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Valtioneuvoston kanslia
Omistajaohjausosasto
PL 23
00023 VALTIONEUVOSTO

Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä

Vastaamme otsikossa mainitussa kyselyssä oleviin kysymyksiin seuraavasti:

1
 a) Yhtiön nimi

Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND).

 b) Valtion omistus– ja äänivaltaosuus

89,0 %.

2 Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Yhtiön toimialana on Teollisen yhteistyön rahasto Oy –nimisestä osakeyhtiöstä
annetun lain mukaisesti edistää kehitysmaiden sekä muiden maiden kanssa käy-
tävän teollisen ja muun taloudellisen yhteistyön muodossa näiden maiden talou-
dellista ja sosiaalista kehitystä ohjaamalla henkisiä ja aineellisia voimavaroja näi-
den maiden teollisen ja muun taloudellisen yritystoiminnan kehittämiseen.

Tätä toimintaa yhtiö toteuttaa

- rahoittamalla kehitysmaihin sekä muihin maihin perustettavia ja niissä toimi-
via yrityksiä, joihin liittyy suomalainen intressi, hankkimalla tällaisten yritysten
osakkeita ja osuuksia,

- myöntämällä tällaisille yrityksille lainoja ja takauksia,
- suuntaamalla varoja teollisen ja muun taloudellisen yritystoiminnan aloittami-

seen ja kehittämiseen liittyviin tutkimuksiin ja selvityksiin,
- osallistumalla kehitysmaiden sekä muiden maiden teollista ja muuta tuotan-

nollista yritystoimintaa palvelevan rahoitussektorin kehittämiseen ja rahoituk-
seen,

- välttämällä yhteyksiä kehitysmaiden sekä muiden maiden yritysten ja suoma-
laisten yritysten välillä,

- muutoin ryhtymällä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka edistävät yhtiöjärjestyksen
2 § 1 momentissa tarkoitettujen päämäärien saavuttamista.

http://www.finnfund.fi
mailto:mi.sukunimi@finnfund.fi
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3 31.12.2010 päättyneen (tai viimeksi päättyneen) tilikauden tuloslaskelma ja tase. Konserneista
toimitetaan emoyhtiön tuloslaskelma ja tase. Jos yhtiö on laatinut tuloslaskelmasta erillisen yh-
teenvedon, myös se liitetään aineistoon.

31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta laadittu tuloslaskelma ja tase on luettavissa
ja ladattavissa pdf-tiedostona kotisivuiltamme alla olevasta www-osoitteesta.

http://www.finnfund.fi/julkaisut/fi_FI/vuosikertomus/

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 muuttuvien
osien määräytymisestä, osake– ja osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä lisäeläke-
järjestelmistä.

Finnfundin toimiva johto muodostaa johtoryhmän, joka on luonteeltaan toimitus-
johtajaa avustava ja neuvoa-antava elin. Johtoryhmään ovat kuuluneet vuonna
2010 toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemen lisäksi lakiasiainjohtaja, toimitusjohta-
jan varamies Jukka Ahmala, investointijohtaja Helena Arlander, rahoitusjohtaja
Jyrki Halttunen ja hallintojohtaja Minnamari Marttila.

Finnfundissa ei ole toimitusjohtajalle ja muulle johdolle suunnattua palkitsemisjär-
jestelmää.

Johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajaa lukuun ottamatta ovat mukana koko henki-
löstöä koskevassa kannustinpalkkiojärjestelmässä, jonka mukaan asetettujen ta-
voitteiden saavuttamisesta voi ansaita enintään kolmen viikon palkkaa vastaavan
kannustinpalkkion. Palkkiojärjestelmä perustuu osin yhtiötasoisten tavoitteiden ja
osin yksikkökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Johtokunta päättää kannus-
tinpalkkiojärjestelmästä ja sen keskeisistä ehdoista vuosittain.

Toimitusjohtaja ei ole minkään palkitsemisjärjestelmän piirissä eikä hänelle ole
maksettu kannustinpalkkioita.

