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Palkitsemistiedot 

1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 
1. Tieto Oyj 
2. 10,3 % 

 
2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 

1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät. 
 

3. 31.12.2011 päättyneen (tai viimeksi päättyneen) tilikauden tuloslaskelma ja tase. Konserneis-
ta toimitetaan emoyhtiön tuloslaskelma ja tase. Jos yhtiö on laatinut tuloslaskelmasta erillisen 
yhteenvedon, myös se liitetään aineistoon. 
 

Konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelma ja tase: 

http://www.tieto.com/archive/materials/investors/annual-reports/2011/taloudellinen-katsaus-
2011 

 

4. Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle – jonka laajuus on ilmoitettava – suunnatun palkit-
semisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, kuten palkkojen ja palkkioiden jakau-
tuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan, sekä keskeiset tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvi-
en osien määräytymisestä, osake- ja muista osake-perusteisista palkitsemisjärjestelmistä se-
kä lisäeläkejärjestelmistä. 
 

Johtoryhmän palkitseminen 
Johtoryhmän jäsenten palkkiot koostuvat peruspalkasta ja eduista lyhyen aikavälin kannustimista 
eli vuotuisesta tulospalkkiosta pitkän aikavälin kannustimista kuten optio-ohjelmista ja muista 
osakepohjaisista ohjelmista sekä eläkejärjestelyistä. 
 
Lyhyen aikavälin kannustimet 
Vuotuisen tulospalkkion tavoitteena on palkita suorituksista, jotka ylittävät odotukset. Tiedon tu-
lospalkkiojärjestelmä perustuu selkeisiin, mitattavissa oleviin tavoitteisiin yhtiön taloudellisen tu-
loksen (myynnin ja liikevoiton) ja strategian implementoinnin suhteen. Toimitusjohtajan ja muiden 
johtoryhmän jäsenten palkitsemisen perusteena olevien tekijöiden painotus on kuvattu erillisessä 
taulukossa. Yhtiön hallitus vahvistaa vuosittain tavoitteet tulospalkkioille. Toimitusjohtajan ja mui-
den johtoryhmän jäsenten tulospalkkio on 30 % vuotuisesta peruspalkasta, kun tavoitteet saavu-
tetaan, ja enintään 60 %. Hallitus päättää tulospalkkioiden suuruuden tilinpäätöksen valmistuttua. 
Tulospalkkio maksetaan huhtikuun loppuun mennessä. 
 
Osakepohjaiset pitkän aikavälin kannustimet 
Tiedolla on kahdentyyppisiä osakepohjaisia pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä: osakekannus-
tinohjelmia ja optio-ohjelmia. Hallitus hyväksyy osakekannustinohjelmien ehdot. Vuosien 2009–

http://www.tieto.com/archive/materials/investors/annual-reports/2011/taloudellinen-katsaus-2011
http://www.tieto.com/archive/materials/investors/annual-reports/2011/taloudellinen-katsaus-2011


 
  

 2 ( 8 )  

 
 

  

2011 ohjelma kattaa johtoryhmän jäsenet. Yhtiön hallitus päätti joulukuussa 2011 uudesta osake-
kannustinohjelmasta (Long-Term Incentive Programme) vuosille 2012–2014. Ohjelma kattaa joh-
toryhmän jäsenet ja noin 190 avainhenkilöä. 30) Hallitus ehdottaa vuoden 2012 yhtiökokoukselle 
hyväksyttäväksi valtuutuksia omien osakkeiden hankkimiseksi ja liikkeeseen laskemiseksi. Tie-
don osakepohjaisten kannustinohjelmien tärkeimmät periaatteet, kuten palkitsemisen perusteet ja 
määrät, on kuvattu yhtiön verkkosivuilla (www.tieto.fi/sijoittajille). Optio-ohjelmien ehdot hyväksyy 
varsinainen yhtiökokous. Yhtiön hallitus päättää optioiden suuntaamisesta henkilöiden suoritusten 
perusteella. Voimassa olevat ohjelmat kattavat johtoryhmän jäsenet ja noin 500 muuta työnteki-
jää. Lisätietoja optio-ohjelmista löytyy yhtiön verkkosivuilta 

