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Tiedot: 
 

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 
b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 8,58 % 
 

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: 

 

Yhtiön toimialana on harjoittaa malmien etsintää, hyödyntämistä, kaivamista ja muuta kai-

vostoimintaa sekä kaivosoikeuksien ostoa ja myyntiä. Yhtiö voi myös osallistua konsernin 

hallintaan, rahoittamiseen ja ostoihin sekä muihin samankaltaisiin yhteisiin toimintoihin, ja 

yhtiö voi omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja 

muuta sijoitustoimintaa. Yhtiö toimii joko suoraan tai tytäryhtiöiden välityksellä. 

 
3. 31.12.2011 päättyneen (tai viimeksi päättyneen) tilikauden tuloslaskelma ja tase. 

Konserneista toimitetaan emoyhtiön tuloslaskelma ja tase. Jos yhtiö on laatinut tu-
loslaskelmasta erillisen yhteenvedon, myös se liitetään aineistoon.  
 
http://www.talvivaara.com/files/talvivaara/AR%202011%20%2B%20parts/Talvivaar
a_Vuosikertomus_2011_Tilinpaatos.pdf 
 
Konsernin tuloslaskelma (pdf-sivu 15, sivunumero 73) 
Konsernin tase (pdf-sivu 14, sivunumero 72) 
 
Emoyhtiön tuloslaskelma (pdf-sivu 51, sivunumero 109) 
Emoyhtiön tase (pdf-sivu 50, sivunumero 108) 

 
4. Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle – jonka laajuus on ilmoitettava – suun-

natun palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, kuten palkko-
jen ja palkkioiden jakautuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan, sekä keskeiset 
tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvien osien määräytymisestä, osake- ja osake-
perusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä lisäeläkejärjestelmistä: 

 
Yhtiön laajennettuun johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi 9 henkilöä. 
 
Periaatteet: 
http://www.talvivaara.com/files/talvivaara/AR%202011%20%2B%20parts/Talvivaar
a_Johdon_Palkitseminen_AR_2011.pdf 

 
5. a) Toimitusjohtajan nimi: Harri Natunen (26.4.2012 alkaen). Pekka Perä 

(26.4.2012 asti) 

http://www.talvivaara.com/files/talvivaara/AR%202011%20%2B%20parts/Talvivaara_Vuosikertomus_2011_Tilinpaatos.pdf
http://www.talvivaara.com/files/talvivaara/AR%202011%20%2B%20parts/Talvivaara_Vuosikertomus_2011_Tilinpaatos.pdf
http://www.talvivaara.com/files/talvivaara/AR%202011%20%2B%20parts/Talvivaara_Johdon_Palkitseminen_AR_2011.pdf
http://www.talvivaara.com/files/talvivaara/AR%202011%20%2B%20parts/Talvivaara_Johdon_Palkitseminen_AR_2011.pdf
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b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä luon-
taisetuudet (auto, asunto, ym.) määräytymisperusteineen 
 
Toimitusjohtajalle (Pekka Perä) maksettiin tilikauden aikana palkkaa, bonuksia ja 
muita kannustimia yhteensä noin 286 000 euroa. Tilikaudelta ei maksettu tulos-
palkkiota, koska bonusten perusteeksi asetettu nikkelituotannon minimitaso ei täyt-
tynyt. Tarkempaa jaottelua palkitsemisesta ei ole saatavilla.  
 
Määräytymisperusteet:  
 
http://www.talvivaara.com/files/talvivaara/AR%202011%20%2B%20parts/Talvivaar
a_Johdon_Palkitseminen_AR_2011.pdf 
 
c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, sitouttamisbonuk-
set, ym.) eriteltyinä 
 
Tietoja ei ole saatavilla. 
 
d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin palkitseminen raha-
na, osakkeina tai muuna osakeperusteisena etuutena 
 
Tietoja ei ole saatavilla. 
 
e) Valtion kokonaan omistamien yhtiöiden tulee julkistaa myös tiedot siitä, millä ta-
voin jo päättyneet palkitsemisohjelmat ovat toteutuneet, kun hallitus on tehnyt niitä 
koskevat päätökset. Euromääräiset palkkiot julkistetaan tältäkin osin edelleen 
maksuperusteisesti palkkion maksua seuraavana keväänä raportoinnin yhteydes-
sä. 
 
Ei kokonaan valtion omistama yhtiö. 
 
f) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat koko-
naissummana ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat 
osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet eriteltyinä 
 
Laajennetulle johtoryhmälle (sisältäen toimitusjohtajan) maksettiin palkkaa ja muita 
lyhytaikaisia työsuhde-etuuksia yhteensä noin 1 394 000 euroa ja osakepohjaisia 
palkkioita noin 487 000 euroa. Pois lukien toimitusjohtajan, laajennetulle johtoryh-
mälle maksettiin palkkaa ja muita lyhytaikaisia työsuhde-etuuksia yhteensä noin 
1 108 000 euroa. Osakepohjaisten palkkioiden määrää pois lukien toimitusjohtaja 
ei ole saatavilla.  
 
