
 

 

 

  
 

   
9.5.2012 Liitemuistio 1 

  
 

 

    

Valtioneuvoston kanslia PL 23, 00023 Valtioneuvosto Puhelin (09) 16001 www.valtionomistus.fi 

Omistajaohjausosasto Fabianinkatu 31 D, Helsinki Faksi (09) 1602 3020 

 

 

Palkitsemistiedot 

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

b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 39,7 % 

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 
 
Yhtiön toimialana on metalliteollisuuden ja muun siihen liittyvän liiketoiminnan harjoittaminen, 
metalliin perustuvien komponenttien, järjestelmien ja kokonaistoimitusten valmistus erityisesti 
rakentamiseen ja konepajateollisuudelle, metallituotteiden, metallien ja niiden jatkojalosteiden 
sekä niitä korvaavien ja täydentävien tuotteiden valmistus ja kauppa. Yhtiö voi harjoittaa myös 
edellä mainittuihin toimintoihin liittyvää huolinta-, lastaus-, laivanselvitys- ja varustamotoimin-
taa ja muuta edellä mainittuihin toimialoihin liittyvää liiketoimintaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita 
kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa joko itse 
tai tytär- tai osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten välityksellä. 

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 on Rautaruukin vuosikertomuksessa alkaen sivulta 39 

http://www.ruukki.fi/Sijoittajat/Uusimmat-raportit-ja-
esitykset/~/media/Files/Investors/Annual%20reports/2011/Rautaruukki-vuosikertomus-
2011.ashx 

Emoyhtiön tilinpäätös alkaen sivulta 103. 

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. 

Rautaruukin johdon palkkiot muodostuvat kuukausipalkasta, luontaiseduista, lyhyen aikavälin 
tulospalkkiokannustimesta sekä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä. Tavoitteena on kil-
pailukykyinen palkitseminen avainresurssien sitouttamiseksi ja saamiseksi. 

Päätöksenteko 

Hallitus päättää palkitsemisperiaatteista sekä toimitusjohtajan palkitsemisesta. Hallituksen 
palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta vastaa johdon palkitsemisen suunnittelusta sekä johto-
ryhmän palkitsemisesta. Palkkioita määriteltäessä otetaan huomioon yrityksen taloudellinen 

http://www.ruukki.fi/Sijoittajat/Uusimmat-raportit-ja-esitykset/~/media/Files/Investors/Annual%20reports/2011/Rautaruukki-vuosikertomus-2011.ashx
http://www.ruukki.fi/Sijoittajat/Uusimmat-raportit-ja-esitykset/~/media/Files/Investors/Annual%20reports/2011/Rautaruukki-vuosikertomus-2011.ashx
http://www.ruukki.fi/Sijoittajat/Uusimmat-raportit-ja-esitykset/~/media/Files/Investors/Annual%20reports/2011/Rautaruukki-vuosikertomus-2011.ashx
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tulos sekä vertailutiedot palkitsemisesta vastaavissa yrityksissä ja tehtävissä. Yhtiökokous 
päättää hallituksen jäsenten palkkioista. 

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmät 

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkkiot koostuvat kiinteästä kuukausipalkasta, luon-
taiseduista (auto-, matkapuhelin-, ja joissakin tapauksissa asuntoetu) vuosittaisesta tulos-
palkkiosta ja pitkävaikutteisista kannustinjärjestelmistä kuten eläke-etuuksista ja osakepohjai-
sesta kannustinjärjestelmästä. 

Tulospalkkiot - lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät 

Yhtiön lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä, tulospalkkiojärjestelmä, tukee konsernin strate-
gisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Hallitus päättää vuosittain tulospalkkiojär-
jestelmän käyttöönotosta sekä sen ehdoista ja palkitsemiskriteereistä palkitsemis- ja henkilös-
tövaliokunnan esityksen pohjalta. 

