
1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus.

HAUS kehittämiskeskus Oy

Suomen valtio omistaa koko osakekannan.

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä.

        2 § Yhtiön toimiala

Yhtiö toimii julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuna valtion
sidosryhmäyksikkönä ja tuottaa  koulutus-, konsultointi- ja kehittämispalveluja
valtionhallinnolle sekä harjoittaa asiantuntijapalvelujen vientiä EU:lle ja sen jäsenmaiden
hallinnoille sekä kv -järjestöille, joissa Suomi on jäsen.

Yhtiö voi 1 momentissa mainitun toiminnan rinnalla harjoittaa ammatillisesta
aikuiskoulutuksesta  annetussa laissa  tarkoitettua  koulutusta laissa ja
järjestämisluvassa   edellytetyin  ehdoin.

Yhtiö voi omistaa ja hallita  osakkeita, yhtiöosuuksia ja niitä vastaavia osuuksia eri
yhtiömuodossa toimivissa yhteisöissä sekä muita arvopapereita ja kiinteää omaisuutta.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

Virhe. Objekteja ei voi luoda muokkaamalla kenttäkoodeja.

Virhe. Objekteja ei voi luoda muokkaamalla kenttäkoodeja.

4. Toimitusjohtajan nimi sekä hänelle edellisen kalenterivuoden aikana maksettujen palkkojen
ja palkkioiden kokonaismäärä ja kuvaus siitä, minkälaisista elementeistä palkitseminen
muodostuu.

HTL Anneli Temmes aloitti toimitusjohtajana  1.1.2010.

Kuukausipalkkaus  muodostuu kokonaispalkasta 8 500 euroa + puhelinetu. Palkka pitää sisällään auton
vapaan käyttöetumahdollisuuden. Lisäksi yhtiön hallitus päättää vuosittain toimitusjohtajan
tulospalkkiomallista.

Vuonna 2009 maksettiin 1.1.2010 eläkkeelle jääneelle toimitusjohtaja Markku Saurille  palkkaa
luontoisetuineen yhteensä  125 422,20  euroa

5. Toimitusjohtajan eläkeikää ja eläkkeen määräytymistä sekä lisäeläkejärjestelyjä ja niiden
kustannuksia koskevat tiedot.

Sovelletaan samoja säännöksiä, joita yrityksen henkilöstöön kulloinkin sovelletaan.
Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkejärjestelyjä.

6. Toimitusjohtajan irtisanomisaikaa, irtisanomisajan palkkaa ja muita mahdollisia
irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat tiedot



Irtisanomisaika on 6 kk työantajan  puolelta ja toimitusjohtajan puolelta 3 kk. Mikäli yritys sanoo sopimuksen,
maksetaan toimitusjohtajalle kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrä irtisanomisajan palkan lisäksi.
Mikäli toimitusjohtaja irtisanoutuu yrityksestä, ei erokorvausta suoriteta.

Toimitusjohtajan kuolemantapauksen yhteydessä maksetaan kahdentoista kuukauden perusteella
määräytyvä rahasumma toimitusjohtajan oikeudenomistajalle.

Mikäli yhtiö perustellusti työsopimuslaissa mainituin yksilöidyin perustein purkaa tai irtisanoo sopimuksen, ei
toimitusjohtajalla ole oikeutta erokorvaukseen.

7. Kuvaus johtoryhmän ja mahdollisen avainhenkilöryhmän laajuudesta sekä näille 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.

Virhe. Objekteja ei voi luoda muokkaamalla kenttäkoodeja.

Toimitusjohtajan  vuosibonuksen/tulospalkkion  määräytyminen vuonna 2010

1. Vuosibonus vuoden 2010 tuloksen perusteella

Vuosibonus on yhtiön voitollisen liiketuloksen perusteella maksettava kertaluontoinen muusta
palkkauksesta erillinen palkkio. Tulospalkkio on enintään 12 viikkopalkkaa.

Vuosibonus määräytyy yhtiön liiketoiminnan tuloksen (ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja)
perusteella seuraavasti  (milj. euroa)

                       Tulos                          0,28       0,35            0, 4        0,5
                      Nettotulos                  0,207      0,259         0,296     0,37   jne

Tulospalkkio                     4          4,5               5           6
(viikkopalkkaa)

Muutoin noudatetaan soveltuvin osin hallituksen  päättämää HAUSin  vuoden 2010
tulospalkkiojärjestelmää.

