PALKAT JA PALKKIOT -SELVITYS
Tässä selvityksessä on kerrottu F-Secure Oyj:n hallituksen, toimivan johdon ja sen
palkitsemisjärjestelmien keskeiset periaatteet. Selvitys perustuu Suomen
Arvopaperiyhdistyksen julkistaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisiin
avoimuusvaatimuksiin.
Alla on kerrottu tarkemmin hallituksen ja johdon palkitsemisjärjestelmien keskeisistä
periaatteista.
Palkitsemisjärjestelmien päätöksentekojärjestys
Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen ja sen valiokuntien palkkioista sekä muista taloudellisista
etuuksista vuosittain. Hallitus vastaa johtoryhmän palkitsemisesta ja päättää ylimmän johdon
kannustinjärjestelmien ehdoista ja kriteereistä ja seuraa palkitsemisjärjestelmän toteutumista.
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta vastaa palkitsemisasioiden valmistelusta, ja seuraa
tuloskriteerien toteutumista ja sen vaikutuksia pitkän aikavälin tulokseen. Toimitusjohtaja päättää
johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta.
Hallituksen palkkiot
Vuonna 2011 hallituksen jäsenille on maksettu seuraavat F-Secure Oyj:n yhtiökokouksen 30.3.2011
päättämät palkkiot, jotka ovat edellisvuoden palkkiotason mukaiset:





Hallituksen jäsenten vuosipalkkio on 30 000 € ja valiokuntien puheenjohtajien 40 000 € sekä
hallituksen puheenjohtajan palkkio on 55 000 €.
Noin 40 % palkkioista tätä koskevan hallituksen päätöksen mukaisesti maksetaan markkinoilta
hankittavina F-Secure Oyj:n osakkeina. Hallituksen palkkioina maksettavat osakkeet ostetaan
NASDAQ OMX Helsinki Oy:stä ennalta määritellyn aikataulun mukaisesti neljä kertaa
vuodessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle tarjotaan toimeen kuuluvana sihteeripalvelut,
puhelinetu sekä laajakaista ja tietokone.
Osakkeilla on myyntikielto 1.3.2014 saakka tai kunnes hallitusjäsenyys päättyy.

Hallituksen jäseninä toimivat Risto Siilasmaa, Jussi Arovaara, Sari Baldauf, Pertti Ervi, Anu Nissinen
ja Juho Malmberg. Hallituksen jäsenten ajantasaiset omistukset ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla
osoitteessa: http://www.f-secure.com/fi/web/corporation_fi/investors/shareholders/insiders
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Toimitusjohtajan palkitseminen
Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkiostaan ja muista eduista. Yhtiön
toimitusjohtajana on toiminut 1.1.-31.10.2011 välisenä ajanjaksona Kimmo Alkio. Yhtiön väliaikaisena
toimitusjohtajana on 1.11.-15.1.2011 toiminut Pirkka Palomäki. Toimitusjohtajana on 16. tammikuuta
2012 alkaen toiminut Christian Fredrikson.
Vuodelta 2011 toimitusjohtaja Kimmo Alkiolle maksettiin palkkaa ja palkanluonteisia maksuja yhteensä
260 tuhatta euroa sisältäen kiinteän palkan ja palkanluonteiset maksut sekä lisäksi bonusluonteisia
maksuja 366 tuhatta euroa. Toimitusjohtajalle kuuluvat tavanomaiset toimeen liittyvät verotettavat
edut. Pirkka Palomäki on hoitanut väliaikaisen toimitusjohtajan tehtäviä ajalla 1.11.2011-15.1.2012
teknologiajohtajan toimensa ohessa.
Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytyminen vastaavat normaaleja työeläkelainsäädännön
(TEL) ehtoja. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta kummankin osapuolen
taholta, eikä mahdolliseen erottamiseen liity muita erillisiä korvauksia.
Sekä toimitusjohtajan että johtoryhmän tämänhetkinen osakkeiden sekä optioiden omistus on
nähtävillä yhtiön internet-sivuilla
http://www.f-secure.com/fi/web/corporation_fi/investors/shareholders/insiders

Hallitukselle ja johtoryhmälle maksetut euromääräiset palkkiot vuodelta 2011 ovat nähtävillä alla
olevassa taulukossa (tilinpäätöksen liitetieto 25, lähipiiritapahtumat).

