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Palkitsemistiedot 

1. a) Yhtiön nimi: Arek Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 1260000 kpl (osake/ääni), 9 % 

 

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 

Yhtiön toimialana työeläketoimialan palveluyrityksenä on automaattinen tietojenkäsittely ja 
atk-alan palvelujen, tuotteiden ja järjestelmien myynti sekä tähän liittyvä suunnittelu, valmis-
tus, ohjelmointi, asennus, koulutus, konsultointi, huolto, ylläpito ja tuki. Yhtiö voi pääasialli-
seen toimintaansa liittyen omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita. 

 

3. 31.12.2011 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.  

Katso liite 

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. 

Toimitusjohtajan tulospalkkion maksimi oli 2011 4 ja 2012 5 kertaa joulukuun kuukausipalkka 

Vuonna 2011 tulospalkkiosta 60 % määräytyi koko henkilöstölle yhteisistä tavoitteista ja 40 % 
henkilökohtaisista tavoitteista. Vuonna 2012 tulospalkkiosta 30 % määräytyy koko henkilöstöl-
le yhteisistä tavoitteista ja 70 % henkilökohtaisista tavoitteista. 

Muun johdon (6 johtoryhmän jäsentä) tulospalkkion maksimi on 2,5 kertaa joulukuun kuukau-
sipalkka 

Tulospalkkiosta 60 % määräytyy koko henkilöstölle yhteisistä tavoitteista ja 40 % henkilökoh-
taisista tavoitteista 

Hallitus hyväksyy vuosittain henkilöstön yhteiset tulospalkkioperusteet sekä johdon ja toimi-
tusjohtajan tulospalkkiot 

5. a) Toimitusjohtajan nimi: Matti Ylilammi 

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

 Palkka 148.340 €, bonus 25.251 €, luontaisedut 12.939 € (auto-, lounas- ja puhelinetu) 
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c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, sitouttamisbonukset, ym.) eri-
teltyinä: Ei muita 

 
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 koske 

 
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:  

Muulle johdolle maksettu palkkaa 360.921 € ja luontaisetuja 7876 € 

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

Lakisääteinen eläkeikä 63 vuotta, ei lisäeläkejärjestelyjä 

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

Irtisanomisaika 3 kk. Yhtiön päättäessä sopimuksen toimitusjohtajasta riippumattomista syistä 
toimitusjohtajalle maksetaan 6 kk kokonaispalkkaa vastaava rahasumma irtisanomisajan pal-
kan (3 kk) lisäksi 

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 15.3.2012 alkaen 

Jukka Rantala, puheenjohtaja 
Juhani Karjasilta 
Maija-Liisa Kervinen 
Jouko Oksanen 
Anssi Raitanen, varapuheenjohtaja 
Helena Sorri 
Jyri Tapper 

 
b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden mää-
räytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä) sekä tilikauden aikana maksettujen palkko-
jen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät:  

Hallituksella ei makseta palkkoja, palkkiota eikä muitakaan etuja 
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c) 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. 

Henkilöstön tulospalkkion maksimi on 1,5 kertaa joulukuun kuukausipalkka 

Tulospalkkiosta 60 % määräytyy koko henkilöstölle yhteisistä tavoitteista ja 40 % henkilökoh-
taisista tavoitteista 

Ei muita palkitsemismekanismeja 

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: Ei ole 

 