 
Eläkejärjestelyt 
Tiedolla on useita eri eläkejärjestelyjä, jotka perustuvat kansallisiin vaatimuksiin ja käytäntöihin. 
Lakisääteisten eläkkeiden lisäksi useimmilla johtoryhmän jäsenillä on vapaaehtoisia eläkejärjeste-
lyjä. Lisäeläkejärjestelyt ovat ns. maksuperusteisia järjestelmiä lukuun ottamatta yhtä johtoryh-
män jäsentä, jolla on Tiedon aiemmin käyttämä rahastopohjainen eläkevakuutus. Maksuperus-
teissa järjestelmissä maksut järjestelmiin kirjataan sen kauden kuluiksi, johon ne liittyvät. Maksa-
misen jälkeen yhtiöllä ei ole muita velvoitteita kyseisten eläkejärjestelmien suhteen. Useimpien 
niiden suomalaisten jäsenten osalta, joilla ei ole aiemmin ollut lisäeläkejärjestelyjä, vuotuiset 
maksut eläkevakuutusyhtiön hallinnoimiin eläkejärjestelmiin vastaavat 15 tai 23 % henkilön vuo-
tuisesta peruspalkasta. Kertynyt eläke, mukaan lukien pääomasijoituksen tuotto, maksetaan 20 
vuoden aikana 60–70 vuoden iästä alkaen henkilön valinnan mukaan. Toimitusjohtajan ja talous-
johtajan eläkejärjestelyjen vuotuinen kustannus on 23 % henkilön vuotuisesta peruspalkasta. 
Useimpien muiden sellaisten suomalaisten johtoryhmän jäsenten osalta, joilla ei ole aiemmin ollut 
eläkejärjestelyjä, kustannus on 15 % henkilön vuotuisesta peruspalkasta. Tieto on ottanut johto-
ryhmän Suomen ulkopuolella asuville jäsenille yksilölliset maksuperusteiset eläkevakuutukset 
paikallisten käytäntöjen mukaisesti. 

5. a) Toimitusjohtajan nimi 
Kimmo Alkio 1.11.2011 alkaen.  
Hannu Syrjälä 28.4.2011 saakka.  
Ari Karppinen vt. toimitusjohtaja 29.4.-30.10.2011 

b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä luontaisetuudet 
(auto, asunto, ym.) määräytymisperusteineen 

http://www.tieto.fi/sijoittajille
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c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, sitouttamisbonukset, ym.) eri-
teltyinä 
 
ks. yllä 

d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin palkitseminen rahana, osakkeina 
tai muuna osakeperusteisena etuutena 
ks. yllä 

e) Valtion kokonaan omistamien yhtiöiden tulee julkistaa myös tiedot siitä, millä tavoin jo päät-
tyneet palkitsemisohjelmat ovat toteutuneet, kun hallitus on tehnyt niitä koskevat päätökset. 
Euromääräiset palkkiot julkistetaan tältäkin osin edelleen maksuperusteisesti palkkion mak-
sua seuraavana keväänä raportoinnin yhteydessä. 
ks. yllä 

f) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat kokonaissumma-
na ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperus-
teiset oikeudet eriteltyinä 
ks. yllä 

g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä tilikaudel-
la yhtiölle aiheutuneet kustannukset 
ks. yllä 

h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irtisanomisen 
perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot. 
ks. yllä 
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6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 
 
Markku Pohjola, puheenjohtaja 
Kurt Jofs, varapuheenjohtaja 
Jonas Synnergren 
Eva Lindqvist 
Sari Pajari 
Risto Perttunen 
Teuvo Salminen 
Ilkka Sihvo 
Anders Eriksson (henkilöstön edustaja) 
Jari Länsivuori (henkilöstön edustaja) 

b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden mää-
räytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä) sekä tilikauden aikana maksettujen palkko-
jen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät 
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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 ti-
likaudelta maksetut palkat ja palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet eriteltyinä. 
 
 

7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalkkioista, hen-
kilöstörahastosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista. 

Katso kohta 4. 
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8. a) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjoh-
tajan ja jäsenten nimet 
 

Ei hallintoneuvostoa. 

b) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjoh-
tajan ja jäsenten palkkioiden määräytymisperusteet sekä tilikauden aikana maksettujen palk-
kioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät. 

 
 
 
 