Tulosyksiköiden  johtajille ja hallintojohtajalle  maksettava tulospalkkio vuodelta 2010

Tulosyksiköiden  johtajien tulospalkkio  määräytyy yhtiön ja tulosyksikön tuloksen perusteella.
Hallintojohtajan tulospalkkio  määräytyy  yhtiön tuloksen sekä hallintoyksikön  tavoitteiden
toteutumisen perusteella. Tulospalkkio on enintään 2 – 10  viikon palkkaa vastaava erä
seuraavasti (milj. euroa) :

                Tulos             0,28      0,35            0, 4        0,5
                      Nettotulos                     0,207    0,259        0,296      0,37       jne

                      Tulospalkkio                   2         2,5                3           4
(viikkopalkkaa)



Edellytyksenä em taulukon soveltamiselle on, että tulosyksikön  tai hallintoyksikön  oma
tulostavoite on saavutettu.

Tulosyksikön  johtajille ja hallintojohtajalle  ei makseta tulospalkkiota  tulospalkkiojärjestelmän
kohtien  4 ja 5 perusteella.

                      Muilta osin sovelletaan koko HAUSin vuoden 2010    tulospalkkiojärjestelmää.

8. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet sekä heidän
palkkojensa ja palkkioidensa kokonaismäärät ja niiden määräytymisen perusteet. Jos
hallitukselle on maksettu osakepalkkioita, tulee ilmoittaa myös osakkeiden määrä.

Yhtiökokouksessa 31.03.2010 valittu hallitus:

Hallituksen puheenjohtaja

kansliapäällikkö Ritva Viljanen, sisäasiainministeriö

Jäsenet

hallituksen varapuheenjohtajana valtion työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpelto, valtiovarainministeriö

pääjohtaja Lea Kauppi, Suomen ympäristökeskus

finanssineuvos Jarmo Kilpelä, Valtioneuvoston kanslia

pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori

Hallituksessa käsiteltävien asioiden esittelijänä  toimii toimitusjohtaja Anneli Temmes. HAUS
kehittämiskeskus Oy ja hallituksen sihteerinä toimii  hallintojohtaja Seppo Juha Pietikäinen, HAUS
kehittämiskeskus Oy

Hallituksen palkkiot:

- hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio on  2 100 €
-hallituksen  varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 1 800 €
- hallituksen jäsenen  kuukausipalkkio on 1 300 €
-hallituksen  puheenjohtajan, varapuheenjohtajan  ja jäsenen kokouspalkkio on lisäksi  500 €  kokoukselta

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

HAUSin hallitus on päättänyt seuraavasta koko henkilöstä koskevasta tulospalkkiomallista vuodelle 2010:

Henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä  vuonna 2010



1. Tulospalkkio

Tulospalkkio on yhtiön voitollisen liiketuloksen perusteella maksettava kertaluontoinen muusta
      palkkauksesta erillinen palkkio.

Tulospalkkion tarkoituksena on tukea yhtiön liiketaloudellisen kannattavuuden kehittymistä ja
tulostietoista toimintaa sekä palkita hyvin suoritetusta tavoitteiden mukaisesta työstä.

Tulospalkkiot  on osa johtamista ja sisäistä yhteistoimintaa.

Tulospalkkiojärjestelmä jakautuu kahteen osaan a) varsinaiseen tulospalkkiojärjestelmään (luvut 2-6) ja
b)  voitollisen tuloksen perusteella jaettaviin erillispalkkioihin (luku 7) .

2. Tulospalkkion  piiriin kuuluvat

      Tulospalkkiojärjestelmä koskee HAUSin palveluksessa työsuhteessa olevia työntekijöitä, jotka
      ovat olleet aktiivityössä kalenterivuoden aikana vähintään kuusi kuukautta ja joiden työsuhde
      jatkuu edelleen ja jotka eivät ole irtisanoutuneet tulospalkkauksesta päätettäessä alkuvuonna
      2011. Tulospalkkiosta maksetaan aktiivista työssäoloaikaa vastaava osuus.

      Kukin työntekijä kuuluu tulospalkkiojärjestelmässä vain yhteen yksikköön (tulosyksikkö,
      esikunta ja hallintoyksikkö).  Tulospalkkio  maksetaan sen tulosyksikön tuloksen perusteella,
      johon työntekijä oli sijoitettu suurimman osan kalenterivuotta.

Toimitusjohtajaan ja tulosyksiköiden  ja hallintoyksikön  johtajiin tulospalkkiojärjestelmää sovelletaan
hallituksen erikseen päättämien perusteiden mukaisesti.

3. Tulospalkkion määräytymisen periaatteet vuonna 2010

Tulospalkkio määräytyy suhteessa tulokseen seuraavasti (milj.  euroa):

 Tulos                    0,28         0,3            0, 4        0,5
 Nettotulos                                     0,207      0,222       0,296     0,37       jne

Tulospalkkio                    0,041      0,044       0,059      0,074

Tulospalkkioerän enimmäismäärä on  20 % nettotuloksesta (ml. toimitusjohtaja,  tulosyksikön
johtajat  ja hallintojohtaja   ja se määräytyy lineaarisesti em rajoissa tuloksen mukaisesti.
Hallitus vahvistaa tulospalkkiona maksettavan määrän tilikauden tilinpäätöksen valmistuttua.

