
HAUS kehittämiskeskus Oy:n palkitsemistiedot 

1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 

HAUS kehittämiskeskus, valtion omistus 100% 

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 

Yhtiön toimiala on koulutus-, konsultointi- ja kehittämispalvelut sekä niihin liittyvä liiketoiminta. 
Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, yhtiöosuuksia ja niitä vastaavia osuuksia eri yhtiömuodossa 
toimivissa yhteisöissä sekä muita arvopapereita ja kiinteää omaisuutta. Yhtiö voi 1. momentissa 
mainitun toiminnan rinnalla harjoittaa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa 
tarkoitettua koulutusta laissa ja järjestämisluvassa edellytetyin ehdoin. 

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. 

Toimitetaan liitteenä 

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. 

Toimitusjohtajalla ja johtoryhmän jäsenillä (toimitusjohtaja + kolme liiketoiminnasta 
vastaavaa johtajaa) kiinteä palkkaus.  Toimitusjohtajan johtajasopimuksen mukaan 
palkkaus tarkistetaan tilikausittain tilinpäätöksen yhteydessä.  Yhtiön hallitus päättää 
vuosittain tulospalkkion periaatteet henkilöstölle, johtajille ja toimitusjohtajalle. 

Toimitusjohtajan ja muiden johtajien eläke- ja muut etuudet ovat vastaavat kuin HAUSin 
henkilöstön. 

5. a) Toimitusjohtajan nimi 

Anneli Temmes 

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

Palkka: 109671,50 euroa 
Palkka sisältää kokonaispalkan puitteissa vapaan autoedun ja puhelinedun. 
Yhtiökokouksen (8.5.2012)  jälkeen maksettava tulospalkkio 9000 euroa (4 viikon 
palkkausta vastaava palkka) 

c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, 
sitouttamisbonukset, ym.) eriteltyinä 

Ei 



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

Ei 

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. 

Ed. toimitusjohtajalla samat edut kuin nykyisellä. 

f) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat 
kokonaissummana ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat 
osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet eriteltyinä 

Kokonaispalkka kolmelle johtoryhmän jäsenelle  209604,11 euroa 

Lisäksi johtoryhmän kolmelle jäsenelle maksettiin yhteensä 10152,42  euron suuruinen 
tulospalkkio (2+2+3 viikkopalkkaa vastaava palkka) 

g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä 
tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset 

Eläkeikä 63 vuotta, eläkkeen määrätymisperusteet samat kun yhtiön muulla henkilöstöllä. 

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

Irtisanomisaika on yrityksen puolelta kuusi (6) kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta kolme 
(3) kuukautta.  Mikäli yritys irtisanoo sopimuksen, maksetaan toimitusjohtajalle erokorvaus, 
joka vastaa kuuden (6) kuukauden palkkaa irtisanomisajan palkan lisäksi. Mikäli 
toimitusjohtaja irtisanoutuu yrityksestä riippumattomasta syys, ei erokorvausta suoriteta.  
Toimitusjohtajan kuolemantapauksen yhteydessä maksetaan kahdentoista (12) 
kuukauden perusteella määräytyvä rahasumma toimitusjohtajan oikeudenomistajalle. 

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 

Ritva Viljanen, puheenjohtaja 

Teuvo Metsäpelto, varapuheenjohtaja 

Jarmo Kilpelä 

Timo Laitinen 

Lea Kauppi 2.5.2011 saakka 



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

Palkkioperusteet päätetty yhtiökokouksissa (31.3.2010 ja 2.5.2011) 

- hallituksen pj:n kuukausipalkkio on 2100 € 
- hallituksen vpj:n kuukausipalkkio on 1800 € 
- hallituksen jäsenten kuukausipalkkio on 1300 € 
-hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio on lisäksi 500 
€ kokoukselta 
- matkakustannusten korvausta suoritetaan yhtiön noudattaman normaalin käytännön 
mukaisesti. 
 
Maksetut palkkiot tilikauden aikana: 
Ritva Viljanen , 28700 euroa 
Teuvo Metsäpelto, 24600 euroa 
Jarmo Kilpelä, 18600 euroa 
Timo Laitinen, 19100 euroa 
Lea Kauppi, 5700 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. 

Yhtiön hallitus päättää tulospalkkion määräytymisperusteista vuosittain ja päättää sen 
maksamisesta tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.  Vuoden 2011 osalta hallitus päätti 
yhden viikkopalkan suuruisen tulospalkkion maksamisesta tulospalkkion piiriin kuuluvalle 
henkilöstölle. 

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. 

Ei 

 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Anneli Temmes, puh. 040 73112432 


