
Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtionyhtiöissä ja valtion osakkuusyhtiöissä.

1. a)  Raskone Oy
b)  85 %, 51000 kpl osakkeita

2. Yhtiön toimiala on ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus,
huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa
ja ulkomailla.

3. 31.12.2009  päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase on eri liitteenä

4. Johtoryhmän (6 henkilöä) palkitsemisjärjestelmä:
- yhtiön toimitusjohtajalle 6 kk bonus (v. 2009)
- yhtiön toimitusjohtajalle vuosibonus on maksimissaan 40 % vuosipalkasta,
  lisäeläke maksuperusteinen 20 % eläkemaksu verotettavasta ansiosta
(v.2010)
- varatoimitusjohtajalle 3 kk bonus ja lisäeläke maksuperusteinen 20 %
   eläkemaksu verotettavasta ansiosta (v.2009)
- varatoimitusjohtajalle maksimissaan 4 kk palkkaa vastaava bonus ja
lisäeläke maksuperusteinen 20 % eläkemaksu verotettavasta ansiosta
(v.2010)
- johtoryhmä 4 henkilöä 4 kk bonus
sairaskuluvakuutus
Mittarit määrittää yhtiön hallitus vuodeksi kerrallaan.

5. a) Jyrki Kaskinen
b) Palkka 207.520,57 €, vuosibonus 15.733,33, luontoisedut 14.324,32
    lisäeläke 46.900 €.
c)  -
d)  Maksetut palkat (sis. tulospalkkiot) on 672.228,41€ ja luontoisedut
57.792,37 €, yhteensä 730.020,78€.
e) 60 v, vanhuuseläke on 60 % toimitusjohtajan Tyelin mukaisesta
eläkepalkasta. Toimitusjohtajalla on lisäeläke, josta kustannus 46.900.

f) Irtisanomisaika on yhtiön puolelta 6 kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta 6
kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen, suoritetaan toimitusjohtajalle
irtisanomisajan palkan lisäksi 6 kuukauden palkkaa vastaava korvaus (v.
2009)
Irtisanomisaika on yhtiön puolelta 6 kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta 3 kk
Yrityksen päättäessä sopimuksen toimitusjohtajalle maksetaan 6 kuukauden
kokonaispalkkaa vastaava rahasumma erokorvauksena irtisanomisajan
palkan lisäksi (v. 2010)

6. a) Hallituksen puheenjohtaja
    Tuomo Rönkkö 32 300,00 €
    Varapuheenjohtaja
    Kalevi Alestalo 24 240,00 €
    Jäsenet:



    Kari Ahlström 15 675,00 €  17.4.2009 alkaen
    Sari Harvia-Jyllinmaa   4 500,00 €   17.4.2009 saakka
    Johanna Kontio 22 800,00 €
    Maire Laitinen                     23 900,00 €
    Mira Mäkipää   7 692,50 €   17.4.2009 saakka
    Aimo Sinkkonen   6 592,50 €   17.4.2009 saakka
    Klaus Sundström 16 275,00 €   17.4.2009 alkaen
    Helena Walldén 16 275,00 €   17.4.2009 alkaen

                                                          Yhteensä    170 250,00 €

b) Varsinainen yhtiökokous 17.04.2009.
Kohta 11 Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan sekä tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota
2000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 1470 euroa ja hallituksen muille
jäsenille 1350 euroa. Kuukausipalkkion lisäksi maksetaan kokoukseen
osallistuneille kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta ja/tai valiokuntien
kokoukselta. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön
mukaan.
c) -

8. www.raskone.fi

http://www.raskone.fi

