
PALKITSEMISTIEDOT 

1. a) Yhtiön nimi 

Finnpilot Pilotage Oy 

b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 

 Suomen valtio omistaa 100 % yhtiön äänivaltaisista osakkeista. 

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 

Yhtiöjärjestyksen 2 § 

Yhtiön toimialana on luotsauspalvelujen tarjoaminen vesiliikenteen turvallisuuden ja 

toimintaedellytysten turvaamiseksi. 

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. 

Liitteinä. 

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. 

Vuonna 2011 ei ollut käytössä johdon palkitsemisjärjestelmää. 

Vuodelle 2012 yhtiön hallitus on päättänyt johdon tulospalkkiojärjestelmästä, jonka piiriin kuuluvat 

toimitusjohtaja ja yksiköiden johtajat. Tulospalkkion soveltamisen kynnysehtoina ovat tulostavoite, 

turvallisuustavoite, palvelutasotavoite ja henkilökohtaiset tavoitteet. Johdon tulospalkkio on 

maksimissaan kolmen kuukauden palkka ja toimitusjohtajan tulospalkkio maksimissaan neljän 

kuukauden kuukausipalkka. 

Toimitusjohtajalla on niin kutsuttu maksuperusteinen lisäeläkejärjestely, jonka kustannukset vuonna 

2011 olivat 69 566 euroa. 

5. a) Toimitusjohtajan nimi 

 

Matti Pajula 

 

b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä luontaisetuudet 

(auto, asunto, ym.) määräytymisperusteineen 

Toimitusjohtajalle on tilikauden aikana maksettu palkkaa 152 298 euroa. Toimitusjohtajalle ei ole 

maksettu muita etuuksia. 



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 

Vuonna 2011 johtoryhmälle (3 henkilöä) on maksettu kiinteää palkkaa yhteensä 264 444 euroa. 
Johtoryhmälle ei ole maksettu muita etuuksia. 

g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä tilikaudella 
yhtiölle aiheutuneet kustannukset 
 
Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta ja eläkkeen määräytymisperuste on TyEL:n mukainen. 
Toimitusjohtajalle on otettu lisäeläkejärjestely, jonka nojalla eläke on 60 % viiden viimeisen vuoden 
palkasta. Lisäeläkejärjestelystä kohdassa 4. 

h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irtisanomisen 
perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot. 

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 3 kuukautta, työnantajan irtisanoessa sopimuksen maksetaan 9 

kuukauden peruspalkkaa vastaava korvaus. 

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 

Hallituksen kokoonpano 2011: puheenjohtaja Soili Suonoja., hallituksen jäsenet Ilpo Virtanen 
(varapuheenjohtaja), Anne Kariniemi, Pekka Kettunen (hallituksessa 18.11.2011 alkaen), Juha 
Parantainen (hallituksessa 18.11.2011 saakka) Virpi Mäkelä, ja Hannu Lukkari (henkilöstöjäsen). 

 
b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden 
määräytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä) sekä tilikauden aikana maksettujen 
palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät 



Hallituksen puheenjohtajan palkkio oli 1000 euroa kuukaudessa ja jäsenten 800 euroa kuukaudessa. 
Lisäksi tilikauden aikana maksettiin hallituksen jäsenille kokouspalkkioita yhteensä 18 600 euroa. 

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. 

Yhtiöllä on henkilöstörahasto, jonka jäseniä ovat kaikki työntekijät poislukien ylin johto. Rahastoon 
maksettava osuus määräytyy asetettujen tulos- ja tuottavuustavoitteiden toteutumisen mukaan. 
Hallitus asettaa tavoitteet henkilöstön voittopalkkion muodossa ja vahvistaa toteutuneen tuloksen. 
Tilikaudelta 2011 voittopalkkiomallin tavoitteet eivät toteutuneet eikä henkilöstörahastoa käytetty. 

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

b) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden määräytymisperusteet sekä tilikauden aikana 
maksettujen palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät. 

Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa. 


