkkiona maksetaan 600 euroa kustakin 
hallituksen kokouksesta. 
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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.  

Puheenjohtajan palkkiot yhteenä 41 400 euroa, varapuheenjohtajan palkkiot 30 840 euroa ja 
muiden jäsenten palkkiot yhteensä 98 400 euroa. 

 
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. - 

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

Yhtiössä maksettiin henkilöstölle  tulospalkkiota 114 490 euroa. Vuonna 2012 johdolle ei 
maksettu tulospalkkiota. Henkilöstön tulospalkkion perusteena oli konsernin liikevoitto. Lisäksi 
maksettiin integraation avainhenkilöille kannustimena yhteensä 25 332 euroa. 

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. - 

 


