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Yhtiö: Tietokarhu Oy 
 

Palkitsemistiedot 

1. a) Yhtiön nimi: Tietokarhu Oy 
b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Valtion omistus 20%, äänivaltaosuus 80% 

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä  
Yhtiön toimialana on 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. 
 
Liitteenä tuloslaskelma ja tase 

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. 
 
Omistajien välisen osakassopimuksen perusteella liikesalaisuutena pidettävä tieto 

5. a) Toimitusjohtajan nimi 
 
Pekka Liutu 
 
b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä luontaisetuudet 
(auto, asunto, ym.) määräytymisperusteineen 
 
Kts. vuoden 2011 tuloslaskelma ja tase. Kohdassa pyydetty tarkempi erottelu on omistajien 
välisen osakassopimuksen perusteella liikesalaisuutena pidettävä tieto. 
 
c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, sitouttamisbonukset, ym.) eri-
teltyinä 
 
Omistajien välisen osakassopimuksen perusteella liikesalaisuutena pidettävä tieto. 
 
d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin palkitseminen rahana, osakkeina 
tai muuna osakeperusteisena etuutena 
 
Omistajien välisen osakassopimuksen perusteella liikesalaisuutena pidettävä tieto. 
 
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-



 
  

 2 ( 3 )  

 
 

  

sua seuraavana keväänä raportoinnin yhteydessä. 
 
Valtio ei omista kokonaan yhtiötä. 
 
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 
 
Omistajien välisen osakassopimuksen perusteella liikesalaisuutena pidettävä tieto 
 
g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä tilikaudel-
la yhtiölle aiheutuneet kustannukset 
 
Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Omistajien välisen osakassopimuksen perusteella 
muut tiedot ovat liikesalaisuutena pidettävä tieto. 
 
h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irtisanomisen 
perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot. 
 
Omistajien välisen osakassopimuksen perusteella liikesalaisuutena pidettävä tieto. 

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 
 
1.1-7.3.2011: Hallituksen puheenjohtaja Raine Vairimaa, varapuheenjohtaja Maija-Leena 
Rautanen, jäsenet Panu Pykönen, Ari Karppinen, Jukka Mannermaa ja varajäsenet Erkki 
Laanterä, Arto Pirinen, Elina Pylkkänen, Risto Fagerholm, Jarmo Hyyryläinen. 
8.3-31.12.2011: Hallituksen puheenjohtaja Raine Vairimaa, varapuheenjohtaja Maija-Leena 
Rautanen, jäsenet Panu Pykönen, Ari Karppinen, Aaro Mutikainen ja varajäsenet Erkki Laan-
terä, Arto Pirinen, Elina Pylkkänen, Arto Ryymin, Ari Järvelä. 
 
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 
 
Tietokarhu Oy:n hallituksen Valtiovarainministeriön ja Verohallituksen edustajille maksettiin 
palkkioita seuraavasti (yhtiökokouksen perusteella): puheenjohtajalle 1.000,00 € kuukaudes-
sa, varapuheenjohtajalle 650,00 € kuukaudessa, jäsenille 570,00 € kuukaudessa sekä 200,00 
€ kokouspalkkiona kokoukselta. Kalenterivuoden 2011 aikana on edellä mainituille maksettu 
palkkioita yhteensä 32.640,00 €. Tieto Oyj:n hallituksen jäsenet eivät nosta palkkioita hallitus-
työskentelystä. 
 
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. 
 
Ei ole 
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7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalkkioista, hen-
kilöstörahastosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista. 
 
Omistajien välisen osakassopimuksen perusteella liikesalaisuutena pidettävä tieto. Tietokarhu 
Oy:ssä noudatetaan suositusta valtioyhtiöiden enimmäispalkkioista. 

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

 


