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Yhtiö: OPETUSALAN KOULUTUSKESKUS EDUCODE OY 
 
Asia:  PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO-

OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ  
 

 
1. a) Yhtiön nimi 

 
Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy (jäljempänä Educode Oy) 
 
b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 
 
Suomen valtio omisti vuonna 2011 100 prosenttia yhtiön osakkeista. 

 
2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 

 
2 § 
Yhtiön toimialana on koulutus-, kehittämis- ja konsultointipalvelut sekä niihin liitty-
vä muu liiketoiminta. 

 
3. 31.12.2011 päättyneen (tai viimeksi päättyneen) tilikauden tuloslaskelma ja tase. 

Konserneista toimitetaan emoyhtiön tuloslaskelma ja tase. Jos yhtiö on laatinut tu-
loslaskelmasta erillisen yhteenvedon, myös se liitetään aineistoon. 
 
Liite 1: Educode Oy:n 31.12.2011 päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase. 

 
4. Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle – jonka laajuus on ilmoitettava – suun-

natun palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, kuten palkko-
jen ja palkkioiden jakautuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan, sekä keskeiset 
tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvien osien määräytymisestä, osake- ja osake-
perusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä lisäeläkejärjestelmistä. 
 
Educode Oy:n toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkka- ym. etuuksista päättää halli-
tus. Johtoryhmän jäsenten (5 henkeä tilikaudella 2011) palkka muodostuu kiinte-
ästä kuukausipalkasta ja osin matkapuhelinedusta. 

 
5. a) Toimitusjohtajan nimi 

 
Ari Iskanius 31.8.2010 – 28.2.2011 
Ismo Salminen 1.3.2011 alkaen 
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b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä luon-
taisetuudet (auto, asunto ym.) määräytymisperusteineen 
 
Toimitusjohtaja Salmiselle maksettu palkka tilikauden 2011 aikana oli 95 000 eu-
roa, josta 94 800 euroa oli kiinteätä kuukausipalkkaa ja 200 euroa matkapuheline-
tua. 
 
Toimitusjohtaja Iskanius oli väliaikainen ns. vuokrajohtaja, jonka kustannukset 
maksettiin hänen yrityksensä Menetori Oy:n esittämää laskua vastaan yrityksen 
kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. 
 
c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, sitouttamisbonuk-
set ym.) eriteltyinä 
 
Ei ole. 
 
d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin palkitseminen raha-
na, osakkeina tai muuna osakeperusteisena oikeutena 
 
Ei ole. 
 
e) Valtion kokonaan omistamien yhtiöiden tulee julkistaa myös tiedot siitä, millä ta-
voin jo päättyneet palkitsemisohjelmat ovat toteutuneet, kun hallitus on tehnyt niitä 
koskevat päätökset. Euromääräisinä palkkiot julkistetaan tältäkin osin edelleen 
maksuperusteisesti palkkion maksua seuraavana keväänä raportoinnin yhteydes-
sä. 
 
Ei ole. 
 
f) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat koko-
naissummana ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat 
osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet eriteltyinä 
 
Muulle johdolle maksetut palkat tilikauden 2011 aikana olivat 228 750 euroa, josta 
228 690 euroa oli kiinteätä kuukausipalkkaa ja 60 euroa matkapuhelinetua. 
 
g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkees-
tä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset 
 
Nykyisen toimitusjohtajan sopimuksessa on sovittu, että toimitusjohtajalla on mah-
dollisuus siirtyä eläkkeelle aikaisintaan hänen täyttäessään 63 vuotta. Eläke mää-
räytyy työntekijäin eläkelain mukaisesti. 
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h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia ir-
tisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot 
 
Nykyisen toimitusjohtajan sopimuksessa on sovittu, että Educode Oy:n irtisanoes-
sa toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Toimitusjohtajan itse ir-
tisanoutuessa irtisanomisaika on neljä (4) kuukautta. Sopimuksen päättyessä irti-
sanomiseen Educode Oy:n taholta toimitusjohtajalle maksetaan neljän (4) kuu-
kauden palkkaa vastaava rahasumma irtisanomisajan päättymisen yhteydessä. 
Mikäli Educode Oy irtisanoo sopimuksen perusteilla, joilla työsuhde voidaan irtisa-
noa tai purkaa työsopimuslain 7:2 §:n tai 8:1 §:n nojalla, ei toimitusjohtajalla ole oi-
keutta edellä mainittuun neljän (4) kuukauden rahakorvaukseen. 
 

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet  
 
Hallituksen puheenjohtaja Maritta Iso-Aho, varapuheenjohtaja Petri Vihervuori ja 
hallituksen muut jäsenet Armi Mikkola, Pirjo Ståhle ja Hannu Suoniemi. 
 
b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkki-
oiden määräytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä) sekä tilikauden aikana 
maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät 
 
Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: 
 
Puheenjohtaja 2 000 euroa 
Jäsen   1 200 euroa 
 
Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta. 
 
Hallituksen jäsenille korvataan matkakustannukset voimassa olevan valtion mat-
kustussäännön mukaisesti. 
 
Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot tilikaudella 2011 olivat 101 600 eu-
roa. 
 
c) Jos kohdassa 6 a mainittu henkilö on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön (executive 
chairman; executive director) tai toimii yhtiön neuvonantajana, yhtiön on selostet-
tava tästä tehtävästä tilikaudelta maksetut palkat ja palkkiot sekä muut taloudelli-
set etuudet eriteltyinä. 
 
Ei ole. 
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7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalk-
kioista, henkilöstörahastosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista 
 
Ei ole. 
 

8. a) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, va-
rapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 
b) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, va-
rapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden määräytymisperusteet sekä tilikauden 
aikana maksettujen palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät 
 
Ei ole. 


