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PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO-OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ 

 

1. a) Yhtiön nimi: Finnvera Oyj  
 
b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 100 % 
 

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä  
 
Yhtiön toimialana on rahoitustoiminnan harjoittaminen antamalla ja hallinnoimalla luottoja, 
takuita ja takauksia ja muita vastuusitoumuksia sekä tekemällä pääomasijoituksia. Yhtiön 
toimialana on myös tehdä yritysten rahoitukseen liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä sekä 
harjoittaa yrityksen rahoitukseen liittyvää kehittämis- ja palvelutoimintaa sekä neuvontaa. 

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on rahoituspalveluja tarjoamalla edistää ja kehittää erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa sekä yritysten kansainvälistymistä ja 
vientitoimintaa. Yhtiö edistää toiminnassaan valtion aluepoliittisten tavoitteiden toteuttamista. 
Yhtiö suuntaa toimintansa korjaamaan rahoituspalvelujen tarjonnassa esiintyviä puutteita. 
Yhtiön toiminnan tarkoituksesta, tehtävistä ja taloudellisista toimintaperiaatteista säädetään 
valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa (443/1998).  Yhtiön toiminnassa otetaan 
lisäksi huomioon se, mitä valtion vientitakuista annetussa laissa (422/2001), valtion 
alustakauksista annetussa laissa (573/1972), ympäristönsuojelu- ja energiainvestointeihin 
myönnettävistä valtiontakauksista annetussa laissa (609/1973), valtion takuista perusraaka-
ainehuollon turvaamiseksi annetussa laissa (651/1985) sekä valtion eritysrahoitusyhtiön 
luotto- ja takaustoiminnasta annetussa laissa (445/1998) säädetään. 
 

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. 
 
Finnveran verkkovuosikertomus 2011 http://www2.finnvera.fi/annualreport/ 
 

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.  
 
Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi emoyhtiö Finnvera Oyj:n viisi yksikönjohtajaa, 
tytäryhtiö Veraventure Oy:n toimitusjohtaja sekä neljä palvelualuejohtajaa, jotka toimivat 
myös aluejohtajina. Lisäksi yhtiössä toimii 11 aluejohtajaa. 
 
Toimitusjohtaja, johtoryhmän jäseniä, aluejohtajia ja yhtiöön Kera Oy:stä siirtynyttä 
keskijohtoa kuuluu ryhmäeläkevakuutuksen piiriin. Vakuutuksen nojalla heillä on, yhtiön niin 
päättäessä, mahdollisuus siirtyä vanhuuseläkkeelle 60-vuotiaana. Eläke on 60 %. 
Ryhmäeläkejärjestely on suljettu keväällä 2009, eikä sen piiriin enää oteta uusia henkilöitä.  
 
Yhtiön johtoryhmän jäsenten palkat perustuvat kokonaispalkkaukseen. Kokonaispalkkaan 
voivat sisältyä kokonaan verotettavaksi tuloksi katsottava autoetu sekä puhelinetu. Johdon 
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kuten muunkin henkilökunnan palkkaus perustuu Hay-vaativuusarviointimenetelmällä tehtyyn 
vaativuusarviointiin. 
 
Yhtiön hallitus vahvistaa vuosittain yhtiön johtoryhmän tulospalkkiojärjestelmän periaatteet 
sekä tulospalkkiotavoitteet. Hallitus vahvisti yhtiön johtoryhmän tulospalkkiojärjestelmän 
periaatteet sekä tulospalkkiotavoitteet vuodelle 2012 kokouksessaan 8.3.2012. 
Tulospalkkiojärjestelmä vastaa valtio-omistajan antamaa ohjeistusta ylimmän johdon 
palkitsemisesta. Tulospalkkiojärjestelmän piirissä ovat toimitusjohtaja sekä johtoryhmän 
jäsenet. Tulospalkkion enimmäistaso voi olla enintään neljän viikon palkkaa vastaava määrä. 
Tulospalkkion maksamisesta ja määrästä päättää yhtiön hallitus. Hallitus arvioi tulospalkkion 
maksamisen edellytyksinä yhtiön tilikauden tuloksen lisäksi johtoryhmän toimintaa neljällä 
osa-alueella: 
 Johtaminen 
 Henkilöstö 
 Asiakastyytyväisyys ja sidosryhmätyö 
 Toiminnan tehokkuus 

 
 

5. a) Toimitusjohtaja Pauli Heikkilä 
 
b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä luontaisetuudet 
(auto, asunto, ym.) määräytymisperusteineen 
 
Rahapalkka vuonna 2011 yhteensä  267.639,03 e 
Tulospalkkio vuonna 2011 yhteensä    21.888,78 e 
Luontaisedut vuonna 2011 yhteensä     11.738,00 e 
Veronalainen ansio vuonna 2011 yhteensä 301.265,81 e 
 
c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, sitouttamisbonukset, ym.) 
eriteltyinä 
 
Yhtiö on ottanut toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen 
sekä koko henkilöstölle henki- ja pysyvän työkyvyttömyysvakuutuksen. 
 
d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin palkitseminen rahana, osakkeina 
tai muuna osakeperusteisena etuutena 
 
Ei ole. 
 
