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PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO-OMISTEISISSA
YHTIÖISSÄ

1. a) Yhtiön nimi: Patria 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 har-
joittaa toimintaansa itse taikka tytäryhtiöidensä, osakkuusyritystensä
tai yhteisyritystensä välityksellä.

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

4. Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle – jonka laajuus on ilmoitettava –
suunnatun palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys,
kuten palkkojen ja palkkioiden jakautuminen kiinteään ja muuttuvaan
osaan, sekä keskeiset tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvien osien mää-
räytymisestä, osake- ja osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä li-
säeläkejärjestelmistä:

Konsernin johtoryhmän, johon kuuluu yhtiön toimitusjohtajan lisäksi
kahdeksan jäsentä, palkitseminen muodostuu kuukausipalkasta (ko-
konaispalkka, kiinteä osa) sekä tilikauden konsernin taloudellisten ja
henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen perustuvasta palkkios-
ta (muuttuva osa). Hallitus on poikkeuksellisesti päättänyt korottaa
vuodelta 2009 maksettavissa olevaa muuttuvaa osaa siten, että palk-
kio voi enimmillään olla 4,5 - 12 kuukauden palkkaa vastaavaa määrä.
Samalla päätettiin, että konsernissa ei toistaiseksi ole käytössä pitkän
aikavälin palkitsemisjärjestelmää eikä osake- tai osakeperusteisia pal-
kitsemisjärjestelmiä. Tilikauden 2010 osalta hallitus päätti palauttaa
käyttöön palkitsemisjärjestelmän, jossa palkitseminen koostuu kuu-
kausipalkasta (kokonaispalkka, kiinteä osa) sekä tilikauden konsernin
taloudellisten ja toiminnallisten sekä henkilökohtaisten tavoitteiden
saavuttamiseen perustuvasta palkkiosta (muuttuva osa). Palkkio voi
vastata enimmillään 4-6 kuukauden palkkaa. Lisäksi konsernissa otet-
tiin käyttöön johtoryhmän pitkän tähtäimen palkitsemisjärjestelmä, jo-
ka on kestoltaan kolme vuotta. Palkitsemisjärjestelmästä päättää yhti-
ön hallitus. Vuosittain maksettavien palkkioiden määrä ei voi ylittää
henkilön vuosipalkkaa.

5. a) Toimitusjohtaja: Heikki Allonen
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b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonuk-
set sekä muut etuudet yhteensä 329 816 euroa.

Palkka 313 436 euroa
Vuosibonus -
Muut etuudet (luontaisedut) 16 380 euroa

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

d) Tilikauden aikana kohdassa 4 mainitulle muulle johdolle maksetut
palkat olivat yhteensä 995 014,74 euroa ja muut etuudet yhteensä
187 902,00 euroa. Osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia ei annettu.

e) Toimitusjohtajan eläkeikä on 62 vuotta ja eläkkeen suuruus 66 %
eläkepalkasta. Lisäeläkkeestä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustan-
nukset olivat 129 361 euroa.

f) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdol-
lisia irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot:

Toimitusjohtajan molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuu-
kautta. Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, maksaa yhtiö irtisano-
misajan palkan lisäksi toimitusjohtajalle erokorvauksen, jonka suu-
ruus on 12 kuukauden kokonaispalkkaa vastaava määrä.

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet
14.4.2010 alkaen:

Christer Granskog hallituksen puheenjohtaja
Anneli Tuominen hallituksen varapuheenjohtaja
Yvonne Eisele jäsen
Ilkka Hollo jäsen
Arto Honkaniemi jäsen
Jussi Itävuori jäsen

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:

Varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2010 päätöksen mukaisesti hallituk-
sen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.750 euroa kuukaudessa,
varapuheenjohtajalle 1.850 euroa kuukaudessa ja jäsenille 1.500 euroa
kuukaudessa. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan 600 eu-
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ron palkkio niistä kokouksista, joihin he osallistuvat mukaan lukien
valiokuntien kokoukset.

Tilikaudelta 2009 hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja
muille hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 187 180 eu-
roa ja lisäksi luontoisetuja 240 euroa.

7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tulokselli-
suuspalkkioista, henkilöstörahastoista ja mahdollisista muista palkitsemis-
mekanismeista:

Konsernin muu henkilöstö on tulospalkkiojärjestelmän piirissä. Tili-
kaudelta maksettavan tulospalkkion enimmäismäärä voi olla 1,8 – 3
kuukauden palkkaa vastaava määrä. Lisäksi käytössä ovat kannustin-
palkkiojärjestelmä, jota esimiehet voivat käyttää henkilöstön palkit-
semiseksi, sekä palvelusvuosipalkkiot.

Lisätietoja www.patria.fi

http://www.patria.fi