 

http://www.talvivaara.com/files/talvivaara/AR%202011%20%2B%20parts/Talvivaara_Johdon_Palkitseminen_AR_2011.pdf
http://www.talvivaara.com/files/talvivaara/AR%202011%20%2B%20parts/Talvivaara_Johdon_Palkitseminen_AR_2011.pdf
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g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkees-
tä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset 
 
Pekka Perällä ei lisäeläkettä. Perän eläkeikä ja –edut määräytyvät lakisääteisen 
työeläketurvan perusteella. Harri Natusen eläkeikää ja eläkkeen määräytymispe-
rusteita ei ole julkistettu. 
 
h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia ir-
tisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot. 
 
Pekka Perän osalta: 
 
Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimukset kuuden kuukauden irtisanomisaikaa 
noudattaen. Mikäli sopimus päättyy yhtiön aloitteesta muusta syystä kuin 
johtajasopimuksen olennaisen rikkomisen tai törkeän menettelyvirheen vuoksi, 
toimitusjohtaja on lisäksi oikeutettu saamaan kuuden kuukauden palkkaa ja kysei-
seltä ajalta maksettavia luontoisetuja vastaavan korvauksen. Täten sopimuksen 
päättämistilanteessa toimitusjohtaja voi saada enintään kahdentoista kuukauden 
palkkaa vastaavan korvauksen. 
 
Harri Natusen osalta tietoja ei ole julkistettu. 
 

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 
 

Pekka Perä (päätoiminen puheenjohtaja), D. Graham Titcombe (varapuheenjohta-
ja), Edward Haslam, Eileen Carr, Tapani Järvinen, Stuart Murray, Michael Rawlin-
son, Kirsi Sormunen 

 
b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkki-
oiden määräytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä) sekä tilikauden aikana 
maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät 
 
Yhtiökokous vahvisti palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen 
jäsenten palkkiot vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimi-
kaudelle seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja: EUR 120.000/vuosi; hallituksen 
varapuheenjohtaja: EUR 69.000/vuosi; hallituksen valiokuntien ja komiteoiden pu-
heenjohtajat: EUR 69.000/vuosi; ei-työsuhteinen hallituksen jäsen: EUR 
48.000/vuosi. Hallituksen päättäessä valita päätoimisen hallituksen puheenjohta-
jan, hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle maksettavat palkka ja palkkiot vuo-
den 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle vahvistettiin ole-
van yhteensä 280.000 euroa/vuosi. 
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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 selostet-
tava tästä tehtävästä tilikaudelta maksetut palkat ja palkkiot sekä muut taloudelli-
set etuudet eriteltyinä. 
 
Pekka Perä (hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja 26.4. asti ja päätoiminen puheen-
johtaja 26.4. alkaen) ja Saila Miettinen-Lähde (hallituksen jäsen ja CFO). Katso 
kohdat 5b, 5f ja 6b 
 

7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalk-
kioista, henkilöstörahastosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista. 

 
Talvivaara pyrkii sitouttamaan työntekijöitään palkitsemalla heitä hyvistä työtulok-
sista. Säännöllisen työajan palkkaa on täydennetty Talvivaarassa lyhyen ja pitkän 
tähtäimen kannustinjärjestelmillä, kuten nikkelin tuotantomääriin sidotuilla tulos-
palkkioilla ja työsuhdeoptioilla. Optiojärjestelmässä ovat mukana kaikki vakituiset 
työntekijät. Vuonna 2011 Talvivaara perusti uuden henkilöstörahaston, josta pyri-
tään rahaston toiminnan kehittyessä vakiinnuttamaan henkilöstön pitkän tähtäimen 
kannustinjärjestelmä. 
 
Katso: 
http://www.talvivaara.com/files/talvivaara/AR%202011%20%2B%20parts/Talvivaar
a_Johdon_Palkitseminen_AR_2011.pdf 
 

http://www.talvivaara.com/files/talvivaara/AR%202011%20%2B%20parts/Talvivaara_Johdon_Palkitseminen_AR_2011.pdf
http://www.talvivaara.com/files/talvivaara/AR%202011%20%2B%20parts/Talvivaara_Johdon_Palkitseminen_AR_2011.pdf
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8. a) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, va-
rapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 

 

Ei ole. 
 
b) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, va-
rapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden määräytymisperusteet sekä tilikauden 
aikana maksettujen palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät. 

 

                 Ei ole. 
 


