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Tiedot:

1. a) Yhtiön nimi Fingrid Oyj
b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 12,33 % osakkeista; 16,44 % äänistä

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä
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 täydentä-
viä siirto- ja muunto-oikeuksia. Yhtiö voi harjoittaa suurvoimansiirtoon välittömästi liitty-
vää ja sen teknistä toteutusta varten tarvittavaa sähkökauppaa. Suurvoimansiirtolaitteisto-
jen lisäksi yhtiö voi hankkia, omistaa, vuokrata ja hallita toimialansa edellyttämiä kiinteis-
töjä sekä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeita, muita osakkeita ja osuuksia, ra-
kennuksia, rakenteita ja laitteita.

3. 31.12.2009 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.

http://www.valtionomistus.fi


2 ( 1 0 )



3 ( 1 0 )



4 ( 1 0 )



5 ( 1 0 )



6 ( 1 0 )

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.

5. a) Toimitusjohtajan nimi
Jukka Ruusunen

b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä muut
etuudet eriteltyinä ja euromääräisinä
200 T€
c) Toimitusjohtajan tilikauden aikana palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperus-
teiset oikeudet
Ei ole.
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d) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat koko-
naissummana ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat
osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet
1.358 T€
e) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkees-
tä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset
63 vuotta, normaali TyEL-eläke
f) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irti-
sanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot.

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet
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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
Kokouspalkkio: Hallituksen pj, jäsenet ja varajäsenet: hallituksen ja valiokuntien kokouk-
siin osallistumisen perusteella 500 eur per kokous.
Kuukausipalkkio: Pj 1350 eur kuukaudessa, varapj 1000 eur kuukaudessa, jäsenet 700 eur
kuukaudessa ja varajäsenet 450 eur kuukaudessa.
Tilikaudella 2009 maksetut palkat ja palkkiot 148 T€.

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.
-
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7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalk-
kioista, henkilöstörahastosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista.
Laatupalkkio
Kalenterivuosittain määriteltävän laatupalkkion yhtiökohtaiset strategiset mittarit ovat
käyttövarmuus, sähkömarkkinoiden toiminta ja kustannustehokkuus. Lisäksi laatupalkkio
määräytyy yksikkö- tai henkilökohtaisten mittareiden perusteella. Laatupalkkiota makse-
taan normaaliksi arvioidun laatutason ylittävistä toiminnan tuloksista. Laatumittareiden pe-
rusteella on hallituksen päätökseen perustuen ollut mahdollisuus saada enintään neljän vii-
kon palkkaa vastaava laatupalkkio. Hallitus hyväksyy laatupalkkiojärjestelmän vuosittain.
Edellistä vuotta koskeva laatupalkkio maksetaan helmikuun lopussa.


