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Yhtiö: CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy 
 
Asia:  PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO-

OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ  
 

 
 

Palkitsemistiedot 2012 

1. a) Yhtiön nimi:  

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy 

b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus:  

100 % 

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: 

Yhtiön toimiala on tutkimuksen, opetuksen ja näitä tukevan tietohallinnon tietotekniset palvelut 
ja muu niihin liittyvä toiminta. 

3. 31.12.2012 päättyneen (tai viimeksi päättyneen) tilikauden tuloslaskelma ja tase. Konserneis-
ta 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 palkit-
semisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, kuten palkkojen ja palkkioiden jakau-
tuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan, sekä keskeiset tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvi-
en osien määräytymisestä, osake- ja muista osake-perusteisista palkitsemisjärjestelmistä se-
kä lisäeläkejärjestelmistä. 

CSC:n johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi 7 johtajaa. 

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kuukausipalkasta, erillisestä kuukausittaisesta 
kiinteästä päällikkölisästä ja vuosittaisesta tulospalkkiosta. Tulospalkkiojärjestelmä on yhte-
näinen koko henkilöstön osalta ja se kuvaillaan myöhemmin. Ei ole osakeperusteisia palkit-
semisjärjestelmiä tai lisäeläkejärjestelmiä. 

5. a) Toimitusjohtajan nimi 

Kimmo Koski. 

b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä luontaisetuudet 
(auto, asunto, ym.) määräytymisperusteineen 
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 Kimmo Koski. Vuonna 2012 peruspalkka 168286,22 euroa/vuosi, vuonna 2012 luontaisedut 
(auto- ja puhelinetu) 11340 euroa/vuosi, vuonna 2012 maksettu bonus/tulospalkkio 14288,90 
euroa. 

c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, sitouttamisbonukset, ym.) eri-
teltyinä 

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 päät-
tyneet palkitsemisohjelmat ovat toteutuneet, kun hallitus on tehnyt niitä koskevat päätökset. 
Euromääräiset palkkiot julkistetaan tältäkin osin edelleen maksuperusteisesti palkkion mak-
sua seuraavana keväänä raportoinnin yhteydessä. 

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

Vuonna 2012 maksettujen palkkojen kokonaissumma 698439,01 euroa ja muiden etuuksien 
(puhelinetu) kokonaissumma 1680,00 euroa.  
Palkkioksi saadut osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet eriteltyinä:  Ei ole. 

g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä tilikaudel-
la yhtiölle aiheutuneet kustannukset 

Toimitusjohtajan jääminen eläkkeelle ja eläke määräytyvät työntekijäin eläkelain perusteella. 
Lain mukaan henkilöllä on oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle 63-68 vuoden ikäisenä. Eläkkeen 
karttuna ja laskentasääntö toteutetaan Työntekijäin eläkelain mukaisesti. Vuonna 2012 ei ole 
maksettu lisäeläkemaksua eikä lisäeläkejärjestelmä ole käytössä. 
 
h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irtisanomisen 
perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot. 

Irtisanomisaika toimitusjohtajan puolelta on kuusi (6) kuukautta ja yrityksen puolelta kaksitois-
ta (12) kuukautta irtisanomisesta. Irtisanomisajan palkka on normaali palkka. 

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 

Samuel Kaski, puheenjohtaja 
Erja Heikkinen, varapuheenjohtaja 
Pentti Heikkinen, jäsen 
Johanna Björkroth, jäsen 



 
  

 3 ( 4 )  

 
 

  

Jussi Nuorteva, jäsen 
Jouko Paaso, jäsen 
Mari Walls, jäsen 

Estola Kari-Pekka (31.3.2012 asti) 
Mannila Heikki (31.3.2012 asti) 

b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden mää-
räytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä). 
 
Vuonna 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallituksen puheenjohtajalle, va-
rapuheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan alla olevien yhtiökokouspäätösten mukaisesti. 

Yhtiökokouspäätös (29.3.2011) (maksut ajalla 1.1.-31.3.2012) 

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita siten, että  
puheenjohtajalle 800 €/kk, sekä kokouspalkkiota 250 €/kokous,  
varapuheenjohtajalle 550 €/kk, sekä kokouspalkkiota 250 €/kokous ja  
jäsenille 450 €/kk, sekä kokouspalkkiota 250 €/kokous.  
 

