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Yhtiö: Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy  
 
 

Palkitsemistiedot 

1. a) Yhtiön nimi    b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 

-  a) = Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy – Helsingfors Universitetsfastigheter 

-  b)=  33,33% 

 

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä    

 ” …Yhtiön toimialana on hallita omistus- ja vuokraoikeuden nojalla kiinteistöjä ja toimitiloja ja 

 vuokrata niitä pääasiallisesti tutkimus- ja koulutustoimintaan sekä näitä tukevaan yritystoimintaan 
 yliopistojen pitkäjänteisen toiminnan turvaamiseksi. Yhtiö voi myös ostaa, myydä, 

 rakennuttaa ja peruskorjata kiinteistöjä ja harjoittaa kiinteistöjen kehittämistä sekä vuokraustomintaan  
 liittyvää toimitila-, ylläpito- ja tukipalvelutoimintaa. 

 Yhtiö voi ostaa, myydä ja omistaa arvopapereita…” 

 

3. 31.12.2012 päättyneen (tai viimeksi päättyneen) tilikauden tuloslaskelma ja tase. Konserneista 
toimitetaan emoyhtiön tuloslaskelma ja tase. Jos yhtiö on laatinut tuloslaskelmasta erillisen yh-
teenvedon, myös se liitetään aineistoon.  

   KATSOKAA ERILLISTÄ PDF LIITETTÄ 

 

4. Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle – jonka laajuus on ilmoitettava – suunnatun palkitse-
misjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, kuten palkkojen ja palkkioiden jakautumi-
nen kiinteään ja muuttuvaan osaan, sekä keskeiset tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvien osien 
määräytymisestä, osake- ja muista osake-perusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä lisäeläke-
järjestelmistä. 

Helsingin Yliopistokiinteistöt yhtiössä ei ole palkitsemisjärjestelmää.  Vuonna  2012 yhtiön henkilöstövahvuus  
oli neljä henkilöä eli toimitusjohtaja, laskentapäällikkö, rahoitussuunnittelija ja kiinteistöasistentti  eli johto 

koostuu pelkästään toimitusjohtajasta.  Ei palkitsemisjärjestelmää johdolle, eikä myöskään muulle henkilökun-
nalle. 

5. a) Toimitusjohtajan nimi 

Jukka Kumara 

 
b) Toimitusjohtajalle tilikauden 2012  aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä luontaisetuu-
det (auto, asunto, ym.) määräytymisperusteineen 

 palkka                      112.140,00 

 vuosibonus                          0 
 luontaisedut (puhelin)   240,00 

                                        YHT:        112.380,00 
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c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, sitouttamisbonukset, ym.) eritel-
tyinä 

ei ole maksettu eikä toimitusjohtajalla ole muita etuuksia  

 
d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin palkitseminen rahana, osakkeina tai 
muuna osakeperusteisena etuutena 

ei ole maksettu koska yhtiössä ei ole minkäänlaista pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmää 

 
e) Valtion kokonaan omistamien yhtiöiden tulee julkistaa myös tiedot siitä, millä tavoin jo päätty-
neet palkitsemisohjelmat ovat toteutuneet, kun hallitus on tehnyt niitä koskevat päätökset. Euro-
määräiset palkkiot julkistetaan tältäkin osin edelleen maksuperusteisesti palkkion maksua seu-
raavana keväänä raportoinnin yhteydessä. 

Valtio omistusosuus on vain 33,33 %  

 
f) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat kokonaissummana ja 
muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperusteiset oi-
keudet eriteltyinä 

ei ole muuta johtoa kuin toimitusjohtaja 

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

 lain mukaan  

 
h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irtisanomisen pe-
rusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot. 

hallituksen  irtisanoessa toimitusjohtajan   on tj oikeutettu saamaan 6 kk palkkaa vastaavaan korvauksen 

( taasen tj irtisanoessa sopimuksensa  on  irtisanomisaika  2 kk) 

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 

- Teppo Salmikivi, puheenjohtaja 

- Aulis Kohvakka, varapuheenjohtaja 

- Harri Kauppinen, jäsen 

- Mauri Niemi, jäsen 

- Elina Selinheimo, jäsen 

- Soili Vasikainen, jäsen 

 
b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden määräy-
tymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä). 

 Varsinainen yhtiökokous on 3.5.2012 päättänyt hallituksen palkkioista seuraavaa: 

- puheenjohtajan palkkio 800 euroa / kk  ja 500 euroa/ kokous 

- varapuheenjohtajan palkkio 600 euroa / kk  ja 500 euroa/ kokous 

- jäsenen palkkio 600 euroa / kk  ja 500 euroa/ kokous  
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c) Tilikauden aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen mää-
rät määräytymisperusteisesti (vuosi-, kuukausi- ja kokouspalkkio sekä yksittäiset palkkiot) eritel-
tynä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen osalta.  

   kuukausipalkkiot kokouspalkkiot yht 
 puheenjohtaja     9.600    6.000  15.600 

 varapuheenjohtaja   7.200    5.500  12.700 
 jäsenet   28.800  23.000  51 800 

 yhteensä  45.600  34.500  80.100 

 
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 tili-
kaudelta maksetut palkat ja palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet eriteltyinä. 

Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön eli ei ole executive chairman / director kaltaista jär-

jestelyä. 

   

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

Helsingin Yliopistokiinteistöt yhtiössä ei ole palkitsemisjärjestelmää.  Vuonna vuonna 2012 yhtiön henkilöstö-

vahvuus  oli neljä henkilöä eli toimitusjohtaja, laskentapäällikkö, rahoitussuunnittelija ja kiinteistöasistentti  eli 

johto koostuu pelkästään toimitusjohtajasta.  Ei palkitsemisjärjestelmää johdolle, eikä myöskään muulle henki-

lökunnalle 

 

8. a) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohta-
jan ja jäsenten nimet 
b) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohta-
jan ja jäsenten palkkioiden määräytymisperusteet sekä tilikauden aikana maksettujen palkkioiden 
sekä muiden taloudellisten etujen määrät määräytymisperusteisesti eriteltynä puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajan ja jäsenen osalta. 

  

 Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa, sijoitusneuvostoa tai sijoitusneuvottelukuntaa  

 


