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Palkitsemista koskevat julkiset tiedot Fingrid Oyj:n osalta

Valtioneuvoston kanslia/Omistajaohjaus

Liitemuistio 1 kysytyt tiedot /14.4.2011, tilanteen 2.5.2011 mukaisesti

TIEDOT

1. a) Yhtiön nimi on Fingrid Oyj.
b) Valtion omistusosuus on 12,33% ja äänivaltaosuus 16,44 %.

2. Yhtiön toimiala on harjoittaa sähkön suurvoimansiirtopalvelujen myyntiliiketoimintaa ja
huolehtia sähkömarkkinalain tarkoittamasta järjestelmävastuusta joko itse tai kokonaan
omistamansa tytäryhtiön kautta. Tässä tarkoituksessa yhtiö voi suunnitella, rakennuttaa,
omistaa, hallita, käyttää ja ylläpitää suurvoimansiirtolaitteistoja ja vuokrata niitä täydentäviä
siirto- ja muunto-oikeuksia. Yhtiö voi harjoittaa suurvoimansiirtoon välittömästi liittyvää ja
sen teknistä toteutusta varten tarvittavaa sähkökauppaa. Suurvoimansiirtolaitteistojen
lisäksi yhtiö voi hankkia, omistaa, vuokrata ja hallita toimialansa edellyttämiä kiinteistöjä
sekä kiinteistö- ja asunto-osakkeiden osakkeita, muita osakkeita ja osuuksia, rakennuksia,
rakenteita ja laitteita.

3. 31.12.2010 päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase, liitteet 1 ja 2.

4. Konsernissa on käytössä palkitsemisjärjestelmä, jonka yleiset periaatteet Fingrid Oyj:n
hallitus on hyväksynyt 23.10.2007. Palkitsemisvaliokunta on lisäksi kokouksessaan
12.12.2007 määritellyt johtoryhmän bonuksen määräytymisen periaatteet. Johtoryhmän
jäsenten palkka muodostuu peruspalkasta sekä tulospalkkiosta, joka perustuu yhtiön
strategisiin mittareihin. Johtoryhmän jäsenille maksetaan hallituksen
palkitsemisvaliokunnan päätöksen mukainen bonus, jonka enimmäismäärä on
toimitusjohtajan osalta 35 % ja muiden johtoryhmän jäsenten osalta 25 % vuosipalkasta.
Järjestelmä muuttui yhden vuoden tarkastelujaksosta kolmevuotiseen tarkastelujaksoon
1.1.2010, jolloin palkitseminen perustuu strategisten mittareiden keskiarvoon 2008-2010
kolmivuotisjaksolta.

Yhtiön johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi kaksi varatoimitusjohtajaa sekä viisi
muuta johtoryhmän jäsentä.

5. a) Yhtiön toimitusjohtaja on Jukka Ruusunen.
b) Toimitusjohtajalle vuoden 2010 aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden
kokonaismäärä oli 241.136,54 € (liite 3).
c) Toimitusjohtaja ei ole tilikauden aikana saanut palkkioksi osakkeita eikä
osakeperusteisia oikeuksia.
d) Yhtiön johtoryhmälle tilikauden aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden
kokonaissumma on 991.502,94 € (liite 3). Yhtiön johtoryhmä ei ole saanut tilikauden aikana
palkkioksi osakkeita eikä osakeperusteisia oikeuksia.
e) Toimitusjohtajan eläkekarttuma ja eläkeikä määräytyvät yleisen työeläkelainsäädännön
mukaan.
f) Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemminpuoleisesti 6 kuukautta. Mikäli yhtiö
irtisanoo toimitusjohtajan, maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi kuuden kuukauden
kiinteää palkkaa vastaava rahasumma.
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6. Kohtien a) ja b) tiedot liitteessä 3.
c) Yhtiön hallituksessa ei ollut vuonna 2010 työ- tai toimisuhteessa yhtiöön olevaa henkilöä.

7. Yhtiön henkilöstön palkitseminen perustui töiden vaativuuteen perustuvan
palkkausjärjestelmän lisäksi käytössä oleviin laatu- ja kannustepalkkiojärjestelmiin.