© 2012 F-SECURE CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

Page

3/6

F-SECURE -KONSERNI
31.12.2011

(1000 EUR)

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Konserni
2011

Konserni
2010

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
Osakeperusteiset maksut
Yhteensä

2 734
589
3 324

2 457
376
2 833

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
toimitusjohtajille
hallituksen jäsenille

827
225

572
225

Osakepalkkio
0

Muut
palkkiot
0

25. Lähipiiritapahtumat
Johdon työsuhde-etuudet ja muut palkkiot

Hallitus ja toimitusjohtaja 2011
Kimmo Alkio, toimitusjohtaja*
Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja
Jussi Arovaara
Sari Baldauf
Pertti Ervi
Juho Malmberg
Anu Nissinen
Yhteensä
* Toimitusjohtajana 31 lokakuuta 2011 saakka
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Palkat
626
626

Palkkiot
55
30
40
40
30
30
225
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Johtoryhmän ja toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmät
Johtoryhmän palkkiot koostuvat kiinteästä kuukausipalkasta, lyhyen tähtäimen tavoitepalkkiosta,
pitkän aikavälin osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä sekä työsuhde-eduista. Noin puolet
kokonaispalkkiosta maksetaan kiinteänä kuukausipalkkana ja loput lyhyen ja pitkän aikavälin
kannustimina sekä työsuhde-etuina.
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien suoritus- ja tuloskriteerit on sidottu yrityksen myyntiin,
kannattavuuteen ja liikevaihtoon. Tavoiteasetanta on linjattu yrityksen tulostavoitteisiin (myynti,
kannattavuus ja liikevaihto) kullakin mittausjaksolla. Tulostavoitteet asettaa, katselmoi ja hyväksyy
yhtiön hallitus.
Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkat ja palkkiot olivat tilivuonna 2011 yhteensä noin 2,7
milj. euroa sisältäen palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet, osakeperusteiset maksut sekä
muut palkkiot. Yhtiön toimitusjohtajalla ja toimivalla johdolla ei ole erityisiä lisäeläkesopimuksia.
Tiedot osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä
Konsernilla on kolme erilaista osakeperusteista kannustinjärjestelyä, jotka on suunnattu konsernin
avainhenkilöille. Yhtiöllä on ollut optiojärjestelyjä huhtikuusta 1998 lähtien. Optio-ohjelmien tavoitteena
on sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön, yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden edut yhtiön arvon
nostamiseksi sekä tarjota kilpailukykyinen osakeomistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Yhtiön
optio- ja kannustinohjelmat koskevat avainhenkilöstöä ja jos henkilö lähtee yrityksestä ennen oikeuden
lopullista syntymistä, optiot menetetään. Optiojärjestelyt, jotka on myönnetty 7.11.2002 jälkeen ja
joihin ei ole syntynyt oikeutta ennen 1.1.2005, on kirjattu tilinpäätökseen IFRS 2 Osakeperusteiset
maksut -standardin mukaisesti.
Optio-ohjelma 2005
Yhtiökokous päätti 23.3.2005 laskea liikkeelle enintään 4.500.000 optiota. Kukin optio-oikeus oikeuttaa
merkitsemään yhden osakkeen. Optioiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus on
2,8 % yhtiön osakkeista ja äänivallasta 31.12.2011. Osakepääoma voi kohota enintään 45.000 eurolla.
Merkintähinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsingissä
seuraavina ajankohtina: sarja 2005A maaliskuu 2005, sarja 2005B maaliskuu 2006, sarja 2005C
maaliskuu 2007 ja sarja 2005D maaliskuu 2008, pyöristettynä lähimpään senttiin. Merkintähintaa
alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen päätettävien ja ennen
osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten osinkojen määrällä. Merkintähinnan alennus tulee
voimaan kyseisen osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina
vähintään osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo. Sarjan 2005A optioiden merkintäaika on päättynyt
30.11.2009. Sarjan 2005B optioiden merkintäaika on päättynyt 30.11.2010. Sarjan 2005C optioiden
merkintäaika on päättynyt 30.11.2011. Sarjan 2005D optioiden merkintäaika on 1.3.2011 30.11.2012.
Optioiden perusteella merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa
osakkeet on merkitty. Muut oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi
kaupparekisteriin.
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Optioiden täysimääräinen laimennusvaikutus 31.12.2011 on yhteensä 2.141.609 osaketta, joka vastaa
