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Palkitsemistiedot 

1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 
 
a) Outotec Oyj 
b) 5,51 % 

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. 31.12.2011 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. 
 
Tilinpäätösaineisto löytyy Outotecin Tilinpäätös 2011 aineistosta 

http://www.outotec.com/41630.epibrw 
 
Emoyhtiön tilinpäätös alkaen sivulta 59. 

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. 
 
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. 
 
Johtoryhmän osakeomistusohjelma 

http://www.outotec.com/41630.epibrw
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Outotecin hallitus päätti 21.5.2010 uudesta johtoryhmän jäsenten osakeomistusohjelmasta. 
Osakeomistusta varten johtoryhmän jäsenet perustavat osakeyhtiön Outotec Management 
Oy, jonka koko osakekannan he omistavat. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa johtoryh-
män jäsenet Outoteciin kannustamalla heitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita ja 
tätä kautta kasvattamaan yhtiön omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. Johto sijoittaa henkilökoh-
taisesti huomattavan määrän omia varojaan yhtiön osakkeisiin ja osittain yhtiön lainoituksen 
avulla. 
 
Osakeperusteiset maksut 
 

 

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

 Palkat Etuudet Bonukset 

Toimitusjohtaja 511 180 eur 16 726 eur 229 641 eur 
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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 
 
 

 Osakeperusteiset etuudet 

Toimitusjohtaja 876 796 eur 

 
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 
 
 

 Palkat Etuudet Bonukset 

Muu johtoryhmä 2 278 917 eur 120 941 eur 584 676 eur 

 

 Osakeperusteiset etuudet 

Muu johtoryhmä 3 873 524 eur 

 
g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä tilikaudel-
la yhtiölle aiheutuneet kustannukset 
 
Ylimmälle johdolle ei ole erityisiä eläkejärjestelyjä, vaan eläkeiät määräytyvät normaalin lain-
säädännön puitteissa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. 
 
h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irtisanomisen 
perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot. 
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Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta toimitusjohtajan puolelta ja 12 kuukautta yhti-
ön puolelta. Irtisanomiskorvaus on 12 kuukauden palkka. 

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 
 
Carl-Gustaf Bergström (puheenjohtaja), Karri Kaitue (varapuheenjohtaja), Eija Ailasmaa, Ta-
pani Järvinen, Hannu Linnoinen, Timo Ritakallio, Chaim (Poju) Zabludowicz 
 
b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden mää-
räytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä) sekä tilikauden aikana maksettujen palkko-
jen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät 
 
Outotecin osakkeenomistajat päättävät hallituksen jäsenten palkkioista yhtiökokouksessa 
osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiökokous 22.3.2011 vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seu-
raavasti: puheenjohtajalle 5 000 euroa/kk, muille jäsenille 3 000 euroa/kk sekä varapuheen-
johtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 1 000 euroa/kk, ja kullekin 
hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa hallituksen ja valio-
kuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset. 
 

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot, eur 2011 

Ailasmaa Eija 46 500 

Bergström Carl-Gustav 71 000 

Järvinen Tapani 47 000 

Kaitue Karri 58 000 

Linnoinen Hannu 58 500 

Ritakallio Timo (hallituksen jäsen 22.3.2011 
alkaen) 

36 468 

Soila Anssi 45 000 

 
c) 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. 
 
Henkilöstölle on tulospalkkiojärjestelmä (vähintään 6 kuukautta tilikaudella töissä olleet henki-
löt kuuluvat järjestelmän piiriin). 
 

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. 
Ei hallintoneuvostoa. 


