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Palkitsemistiedot 

1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 
 
a) Outotec Oyj 
b) 10,03 % 

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 
 
Yhtiön toimialana on itse tai tytäryhtiöidensä kautta harjoittaa kaivos-, rikastus- ja metallurgi-
sen teollisuuden, prosessiteollisuuden, metallien muokkaustekniikan, materiaalitekniikan, 
energiatekniikan ja ympäristönsuojelun menetelmien, koneiden, laitteiden, laitteistojen, vara-
osien ja tuotantolaitosten suunnittelua, valmistusta, rakentamista ja kauppaa, teknisen suun-
nittelun sekä prosessiteollisuuden, energiatekniikan ja ympäristönsuojelun projektipalvelujen 
sekä tutkimus- tuotekehityspalvelujen tuottamista ja myyntiä sekä teollista ja kaupallista toi-
mintaa ja liikkeenjohdon ja konsulttipalveluiden myyntiä, jotka perustuvat tai liittyvät näihin 
toiminta-aloihin taikka näillä aloilla hankittuun tietämykseen, sekä omistaa ja hallita kotimaisia 
ja ulkomaisia arvopapereita, ottaa ja antaa lainaa, antaa takauksia sekä pantata omaisuut-
taan. Toimialansa rajoissa yhtiö voi myös perustaa koti- ja ulkomaisia yhtiöitä ja yhtymiä. 

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. 
 
Ks. erillinen pdf-tiedosto. 

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. 
 
Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä liiketoiminta-alueista ja 
toiminnoista vastaavat johtajat. Laajuus toimitusjohtaja + 15 henkilöä vuonna 2013. 

Kannustinohjelma 2013-2015 

Outotec Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta Outotec-konsernin avainhenkilöiden osakepohjai-
sesta kannustinohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon 
tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöitä yhtiöön tarjoamalla heil-
le kilpailukykyinen, Outotecin osakkeiden pitkäaikaiseen omistukseen perustuva palkitsemis-
järjestelmä 

Ohjelma koostuu kolmesta ansaintakaudesta, jotka ovat kalenterivuodet 2013, 2014 ja 2015. 
Hallitus päättää vuosittain erikseen kannustinohjelman kunkin vuoden enimmäisosakemää-
rän, osallistujat, kullekin henkilölle annettavan palkkion enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja 
tavoitteet. 
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Osakepohjainen kannustinohjelma koskee noin 150 Outotecin henkilöä 1.1.2013 alkaneella 
vuoden 2013 ansaintakaudella. Johtoryhmän jäseniltä edellytetään osallistumista myös Outo-
tecin henkilöstön osakesäästöohjelmaan. 

Maksettava palkkio perustuu Outotecin osakekohtaiseen tulokseen, tilaushankintaan ja kes-
keisiä kilpailijoita parempaan liikevaihdon kasvuun liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen. 
Palkkio maksetaan vuonna 2014 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana, joka kattaa palk-
kiosta saajille aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa ansain-
takauden jälkeisen kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli henkilön työsuhde päättyy 
sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava kaikki tai osa palkkiona saamistaan osak-
keista yhtiölle vastikkeetta. Johtoryhmän jäseniä suositellaan pitämään nettovuosipalkkaansa 
vastaava määrä henkilöstön osakesäästöohjelmasta hankittuja ja/tai osakepohjaisesta kan-
nustinohjelmasta saatuja osakkeita. 

Kannustinohjelman maksimipalkkio ansaintakaudelta 2013 riippuu tavoitteiden saavuttami-
sesta ja on yhteensä enintään 210.000 Outotec Oyj:n osaketta sekä verot ja veronluonteiset 
maksut kattava käteissumma. Lopullinen kohdentaminen päätetään vuoden 2013 tammikuun 
loppuun mennessä. Hallitus päättää ansaintakausien 2014 ja 2015 maksimipalkkion vuosit-
tain erikseen. 

Outotec Management Oy 

Outotecin hallitus päätti uudesta Outotec-konsernin johtoryhmän jäsenten osakeomistusoh-
jelmasta 21.5.2010. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa johtoryhmän jäsenet yhtiöön 
kannustamalla heitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita ja tätä kautta kasvattamaan 
yhtiön omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. Kannustinjärjestelmän kautta johto sijoittaa henkilö-
kohtaisesti huomattavan määrän omia varojaan yhtiön osakkeisiin. Johtohenkilöt rahoittavat 
sijoituksensa osittain itse ja osittain yhtiön lainoituksen avulla. Johto kantaa aidon omistajaris-
kin järjestelmään tekemänsä sijoituksen osalta. 

Osakeomistusta varten johtoryhmän jäsenet perustivat osakeyhtiön, jonka koko osakekannan 
he omistavat.  Osana järjestelmää Outotecin hallitus päätti antaa perustettavalle yhtiölle enin-
tään 4.980.000 euron suuruisen korollisen lainan Outotecin osakkeiden hankinnan rahoittami-
seksi. 

