
VTT International Oy

TILIKAUSI 2010

1. a) Yhtiön nimi
VTT International Oy
b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus
100 %

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä
Yhtiön toimiala on VTT:n ulkomaisten toimipisteiden hallinnointi ja se voi siinä
tarkoituksessa perustaa, omistaa ja myydä yhtiöitä ja osakkeita.

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 osake-perusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä
lisäeläkejärjestelmistä.
Toimitusjohtajalle maksetaan kuukausipalkka.

5. a) Toimitusjohtajan nimi
Petri Kalliokoski
b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä
muut etuudet eriteltyinä ja euromääräisinä
Palkka 12 000 euroa
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 sekä sen palkkioksi
saamat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet
Ei ole
e) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä
lisäeläkkeestä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset
Eläkeikä ja eläke määräytyvät TyeL:n mukaan.
f) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita
mahdollisia irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot.
Toimitusjohtajan ja yhtiön puolelta yksi (1) kuukausi. Mikäli toimitusjohtajan työsuhde
VTT:hen päättyy, päättyy myös toimitusjohtajan sopimus VTT International Oy:n kanssa
automaattisesti ilman erillistä irtisanomista.

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet
Göran Roos, puheenjohtaja
Johanna Buchert



Kari Larjava
b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja
palkkioiden määräytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä) sekä
tilikauden aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä muiden
taloudellisten etujen määrät
Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle
maksettiin 500 euroa kokoukselta ja muille hallituksen jäsenille 300 euroa kokoukselta.
Tilikauden aikana palkkioita on maksettu 7 500 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.
Ei ole.

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


