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1.  
a) Altia Oyj 
 
b) 100 % 

 
2. 
 
Yhtiön toimialana on harjoittaa  
a. alkoholijuomien ja alkoholipohjaisten tuotteiden valmistusta, maahantuontia ja myyntiä;  
b. muiden juomien valmistusta, maahantuontia ja myyntiä;  
c. etanolin ja etanolipohjaisten tuotteiden valmistusta, maahantuontia ja myyntiä;  
d. muiden bioteknisten ja teknokemiallisten tuotteiden valmistusta ja myyntiä;  
e. uudistuvista luonnonvaroista valmistettavien tuotteiden valmistusta ja myyntiä;  
f. näihin  toimialoihin liittyvää koulutustoimintaa sekä teknologian ja suunnittelu- ja 
laboratoriopalvelujen myyntiä. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita.  

 
3.  
Liitteenä on Altia Oyj:n tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2012. 

 
4.  
Altian hallitus päättää vuosittain Altian palkitsemisen periaatteet, tulospalkkioperusteet ja  
-tavoitteet sekä enimmäismäärät. Hallitus myös arvioi vuosittain toimitusjohtajan ja 
johtoryhmän jäsenten suorituksen, sekä päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten 
kokonaispalkitsemisesta palkitsemisvaliokunnan suositukset huomioiden. 
 
Hallitukselle kuuluvat nimitys- ja palkitsemisasiat valmistelee hallituksen asettama 
palkitsemisvaliokunta. Hallitus valitsee valiokunnan jäsenet vuodeksi kerrallaan Altian 
hallituksen jäsenten joukosta. 
 
Toimitusjohtajan lisäksi muun johdon muodostaa Altia-konsernin johtoryhmä. Johtoryhmään 
kuuluu toimitusjohtaja (CEO), Trading-liiketoiminta-alueen SVP (Senior Vice President), 
henkilöstöasioiden SVP, Brands-liiketoiminta-alueen SVP, talous- ja rahoitusjohtaja (CFO) 
sekä Industrial Services- ja Supply Chain –toimintojen SVP. 

 
Palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista, lisäeläkevakuutuksesta ja konsernin koko 
henkilöstöä koskevasta vuotuisesta tulospalkkiosta, jotka yhtiön hallitus päättää.  
 
Lisäksi yhtiöllä on käytössä pitkäaikainen kannustinjärjestelmä, jonka ehdot ja siihen kuuluvat 
henkilöt yhtiön hallitus päättää.  
 
Liitteenä Altian pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien 2009 – 2011 sekä 2012 – 2014 ehdot.  
 
Altialla ei ole osake- tai osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä. 

 
5.   
a) Toimitusjohtajan nimi: Antti Pankakoski 
 
b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä muut 
luontaisetuudet (auto, asunto, ym.) määräytymisperusteineen (euroa): 
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Rahapalkka 

Luont.edut 
(vapaa autoetu  
ja puhelin) 

Tulospalkkio 
(v. 2011 
tuloksen 
perusteella) 

Palkkio 
vuosien 2009-
2011 
pitkäaikaisesta 
kannustin-
järjestelmästä 

Veron- 
alainen  
ansio 

329 353 16 613 136 917 168 483   651 366 

 
 

c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, sitouttamisbonukset, ym.) 
eriteltyinä: Ei ole 
 
d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin palkitseminen rahana, osakkeina tai 
muuna osakeperusteisena etuna: 168 483 euroa 
 
e) Päättyneiden palkitsemisohjelmien toteutumat 

 
Altialla oli vuosina 2009 - 2011 käytössä pitkäjänteinen kannustinjärjestelmä, jonka tarkoituksena 
oli tukea yhtiön strategiaa ja palkita sen toteuttamisesta sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön. 
Ansainta määräytyi konsernitasoisten taloudellisten kriteerien saavuttamisen perusteella. 
Järjestelmän piiriin kuului 29 henkilöä. Järjestelmä on toteutettu valtio-omistajan yritysjohdon 
palkitsemisesta ja eläke-etuuksista antaman ohjeen mukaisesti. 
 
Kolmen vuoden ansaintajakson enimmäispalkkio oli henkilön asemasta riippuen 80 – 100 % 
ansaintajakson yhteenlasketuista kiinteistä bruttovuosipalkoista. Kolmivuotisen ansaintajakson 
toteutuma oli yhteensä 36,9 % enimmäispalkkiosta. Palkkiota kertyi vuosilta 2010 ja 2011, mutta ei 
vuodelta 2009. Kertyneet palkkiot maksetaan kahtena yhtä suurena eränä vuosina 2012 ja 2013. 
Vuonna 2012 toimitusjohtajalle maksettiin vuosien 2009-2011 pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän 
perusteella 168 483 euroa. 

 
f) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle (johtoryhmälle) maksetut palkat 
kokonaissummana ja muut etuudet kokonaissummana sekä palkkioksi saamat osakkeet ja 
osakeperusteiset oikeudet eriteltyinä (euroa): 
 
 

