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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. 31.12.2010 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: Vuosikertomus 2010 
 

 
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 osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä 
lisäeläkejärjestelmistä. 
 
Alkolla on johtoryhmä, johon kuuluu seitsemän jäsentä. 
 
Alkon hallitus päättää vuosittain johtoryhmän ja henkilökunnan 
kannustejärjestelmien rakenteesta ja maksamisen edellytyksistä. 
 
Johtoryhmän kannustinjärjestelmässä palkitseminen perustuu yhtiön 
tuloskortista valittuihin tavoitteisiin ja niiden toteuttamista kuvaaviin 
mittareihin sekä henkilökohtaisiin strategisiin kehittämistavoitteisiin. 
 
Johtoryhmän ja henkilökunnan kannustejärjestelmien mukaisten 
palkkioiden maksaminen edellyttää etukäteen määritellyn 
kustannustehokkuuden saavuttamista. 
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5. a) Toimitusjohtajan nimi 
 
Jaakko Uotila 
 
 
b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, 
vuosibonukset sekä muut etuudet eriteltyinä ja euromääräisinä 
 
Rahapalkka 239 644,51 euroa 
Kannustepalkkio 64 320,00 euroa 
Luontoisedut 15 074,40 euroa 
   
 
c) Toimitusjohtajan tilikauden aikana palkkioksi saamat 
osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 
 
- 
 
 
d) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle 
maksetut palkat kokonaissummana ja muut etuudet 
kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat osakkeet ja 
osakeperusteiset oikeudet 
 
Johtoryhmälle maksettiin vuonna 2010 palkkaa ja kannustinpalkkaa 
yhteensä 875 255,14 euroa sekä luontoisetuja 63 223,80 euroa.  
 
 
e) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet 
sekä lisäeläkkeestä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet 
kustannukset 
 
Toimitusjohtajalla on oikeus siirtyä eläkkeelle 63-vuotiaana. 
Täysimääräinen eläke on 60 prosenttia eläkepalkasta. 
 
Lisäeläkkeestä yritykselle aiheutuneet kustannukset tilikaudella olivat 
128 997,28 euroa. 
 
 
f) 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. 
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6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten 

nimet  
 
Alkon hallitus 23.3.2011- 
 
Puheenjohtaja  Soili Suonoja 
Varapuheenjohtaja Pekka Puska 
Jäsenet   Petri Aaltonen 
      Arto Honkaniemi 
     Liisa Leino 
     Päivi Sillanaukee 
     Helena Walldén 
 
 
b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten 
palkkojen ja palkkioiden määräytymisperusteet 
(yhtiökokouspäätökset näistä) sekä tilikauden aikana 
maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten 
etujen määrät 
 
Alko Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen 
kuukausipalkkioksi vuonna 2010: 
 
- 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. 
 
Hallitukselle maksettiin vuonna 2010: 
 
Kuukausipalkkioita 112 400,00 euroa 
Kokouspalkkioita 52 200,00 euroa 
Valiokuntien kokouspalkkioita 41 400,00 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. 
 
- 
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7.  Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja 
tuloksellisuuspalkkioista, henkilöstörahastosta sekä 
mahdollisista muista palkitsemismekanismeista. 
 
Alkon hallitus päättää vuosittain johtoryhmän ja henkilökunnan 
kannustejärjestelmien rakenteesta ja maksamisen edellytyksistä. 
 
Henkilökunnan kannustejärjestelmässä palkitseminen perustuu 
ryhmäkohtaisiin tavoitteisiin ja niiden toteutumista kuvaaviin 
mittareihin. 
 
Johtoryhmän ja henkilökunnan kannustejärjestelmien 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) 

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

 
 b) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan 

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

 
 Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kuukausipalkkioita seuraavasti: 
 
 - puheenjohtajan kuukausipalkkio 900 euroa 
 - varapuheenjohtajan kuukusipalkkio 500 euroa 
 - jäsenten kuukausipalkkio 400 euroa 
 

Hallintoneuvostolle maksettiin vuonna 2010: 
 
Kuukausipalkkioita 64 800,00 euroa 
Kokouspalkkioita 32 400,00 euroa 
Valiokuntien kokouspalkkioita 41 400,00 euroa 

 