Johdolle maksettavien tulospalkkioiden määrä riippuu ohjelmalle asetettujen taloudellisten ta-
voitteiden, joko konsernin ja/tai divisioonien taloudellisen tuloksen, sekä ryhmä- ja henkilökoh-
taisten tavoitteiden saavuttamisesta. Vuosipalkkion enimmäistaso on toimitusjohtajalla 50 
prosenttia ja muulla johdolla 40 prosenttia veronalaisesta vuosiansiosta ennen tulospalkkiota. 
Tulospalkkion maksaminen perustuu arviointiin asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Hal-
lituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta tekee toimitusjohtajan suorituksen arvioinnin, 
jonka hallitus vahvistaa. Muun johdon osalta suora esimies tekee arvioinnin, jonka tämän 
esimies vahvistaa. 

Osakepalkkiot − pitkävaikutteiset kannustinjärjestelmät 

Hallitus päättää osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä. Ohjelmiin liittyvistä omien osakkei-
den hankinta- ja luovutusvaltuuksista päättää yhtiökokous. Osakepalkkiojärjestelmien tavoit-
teena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi sekä 
sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön. 

Rautaruukissa on ollut johdon ja avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmiä pitkäaikaisina 
suoritusperusteisina kannustinjärjestelminä vuodesta 2000. 

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2011–2013 

Hallitus päätti joulukuussa 2010 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän käyttöönotosta. 
Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon 
nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön 
osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu 
noin 100 henkilöä. 

Järjestelmässä on kolme yhden vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2011, 
2012 ja 2013. Lisäksi järjestelmässä on kolmen vuoden ansaintajakso 1.1.2011–31.12.2013. 
Yhtiön hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin 
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jakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2011 perustuu Rautaruukki-
konsernin liikevaihdon kasvuun ja sijoitetun pääoman tuottoon (ROCE) ja ansaintajaksolta 
2011–2013 Rautaruukki-konsernin strategisiin tavoitteisiin. Mahdolliset palkkiot maksetaan 
ansaintajaksoa seuraavan vuoden aikana. Kolmen vuoden ansaintajaksolta 2011–2013 mah-
dollinen palkkio maksetaan vuonna 2014. Palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja 
osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluontei-
set kulut. Järjestelmästä maksettavan palkkion arvo kolmen vuoden aikana on korkeintaan 
avainhenkilön kolmen vuoden bruttopalkka. 

Osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kolmen vuoden kuluttua an-
saintajakson päättymisestä. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy 
sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastik-
keetta. Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava osakkeita myös sitouttamisjakson jäl-
keen, kunnes hänen osakeomistuksensa yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. 
Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu. 

Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot ansaintajaksoilta 2011 ja 2011–2013 vastaavat 
yhteensä enintään noin 1 200 000 Rautaruukki Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana 
maksettavan osuuden. 

Osakepalkkiojärjestelmään kuuluvat henkilöt eivät ole mukana henkilöstölle suunnatussa 
konsernin voittopalkkiojärjestelmässä. 

Optio-ohjelmat 

Rautaruukilla ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia. 

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

Säännöllinen rahapalkka ja luontaisedut Suorituspalkkiot 

652 810 eur 50 000 eur 

Toimitusjohtajan luontaisedut sisältävät auto-, asunto- ja puhelinedun. 
 
c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, sitouttamisbonukset, ym.) eri-
teltyinä 
 
Toimitusjohtajan lisäeläkekustannukset olivat 475 548 euroa vuonna 2011 
 
d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin palkitseminen rahana, osakkeina 
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tai muuna osakeperusteisena etuutena 
 
Osakepalkkiot 0 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 
 
 

Säännöllinen rahapalkka ja luontaisedut Suorituspalkkiot 

1 376 268 eur 153 000 eur 

 
g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä tilikaudel-
la yhtiölle aiheutuneet kustannukset 
 
Yhtiön suomalaiset johtajat kuuluvat työntekijäin eläkelain TyEL:n piiriin, joka tarjoaa palve-
lusaikaan ja työansioihin perustuvan eläketurvan laissa säädetyllä tavalla. Suomen työeläke-
järjestelmässä ansioiksi luetaan peruspalkka luontaisetuineen sekä tulospalkkiot, mutta ei 
osakepalkkiojärjestelmästä saatuja tuloja. Eläkeikä on 63–68 vuotta henkilön oman valinnan 
mukaan. 

