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PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO-
OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ 
 
 

1. a) Yhtiön nimi 
 
Alko Oy 
 
 
b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 
 
Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 100 % 
 

 
2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 

 
Yhtiön toimialana on harjoittaa sille alkoholilaissa (1143/1994) 
yksinoikeudeksi säädettyä alkoholijuomien vähittäismyyntiä lain 1 §:ssä 
säädetyssä tarkoituksessa. Yhtiö voi myös huolehtia alkoholihaittojen 
ehkäisyyn liittyvästä tiedotus-, valistus- ja muusta toiminnasta. Yhtiö 
voi lisäksi harjoittaa alkoholijuomien maahantuontia, maastavientiä, 
tukku- ja vähittäiskauppaa sekä näihin liittyvää muuta liiketoimintaa 
kuten alkoholittomien juomien ja alkoholijuomiin liittyvien 
oheistuotteiden kauppaa. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa toimialaansa 
liittyvää analyysipalvelua. 
 

 
3. 31.12.2011 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. 
 
Liite: Tasekirja 
 
http://vuosikertomus2011.alko.fi 
 

 
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 määräytymisestä, 
osake- ja muista osake-perusteisista palkitsemisjärjestelmistä 
sekä lisäeläkejärjestelmistä. 
 
Alkolla on johtoryhmä, johon kuuluu seitsemän jäsentä. 
 
Alkon hallitus päättää vuosittain johtoryhmän ja henkilökunnan 
kannustinjärjestelmien rakenteesta ja maksamisen edellytyksistä. 
 
Johtoryhmän kannustinjärjestelmässä palkitseminen perustuu yhtiön 
tuloskortista valittuihin tavoitteisiin ja niiden toteuttamista kuvaaviin 
mittareihin sekä henkilökohtaisiin strategisiin kehittämistavoitteisiin. 
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Johtoryhmän ja henkilökunnan kannustinjärjestelmien mukaisten 
palkkioiden maksaminen edellyttää etukäteen määritellyn 
kustannustehokkuuden saavuttamista. 
 
 

5. a) Toimitusjohtajan nimi 
 
Jaakko Uotila 
 
 
b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, 
vuosibonukset sekä luontaisetuudet (auto, asunto, ym.) 
määräytymisperusteineen 
 
Rahapalkka 246 938,01 euroa 
Kannustinpalkkio 48 441 euroa 
Luontoisedut 16 006,50 euroa 
   
 
c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, 
sitouttamisbonukset, ym.) eriteltyinä 
 
- 
 
 
d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin 
palkitseminen rahana, osakkeina tai muuna osakeperusteisena 
etuutena  
 
- 
 
 
e) Valtion kokonaan omistamien yhtiöiden tulee julkistaa myös 
tiedot siitä, millä tavoin jo päättyneet palkitsemisohjelmat ovat 
toteutuneet, kun hallitus on tehnyt niitä koskevat päätökset. 
Euromääräiset palkkiot julkistetaan tältäkin osin edelleen 
maksuperusteisesti palkkion maksua seuraavana keväänä 
raportoinnin yhteydessä. 
 
- 
 
 
f) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle 
maksetut palkat kokonaissummana ja muut etuudet 
kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat osakkeet ja 
osakeperusteiset oikeudet eriteltyinä 
 
Johtoryhmälle maksettiin vuonna 2011 palkkaa ja kannustinpalkkaa 
yhteensä 866 871,81 euroa sekä luontoisetuja 57 082,40 euroa.  
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g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet 
sekä lisäeläkkeestä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet 
kustannukset 
 
Toimitusjohtajalla on oikeus siirtyä eläkkeelle 63-vuotiaana. 
Täysimääräinen eläke on 60 prosenttia eläkepalkasta, 
laskentaperusteena 10 viimeisen vuoden ansiot. 
 
Lisäeläkkeestä yritykselle aiheutuneet kustannukset tilikaudella olivat 
189 413 euroa. 
 
 
h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja 
muita mahdollisia irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia 
koskevat ehdot.  
 
Toimitusjohtajan palvelussuhteessa noudatettava irtisanomisaika on 
kuusi kuukautta ja hänelle irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava 
erokorvaus vastaa kuuden kuukauden palkkaa, mikäli työsuhde 
päätetään hänestä riippumattomasta syystä. 
 
