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Palkitsemistiedot 

1. a) Yhtiön nimi: Outokumpu Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 21,84 % 

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 

Yhtiön toimialana on harjoittaa kaivos- ja kaivannaistoimintaa, metallien sekä metalli-
tuotteiden valmistusta, kone- ja elektroniikkateollisuutta, kemianteollisuutta sekä näillä 
aloilla hankittuuun tietämykseen perustuvaa tai niihin liittyvää taikka niiden yhteyteen 
soveltuvaa liiketoimintaa. Yhtiö voi myös omistaa tai hallita kiinteistöjä ja antaa niitä 
vuokralle sekä omistaa osakkeita ja muita arvopapereita. Toimintaa voidaan harjoittaa 
välittömästi yhtiön toimesta sekä tytär- että osakkuusyhteisöjen ja yhteisyritysten väli-
tyksellä. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin hallinnosta, rahoituksesta, markki-
noinnista ja muista konsernin yhteisistä tehtävistä. 

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.  
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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. 

Outokummun johtoryhmä koostuu tällä hetkellä toimitusjohtajan lisäksi 8 jäsenestä.  

Kiinteä palkitseminen  

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän kiinteä palkitseminen koostuu peruspalkasta, eduista 
ja eläkejärjestelyistä.  Toimitusjohtajalle tai konsernin johtoryhmän jäsenelle ei makseta erillis-
tä korvausta jäsenyydestä johtoryhmässä tai toimimisesta muissa konsernin sisäisissä joh-
toelimissä. 

Peruspalkka 

Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan peruspalkan päättää yhtiön hallitus. Muiden johto-
ryhmän jäsenten peruspalkan päättää palkitsemisvaliokunta.  

Edut 

Toimitusjohtajan eduista päättää vuosittain yhtiön hallitus. Muiden johtoryhmän jäsenten 
eduista päättää vuosittain palkitsemisvaliokunta.  
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Eläkejärjestelyt 

Toimitusjohtajan eläkejärjestelyistä päättää vuosittain yhtiön hallitus. Muiden johtoryhmän jä-
senten eläkejärjestelyistä päättää vuosittain palkitsemisvaliokunta.   

Palkitsemisen muuttuvat osat 

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemisen muuttuvat osat koostuvat pitkän- ja ly-
hyen aikavälin kannustinohjelmista. Pitkän aikavälin kannustinohjelmista maksettujen osak-
keiden ja käteisen sekä muiden pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinpalkkioiden kokonaismää-
rä ei saa ylittää 200 % vuosipalkasta. 

 Lyhyen aikavälin kannustinohjelma  

Hallitus päättää vuosittain toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinohjelman tavoitteet ja 
ansaintakriteerit sekä vahvistaa ohjelman ehdot. Muun johtoryhmän osalta kannustinohjelman 
tavoitteet ja ansaintakriteerit päättää palkitsemisvaliokunta. Lyhyen aikavälin kannustinohjel-
man ansaintakausi on kalenterivuosi. Mahdolliset palkkiot maksetaan osallistujille ansainta-
kautta seuraavana vuonna kun konsernin tilinpäätös on julkistettu.  

Vuonna 2013 kannustinpalkkion enimmäismäärä on toimitusjohtajan sekä muiden johtoryh-
män jäsenten osalta 50 % peruskuukausiansion perusteella määräytyvästä vuosipalkasta. 
Palkkio maksetaan konsernin käyttökatteen (EBITDA) sekä erikseen määriteltyjen operatiivis-
ten ja henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumisen perusteella. 

 Pitkän aikavälin kannustinohjelmat 

Outokummun hallitus päättää pitkän aikavälin kannustinohjelmien ehdoista, niiden tulkinnasta 
ja palkkioiden maksusta. Hallitus päättää myös ohjelmien ansaintakriteerit ja mahdolliset 
muutokset niihin. 

5. a) Toimitusjohtajan nimi: Mika Seitovirta 
b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä luontaisetuudet 
(auto, asunto, ym.) määräytymisperusteineen 

Palkat ja palkkiot luontaisetuineen 882 692 euroa (luku sisältää 271 223 euroa veroja ja sosi-
aaliturvamaksuja Inoxum-yrityskauppaan liittyvästä osakekannustimesta), tulos- ja hanke-
palkkiot 90 000 euroa. Yhteensä 972 692 euroa.  

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

Helmikuussa 2012 Outokumpu Oyj:n hallitus hyväksyi 25 000 Outokummun osakkeen anta-
misen konsernin toimitusjohtaja Mika Seitovirralle erityisenä kannustinjärjestelynä. Kannustin-
järjestelyn tarkoituksena on toimitusjohtajan sitouttaminen, sillä hän on keskeisessä asemas-
sa 31.1.2012 tiedotettuun Inoxum-yrityskauppaan liittyvän järjestelyprosessin sekä kauppaan 
liittyvän integraation onnistumisessa. Yhtiö on suorittanut osakepalkkiosta aiheutuvat verot ja 
mahdolliset sivukulut. Toimitusjohtaja sitoutui käyttämään yllä mainittuihin osakkeisiin perus-
tuvan merkintäoikeuden täysimääräisesti Inoxum-yritysoston toteuttamiseen liittyvässä mer-
kintäetuoikeusannissa, merkitsemällä kaikki ne osakkeet, joiden merkitsemiseen palkkio-
osakkeet oikeuttivat.  
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Osakepalkkioon liittyy rajoitusehto, jonka mukaan toimitusjohtaja ei voi 31.3.2015 päättyvän 
rajoitusjakson aikana luovuttaa eikä muutoinkaan määrätä osakkeista. Osakepalkkioon liittyy 
lisäksi ehto jonka mukaan toimitusjohtaja menettää osakkeet, mikäli hänen toimisuhteensa 
päättyy tai sen päättämisestä annetaan irtisanomisilmoitus ennen yllä mainitun rajoitusjakson 
päättymistä. Osakepalkkioon liittyy lisäksi rajoitusjakson ajan voimassa oleva claw-back- me-
nettämisehto.  