5
a) Toimitusjohtajan nimi

Jaakko Kangasniemi.

 b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä muut etuu-
det eriteltyinä ja euromääräisinä

Toimitusjohtajan palkka muodostuu kokonaan kiinteästä kuukausipalkasta ja li-
säeläketurvaan liittyvästä erilliskorvauksesta.

Toimitusjohtajalle tilikaudella 2010 maksettu verotettava tulo oli 168.928 euroa
mihin määrään sisältyy edellä mainittu erilliskorvaus 12.716 euroa.

http://www.finnfund.fi/julkaisut/fi_FI/vuosikertomus/
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c) Toimitusjohtajan tilikauden aikana palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet

Ei ole.

d) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat kokonais-
summana ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat osakkeet ja
osakeperusteiset oikeudet

Vuonna 2010 johtoryhmän jäsenille toimitusjohtajaa lukuun ottamatta maksetut
palkat (verotettava tulo) kokonaissummana oli 434.683 euroa.

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

Toimitusjohtajalla on oikeus siirtyä eläkkeelle 60 vuotta täytettyään. Eläkkeen
suuruus on 60 % eläkepalkasta. Eläkepalkka on järjestetty osin lisäeläkevakuu-
tuksella ja osin toimitusjohtajalle vuosittain maksettavalla verotettavalla erilliskor-
vauksella, jonka suuruus vuonna 2010 oli 12.716 euroa.

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

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta yrityksen irtisanoessa so-
pimuksen. Toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi kuuden (6)
kuukauden palkkaa vastaava rahasumma, mikäli yritys irtisanoo hänet.

6
 a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet

Ks. alla.

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

Johtokunnan jäsenille maksetaan hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti kuu-
kausipalkkiota ja kokouspalkkiota.

Johtokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 1 000 euroa kuukau-
dessa, varapuheenjohtajalle 600 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 500 euroa
kuukaudessa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkiota 200 euroa kokoukselta.
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Johtokunnan palkkiot 2010 (euroa)

Ritva Koukku-Ronde, puheenjohtaja                      13 800
Jorma Julin, varapuheenjohtaja 8 800
Päivi Leiwo-Svensk 7 800
Jorma Korhonen 7 800
Elina Selinheimo 8 000
Topi Vesteri 6 600

c)  Jos kohdassa 6 a mainittu henkilö on työ– tai toimisuhteessa yhtiöön (executive chair
 man; executive director) tai toimii yhtiön neuvonantajana, yhtiön on selostettava tästä
 tehtävästä tilikaudelta maksetut palkat ja palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet eritel-
 tyinä.

Ei ole.

7 Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos– ja tuloksellisuuspalkkioista, hen-
kilöstörahastosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista.

Finnfundilla on koko henkilöstöä (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta) koskeva
kannustinpalkkiojärjestelmä, jonka mukaan asetettujen tavoitteiden saavuttami-
sesta voi ansaita enintään kolmen viikon palkkaa vastaavan kannustinpalkkion.

Palkkiojärjestelmä perustuu osin yhtiötasoisten tavoitteiden ja osin yksikkökoh-
taisten tavoitteiden saavuttamiseen. Johtokunta päättää kannustinpalkkiojärjes-
telmästä ja sen keskeisistä ehdoista vuosittain.

8
a) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohta-

jan ja jäsenten nimet

Ks. alla.

b) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohta-
jan ja jäsenten palkkioiden määräytymisperusteet sekä tilikauden aikana maksettujen palkki-
oiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät

Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti
kuukausipalkkiota ja kokouspalkkiota.

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 1 000 euroa
kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 600 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille
500 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkiota 200 euroa kokouk-
selta.
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Hallintoneuvoston palkkiot 2010 (euroa)

Pertti Salolainen, puheenjohtaja 13 000
Seppo Kallio, varapuheenjohtaja   7 600
Tarja Kantola   6 800
Simo Karetie   7 000
Inkeri Kerola (27.4.2010 alkaen)   4 300
Risto Kuisma   7 000
Kalle Laaksonen (26.4.2010 asti)   2 300
Kirsi Ojansuu   6 800
Aila Paloniemi   6 600
Arto Satonen   6 600
Katja Syvärinen   7 000
Marjaana Valkonen   6 800
Markus Österlund   7 000


