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PALKITSEMISTIEDOT ALKO OY 

 
 

1. a) Yhtiön nimi  

Alko Oy 

b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 

Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 100 %. 

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 
 
Yhtiön toimialana on harjoittaa sille alkoholilaissa (1143/1994) 
yksinoikeudeksi säädettyä alkoholijuomien vähittäismyyntiä lain 1 §:ssä 
säädetyssä tarkoituksessa. Yhtiö voi myös huolehtia alkoholihaittojen 
ehkäisyyn liittyvästä tiedotus-, valistus- ja muusta toiminnasta. Yhtiö voi 
lisäksi harjoittaa alkoholijuomien maahantuontia, maastavientiä, tukku- ja 
vähittäiskauppaa sekä näihin liittyvää muuta liiketoimintaa kuten 
alkoholittomien juomien ja alkoholijuomiin liittyvien oheistuotteiden 
kauppaa. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa toimialaansa liittyvää analyysipalvelua. 
 

3. 31.12.2012 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.  
 
Liite: Tasekirja 
 

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 
muista osake-perusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä 
lisäeläkejärjestelmistä. 

Alkolla on johtoryhmä, johon kuuluu seitsemän jäsentä. 

Alko Oy:n palkitsemisjärjestelmillä tuetaan strategisten tavoitteiden 
toteutumista. Hallitus päättää vuosittain henkilöstövaliokunnan 
valmisteleman esityksen pohjalta johtoryhmän kannustinpalkkio-
järjestelmien periaatteet ja tulostavoitteet. Hallitus hyväksyy vuosittain 
toteutuvat palkkiot. 

Johtoryhmän kannustinpalkkiojärjestelmä perustuu yhtiön tuloskortista 
valittuihin tavoitteisiin (asiakas, vastuullisuus, henkilöstö ja toiminnan 
tehokkuus) ja niiden toteutumista kuvaaviin mittareihin sekä strategisiin 
henkilökohtaisiin kehittämistavoitteisiin. Vuoden 2012 kannustinpalkkio on 
enintään 32 % vuosipalkasta. Vuoden 2013 kannustinpalkkion määrä on 
enintään 15 % vuosipalkasta. 
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5. a) Toimitusjohtajan nimi 

Jaakko Uotila 31.12.2012 asti. 
Hille Korhonen 1.1.2013 alkaen. 
 
b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, 
vuosibonukset sekä luontaisetuudet (auto, asunto, ym.) 
määräytymisperusteineen 

Rahapalkka 280 877 euroa  
(sis. lomakorvauksen työsuhteen päättyessä) 
Lyhyen aikavälin kannustinpalkkio 69 562 euroa 
Luontaisetuudet 16 929 euroa 

Kannustinpalkkio perustuu yhtiön tuloskortista valittuihin tavoitteisiin 
(asiakas, vastuullisuus, henkilöstö ja toiminnan tehokkuus) ja niiden 
toteutumista kuvaaviin mittareihin sekä strategisiin henkilökohtaisiin 
kehittämistavoitteisiin. 
 
c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, 
sitouttamisbonukset, ym.) eriteltyinä 

Muita etuuksia ei ole. 
 
d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin 
palkitseminen rahana, osakkeina tai muuna osakeperusteisena 
etuutena 

Ei ole. 
 
e) Valtion kokonaan omistamien yhtiöiden tulee julkistaa myös 
tiedot siitä, millä tavoin jo päättyneet palkitsemisohjelmat ovat 
toteutuneet, kun hallitus on tehnyt niitä koskevat päätökset. 
Euromääräiset palkkiot julkistetaan tältäkin osin edelleen 
maksuperusteisesti palkkion maksua seuraavana keväänä 
raportoinnin yhteydessä. 

Ei ole ollut. 
 
f) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle 
maksetut palkat kokonaissummana ja muut etuudet 
kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat osakkeet ja 
osakeperusteiset oikeudet eriteltyinä 

Kokonaispalkka vuonna 2012  796 305 euroa 
Lyhyen aikavälin kannustinpalkkio 198 267 euroa 
Luontaisetuudet 57 660 euroa 
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g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet 
sekä lisäeläkkeestä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset 

Toimitusjohtajan eläkeikä:  
63 vuotta. 
 
Toimitusjohtajan eläke-edut: 
60 % eläkepalkasta; laskentaperusteena 10 viimeisen vuoden ansiot.  

Lisäeläkkeestä aiheutuneet kustannukset vuonna 2012 oli 85 280 euroa. 

Vuoden 2013 alussa aloittaneen toimitusjohtaja Hille Korhosen eläke 
määräytyy TyELin mukaisesti. 
 
h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja 
muita mahdollisia irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia 
koskevat ehdot. 

Irtisanomisaika on 6 kk ja irtisanomisajan lisäksi maksettava 
irtisanomiskorvaus on 6 kk:n palkka. 

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten 
nimet 
 
Alkon hallitus 13.4.2012-23.4.2013 
 
Puheenjohtaja Soili Suonoja 
Varapuheenjohtaja Pekka Puska 
Jäsenet  Sari Aalto-Matturi 
    Arto Honkaniemi 
    Leila Kostiainen 
    Matti Pörhö 
    Päivi Sillanaukee (1.10.2012 asti) 

Alkon hallitus 23.4.2013- 
 
Puheenjohtaja Soili Suonoja 
Varapuheenjohtaja Harri Vainio 
Jäsenet  Sari Aalto-Matturi 
    Arto Honkaniemi 
    Taru Keronen 
    Leila Kostiainen 
    Matti Pörhö 
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b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten 
palkkojen ja palkkioiden määräytymisperusteet 
(yhtiökokouspäätökset näistä). 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätös 13.4.2012 
 
Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota 
seuraavasti: 
 
Puheenjohtaja 2 750 € 
Varapuheenjohtaja 1 300 € 
Jäsen 1 100 € 

Kokouspalkkiona maksetaan läsnä olleille hallituksen jäsenille hallituksen 
kokouksesta 600 € samoin kuin hallituksen nimeämien valiokuntien 
kokouksista 600 € kokoukselta. 