Toimitusjohtajalla on oikeus etuusperusteiseen lisäeläkkeeseen, jonka taso on 60 prosenttia 
laskettuna kolmen viimeisen vuoden palkan keskiarvosta. Rautaruukin Eläkesäätiön A-
osaston alennetun eläkeiän valinneilla on kaikilla 60 vuoden eläkeikä. Tähän ryhmään kuuluu 
yksi johtoryhmän jäsen. Eläkesäätiön lisäeläkkeen määrä riippuu ansaintavuosista ja on 
yleensä välillä 30-60 prosenttia eläkepalkasta. Hallituksen palkitsemisvaliokunta (nyk. palkit-
semis- ja henkilöstövaliokunta) on linjannut, ettei uusia etuusperusteisia lisäeläkejärjestelyjä 
tehdä. 

Kahdella johtoryhmän jäsenellä on maksuperusteinen lisäeläkejärjestely. Maksuperusteinen 
lisäeläkejärjestelmä ei takaa eläkkeen tasoa, vaan tulevan eläkkeen määrä riippuu maksetuis-
ta eläkevakuutusmaksuista sekä sijoitusten tuotoista. Hallitus päättää vuosittain lisäeläkeva-
kuutusmaksun suuruuden prosentteina vuosipalkasta. 

Toimitusjohtajan lisäeläkekustannukset olivat 475 548 euroa vuonna 2011. 
 
h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irtisanomisen 
perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot. 
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Toimitusjohtajalla on sovittu erokorvaus: yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan toimisopimuksen 
on toimitusjohtajalla oikeus 24 kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen kokonaiskor-
vauksena. 
 

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 
 
Kim Gran (puheenjohtaja), Hannu Ryöppönen (varapuheenjohtaja), Pertti Korhonen, Liisa 
Leino, Matti Lievonen, Saila Miettinen-Lähde, Jaana Tuominen 
 
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 
 
Hallituksen palkkiot ja etuudet 

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista toimikaudeksi ker-
rallaan. 

Hallituksen jäsenten palkkiot 2012 

Vuoden 2012 yhtiökokous vahvisti hallitukselle seuraavat palkkiot: 

Puheenjohtaja 72 000 euroa/vuosi 
Varapuheenjohtaja 44 000 euroa/vuosi 
Jäsenet 34 000 euroa/vuosi. 

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 600 euron kokouspalkkio hallituksen ja hallituksen va-
liokuntien kokouksista. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan markkinoilta 
hankittavina Rautaruukki Oyj:n osakkeina, jotka hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun 
osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2012 on julkistettu. 
 
Yhtiökokouksen päätöksen mukaan vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan markkinoilta 
hankittavina Rautaruukki Oyj:n osakkeina, jotka tulee päätöksen mukaan hankkia kahden vii-
kon kuluessa siitä kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2012 on julkistettu. 
 
 

Hallitukselle maksetut palkkiot 2011 

Puheenjohtaja 81 000 eur 

Varapuheenjohtaja 52 400 eur 

Muut hallituksen jäsenet 211 400 eur 

Yhteensä 344 800 eur 
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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. 
 
Lähes koko konsernin henkilöstö kuuluu tulokseen perustuvan voittopalkkiojärjestelmän pii-
riin. Vuodelta 2011 ei kirjattu voittopalkkioihin liittyviä kuluja (2010: ei kuluja). 

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. 

 