Osakkeet kuuluvat yhtiössä noudatetun ylimmän johdon osakeomistusohjeistuksen piiriin. 
Palkkion antamisen yhteydessä on noudatettu yhtiön asettamia muuttuvia palkanosia koske-
via rajoituksia noudatetaan. 

Vakuutusten osalta erittelyä ei saatavilla. 

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

0 euroa, osaketta yms. Tavoitteita ei saavutettu. 

 
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 kokonaan valtion omistama yhtiö. 

 
f) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat kokonaissumma-
na ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperus-
teiset oikeudet eriteltyinä 

Uusi johtoryhmä aloittanut toimintansa 29.12.2012. Luvut sisältävät Hannu Hautalan 1.1.-
28.12.2012 välisenä ajankohtana ja  Ulrich Albrecht-Frühin, Reinhard Floreyn, Austin Lun ja 
Kari Tuutin 29.12.-31.12.2012 välisenä ajankohtana.  

Palkat ja palkkiot luontaisetuineen 1 690 453 euroa ja tulos- ja hankepalkkiot 264 950 euroa. 
Yhteensä 1 955 403 euroa.  

Pitkän aikavälin palkitsemisen tavoitteita ei saavutettu ja näiden ohjelmien osalta ei maksettu 
rahaa tai annettu osakkeita.  

Helmikuussa 2012 Outokumpu Oyj:n hallitus hyväksyi kannustinjärjestelyn konsernin johto-
ryhmän jäsenille. Sen tavoitteena on sitouttaa johtoryhmän jäsenet yhtiöön 31.1.2012 julkiste-
tun, yhtiölle strategisesti merkittävään Inoxum-yrityskauppaan liittyvän järjestelyprosessin ja 
integraation onnistumiseksi.  

Muille johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtajalle kannustinjärjestely toteutetaan käteispalk-
kiona, jonka perusteella he ovat oikeutettuja kahden kuukauden bruttopalkkaa vastaavaan 
palkkioon 31.12.2012 ja 31.3.2013, jos palkkion maksamisen edellytykset täyttyvät. Ollakseen 
oikeutettuja palkkioon johtoryhmän jäsenten tulee jatkaa katkeamattomassa, aktiivisessa työ-
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suhteessa 31.12.2012 ja 31.3.2013 saakka eivätkä voi irtisanoutua ennen kyseisiä ajankohtia. 
Heidän on myös täytynyt työskennellä aktiivisesti Outokummun parhaan edun mukaisesti. 
Palkkion maksamisen yhteydessä huomioidaan, että yhtiön asettamia muuttuvia palkanosia 
koskevia rajoituksia noudatetaan. Järjestelyn mukaisesti ensimmäinen käteispalkkio on mak-
settu 31.12.2012. 

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

Toimitusjohtajalla on maksuperusteinen lisäeläke ja hänellä on oikeus jäädä eläkkeelle 63-
vuotiaana. Tavoite-eläkkeen suuruus on 60 % prosenttia 63-vuotiaana ansaitusta palkasta. 
Vakuutusmaksu on enintään 25 % toimitusjohtajan vuosiansioista, luontaisedut ja lyhyen ai-
kavälin kannustinpalkkiot mukaan luettuna. 

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

Toimitusjohtajan kanssa tehty johtajasopimus on voimassa toistaiseksi, ja toimitusjohtajan ir-
tisanomisaika on 12 kuukautta yhtiön puolelta ja kuusi kuukautta toimitusjohtajan puolelta. 
Jos Outokumpu irtisanoo sopimuksen tai Outokummun omistuksessa tapahtuu olennainen 
muutos, toimitusjohtaja saa ylimääräisen korvauksen, jonka määrä vasta hänelle edeltänei-
den 12 kuukauden aikana maksettua kiinteää rahapalkkaa lisättynä ilmoitushetkellä voimassa 
olevien luontaisetujen raha-arvolla edellyttäen, että palvelussuhteen päättyminen ei liity toimi-
tusjohtajan suoriutumiseen tai hänen viakseen luettavaan laiminlyöntiin. 

 

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 

Jorma Ollila (puheenjohta), Olli Vaartimo (varapuheenjohtaja), Harri Kerminen, Guido Kerk-
hoff, Heikki Malinen, Elisabeth Nilsson, Siv Schalin ja Markus Akermann 

 
b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden mää-
räytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä). 
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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.  
 

 

 

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. 

Muuttuvien palkkioiden osuus oli 3,2 % koko konsernin henkilöstökuluista vuonna 2012. Osa-
kepalkkiojärjestelmissä mukana 95-111 työntekijä (sisältäen johtoryhmän jäsenet) riippuen 
ansaintakaudesta. Lisäksi rajoitettuja osakkeita koskevaan ohjelmaan kutsuttiin vuoden 2012 
aikana neljä työntekijää.  

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. 