Tulospalkkio maksetaan sen jälkeen kun yhtiökokous on vahvistanut tilinpäätöksen.

Tavoitteellisen tuloksen  saavuttamisen ja ylittävän tuloksen perusteella jaettavan
tulospalkkion  lisäksi voidaan voitollisen tuloksen perusteella jakaa kohdassa 7 mainituin
perustein jakaa erillispalkkioita.

.
4. Tulospalkkion jakaminen

Hallituksen vahvistama tulospalkkion kokonaismäärä jaetaan seuraavien periaatteiden
mukaisesti:

a) Kokonaismäärästä maksetaan enintään 40% kaikille tulospalkkion piiriin kuuluville
b) Kokonaismäärästä maksetaan enintään 60% niille tulosyksiköille, jotka ovat ylittäneet

toimitusjohtajan vahvistamat vuoden 2010 liiketoiminnalliset myynti- ja tulostavoitteensa.



Tulosyksiköiden tulospalkkiosta voidaan rahoittaa yksittäisille työntekijöille, mahdollisesti
maksettavat henkilökohtaiset tulospalkkiot. Esityksen henkilökohtaisesta tulospalkkiosta tekee
toimitusjohtajalle tulosyksikön  johtaja ja hallintojohtaja  alaisensa henkilöstön osalta.
Henkilökohtaisen tulospalkkion perusteena ovat erityisesti seuraavat seikat:

 Koulutusalueen myyntitavoitteen ylittäminen
 Henkilökohtaisen laskutustavoitteen ylittäminen ja hyvä myynti- sekä hankekate
 Tuotekehitystyö, joka on johtanut kannattavaan uuteen liiketoimintaan
 Uusasiakashankinta, joka on mahdollistanut strategian mukaisen liiketoiminnan

kasvattamisen
 Yksikkörajat ylittävä uusi yhteistyö, toiminnallinen kehitystyö ja palvelutoiminnan tuki, joka on

ollut edellytyksenä kannattavaan tulosta tuottavaan liiketoimintaan.

5. Tulospalkkion määräytyminen henkilöstön osalta

Tulospalkkio maksetaan yhden viikon palkkaa vastaavina viikkopalkkioina. Tulospalkkio
määräytyy siten suhteessa työntekijän omaan palkkaan.

Tulospalkkiota maksetaan kohdan 4 mukaisesti seuraavasti:

 kohdan a) perusteella enintään 1-2 viikon palkkaa vastaava määrä
 kohdan b) perusteella enintään 1-4 viikon palkkaa vastaava määrä

Hallitus päättää toimitusjohtajan esityksestä sovellettavista enimmäispalkkion määristä
kohdittain tulospalkkion enimmäismäärästä päättäessään.

6. Seuranta

Yhtiön tuloksellisuuden kehittymistä seurataan ajantasaisesti ja siitä tiedotetaan henkilöstölle
kuukausittain.

Johtoryhmä analysoi neljännesvuosittain poikkeamat liiketoimintasuunnitelmasta ja strategian
mukaisesta kehittämisestä ja tuottaa neljännesvuosiraporttiin ehdotukset toimenpiteistä
tavoitteiden aikaansaamiseksi.

Toimitusjohtaja, hallintojohtaja ja tulosyksikön  johtajat käsittelevät yhdessä henkilöstön
kanssa tulospalkkioon vaikuttavan liiketoiminnan kausitulokset osana jokapäiväistä
johtamista. Liiketoiminnan kehittymistä seurataan myös säännöllisesti edustiimin kokouksissa.

7. Voitollisen tuloksen perusteella jaettavat erillispalkkiot

 Voitollisen tuloksen  (0,05-0.279 milj. euroa) perusteella voidaan varata  enintään
               0,03 milj. euroa henkilökohtaisina    tulospalkkioita henkilöille, jotka  ylittävät
               henkilökohtaiset  myynti/liikevaihto- ja/tai tulostavoitteet.

 Esityksen henkilökohtaisesta tulospalkkiosta tekee toimitusjohtajalle tulosyksikön  johtaja ja
hallintojohtaja  alaisensa henkilöstön osalta. Henkilökohtaisen tulospalkkion perusteena ovat
erityisesti seuraavat seikat:

 Henkilökohtaisen laskutustavoitteen ylittäminen ja hyvä myynti- sekä hankekate
 Tuotekehitystyö, joka on johtanut kannattavaan uuteen liiketoimintaan
 Uusasiakashankinta, joka on mahdollistanut strategian mukaisen liiketoiminnan

kasvattamisen
 Yksikkörajat ylittävä uusi yhteistyö, toiminnallinen kehitystyö ja palvelutoiminnan tuki, joka on

ollut edellytyksenä kannattavaan tulosta tuottavaan liiketoimintaan