Järjestelmä on voimassa kesäkuuhun 2013 saakka, jolloin se on tarkoitus purkaa myöhem-
min päätettävällä tavalla. Perustettavan yhtiön omistamien Outotecin osakkeiden luovuttamis-
ta on rajoitettu järjestelmän voimassaoloaikana. Johtoryhmän jäsenten omistus perustetta-
vassa yhtiössä pysyy voimassa järjestelmän purkamiseen saakka. 

Outotec Management Oy omistaa 203 434 Outotec Oyj:n osaketta (0,44 %). Outotecin toimi-
tusjohtaja omistaa 18,3 % (ja sitä vastaavan määrän osakkeita) ja johtoryhmän muut jäsenet 
yhdessä 81,7 % (ja sitä vastaavan määrän osakkeita) Outotec Management Oy:stä. 

5. a) Toimitusjohtajan nimi 
 
Pertti Korhonen 
 
b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä luontaisetuudet 
(auto, asunto, ym.) määräytymisperusteineen 
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Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta. Toimitusjohtajan vuosittainen peruspalkka 
sisältää seuraavat luontoisedut: työsuhdeauto, koti- ja matkapuhelin sekä kotitietokone. Pe-
ruspalkkansa lisäksi toimitusjohtajalla on oikeus vuosittaisesta peruspalkasta laskettuna kor-
keintaan 60 % vuosibonukseen. Hallitus päättää bonuksen tavoitteet vuosittain. 

Toimitusjohtaja osallistuu avainhenkilöstölle suunnattuun osakepalkkio-ohjelmaan sekä Outo-
tec-konsernin johtoryhmän jäsenten osakeomistusohjelmaan (Outotec Management Oy). 

Osakepalkkio-ohjelman ansaintakaudelta 2011 toimitusjohtajalle maksettu palkkio oli 630 153 
euroa (9 511 osaketta arvostettuna siirtopäivän (18.5.2012) keskikurssilla sekä käteismaksu, 
joka kattaa verot ja veroluonteiset maksut). 
 
 

Toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot 
2012  2011 

Palkat 538 014 511 180 

Etuudet 19 028 16 726 

Bonukset 300 537 229 641 

Osakeperusteiset etuudet 630 153 876 796 *) 

Yhteensä EUR 1 487 732 1 634 342 

Lisäksi toimitusjohtaja omistaa 18,3% Outotec Management Oy:stä, joka omistaa 203 
434 Outotec Oyj:n osaketta. 

*) osakkeet ja käteismaksu 

 
c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, sitouttamisbonukset, ym.) eri-
teltyinä 
d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin palkitseminen rahana, osakkeina 
tai muuna osakeperusteisena etuutena 
 
Ks. kohta 5b 
 
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. 
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 
 
 

 

 

http://outotec.com/fi/Sijoittajille/Hallinnointi/Palkitseminen/Outotec-Management-Oy/
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Johtoryhmälle vuonna 
2012 maksetut palkat 
ja palkkiot, euroa 

        Palkat  Etuudet  Bonukset Osakeperusteiset 
etuudet* 

Yhteensä 

Toimitusjohtaja 538.014 19.028 300.537 630.153 1.487.732  

Muu johtoryhmä**) 2.475.304  159.787 874.236 2.861.032 6.411.054 

*) sisältäen allokoidut osakkeet ja käteinen 
**) Muutokset johtoryhmän kokoonpanossa 2012: Minna Aila uudeksi jäseneksi 1.3.2012 al-
kaen. 
 
 
g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä tilikaudel-
la yhtiölle aiheutuneet kustannukset 
 
Sopimus päättyy ilman irtisanomista toimitusjohtajan jäädessä eläkkeelle, aikaisintaan 63 
vuotiaana. Toimitusjohtajan eläke-etuudet määräytyvät kulloinkin voimassa olevan eläkelain-
säädännön mukaisesti. 
 
h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irtisanomisen 
perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot. 
 
Yhtiö voi irtisanoa toimitusjohtajasopimuksen 12 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. 
Toimitusjohtajan irtisanoessa sopimuksen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Toimitusjohtajalla 
on oikeus saada kertasuorituksena maksettava 12 kuukauden peruspalkkaa vastaava erokor-
vaus mikäli yhtiö irtisanoo tai purkaa toimitusjohtajasopimuksen tai toimitusjohtaja irtisanoo tai 
purkaa toimitusjohtajasopimuksen yhtiöstä johtuvasta perustellusta syystä. Tämän kaltainen 
syy voi olla esimerkiksi toimitusjohtajan tehtävien siirto kolmannelle taholle. 

Erokorvausta ei kuitenkaan makseta jos toimitusjohtaja irtisanoo toimitusjohtajasopimuksen 
jostakin muusta syystä kuin edellä mainitusta yhtiöstä johtuvasta perustellusta syystä tai jos 
yhtiö irtisanoo tai purkaa toimitusjohtajan sellaisen olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi, 
joka on verrattavissa työsopimuslain 8 luvun 1 §:n mukaisiin perusteisiin tai toimitusjohtaja 
siirtyy yhteisestä sopimuksesta muihin tehtäviin Outotecissa. 

