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Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä

1. a)
Altia Oyj
1. b)
Valtion omistus- ja äänivaltaosuus on 100 % äänivaltaisista osakkeista.

2.
Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 2§ (Liite 1)

3.
Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase liitteenä (Liitteet 2 - 3).

4.
Toimitusjohtajan lisäksi muun johdon muodostaa Altia -konsernin johtoryhmä. Johtoryhmään
kuuluivat toimitusjohtaja, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, tuotantojohtaja, Brands -liiketoiminnasta
vastaava johtaja, liiketoiminnan kehitysjohtaja, logistiikkajohtaja, Suomen maajohtaja sekä Travel
Traden, viennin ja kansainvälisten brändien johtaja.

Palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista, lisäeläkevakuutuksesta ja tulospalkkiosta,
jotka yhtiön hallitus päättää. Lisäksi yhtiöllä on käytössä kannustinjärjestelmä, jonka ehdot ja siihen
kuuluvat henkilöt yhtiön hallitus päättää. Vuoden 2009 osalta tavoitteita ei saavutettu eikä
kannustimia tältä osin kertynyt.

5. a)
Toimitusjohtaja Antti Pankakoski

5. b)
Toimitusjohtajalle on tilikaudelta 2009 maksettu palkkaa 290.609 EUR
ja tulospalkkiona 105.908 EUR (luontaisedut 17 661 EUR).

5. c)
Toimitusjohtaja ei ole saanut tilikauden aikana osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.

5. d)
Yhtiön muu johto ei ole saanut tilikauden aikana osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.

Muiden konsernin johtoryhmän jäsenten työsuhde-etuudet  EUR

Palkat ja lyhytaikaiset työsuhde-etuudet          1 219 135
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet            310 065
Osakeperusteiset maksut              59 553

           1 588 753

5. e)
Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta.
Lisäeläkkeestä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset ovat 56.520 EUR.
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5. f)
Irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Sopimuksen päättyessä irtisanomiseen Altia Oyj:n taholta,
toimitusjohtajalle maksetaan kahdentoista (12) kuukauden palkkaa vastaava rahasumma
irtisanomisajan palkan lisäksi.
Jos Altia Oyj irtisanoo tämän sopimuksen perusteilla, joilla työsuhde voidaan irtisanoa tai purkaa
työsopimuslain 7:2§:n tai 8:1§:n nojalla, ei toimitusjohtajalla ole oikeutta edellä mainittuihin
irtisanomisajan palkkaan eikä ylimääräiseen kuuden (6) kuukauden rahakorvaukseen.
Muita saatavia korvauksia ei ole.

6. a)
Hallituksen puheenjohtaja

Jarmo Leppiniemi
Varapuheenjohtaja

Riitta Vermas
Jäsenet Catarina Fagerholm,

Ainomaija Haarla,
Arto Harjumaaskola 24.3.2009 saakka,
Ilkka Puro,
Markku Rönkkö ja
Ulla Sydänoja-Wallin 24.3.2009 alkaen

6. b)
Ote 24.3.2009 yhtiökokouksen pöytäkirjan kohdasta ” Palkkion määrääminen hallituksen jäsenille,
komiteoiden jäsenille ja tilintarkastajille” (Liite 4)
Hallituksen jäsenille on maksettu tilikaudelta palkkoina ja palkkioina 169.800 EUR.

6. c)
Tällaista henkilöä ei ole.

7.
Kaikki Altian työntekijät kuuluvat Altia -konsernissa noudatettavan vuositulospalkkausjärjestelmän
piiriin. Vuositulospalkkaus perustuu budjetissa vahvistettuun operatiiviseen tulostavoitteeseen.


