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PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO-OMISTEISISSA YHTI-
ÖISSÄ

1. a) Yhtiön nimi - Patria Holding Oyj
b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus - 73,2 %

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä
Yhtiön toimialana on puolustusvälineteollisuuden ja muun puolustus-
valmiuden ylläpitämistä palvelevan tuotannon sekä niihin liittyvän tai niiden
yhteyteen soveltuvan liiketoiminnan harjoittaminen. Yhtiö harjoittaa toimin-
taansa itse taikka tytäryhtiöidensä, osakkuusyritystensä tai yhteisyritysten-
sä välityksellä.

3. 31.12.2010 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. – Tasekirja
2010 liitteenä

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.

Konsernin johtokunnan, johon kuuluu yhtiön toimitusjohtajan lisäksi kuusi
jäsentä, palkitseminen muodostuu kuukausipalkasta (kokonaispalkka, kiin-
teä osa) sekä tilikauden konsernin taloudellisten ja henkilökohtaisten tavoit-
teiden saavuttamiseen perustuvasta palkkiosta (muuttuva osa). Johtokun-
nan jäsenten palkitseminen vuonna 2010 perustui kiinteään kuukausipalk-
kaan (ml. luontoisedut) ja suoritusperusteiseen osuuteen. Vuodelta 2010
maksettavan suoritusperusteisen palkkion enimmäismäärä voi olla 4 – 6
kuukauden palkkaa vastaava määrä.

Vuosittaisen suoritusperusteisen palkkion lisäksi konsernin johtokunnan jä-
senille otettiin käyttöön pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmä koskien vuo-
sia 2010 - 2012. Patria Holding Oyj:n hallitus päättää konsernin pitkän aika-
välin palkitsemisjärjestelmistä. Vuosittain maksettavien palkkioiden määrä ei
voi ylittää henkilön vuosipalkkaa.

Konsernissa ei ole käytössä osake- tai osakeperusteisia palkitsemisjärjes-
telmiä.

5. a) Toimitusjohtajan nimi – Heikki Allonen
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b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä muut
etuudet eriteltyinä ja euromääräisinä

Palkka 319 587,84 euroa
Vuosibonus 157 325,04 euroa
Muut etuudet (luontaisedut) 16 200,00 euroa

c) Toimitusjohtaja ei tilikauden aikana saanut palkkioksi osakkeita tai osake-
perusteisia oikeuksia.

d) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat
(sisältäen vuosibonuksen) olivat yhteensä 860 721,62 euroa ja muut etuudet
yhteensä 59 718,40 euroa. Osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia ei annet-
tu.

e) Toimitusjohtajan eläkeikä on 62 vuotta. Lisäeläkkeestä tilikaudella yhtiölle
aiheutuneet kustannukset olivat 129 361 euroa.

f) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irti-
sanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot.

Toimitusjohtajan molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta.
Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, maksaa yhtiö irtisanomisajan palkan
lisäksi toimitusjohtajalle erokorvauksen, jonka suuruus on 12 kuukauden
kokonaispalkkaa vastaava määrä.

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 5.4.2011 al-
kaen:

Christer Granskog hallituksen puheenjohtaja
Kirsi Komi hallituksen varapuheenjohtaja
Yvonne Eisele jäsen
Ilkka Hollo jäsen
Arto Honkaniemi jäsen
Jussi Itävuori jäsen

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

Hallitus
Varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2011 päätöksen mukaisesti hallituksen pu-
heenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.750 euroa kuukaudessa, varapuheen-
johtajalle 1.850 euroa kuukaudessa ja jäsenille 1.500 euroa kuukaudessa. Li-
säksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan 600 euron palkkio niistä koko-
uksista, joihin he osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset.
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Tilikaudelta 2010 hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja muille
hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 172 775 euroa sisältäen
luontoisetuja 240 euroa.

Neuvottelukunta
Lisäksi Patrialla on neuvottelukunta, jonka puheenjohtajalle, varapuheenjoh-
tajalle ja muille jäsenille maksettiin palkkioita tilikaudelta 2010 yhteensä
53.200 euroa. Varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2011 päätöksen mukaisesti
neuvottelukunnan puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1.000 euroa kuu-
kaudessa, varapuheenjohtajalle 600 euroa kuukaudessa ja jäsenille 500 eu-
roa kuukaudessa. Lisäksi neuvottelukunnan jäsenille maksetaan 200 euron
palkkio niistä kokouksista, joihin he osallistuvat. Neuvottelukunnan henki-
löstön edustajille osallistumisista ei maksettu erillisiä palkkioita

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.

Yhdellä hallituksen jäsenellä on puhelinetu, kohdassa 6 b) mainittu luon-
toisetu 240 euroa.

7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalk-
kioista, henkilöstörahastosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista.

Konsernin muu henkilöstö on tulospalkkiojärjestelmän piirissä. Tilikaudelta
maksettavan tulospalkkion enimmäismäärä voi olla 1,8 – 3 kuukauden palk-
kaa vastaava määrä. Lisäksi käytössä ovat kannustinpalkkiojärjestelmä, jota
esimiehet voivat käyttää henkilöstön palkitsemiseksi, sekä palvelus-
vuosipalkkiot.

Lisätietoja www.patria.fi

http://www.patria.fi