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. 
 
Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 8.3.2012 johtoryhmän vuoden 2011 
tulospalkkiojärjestelmän perusteella, että johtoryhmän jäsenille maksetaan neljän viikon 
palkkaa vastaava tulospalkkio. 
 
f) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat 
kokonaissummana ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat osakkeet 
ja osakeperusteiset oikeudet eriteltyinä 
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Rahapalkka vuonna 2011 yhteensä  1.420.647,80 e 
Tulospalkkiot vuonna 2011 yhteensä       27.157,49 e 
Luontaisedut vuonna 2011 yhteensä       82.252,96 e 
Veronalainen ansio vuonna 2011 yhteensä 1.530.058,25 e 
 
g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä 
tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset 
 
Toimitusjohtaja kuuluu ryhmäeläkevakuutuksen piiriin, jonka mukainen eläkeikä on 60 vuotta. 
Finnveran johdolla olevat ryhmäeläkevakuutukset ovat etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä. 
Toimitusjohtajan lisäeläkemaksu vuonna 2011 oli 41.892 euroa.  
 
h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irtisanomisen 
perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot. 
 
Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, minkä lisäksi maksetaan 18 kuukauden 
palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus, jos irtisanominen tapahtuu yhtiön toimesta. 
 

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 
 
Finnvera Oyj:n hallitus 30.3.2012– 
 
Puheenjohtaja   Markku Pohjola 
I varapuheenjohtaja  Risto Paaermaa 
II varapuheenjohtaja  Kristina Sarjo 
Jäsenet  Marjaana Aarnikka 
             Johanna Ala-Nikkola 
                  Leila Helaakoski 
                   Timo Kekkonen 
               Timo Lindholm 
               Petri Vanhala 
Varajäsenet  Elise Pekkala 
              Heikki Solttila 
                  
b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden 
määräytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä) sekä tilikauden aikana maksettujen 
palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät 
 
Finnvera Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2012 päätettiin vahvistaa palkkiot 
seuraavasti: 
 
Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio   1 500 e 
Hallituksen varapuheenjohtaja kuukausipalkkio       850 e 
Hallituksen varsinaisen jäsenen kuukausipalkkio       700 e 
Hallituksen varajäsenen kuukausipalkkio        400 e 
Kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista    500 e 
 
Päiväraha ja matkakustannusten korvaus suoritetaan yhtiön matkustussäännön mukaan. 
 
c) Jos kohdassa 6 a mainittu henkilö on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön (executive chairman; 
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executive director) tai toimii yhtiön neuvonantajana, yhtiön on selostettava tästä tehtävästä 
tilikaudelta maksetut palkat ja palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet eriteltyinä. 
 
Ei ole. 
 

7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalkkioista, 
henkilöstörahastosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista.  
 
Kertaluonteisia erillispalkkioita voidaan maksaa erityisestä syystä 1–4 viikon palkan 
suuruisena. Kannustinpalkkioilla palkitaan poikkeuksellisen hyviä työsuorituksia, 
osallistumista erilaisiin projekteihin, kouluttautumista ja muuten esimerkillistä toimintaa. 
Kannustinpalkkiojärjestelmä ei koske yhtiön johtoryhmän jäseniä. 
 

8. a) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 
 
Puheenjohtaja  Johannes Koskinen 
Varapuheenjohtaja Lauri Heikkilä 
Jäsenet  Paula Aikio-Tallgren 
              Kaija Erjanti 
              Lasse Hautala 
             Miapetra Kumpula-Natri 
                Leila Kurki 
              Esko Kurvinen 
          Kasperi Launis 
                             Liisa Mariapori 
                  Tapio Mäkeläinen 
                  Jari Myllykoski 
            Hannele Pohjola 
               Antti Rantakangas 
                Olli Rantanen 
                   Osmo Soininvaara 
           Timo Vallittu 
                    Sofia Vikman 
 
b) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden määräytymisperusteet sekä tilikauden aikana 
maksettujen palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät. 
 
Finnvera Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2012 päätettiin vahvistaa palkkiot 
seuraavasti: 
 
Hallintoneuvoston puheenjohtajan kokouspalkkio  800 e 
Hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kokouspalkkio  600 e 
Hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio   500 e 
 
Päiväraha ja matkakustannusten korvaus suoritetaan yhtiön matkustussäännön mukaan. 
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