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Palkitsemistiedot 

1. a) Helsinki Business and Science Park Oy Ltd b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 28,57% 
2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä  Yhtiön toimialana on kansainvälisen liiketoimintaosaamisen 

kehittäminen ja myynti, yrityshautomotoiminnan harjoittaminen sekä siihen liittyvä sijoitustoi-
minta, toimitilojen vuokraus, yritysten toimintaympäristön ja siihen liittyvien palvelujen kehit-
täminen ja myynti sekä koulutus ja konsultointi. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja osakkeita. 

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. Liitteenä 

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. Ei käytössä  

5. a) Toimitusjohtajan nimi  Pia Westerling vuonna 2011, työsuhde päättynyt 
b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä luontaisetuudet 
(auto, asunto, ym.) määräytymisperusteineen.  Bruttoansio 96 632,40 € (rahapalkka 
86 432,40 € ja  luontaisedut 10 200 €).  Määräytymisperuste  työsopimus. 
c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, sitouttamisbonukset, ym.) eri-
teltyinä  Ei käytössä 
d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin palkitseminen rahana, osakkeina 
tai muuna osakeperusteisena etuutena, Ei käytössä 
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 käytössä 
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 Ei käytössä 
g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä tilikaudel-
la yhtiölle aiheutuneet kustannukset , Yleisten työehtosopimusten mukainen 
h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irtisanomisen 
perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot. Irtisanomisaika 6 kk.  Irtisanomisajalta nor-
maali palkka ja luontaisedut. 

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet, Ilkka Hyvärinen pj, Ti-
mo Onnela varapj, Tapio Koivu, Jaana Palojärvi, Lauri Ylöstalo, Harri Rinne, Carmela Kantor-
Aaltonen 
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, 250€/kokous, liitteenä yhtiökoko-
uspöytäkirja, tilikauden aikana maksetut kokouspalkkiot 10500€ 
c) Jos kohdassa 6 a mainittu henkilö on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön (executive chairman; 
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executive director) tai toimii yhtiön neuvonantajana, yhtiön on selostettava tästä tehtävästä ti-
likaudelta maksetut palkat ja palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet eriteltyinä. Ei käytössä 

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

8. a) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjoh-
tajan ja jäsenten nimet Ei käytössä 
b) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjoh-
tajan ja jäsenten palkkioiden määräytymisperusteet sekä tilikauden aikana maksettujen palk-
kioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät. Ei käytössä 

 