Yhtiökokouspäätös (20.4.2012) (maksut ajalla 1.4.-31.12.2012) 

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita siten, että  
puheenjohtajalle 900 €/kk, sekä kokouspalkkiota 250 €/kokous,  
varapuheenjohtajalle 600 €/kk, sekä kokouspalkkiota 250 €/kokous ja  
jäsenille 500 €/kk, sekä kokouspalkkiota 250 €/kokous.  

 

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.  
 
Vuonna 2012 hallituksen jäsenille on maksettu hallituspalkkioita yhteensä 45300,00 euroa ja 
kokouspalkkioita 13500 euroa, yhteensä 58800,00 euroa  
 
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 ti-
likaudelta maksetut palkat ja palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet eriteltyinä. 

Ei ole. 

7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalkkioista, hen-
kilöstörahastosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista. 

CSC:llä on käytössä koko työsuhteessa olevaa henkilöstöä koskeva tulospalkkiojärjestelmä, 
joka kuvaillaan alla. CSC:llä ei ole henkilöstörahastoa. 

Tulospalkkiomenettely on yksi osa CSC:n kannustejärjestelmää, jolla palkitaan yksilöiden tai 
ryhmien onnistumista. Muista kannusteita ovat palkankorotukset, uralla eteneminen, tyydytys-
tä tuottavat uudet haasteelliset työtehtävät sekä luonnollisesti esimiesten tai työtovereiden an-
tama positiivinen palaute. 
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Nykyisessä tulospalkkiojärjestelmässä kaikille jaetaan hallituksen päätöksen mukaisesti yhtä 
suuri perusosa ja erityisestä onnistumisesta saa suuremman tulospalkkion. 

Peruspalkkiolla halutaan korostaa organisaation kokonaisvaltaista yhdessä onnistumista. Suu-
rempi tulospalkkio perustuu positiiviseen arvioon omien sovittujen perustehtävien hoitamisesta 
tai CSC:n toimintojen kehittämisestä. 
   
Tulospalkkion jakamisesta päättää hallitus. Hallitus arvioi, kuinka CSC on saavuttanut keskei-
set tavoitteensa ja ottaa kantaa kokonaisonnistumiseen päättämällä jaetaanko kaikille perus-
osuus. Vuotuiset toimintatavoitteet määritellään CSC:n strategisissa tavoitteissa, koko organi-
saatiota koskevassa toimintasuunnitelmassa sekä ryhmien operatiivisissa toimintasuunnitel-
missa. 
 
Toimintatavoitteiden pohjalta esimiehet laativat kullekin työntekijälle henkilökohtaiset arvioita-
vissa olevat tulostavoitteet. Tavoitteet ja niissä käytettävät mittarit kirjataan tulos-kortteihin. 
Suoritusten arviointia varten annettujen tehtävien tulee olla konkreettisia ja aikataulutettuja. 
Tästä syystä mahdollisimman monen työntekijän vuositavoitteissa on oltava normaalien perus-
rutiinien lisäksi projektityötä tai muita ajoitettuja tehtäviä. Tulostavoitteet viedään tuloskortteihin 
kaksi kertaa vuodessa käytävien tulos- ja tavoitekeskustelujen yhteydessä.  
 
Tulospalkkiot jaetaan esimiesten kirjallisten tulosarvioiden perusteella. Arvioon vaikuttavat 
henkilökohtaisten suoritteiden lisäksi myös ryhmien tai projektien onnistumiset. Palkkion saanti 
edellyttää 4 kuukauden työpanosta vuoden aikana sekä työsuhteen jatkumista palkkion mak-
supäivänä. Tulospalkkio voi olla korkeintaan 1,5 kertaa kuukausi-palkka (12 % vuosipalkasta). 
Tulospalkkion ala- ja ylärajoista sekä luokittelusta päättää toimitusjohtaja kuultuaan hallituksen 
kannanoton kokonaisonnistumisesta. 

 

8. a) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjoh-
tajan ja jäsenten nimet 

Ei ole. 

 
b) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjoh-
tajan ja jäsenten palkkioiden määräytymisperusteet sekä tilikauden aikana maksettujen palk-
kioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät määräytymisperusteisesti eriteltynä puheen-
johtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen osalta. 

  Ei ole. 

 


