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1)    
a. Suomen Erillisverkot Oy 
b. Valtion 100% omistama yhtiö 

 
2) Yhtiön toimialana on julkisen hallinnon viranomaisten käytössä olevien ja yhteis-

kunnan turvallisuuden varmistamiseen liittyvien tietoliikenneverkkojen sekä muiden 
turvaverkkojen rakentaminen ja operointi ja siihen liittyvien palveluiden toimittami-
nen ja alan konsultointi. Yhtiö voi omistaa ja hallita edellä mainittuja televerkkoja ja 
kiinteistöjä. Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomis-
tajille vaan yhtiön palvelutehtävän kustannustehokas tuottaminen. 

 
Yhtiö ei jaa varojaa osinkona tai vapaan pääoman rahastosta eikä myöskään hanki 
tai lunasta omia osakkeitaan. Muutoin osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentissa 
tarkoitetuissa tilanteissa menetellään osakeyhtiölain määräysten mukaisesti. 

 
3) Liite (Suomen Erillisverkot Oy:n tuloslaskelma ja tase) 

 
4) Suomen Erillisverkot Oy:n hallitus päättää toimitusjohtajan palkkauksesta. Hallitus 

vahvistaa toimitusjohtajan esityksestä toimitusjohtajan suorien alaisten palkkauk-
sen.  

 
Toimitusjohtajalla on kiinteä kuukausipalkka sekä mahdollisuus tulospalkkioon, joka 
on korkeintaan 30 % vuosipalkasta. Hallitus määritti ko. vuodelle lisäksi erillisen 
korkeintaan 10 % tulospalkkion henkilökohtaisilla tavoitteilla. 

 
Yhtiön yhdeksän henkiseen johtoryhmään 31.12.2009 kuuluivat toimitusjohtajan li-
säksi kahdeksan johtajaa, joiden vastuualueet ovat: a) VIRVE liiketoiminta ja talous 
(toimitusjohtajan varahenkilö), b) kiinteät viranomaisverkot, 2V, VM1 ja palveluverk-
koliiketoiminta sekä hankintatoimi, c) palvelu- ja verkkotuotanto, d) järjestelmät ja 
verkkotekniikka, e) markkinointi, markkinointiviestintä ja hallintopalvelut, f) henkilös-
töhallinto, g) strategia- ja teknologiasuunnittelu, laatutoiminta, turvallisuusasiat ja 
toimitilat, h) projektit. Johtoryhmän jäsenillä on kiinteä kuukausipalkka ja mahdolli-
suus tulospalkkioon, joka on korkeintaan kahden kuukausipalkan suuruinen.  
 
Hallitus päättää vuotuisesta tulospalkkiosta. Vuoden 2009 tulospalkkiomittarit olivat 
operatiivinen tulos, kustannustehokkuuden parantaminen, asiakastyytyväisyys ja 
laatuluku, jolla mitataan palvelun laatua ja toimivuutta sekä verkkoelementtien vian-
korjausaikoja sekä asiakaspalvelun vasteaikoja. 
 
Yhtiössä ei ole käytössä johdon osakeperusteiset palkitsemiset, eivätkä johdon li-
säeläkkeet. 
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5)  
a. Kimmo Manni 
b. 168.977 € yhteensä verollinen ansio, joka sisältää luontaisetua (autoetu ja pu-

helinetu) 12.180 € ja vuosipalkkiota 40.231 €. 
c. ---  
d. 694.603 € palkkaa ja vuosipalkkiota. 
e. Eläkeikä ja eläkkeen määrä määräytyvät TyEL:in perusteella. 
f. Ei irtisanomisaikaa. Erokorvauksen suuruus on 12 kuukauden palkkaa vastaava 

määrä. 
 
6)  

a. Hallituksen kokoonpano on: Pekka Timonen, puheenjohtaja ja jäsenet Tapani 
Hämäläinen, Jyrki Kaskinen, Markku Koli, Eva-Riitta Siitonen ja Anni Vepsäläi-
nen. 

b. Yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen puheenjohtajalle maksettiin kuukausi-
palkkiona 1.400 € (kokouspalkkio 300 €) ja hallituksen jäsenille kuukausipalk-
kiona 900 € (kokouspalkkio 300 €). Vuoden 2009 palkat ja palkkiot ovat olleet 
hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille yhteensä 81.900,- €. 

c. --- 
 

7) Yhtiön henkilöstöllä on mahdollisuus yhtiön hallituksen vuosittain vahvistamaan tu-
lospalkkioon, joka on korkeintaan yhden kuukausipalkan suuruinen. 
 
Lisäksi yhtiöllä on kertapalkitsemisjärjestelmä, jonka mukaan toimitusjohtaja voi hy-
väksyä poikkeuksellisen hyvistä suorituksista korkeintaan 3.000 € palkkioita. 

 
www.erillisverkot.fi  

http://www.erillisverkot.fi/