 

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten 
nimet  
 
Alkon hallitus 23.3.2011–13.4.2012 
 
Puheenjohtaja  Soili Suonoja 
Varapuheenjohtaja Pekka Puska 
Jäsenet   Petri Aaltonen 
      Arto Honkaniemi 
     Liisa Leino 
     Päivi Sillanaukee 
     Helena Walldén 
 
Alkon hallitus 13.4.2012- 
 
Puheenjohtaja  Soili Suonoja 
Varapuheenjohtaja Pekka Puska 
Jäsenet   Sari Aalto-Matturi 
     Arto Honkaniemi 
     Leila Kostiainen 
     Matti Pörhö 
     Päivi Sillanaukee 
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b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten 
palkkojen ja palkkioiden määräytymisperusteet 
(yhtiökokouspäätökset näistä) sekä tilikauden aikana 
maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten 
etujen määrät 
 
Hallitukselle maksettiin vuonna 2011: 
 
Kuukausipalkkioita 114 600 euroa 
Kokouspalkkioita 43 200 euroa 
Valiokuntien kokouspalkkioita 40 800 euroa 
 
Palkkiot (yhtiökokouksen päätös 23.3.2011)  
 
- puheenjohtajan kuukausipalkkio 2 750 euroa 
- varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 1 300 euroa 
- jäsenten kuukausipalkkio 1 100 euroa 
 
Päätettiin lisäksi, että kokouspalkkiona maksetaan hallituksen 
puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle sekä jäsenille hallituksen 
kokouksesta 600 euroa läsnä ollulta kokoukselta samoin kuin hallituksen 
nimeämien valiokuntien kokouksista niiden jäsenille heidän 
osallistuessaan em. valiokuntien kokouksiin 600 euroa kokoukselta. 
 
Palkkiot (yhtiökokouksen päätös 13.4.2012) 
 
- puheenjohtajan kuukausipalkkio 2 750 euroa 
- varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 1 300 euroa 
- jäsenten kuukausipalkkio 1 100 euroa 
 
Kokouspalkkiona maksetaan läsnä olleille hallituksen jäsenille 
hallituksen kokouksesta 600 € samoin kuin hallituksen nimeämien 
valiokuntien kokouksista 600 € kokoukselta. 
 
 
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 palkkiot sekä muut taloudelliset 
etuudet eriteltyinä. 
 
- 
 

7.  Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja 
tuloksellisuuspalkkioista, henkilöstörahastosta sekä 
mahdollisista muista palkitsemismekanismeista. 
 
Alkon hallitus päättää vuosittain johtoryhmän ja henkilökunnan 
kannustinjärjestelmien rakenteesta ja maksamisen edellytyksistä. 
 
Henkilökunnan kannustinjärjestelmässä palkitseminen perustuu 
ryhmäkohtaisiin tavoitteisiin ja niiden toteutumista kuvaaviin 
mittareihin. 
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Johtoryhmän ja henkilökunnan kannustinjärjestelmien mukaisten 
palkkioiden maksaminen edellyttää etukäteen määritellyn 
kustannustehokkuuden saavuttamista. 
 
 

8. a) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 

Hallintoneuvoston kokoonpano (toimikausi 1.1.2008–31.12.2011) 

Puheenjohtaja Petri Salo 
Varapuheenjohtaja Markku Rossi  
Jäsenet Mikko Kuoppa 
  Christina Gestrin 
  Saara Karhu 
  Heli Paasio 
  Reijo Kallio 
  Janina Andersson 
  Pekka Vilkuna 
  Klaus Pentti 
  Hanna-Leena Hemming 
  Jari Larikka 

Hallintoneuvoston kokoonpano 1.1.2012- 

Puheenjohtaja Sari Sarkomaa  
Varapuheenjohtaja Eila Tiainen  
Jäsenet Timo Heinonen 
  Anne Holmlund 
  Reijo Hongisto 
  Arja Juvonen 
  Saara Karhu 
  Mats Nylund 
  Heli Paasio 
  Leena Rauhala 
  Markku Rossi 
  Simo Rundgren 

 
 b) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan 

puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden 
määräytymisperusteet sekä tilikauden aikana maksettujen 
palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät 

 
Hallintoneuvostolle maksettiin vuonna 2011: 
 
Kuukausipalkkioita 64 800,00 euroa 
Kokouspalkkioita 33 000,00 euroa 
 
 



  
 
 
2.5.2012 

 

 

Palkkiot 1.1.2011–30.4.2012 
 
Hallintoneuvoston jäsenille maksettiin kuukausipalkkioita seuraavasti: 
- puheenjohtajan kuukausipalkkio 900 euroa 
- varapuheenjohtajan kuukusipalkkio 500 euroa 
- jäsenten kuukausipalkkio 400 euroa. 
 
Kokouspalkkiona maksettiin hallintoneuvoston puheenjohtajalle, 
varapuheenjohtajalle sekä jäsenille hallintoneuvoston kokouksesta  
600 euroa läsnä ollulta kokoukselta. 

Palkkiot 1.5.2012- 

Hallintoneuvoston jäsenille ei makseta erillistä kuukausipalkkiota 
1.5.2012 lukien. 

Kokouspalkkiona maksetaan läsnä olleille hallintoneuvoston jäsenille 
hallintoneuvoston kokouksista seuraavasti: 
- puheenjohtajan kokouspalkkio 1000 euroa 
- varapuheenjohtajan kokouspalkkio 800 euroa 
- jäsenten kokouspalkkio 700 euroa. 

 


