
Kuntarahoitus Oyj:n palkitsemista koskevat tiedot vuodelta 2010

1.
a) Kuntarahoitus Oyj
b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 16,00 %

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä:

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (9.2.2007/121
muutoksineen) tarkoitettua luottoyhteisön toimintaa.

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskes-
kuksesta annetun lain 1 §:n tarkoittamia yhteisöjä.

Lisäksi yhtiö tarjoaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 5 §:n mukaisia sijoituspal-
veluita sekä mainitun lain 15 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua säilytys- ja hoi-
topalvelua.

3. Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase ovat liitteenä olevassa vuosikertomuksessa.

4. Ylimmän johdon ja avainhenkilöiden palkitseminen on jaettu lyhyen ja pitkän tähtäyksen
palkitsemiseen. Pitkän tähtäyksen eli strategisen palkitsemisen ohjelmaan kuuluvat vain
toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Vuosittaisten saavutusten ohella johdon suoriutumista arvioi-
daan strategian ja yhtiön kehittämistavoitteiden toteutumisen mukaisesti.

Lyhyen aikavälin palkkio-ohjelman palkkiotasot ja strategiapalkkiojärjestelmän palkkiotasot
ovat nähtävissä Kuntarahoituksen vuosikertomuksesta.

5.
a) Toimitusjohtajan nimi: Pekka Averio
b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä muut

etuudet eriteltyinä ja euromääräisinä:
a. palkka 2010: 287 000 (sisältäen luontoisedut);
b. bonukset 2010: 64 000;
c. ei muita etuuksia.

c) Ei saatuja osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.
d) Varatoimitusjohtajan palkka ja bonukset vuonna 2010 olivat yhteensä 265 000

euroa (sisältäen luontoisedut). Varatoimitusjohtaja ei saanut muita etuuksia.
e) Toimitusjohtajan aikaisin mahdollinen eläkkeelle siirtymisikä työnantajan palve-

luksesta on 63 vuotta. Eläke on enintään 66 prosenttia neljän viimeisen täyden
kalenterivuoden keskimääräisestä kuukausiansiosta. Keskimäärää laskettaessa



jätetään indeksikorjatuista vuosiansioista määrältään heikoin ja paras pois. Vuon-
na 2010 maksetun lisäeläkkeen määrä on 28 000 euroa.

f) Toimitusjohtajan irtisanomisaika yhtiön puolelta on 3 kuukautta ja toimitusjohtajan
puolelta 2 kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan yhtiö suorittaa erokor-
vauksen, jonka suuruus vastaa 6 kuukauden kokonaispalkkaa.

6.
a) Hallituksen puheenjohtaja: Markku Pohjola; varapuheenjohtaja: Sisko Seppä; halli-

tuksen varsinaiset jäsenet: Pekka Alanen, Tapio Korhonen, Eva Liljeblom, Liisa Lin-
na-Angelvuo, Hannes Manninen, Mikko Pukkinen, Antti Rantakangas, Hanna Tainio
ja Pekka Timonen.

b) Hallituksen jäsenille maksettiin tilikaudelta 2010 palkkiot seuraavasti: hallituksen pu-
heenjohtajalle 15.000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 12.000 eu-
roa vuodessa sekä hallituksen muille jäsenille 10.000 euroa vuodessa. Lisäksi halli-
tuksen perustamien valiokuntien puheenjohtajille maksettiin kiinteänä vuosipalkkio-
na 10.000 euroa. Vuosipalkkioiden lisäksi maksettiin jokaiselle hallituksen jäsenelle
jokaisesta kokouksesta kokouspalkkiona 250 euroa. Kyseisten palkkioiden määräy-
tymisperusteena on Kuntarahoituksen vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen
päätös.

c) Kukaan kohdassa 6 a mainituista henkilöistä ei ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön.

7. Muun henkilöstön palkitsemisessa käytettäviä palkitsemismekanismeja selvitetään vuosi-
kertomuksessa.