Rahapalkka ja 
luont. edut (vapaa 
autoetu ja puhelin)  

Tulospalkkio 
(v. 2010 tuloksen 
perusteella) 

Palkkio  
vuosien 
2009-2011 
pitkäaikai-
sesta 
kannustin- 
järjestel-
mästä 

Veronal. 
ansio  

857 553 253 634 360 870 1 472 057  

 
 

g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä tilikaudella 
yhtiölle aiheutuneet kustannukset 

 
Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 v. Toimitusjohtajalla on lisäeläke, joka on maksuperusteinen 
(Defined Contribution). 2012 lisäeläkkeestä aiheutui 100 843 euron kustannus. 
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h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Sopimuksen päättyessä irtisanomiseen 
Altia Oyj:n taholta toimitusjohtajalle maksetaan kahdentoista (12) kuukauden palkkaa vastaava 
rahasumma irtisanomisajan palkan lisäksi. 

 
6.   

a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 
 
Altia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2012 
 
Hallitus:  
 
Matti Tikkakoski, puheenjohtaja 
Catarina Fagerholm, varapuheenjohtaja 
 
Jäsenet:  
Mikael Aro, jäsen 
Ainomaija Haarla, jäsen 
Minna Huhtaniska, jäsen 26.4.2012 alkaen 
Annikka Hurme, jäsen  
Jarmo Kilpelä, jäsen  
 
Altia Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2012 valittiin Minna Huhtaniska Altian hallituksen 
uudeksi jäseneksi. 
 
b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden 
määräytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä) sekä tilikauden aikana maksettujen palkkojen 
ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät  
 
Altia Oyj:n yhtiökokous 26.4.2012: 
 
Palkkion määrääminen hallituksen jäsenille, komiteoiden jäsenille ja tilintarkastajille 

 
Päätettiin, että hallituksen jäsenille, jotka eivät saa palkkaa Altia -konserniin kuuluvalta yhtiöltä, 
suoritetaan kuukausipalkkiona puheenjohtajalle 2.750 euroa/kk, varapuheenjohtajalle 1.800 
euroa/kk ja jäsenille 1.450 euroa/kk. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan 
kokouspalkkiona 600 euroa kultakin läsnä ollulta kokoukselta. 

 
Päätettiin, että tarkastuskomitean ja nimitys- ja palkkiokomitean jäsenille maksetaan sama 
kokouspalkkio kultakin läsnä ollulta kokoukselta kuin hallituksen jäsenille. 
 

Altia Oyj:n hallitus 2012 – osallistuminen ja palkkiot (euroina)   

 
Hallituksen 

kokoukset, 

osallistuminen 

Palkitsemis-

valiokunta 

Tarkastus-

valiokunta 

Kuukausipalk

kiot 

yhteensä 

Kokouspalkk

iot 

yhteensä 

 

Yhteen

sä 

Nimi  

       

       

Puheenjohtaja        

Matti Tikkakoski 13/13 6/6 5/5 33000 14400 47400 

Varapuheenjohtaja       

Catarina Fagerholm 12/13  5/5 21600 10200 31200 

Jäsenet       

Mikael Aro 12/13 6/6  17400  10800 28200 
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Ainomaija Haarla 13/13  5/5 17400 10800 28200 

Annikka Hurme 

Minna Huhtaniska (26.4.-

31.12.) 

8/8   11829 4800 16629 

Jarmo Kilpelä 13/13 6/6  17400 11400 28800 

Markku Rönkkö (1.1.-

26.4.) 
5/5  2/2 5800 4200 10000 

              96,70 %             100 %            100 %   215629 

 
 

 
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, 

henkilöstörahastoista sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista.  
 
Altian koko henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmän piiriin, joka koostuu vuosibonus- ja 
tuotantopalkkiojärjestelmistä.  
 
Mahdollinen vuosibonus perustuu budjetissa vahvistettuihin konsernin tai asianomaisten 
liiketoimintayksiköiden liiketoiminnallisiin tavoitteisiin sekä henkilökohtaisiin tavoitteisiin. 
Vuosibonuksen maksimimäärä vaihtelee 5:n ja 35 %:n välillä henkilön vuosiansioista henkilön 
organisatorisen aseman ja tehtävän mukaan. Vuosibonuksen maksamisen edellytyksenä on 
henkilökohtaisten saavutusten lisäksi etukäteen määritelty konsernin minimiliikevoittotaso.  
 
Työntekijätehtävissä toimivat henkilöt kuuluivat tuotantopalkkiojärjestelmän piiriin. Tuotantopalkkio 
perustui kunkin tuotantoyksikön tavoitteisiin. Tuotantopalkkiot maksetaan konsernin tuloksesta 
riippumatta.  
 
Katso liitteenä oleva tulospalkkiopolitiikka. 
 
8.  
a) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan 
ja jäsenten nimet: Ei ole. 
 
b) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan 
ja jäsenten palkkioiden määräytymisperusteet sekä tilikauden aikana maksettujen palkkioiden sekä 
muiden taloudellisten etujen määrät: Ei ole.  


