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1. a) Yhtiön nimi
Suomen Rahapaja Oy

b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus
Suomen valtio omistaa 100 % yhtiön osakkeista.

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä
Yhtiön toimiala on metallirahan, metallirahaan rinnastettavien mui-
den maksuvälineiden, rahakkeiden tms. tuotteiden valmistaminen ja
markkinointi, väri- ja arvometallien jalostaminen puolivalmisteiksi ja
valmiiksi tuotteiksi, arvometallien kauppa, metallianalyysipalveluiden
tuottaminen, rahajärjestelmien suunnittelu sekä muu niihin liittyvä
toiminta.

3. 31.12.2010 päättyneen (tai viimeksi päättyneen) tilikauden tulos-
laskelma ja tase. Konserneista toimitetaan emoyhtiön tuloslas-
kelma ja tase. Jos yhtiö on laatinut tuloslaskelmasta erillisen yh-
teenvedon, myös se liitetään aineistoon.
Vuoden 2010 tasekirja on liitteenä.

4. Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle – jonka laajuus on il-
moitettava – suunnatun palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja pää-
töksentekojärjestys, kuten palkkojen ja palkkioiden jakautuminen
kiinteään ja muuttuvaan osaan, sekä keskeiset tiedot palkan ja
palkkioiden muuttuvien osien määräytymisestä, osake- ja osake-
perusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä lisäeläkejärjestelmis-
tä.
Yhtiön toimitusjohtajalla on oikeus kuukausipalkan lisäksi vuosit-
taiseen tulospalkkioon hallituksen vahvistaman tavoiteasetannan
mukaisesti. Vuosittaisen tulospalkkauksen enimmäismäärä on 40
% vuotuisesta peruspalkasta. Toimitusjohtaja kuuluu lisäeläkeva-
kuutusjärjestelmän piiriin.

Konsernin johtoryhmälle on sovittu kuukausipalkan lisäksi bonus,
joka on maksimissaan kolmen kuukauden palkkaa vastaava
summa. Konsernin johtoryhmän osalta ehdotuksen tavoi-
teasetannasta tekee toimitusjohtaja ja sen hyväksyy Suomen
Rahapaja Oy:n hallitus. Johtoryhmälle ei maksettu bonusta
vuonna 2010. Johtoryhmän jäsenet kuuluvat lisäeläkejärjestel-
män piiriin. Yhtiöllä ei ole käytössään optio-ohjelmia.

5. a) Toimitusjohtajan nimi
Tilikaudella 2010 tapahtui toimintajohtajan vaihdos.
Maarit Aarni-Sirviö oli toimitusjohtajana 20.5.2010 saakka ja Paul
Gustafsson 21.5.2010 alkaen.
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2/3b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuo-
sibonukset sekä muut etuudet eriteltyinä ja euromääräisinä
Vuonna 2010 toimitusjohtajille on maksetut palkat kokonaisuu-
dessaan ovat 818.222 euroa.

Toimitusjohtajille maksetut palkat:
Sirviö 625 140 euroa (vuoden 2010 aikana maksettu palkka).

Gustafsson 166 746 euroa (vuoden 2010 aikana maksettu palk-
ka).

Muut edut:
Sirviö: 16 196 euroa
Gustafsson: 10 140 euroa

c) Toimitusjohtajan tilikauden aikana palkkioksi saamat
osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet
Toimitusjohtajat eivät ole saaneet tilikauden aikana palkkioksi
osakkeita ja osakeperusteisia oikeuksia.

d) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle
maksetut palkat kokonaissummana ja muut etuudet koko-
naissummana sekä sen palkkioksi saamat osakkeet ja osa-
keperusteiset oikeudet
Konsernin johtoryhmään kuului vuonna 2010 toimitusjohtajan li-
säksi kolme henkilöä.
Vuoden 2010 aikana johtoryhmälle maksettujen palkkojen (pois-
lukien toimitusjohtajat) kokonaissumma on 277 842,33 euroa ja
etujen kokonaissumma 24 640,00.

Johto ei ole saanut tilikauden aikana palkkioksi osakkeita ja osa-
keperusteisia oikeuksia.

e) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperus-
teet sekä lisäeläkkeestä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kus-
tannukset
Toimitusjohtaja Paul Gustafssonin eläkeikä on 63 v. Vuonna
2010 lisäeläkettä on maksettu 18 000 euroa.

f) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja
muita mahdollisia irtisanomisen perusteella saatavia korva-
uksia koskevat ehdot.
Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus päätty-
mään kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Jos hallituksen irtisa-
noo toimitusjohtajan muun syyn kuin olennaisen sopimusrikko-
muksen perusteella, hän on oikeutettu irtisanomisajan palkan li-
säksi kahdentoista kuukauden kokonaispalkkaansa irtisanomis-
ajalla.

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsen-
ten nimet



3/3Pentti Kivinen (hallituksen puheenjohtaja)
Harry Linnarinne (hallituksen varapuheenjohtaja)
Jukka Ohtola
Anssi Pihkala
Catharina Stackelberg-Hammarén
Hille Korhonen 19.4.2010 saakka. Tämän jälkeen: Riitta Myntti-
nen

b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsen-
ten palkkojen ja palkkioiden määräytymisperusteet (yhtiöko-
kouspäätökset näistä) sekä tilikauden aikana maksettujen
palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen
määrät
Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausikohtainen hallituspalkkio
ja kokouskohtainen kokouspalkkio. Hallituksen puheenjohtajan
palkkion on 2800 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palk-
kio on 1970 euroa kuukaudessa ja muiden jäsenten palkkio on
1400 euroa kuukaudessa. Kokouspalkkiona maksetaan 600 eu-
roa kustakin hallituksen kokouksesta.

Hallitukselle on maksettu kokouspalkkiota 42 600 euroa ja halli-
tuspalkkioita 125 140 euroa eli yhteensä 167 740 euroa.

c) Jos kohdassa 6 a mainittu henkilö on työ- tai toimisuh-
teessa yhtiöön (executive chairman; executive director) tai
toimii yhtiön neuvonantajana, yhtiön on selostettava tästä
tehtävästä tilikaudelta maksetut palkat ja palkkiot sekä muut
taloudelliset etuudet eriteltyinä.
Ei ole.

7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tu-
los- ja tuloksellisuuspalkkioista, henkilöstörahastosta sekä
mahdollisista muista palkitsemismekanismeista.
Bonusjärjestelmä on osa Suomen Rahapaja Oy:n palkitsemisen
kokonaisuutta ja sen piiriin kuuluu koko Suomen Rahapaja Oy:n
henkilöstö. Toimihenkilöillä osa bonuksesta muodostuu henkilö-
kohtaisista tavoitteista, jotka asetetaan kehityskeskusteluissa.
Vuonna 2010 enimmäisbonus toimihenkilöillä oli yhden kuukau-
den palkka ja työntekijöillä 2500 euroa. Vuonna 2010 ei maksettu
bonusta.


