
 

 

 

HELSINGIN HOVIOIKEUS    Tiedote 28.3.2019  
 

Salmisaarenranta 7 I  

PL 132, 00181 Helsinki  

puh. 029 56 40500  

helsinki.ho@oikeus.fi  

 

 

 

Hovioikeuden tuomio Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:hin liittyvässä 

arvopaperimarkkinarikosasiassa (R 17/1980) 

 

Helsingin hovioikeus on tänään antanut tuomion Talvivaaran 

Kaivososakeyhtiö Oyj:n (nyk. Ahtium Oyj:n konkurssipesä) 

johtotehtävissä toimineita henkilöitä koskevassa rikosasiassa, jossa oli 

kysymys arvopaperimarkkinoita koskevista tiedottamisrikoksista sekä 

sisäpiirintiedon väärinkäytöstä. 

 

Käräjäoikeus oli katsonut yhtiön hallituksen jäsenenä ja osan aikaa 

toimitusjohtajana toimineen Pekka Perän syyllistyneen kolmeen 

arvopaperimarkkinoita koskevaan tiedottamisrikokseen, joista yhteen 

hänen oli katsottu syyllistyneen yhdessä yhtiön hallituksen jäsenenä sekä 

talous- ja rahoitusjohtajana toimineen Saila Miettinen-Lähteen kanssa ja 

yhteen yhtiön toimitusjohtajana noin puolen vuoden ajan toimineen 

Harri Natusen kanssa. Lisäksi käräjäoikeus oli katsonut aluksi 

tuotantojohtajana ja myöhemmin ja strategisten hankkeiden johtajana 

toimineen Lassi Lammassaaren syyllistyneen viiteen sisäpiirintiedon 

väärinkäyttöön. Osa syytteistä oli hylätty. 

 

Käräjäoikeus oli tuominnut Perän 8 kuukauden ehdolliseen 

vankeusrangaistukseen ja oheissakkoon sekä Miettinen-Lähteen ja 

Natusen sakkorangaistuksiin. Lammassaari oli tuomittu 6 kuukauden 

ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja oheissakkoon. Yhtiö oli tuomittu 

yhteisösakkoon. 

 

Syyttäjä ja kaikki vastaajat valittivat käräjäoikeuden tuomiosta 

hovioikeuteen. 

 

Hovioikeus muutti käräjäoikeuden tuomiota siten, että Miettinen-

Lähdettä ja Natusta koskevat syytteet hylättiin kaikilta osin ja Perän 

katsottiin syyllistyneen vain yhteen arvopaperimarkkinoita koskevaan 

tiedottamisrikokseen. Hovioikeus katsoi, että Perä oli yhtiön hallituksen 

jäsenenä ja toimitusjohtajana kesällä 2013 aiheettomasti viivytellyt 

yhtiön nikkelin vuosituotantoennustetta koskeneen pörssitiedotteen 

antamisessa.  



 

Hovioikeus muutti käräjäoikeuden tuomiota myös Lammassaaren osalta 

siten, että hänen katsottiin syyllistyneen sisäpiirintiedon väärinkäyttöön 

vain kahdessa syytekohdassa. Hovioikeus katsoi, että Lammassaari oli 

luovuttaessaan yhtiön osakkeita hankkinut itselleen taloudellista hyötyä 

käyttämällä hyväkseen yhtiön tuotantoon liittyviä sisäpiirintietoja. 

 

Hovioikeus tuomitsi Perän ja Lammassaaren sakkorangaistuksiin sekä 

alensi yhtiölle tuomittua yhteisösakkoa. 

 

Hovioikeuden ratkaisusta äänestettiin. Vähemmistöön jäänyt 

hovioikeuden jäsen olisi edellä mainitut teot mukaan lukien tuominnut 

Perän kuudesta, Miettinen-Lähteen kahdesta ja Natusen yhdestä 

arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta sekä 

Lammassaaren kuudesta sisäpiirintiedon väärinkäytöstä. 

 

Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenneuvokset Tapio Vanamo ja Marja-

Leena Honkanen sekä asessori Kristian Sjöblom. Valmistelijana on 

toiminut hovioikeuden esittelijä Emma Hakala. Asiaa koskeviin 

tiedusteluihin vastaa asessori Kristian Sjöblom (puh. 029 56 40663, 

sähköposti kristian.sjoblom@oikeus.fi) tai hovioikeuden esittelijä Emma 

Hakala (puh. 029 56 40579, sähköposti emma.hakala@oikeus.fi). 

 

Tuomio asiassa (R 17/1980) on tilattavissa hovioikeuden kirjaamosta 

(puh. 029 56 40789, sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi). 

 

Julkaisuvapaa klo 10.00. 
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