
CSC- Tieteen tietotekniikan keskus Oy

2010  LIITEMUISTIO 1

1. a)  Yhtiön nimi

CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy

b)  Valtion omistus- ja äänivaltaosuus

100%

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Yhtiön toimiala on tutkimuksen, opetuksen ja näitä tukevan tietohallinnon
tietotekniset palvelut ja muu niihin liittyvä toiminta.

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.

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 osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä lisäeläkejärjestelmistä.

CSC:n johtoryhmään kuuluu yhteensä kymmenen jäsentä. Johtoryhmän jäseniä ovat
toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, palvelujohtaja (3), teknologiajohtaja,
verkostojohtaja, henkilöstön edustaja hallinnossa sekä talous- ja henkilöstöpäällikkö.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kuukausipalkasta, erillisestä
kuukausittaisesta päällikkölisästä ja vuosittaisesta tulospalkkiosta.
Tulospalkkiojärjestelmä on yhtenäinen koko henkilöstön osalta ja se kuvaillaan
myöhemmin. Päällikkölisän suuruus määräytyy kuuden kuukauden tulostavoitteissa
onnistumisen perusteella. Arviointi tehdään kaksi kertaa vuodessa käytävissä
tuloskeskusteluissa. Ei ole osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä tai
lisäeläkejärjestelmiä.

5.    a) Toimitusjohtajan nimi

Kimmo Koski



b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä
muut etuudet eriteltyinä ja euromääräisinä

Toimitusjohtaja Kimmo Koski. Vuonna 2010 peruspalkka 145.142,23 euroa/vuosi,
vuonna 2010 luontaisedut 12.000,00 euroa/vuosi, vuonna 2010 maksettu
bonus/tulospalkkio 18.774,42 euroa, vuonna  2010 ei ole maksettu lisäeläkemaksua,
eikä lisäeläkejärjestelmää ole käytössä.

c) Toimitusjohtajan tilikauden aikana palkkioksi saamat osakkeet ja
osakeperusteiset oikeudet

Ei ole.

d) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat
kokonaissummana ja muut etuudet kokonaissummana

Kohta 7.

 Sekä sen palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet

Ei ole.

e) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet

Toimitusjohtajan jääminen eläkkeelle ja eläke määräytyvät työntekijäin eläkelain
perusteella. Lain mukaisesti henkilöllä on oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle 63-68
vuoden ikäisenä. Eläkkeen karttuma ja laskentasääntö toteutetaan Työntekijäin
eläkelain mukaisesti.

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

Irtisanomisaika toimitusjohtajan puolelta on kuusi kuukautta ja yrityksen puolelta
kaksitoista kuukautta irtisanomisesta. Irtisanomisajan palkka on normaali palkka.

6.    a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet

Hallituksen kokoonpano 1.1.-18.5.2010

Taina Pihlajaniemi, puheenjohtaja
Kari-Pekka Estola
Erja Heikkinen
Kimmo Koskenniemi
Outi Krause, varapuheenjohtaja
Jussi Nuorteva
Jouko Paaso



Hallituksen kokoonpano 19.5.-31.12.2010

Heikki Mannila, puheenjohtaja
Kari-Pekka Estola, varapuheenjohtaja
Johanna Björkroth
Erja Heikkinen
Jussi Nuorteva
Jouko Paaso
Mari Walls

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

Vuonna 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan palkkiona 700 €/kk, varapuheenjohtajalle 500 €/kk ja jäsenille 400 €/kk.  Lisäksi
hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiota
200 €/kokous.

Vuonna 2010 hallituksen jäsenille on maksettu hallituspalkkioita yhteensä 37.200,00 euroa ja
kokouspalkkioita 8.200,00 euroa, yhteensä 45.400,00 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.

Kukaan ei toimi ko. tehtävissä.

7.     Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja
tuloksellisuuspalkkioista, henkilöstörahastosta ja mahdollisista muista
palkitsemismekanismeista.

 CSC:llä on käytössä koko työsuhteessa olevaa henkilöstöä koskeva tulospalkkiojärjestelmä,
joka kuvaillaan alla. CSC:llä ei ole henkilöstörahastoa.

Tulospalkkiomenettely on yksi osa CSC:n kannustejärjestelmää, jolla palkitaan yksilöiden tai
ryhmien onnistumista. Muita kannusteita ovat palkankorotukset, uralla eteneminen,
tyydytystä tuottavat uudet haasteelliset työtehtävät sekä luonnollisesti esimiesten tai
työtovereiden antama positiivinen palaute.

Nykyisessä tulospalkkiojärjestelmässä kaikille jaetaan hallituksen päätöksen mukaisesti yhtä
suuri perusosa ja erityisestä onnistumisesta saa suuremman tulospalkkion. Peruspalkkiolla
halutaan korostaa organisaation kokonaisvaltaista yhdessä onnistumista. Suurempi
tulospalkkio perustuu positiiviseen arvioon omien sovittujen perustehtävien hoitamisesta tai
CSC:n toimintojen kehittämisestä.



Tulospalkkion jakamisesta päättää hallitus. Hallitus arvioi, kuinka CSC on saavuttanut
keskeiset tavoitteensa ja ottaa kantaa kokonaisonnistumiseen päättämällä jaetaanko kaikille
perusosuus. Vuotuiset toimintatavoitteet määritellään CSC:n strategisissa tavoitteissa, koko
organisaatiota koskevassa toimintasuunnitelmassa sekä ryhmien operatiivisissa
toimintasuunnitelmissa.

Toimintatavoitteiden pohjalta esimiehet laativat kullekin työntekijälle henkilökohtaiset
arvioitavissa olevat tulostavoitteet. Tavoitteet ja niissä käytettävät mittarit kirjataan tulos-
kortteihin. Suoritusten arviointia varten annettujen tehtävien tulee olla konkreettisia ja
aikataulutettuja. Tästä syystä mahdollisimman monen työntekijän vuositavoitteissa on oltava
normaalien perusrutiinien lisäksi projektityötä tai muita ajoitettuja tehtäviä. Tulos-tavoitteet
viedään tuloskortteihin kaksi kertaa vuodessa käytävien tulos- ja tavoitekeskustelujen
yhteydessä.

Tulospalkkiot jaetaan esimiesten kirjallisten tulosarvioiden perusteella. Arvioon vaikuttavat
henkilökohtaisten suoritteiden lisäksi myös ryhmien tai projektien onnistumiset. Palkkion
saanti edellyttää 4 kuukauden työpanosta vuoden aikana sekä työsuhteen jatkumista palkkion
maksupäivänä. Tulospalkkio voi olla korkeintaan 1,5 kertaa kuukausi-palkka. Tulospalkkion
ala- ja ylärajoista sekä luokittelusta päättää toimitusjohtaja kuultuaan hallituksen kannanoton
kokonaisonnistumisesta.