1,3 % yhtiön dilutoidusta osakemäärästä 31.12.2011. Henkilöstölle on myönnetty 2,7 miljoonaa optiota
voimassa olevasta ohjelmasta (22,0 miljoonaa optiota kaikista ohjelmista) 31.12.2011 mennessä. 1,7
miljoonaa optiota on tytäryhtiö DF-Data Oy:n hallussa myönnettäviksi optio-ohjelmien mukaisesti.
Optioiden ansaintajaksoista ja muita lisätietoja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
http://www.f-secure.com/fi/web/corporation_fi/investors/share/option-programs
Synteettinen optio-ohjelma
F-Secure Oyj:n synteettinen optio-ohjelma on suunnattu konsernin avainhenkilöstölle. Ohjelmaan
osallistuvat henkilöt ansaitsevat ohjelman ehtojen mukaisen kannustinpalkkion ansaintakautena.
Kannustinpalkkio menetetään henkilön lähtiessä yrityksestä ennen oikeuden lopullista syntymistä.
Synteettisen optio-ohjelman kesto on viisi vuotta ja se sisältää kolme vuoden mittaista ansaintakautta
sekä niitä seuraavaa kahden vuoden määräytymisjaksoa. Ohjelma päättyy 31.12.2013. Tämän
ohjelman puitteissa voidaan jakaa enintään 5.000.000 optiota. Ohjelmasta muodostuva palkkio
määräytyy merkintähinnan ja toteutushinnan välisenä erotuksena ja se maksetaan optionhaltijoille
rahana.
Synteettisen option merkintähinta määräytyy kutakin ansaintakautta edeltävän lokakuun ja joulukuun
väliseen yhtiön osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin. Toteutushinta määräytyy kutakin
määräytymiskautta edeltävän syyskuun ja marraskuun väliseen yhtiön osakkeen vaihdolla
painotettuun keskikurssiin. Merkintähinta vuoden 2009 ansaintakauden optiolle on 2,17 euroa.
Merkintähinta vuoden 2010 ansaintakauden optiolle on 2,27 euroa. Merkintähinta vuoden 2011
ansaintakauden optiolle on 2,10 euroa.
Osakepohjainen kannustinohjelma
Tilikauden aikana konsernilla on ollut kaksi erilaista osakepohjaista kannustinohjelmaa. Konsernin
osakepohjaiset palkitsemis- ja kannustinohjelmat on suunnattu konsernin avainhenkilöstölle. Ohjelmiin
osallistuvat henkilöt ansaitsevat ohjelmien ehtojen mukaisesti F-Secure Oyj:n osakkeita konsernin
saavutettua ennalta asetetut tulosperusteiset tavoitteet ansaintakautena. Osakepalkkio menetetään
henkilön lähtiessä yrityksestä ennen oikeuden lopullista syntymistä.
Osakepohjainen kannustinohjelma 2008-2010 on perustettu toukokuussa 2008. Ohjelman kesto on
kuusi vuotta ja se sisältää kolme vuoden mittaista ansaintakautta. Jokaisen ansaintakauden jälkeen
on kolmen vuoden ajanjakso, jolloin osakkeita ei voi myydä eikä siirtää (lock-up -periodi). Ohjelma
päättyy 31.12.2013. Ohjelma jakautuu kahteen osaan, osakkeina maksettavaan osaan ja rahana
maksettavaan osaan. Tämän ohjelman puitteissa voidaan jakaa enintään 5.000.000 osaketta.
Osakepohjainen kannustinohjelma 2011 on perustettu maaliskuussa 2011. Ohjelman kesto on kuusi
vuotta ja se sisältää kolme vuoden mittaista ansaintakautta. Jokaisen ansaintakauden jälkeen on
kahden vuoden lock-up periodi. Ohjelma päättyy 31.12.2015. Ohjelma jakautuu kahteen osaan,
osakkeina maksettavaan osaan ja rahana maksettavaan osaan. Ohjelmaan piiriin kuuluvia
avainhenkilöitä suositellaan pitämään hallussaan vähintään 50 % ohjelman kautta palkkiona saaduista
osakkeista ja kerryttämään yhtiön osakeohjelmista saatujen osakkeiden määrää siten, että niiden arvo
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vastaa avainhenkilön vuosittaista peruspalkkaa. Ohjelman tuottama palkkio voi yhteensä olla enintään
2.500.000 yhtiön osaketta ja niiden siirtopäivän arvoon perustuva käteisosuus.
Osakkeenomistajan oikeudet (esim. oikeus osinkoon) syntyvät, kun kannustinohjelman perusteella
saadut osakkeet on merkitty saajan arvo-osuustilille. Vuoden 2011 aikana osakeperusteisista
maksuista kirjattiin kuluksi 1.062 tuhatta euroa (2010: 672 tuhatta euroa). Osakkeina maksettavien
palkkioiden käypä arvo on määritelty käyttämällä F-Secure Oyj:n osakkeen markkina-arvoa
myöntämispäivänä ja rahana maksettavien palkkion käypä arvo käyttämällä tilinpäätöspäivän
osakkeen markkina-arvoa.

Lisätietoja yhtiön hallinnointiin liittyen on yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa:
http://www.f-secure.com/fi/web/corporation_fi/investors/governance/corporate-governance
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