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 
 
Matti Alahuhta (puheenjohtaja), Timo Ritakallio (varapuheenjohtaja), Hannu Linnoinen, Eija 
Ailasmaa, Tapani Järvinen, Chaim (Poju) Zabludowicz, Anja Korhonen 
 
b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden mää-
räytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä). 
 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohta-
jalle 72.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 36.000 euroa sekä hallituksen varapuheen-
johtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 12.000 euroa, ja että kullekin halli-
tuksen jäsenelle maksetaan 600 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien 
kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.  
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Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön 
osakkeina siten, että viikon kuluessa yhtiökokouspäivästä hankitaan Outotec Oyj:n osakkeita 
pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28.800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tar-
kastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin 19.200 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14.400 eu-
rolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen 
tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2013. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko 
toimikauden. 
 
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. 
 

 
 

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2012, euroa  2012 2011 

Ailasmaa Eija 52.400 46.500 

Bergström Carl-Gustaf 96.400 71.000 

Järvinen Tapani 54.400 47.000 

Kaitue Karri 69.400 58.000 

Linnoinen Hannu 67.900 58.500 

Ritakallio Timo 52.900 36.468 

Soila Anssi (23.3.2012 saakka) 11.000 45.000 

Zabludowicz Chaim (Poju) (23.3.2012 alkaen) 39.600 
 

 
 
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. 

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

Outotecissa kannustinpalkkiot määräytyvät yhtiön taloudellisten tavoitteiden sekä työntekijöille 
tai osastoille asetettujen kehitystavoitteiden saavuttamisen perusteella. Henkilökohtaiset ta-
voitteet muodostavat pääsääntöisesti korkeintaan yhden kolmasosan kokonaispalkkiosta. 
Kannustinpalkkio on työntekijän asemasta riippuen enintään 10–60 prosenttia työntekijän 
vuosipalkasta. Kannustinpalkkiojärjestelmän piirissä on lähes koko Outotecin henkilöstö. Li-
säksi hallitus voi päättää hankekohtaisten palkkioiden myöntämisestä. 
 
O'Share 

Syyskuussa 2012 hallitus päätti tarjota osakesäästöohjelmaa yhtiön henkilöstölle maailman-
laajuisesti. Ohjelmaan kuuluu yhden kalenterivuoden pituinen 1.1.2013 alkava säästökausi, 
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jonka aikana ohjelmaan osallistuvat työntekijät säästävät bruttopalkastaan 2–5 % ostaakseen 
Outotecin osakkeita. Vuoden 2013 säästösumma on arviolta 3,7 miljoonaa euroa, joka vastaa 
noin 86 260 osaketta raportointikauden päätteen kurssitasolla. Osakkeet ostetaan kertyneillä 
säästöillä henkilöstölle markkinahintaan neljännesvuosittain, yhtiön tulosjulkistuksen jälkeen, 
alkaen huhtikuusta 2013. Yhtiö antaa yhden ilmaisosakkeen kutakin osallistujan ostamaa 
osaketta kohtaan kolmen vuoden omistusjakson jälkeen. Palkkiona maksettavien ilmaisosak-
keiden edellytyksenä on osakeomistus ja työssäolo omistusjakson ajan eli toukokuuhun 2016 
saakka. Palkkiona maksettavat ilmaisosakkeet ovat verotettavaa palkkatuloa useimmissa jär-
jestelyyn osallistuvissa maissa, jonka vuoksi osa palkkiosta maksetaan Outotecin osakkeina 
ja osa rahana. Rahaosuus kattaa verot ja veroluonteiset maksut. 
 
 

 

Henkilöstön osakesäästöohjelman perustiedot     

  Säästökausi 2013  

Myöntämispäivät 14.12.2012 

Järjestelyn luonne Osakkeita ja käteistä 

Kohderyhmä Henkilöstö 

Ansaintajakso alkaa 1.1.2013 

Ansaintajakso päättyy 31.12.2013 

Ansaintakriteerit Osakeomistusvelvoite. Työssäolovelvoite 

Osakkeiden vapautuminen, pvm 15.5.2016 

Enimmäisvoimassaoloaika, vuotta 3,4 

Jäljellä oleva juoksuaika, vuotta 3,4 

Henkilöitä 31.12.2012 1 513 

 

Tilikauden tapahtumat 

  Säästökausi 2013 

Bruttomäärät 1.1.2012       

Kauden alussa ulkona olleet 0 

Tilikauden muutokset       

Kaudella myönnetyt 86 260 

Kaudella menetetyt 0 

Kaudella toteutuneet 0 

Kaudella rauenneet 0 

Bruttomäärät 31.12.2012       

Kauden lopussa ulkona olevat 86 260 

Kauden lopussa toteutettavissa olevat 86 260 
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8. a) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjoh-
tajan ja jäsenten nimet 
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 hallintoneuvostoa. 

 