Alko Oy ei vakuuta hallituksenjäseniä työntekijän eläkelain mukaisesti. 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätös 23.4.2013 
 
Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota 
seuraavasti: 
 
Puheenjohtaja 2 750 € 
Varapuheenjohtaja 1 300 € 
Jäsen 1 100 € 

Kokouspalkkiona maksetaan läsnä olleille hallituksen jäsenille hallituksen 
kokouksesta 600 € samoin kuin hallituksen nimeämien valiokuntien 
kokouksista 600 € kokoukselta. 

c) Tilikauden aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä 
muiden taloudellisten etujen määrät määräytymisperusteisesti 
(vuosi-, kuukausi- ja kokouspalkkio sekä yksittäiset palkkiot) 
eriteltynä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen osalta.  

 Kuukausipalkkio Hallituksen 
kokouspalkkio 

Valiokunta 
kokouspalkkio 

Soili Suonoja 33 000 6 600 10 200 
Pekka Puska  15 600 6 000 5 400 
Sari Aalto-
Matturi 9 900 4 200 1 200 
Arto Honkaniemi 13 200 6 600 3 600 
Leila Kostiainen  9 900 3 600 1 800 
Matti Pörhö 9 900 3 600 2 400 
Päivi Sillanaukee 9 900 4 800 3 000 

Määräytymisperusteet: ks. kohta 6 b (yhtiökokouksen päätökset). 
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d) 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. 

Alko Oy:n palkitsemisjärjestelmillä tuetaan strategisten tavoitteiden 
toteutumista. Hallitus päättää vuosittain henkilöstövaliokunnan 
valmisteleman esityksen pohjalta henkilökunnan kannustin-
palkkiojärjestelmien periaatteet ja tulostavoitteet. Hallitus hyväksyy 
vuosittain toteutuvat palkkiot. 

Henkilökunnan kannustinjärjestelmän tarkoituksena on kannustaa alkolaisia 
toimimaan strategisten tavoitteiden (asiakas, vastuullisuus, henkilöstö, 
toiminnan tehokkuus) saavuttamiseksi. Lähtökohtana on ryhmäkohtainen 
palkitseminen. Vuoden 2012 kannustinpalkkio on työnkuvasta riippuen 
enintään 6–12 % vuosipalkasta.  

Palkan perusteena on tehtävän vaativuus, työkokemus ja työssä 
suoriutuminen. Sen lisäksi palkitaan työlle asetettujen tavoitteiden 
erinomaisesta saavuttamisesta, osaamisen kehittymisestä ja 
osallistumisesta toiminnan kehittämiseen. 

8. a) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 

Hallintoneuvoston kokoonpano (toimikausi 1.1.2012-31.12.2015) 

Puheenjohtaja Sari Sarkomaa  
Varapuheenjohtaja Eila Tiainen  
Jäsenet  Timo Heinonen (7.3.2013 asti) 
    Anne Holmlund 
    Reijo Hongisto 
    Arja Juvonen 
    Saara Karhu 
    Pauli Kiuru (7.3.2013 alkaen) 
    Mats Nylund 
    Heli Paasio 
    Leena Rauhala 
    Markku Rossi 
   Simo Rundgren 
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b) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden 
määräytymisperusteet sekä tilikauden aikana maksettujen 
palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät 
määräytymisperusteisesti eriteltynä puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajan ja jäsenen osalta. 

Varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2011 päättämät palkkiot 
hallintoneuvostolle olivat voimassa 1.1.-30.4.2012 välisen ajan seuraavasti: 

 hallintoneuvoston puheenjohtaja 900 euroa/kk 
 hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 500 euroa/kk 
 hallintoneuvoston jäsen 400 euroa/kk 
 lisäksi kokouspalkkio 600 euroa. 

 
Varsinainen yhtiökokous päätti 13.4.2012 valtioneuvoston 3.11.2011 
hyväksymän omistajapoliittisen periaatepäätöksen mukaisesti, että 
hallintoneuvoston jäsenille ei makseta erillistä kuukausipalkkiota 1.5.2012 
lukien. Kokouspalkkiona maksetaan läsnä olleille hallintoneuvoston jäsenille 
hallintoneuvoston kokouksista seuraavasti: 

 hallintoneuvoston puheenjohtaja 1 000 € 
 hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 800 € 
 hallintoneuvoston jäsen 700 € 

 
Varsinaisen yhtiökokouksen päätös 23.4.2013  
 
Hallintoneuvoston kokouksista maksetaan läsnä olleille hallintoneuvoston 
jäsenille kokouspalkkiota seuraavasti: 
 
Puheenjohtaja 1 000 € 
Varapuheenjohtaja 800 € 
Jäsen 700 € 
 
Palkkioiden määrät 2012: 

 
Hallintoneuvoston  

palkkio 
Hallintoneuvoston 

kokouspalkkio 
Sari Sarkomaa 3600 3600 
Eila Tiainen 2000 3000 
Timo Heinonen 1600 1300 
Anne Holmlund  1600 2700 
Reijo Hongisto  1600 2700 
Arja Juvonen 1600 2700 
Saara Karhu 1600 2700 
Mats Nylund 1600 2700 
Heli Paasio 1600 1300 
Leena Rauhala 1600 2700 
Markku Rossi  1600 2700 
Simo Rundgren 1600 2700 

 

 
  

 


