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b) Suomen valtio omistaa 100 % yhtiön osakkeista.

2.

Yhtiö toimii julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuna valtion yhteishankintayksikkönä sekä tarjoaa
valtion hankintayksiköille asiantuntijapalveluja hankintoihin ja hankintamenettelyihin liittyvissä kysymyksissä.

3. Taloudellinen tilanne

2009 2010

liikevaihto, t€

- kotimaassa 7 842 8 059

- ulkomailla - -

yhteensä 7 842 8 059

liikevoitto, t€ 995 1 327

liikevoitto -% 12,7 12,1

tase, t€ 18 960 15 182

omavaraisuusaste, % 90,1 88,3

henkilöstö

- kotimaassa 57 57

- ulkomailla - -

yhteensä 57 57

4.
Hansel Oy:n johtoryhmä

- Anssi Pihkala, toimitusjohtaja
- Alén Reijo, kaupallinen johtaja
- Koivusaari Kirsi, talousjohtaja
- Kontuniemi Eija, lakiasianjohtaja
- Närvänen Susanna, toimialajohtaja 1.12.10 alkaen

Hansel Oy:ssä hallitus asettaa vuosittain tulospalkkiotavoitteet.Yhtiön tulospalkkioiden perustana on yhteishankintojen
euromääräinen kehitys, asiakastyytyväisyys sekä työntekijän henkilökohtainen suoriutuminen. Henkilökohtaisen
suoriutumisen arvioi esimies, toimitusjohtajalla on oikeus tarvittaessa muuttaa arviota. Nykyinen tulospalkkiomalli on ollut
käytössä vuodesta 2007 alkaen. Tulospalkkiot maksetaan henkilöstölle arviointivuotta seuraavan vuoden huhtikuussa.
Vuoden 2010 tilinpäätökseen on tehty 328 tuhannen euron (ilman sos.kuluja) tulospalkkiovaraus. Hansel Oy:ssä
noudatetaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan antamia ohjeita yritysjohdon palkitsemisesta.

5.
a) Anssi Pihkala

b) 2010 enn.pid.al.ansio 197 697,76 josta tulospalkka 48 857,- Luotaisedut 240,-
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c) -

d) Johtoryhmän maksetut palkat kokonaissummana ja muut etuudet kokonaissummana:
Johtoryhmän (ei toimitusjohtaja) palkat (huom. Närväsen osalta vain joulukuu, nimitys 1.12 alkaen) yhteensä 383 179,68
euroa ja luontaisedut 740,00 euroa.

e) Toimitusjohtajan eläkeikä 63v.
Lisäeläkkeestä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset 9 714 euroa /vuodessa.

f) Kumpikin sopijapuoli on oikeutettu irtisanomaan sopimuksen ilman erityistä perustetta. Irtisanomisaika on tällöin
molemmin puolin kuusi kuukautta. Jos yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan muusta syystä kuin sellaisen sopimusrikkomuksen tai
menettelytavan vuoksi, joka muodostaisi sopimuksen tai työsuhteen purkuperusteen, yhtiön on irtisanomisajan palkan
lisäksi suoritettava hänelle kuuden kuukauden palkan suuruinen erokorvaus.

6.
a) Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä kuuteen varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen kokoonpano 12.4.2010 -

Jarmo Kilpelä, puheenjohtaja
Hannu Mäkinen, varapuheenjohtaja
Tiina Lukkari, jäsen
Marja-Leena Rinkineva, jäsen
Susanna Närvänen, jäsen (henkilöstön edustaja, erosi hallituksesta 1.12.10 koska nimitettiin yhtiön johtoryhmään)

b) Yhtiökokous 12.4.2010

Hallituksen jäsenten ja työvaliokunnan jäsenten palkkiot

Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi päätettiin 2 400 euroa kuukausipalkkiona, varapuheenjohtajan palkkioksi 1
820 euroa kuukausipalkkiona ja jäsenen palkkioksi 1 300 euroa kuukausipalkkiona. Lisäksi puheenjohtajalle,
varapuheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio.

Päätettiin, että hallituksen työvaliokunnan jäsenille maksetaan työvaliokunnan kokouksista 500 euron suuruinen
kokouspalkkio.

Tilikauden aikana maksetut palkkiot yhteensä 124.790,00 euroa.

c) Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön (paitsi henkilöstön edustaja).

7)

Hansel Oy:ssä hallitus asettaa vuosittain tulospalkkiotavoitteet. Yhtiön tulospalkkioiden perustana on yhteishankintojen
euromääräinen kehitys, asiakastyytyväisyys sekä työntekijän henkilökohtainen suoriutuminen. Henkilökohtaisen
suoriutumisen arvioi esimies, toimitusjohtajalla on oikeus tarvittaessa muuttaa arviota. Nykyinen tulospalkkiomalli on ollut
käytössä vuodesta 2007 alkaen. Tulospalkkiot maksetaan henkilöstölle arviointivuotta seuraavan vuoden huhtikuussa.
Vuoden 2010 tilinpäätökseen on tehty 328 tuhannen euron (ilman sos.kuluja) tulospalkkiovaraus. Hansel Oy:ssä
noudatetaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan antamia ohjeita yritysjohdon palkitsemisesta.


