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e) Konsernin johtoryhmään kuuluvat johtajat mukaan lukien 
toimitusjohtaja kuuluvat työntekijäin eläkelain säätämään elä-
kejärjestelmään. Konsernin toimitusjohtajalle ja varatoimitus-
johtajalle on tämän lisäksi tehty erillinen lisäeläkevakuutus. 
Konsernin toimitusjohtajan eläkeikä on 60 vuotta. Muiden joh-
toryhmään kuuluvien henkilöiden eläkeikä määräytyy kunkin 
työsopimuksen mukaan. Lisäeläke-eduista päättää Suomen 
Rahapaja Oy:n hallitus. 
f) Hallituksen irtisanoessa toimitusjohtajan irtisanomisaika on 
6 kuukautta ja lisäksi hän on oikeutettu 12 kuukauden palkkaa 
vastaavaan korvaukseen. Toimitusjohtajan irtisanoutuessa ir-
tisanomisaika on 6 kuukautta. 

 
6. a) Hallituksen puheenjohtaja:  

Toimitusjohtaja Pentti Kivinen, Suomen Messut 
Varapuheenjohtaja:  
Liiketoiminnan kehitysjohtaja Harry Linnarinne, Outotec 
Jäsenet:  
Toimitusjohtaja Catharina Stackelberg-Hammaren, Marketing 
Clinic 
Neuvotteleva virkamies Jukka Ohtola, Valtioneuvoston kanslia 
Vice President Riitta Mynttinen, Minerals Technologies Euro-
pe NV ja SMI, Europe 
Toimitusjohtaja Anssi Pihkala, Hansel 
b) Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 2.800 euroa, vara-
puheenjohtajan 1.970 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 
palkkiot 1.400 euroa kuukaudessa. Kokouspalkkiona makse-
taan 600 euroa kustakin hallituksen kokouksesta. 
 
Liitteenä varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjanote. 

  
7. Bonusjärjestelmä on osa Suomen Rahapaja Oy:n palkitsemi-

sen kokonaisuutta ja sen piiriin kuuluu koko Suomen Rahapa-
ja Oy:n henkilöstö. Toimihenkilöillä osa bonuksesta muodos-
tuu henkilökohtaisista tavoitteista. Nämä tavoitteet asetetaan 
kehityskeskustelussa. Vuonna 2009 enimmäisbonus oli toimi-
henkilöillä yhden kuukauden palkka ja työntekijöillä 2.500 eu-
roa. 

 
 
 
 


