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1. a) Yhtiön nimi
Kemijoki Oy (0192171-7)

b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus
    1. Vesivoimaosakkeet 0 % (A-sarja)
    2. Rahaosakkeet 52,37 % (B-sarja)
    3. Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 50,10 %

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä
Yhtiön toimialana on tuottaa sähköä vesivoimalla Suomessa sekä harjoittaa sii-
hen liittyvää liiketoimintaa. Yhtiö voi omistaa toimialansa edellyttämää osake- ja
muuta omaisuutta.

3. 31.12.2009 päättyneen (tai viimeksi päättyneen) tilikauden tuloslaskelma ja
tase. Konserneista toimitetaan emoyhtiön tuloslaskelma ja tase. Jos yhtiö on
laatinut tuloslaskelmasta erillisen yhteenvedon, myös se liitetään aineistoon.

Liitteenä Kemijoki Oy:n tuloslaskelma ja tase.

4. Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle – jonka laajuus on ilmoitettava –
suunnatun palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, ku-
ten palkkojen ja palkkioiden jakautuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan,
sekä keskeiset tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvien osien määräytymi-
sestä, osake- ja osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä lisäeläke-
järjestelmistä.

Toimitusjohtajan lisäksi johtoryhmään kuului seitsemän jäsentä. Johtoryhmän
palkitseminen muodostuu kuukausipalkasta, luontoiseduista ja tulospalkkiosta,
joka toimitusjohtajalla voi olla enintään 40 prosenttia ja muulla johtoryhmällä
enintään 30 prosenttia vuosipalkasta. Johdon palkitsemisjärjestelmästä pääte-
tään hallituksessa. Maksettavan palkkion määrä riippuu hallituksen asettamien
taloudellisten ja toiminnallisten tulostavoitteiden saavuttamisesta. Palkkiojärjes-
telmään ei kuulu osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia. Toimitusjohtajalla on
etuusperusteinen eläkevakuutus. Johtoryhmän tulospalkkiosta osa ohjataan kol-
lektiiviseen eläkevakuutukseen.

5. a) Toimitusjohtajan nimi
Aimo Takala

b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä
muut etuudet eriteltyinä ja euromääräisinä

Toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2009 palkkoja 216 922 euroa ja palkkioita
83 995 euroa.
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c) Toimitusjohtajan tilikauden aikana palkkioksi saamat osakkeet ja osake-
perusteiset oikeudet

Palkkiojärjestelmään ei kuulu osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.

d) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat
kokonaissummana ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi
saamat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet
 Muun johdon palkat olivat yhteensä 739 076 euroa ja palkkiot 188 490 euroa.

Palkkiojärjestelmään ei kuulu osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.

e) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisä-
eläkkeestä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset
 Toimitusjohtajan eläkeikä on 60 - 63 vuotta. Eläke on muiden eläkkeiden kanssa

66 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta palkasta. Eläke määräytyy eläketa-
pahtumavuotta edeltävien viiden viimeisen kalenterivuoden aikana maksettujen
TEL-palkkojen perusteella.

 Vakuutusmaksuja maksettiin toimintavuonna 8 500 euroa.

f) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdol-
lisia irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot.
 Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Irtisanomisajan palkan li-

säksi toimitusjohtajalla on oikeus 12 kuukauden palkan suuruiseen erokorvauk-
seen, mikäli yhtiö irtisanoo hänet. Erokorvausta ei suoriteta, jos sopimus sano-
taan irti tai puretaan toimitusjohtajan toimesta yhtiöstä riippumattomasta syystä
tai yhtiön toimesta toimitusjohtajan sopimusrikkomuksen vuoksi. Mikäli toimitus-
johtajan irtosanominen perustuu erityisen vakavaan ja olennaiseen sopimusrik-
komukseen, oikeutta eläke-etuuteen ei ole.

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet
 Johtaja Matti Ruotsala, Fortum Power and Heat Oy, puheenjohtaja
 Johtaja Tapio Korpeinen, UPM-Kymmene Oyj, varapuheenjohtaja
 Johtaja Risto Andsten, Fortum Power and Heat Oy
 Toimitusjohtaja Tapio Jalonen, Rovakairan Tuotanto Oy
 Henkilöstöjohtaja Maarit Herranen, Moventas Oy
 Johtaja Anssi Paasivirta, työ- ja elinkeinoministeriö
 Toimitusjohtaja Seppo Ruohonen, Helsingin kaupunki, Helsingin Energia

b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja
palkkioiden määräytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä) sekä tili-
kauden aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudel-
listen etujen määrät
 Hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palk-

kiot yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti
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 Yhtiökokous 13.4.2010 vahvisti pitämässään kokouksessa hallituksen palkkiot.
Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio on 1600 euroa, varapuheenjohtajan
850 euroa ja jäsenen 720 euroa. Kultakin kokoukselta maksetaan 600 euron ko-
kouspalkkio.

 Vuonna 2009 maksettiin hallituksen puheenjohtajalle palkkioita 24 600 euroa,
varapuheenjohtajalle 15 600 euroa ja jäsenille yhteensä 69 984 euroa.

c) Jos kohdassa 6 a mainittu henkilö on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön
(executive chairman; executive director) tai toimii yhtiön neuvonantajana,
yhtiön on selostettava tästä tehtävästä tilikaudelta maksetut palkat ja palkki-
ot sekä muut taloudelliset etuudet eriteltyinä.
 Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön eikä edellä mainittu-

jen palkkioiden lisäksi makseta muita palkkioita.

7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tulokselli-
suuspalkkioista, henkilöstörahastosta sekä mahdollisista muista palkitse-
mismekanismeista.

Kemijoki Oy:ssä on koko henkilöstä koskeva tulospalkkiojärjestelmä. Maksetta-
van palkkion määrä riippuu yhtiön taloudellisten ja toiminnallisten tulostavoittei-
den saavuttamisesta. Tulospalkkio voi olla yhteensä enintään 8,0 prosenttia
vuosiansiosta. Lisäksi henkilöstöä voidaan palkita kannuste- ja aloitepalkkioille.


