
1

Fiskars Oyj abp  9.2.2011

selvitys hallintO-  
ja Ohjaus- 
järjestelmästä  
vuOdelta 2010

Fiskars Oyj abp noudattaa yhtiöjärjestyk-
sen, suomen osakeyhtiölain sekä nasdaQ 
OmX helsinki Oy:ssä listattuja yhtiöitä 
koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Fiskars 
soveltaa myös ilman poikkeuksia arvo-
paperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää 
suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, 
joka tuli voimaan 1.10.2010 ja on saatavilla 
osoitteessa www.cgfinland.fi. tämä selvitys 
on julkaistu 9.2.2011 hallituksen toiminta-
kertomuksesta erillisenä raporttina yhtiön 
internet-sivuilla www.fiskarsgroup.fi.

Fiskars Oyj abp:n ylintä päätösvaltaa 
käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiö-
kokouksessa. Fiskarsin hallitus huolehtii 
yhtiön hallinnosta ja toiminnan asian-
mukaisesta järjestämisestä. toimitusjohtaja 
hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa halli-
tuksen antamien ohjeiden ja määräysten 
mukaisesti.

yhtiökOkOus
varsinainen yhtiökokous pidetään 
vuosittain viimeistään kesäkuussa joko 
raase porissa tai helsingissä. yhtiökokous 
päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjes-
tyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten 
tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingon-
jaosta, vastuuvapauden myöntämisestä 
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 
sekä hallituksen ja tilintarkastajien valin-
nasta ja heille maksettavista palkkioista. 

yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 
mukaan julkaistava yhtiön internetsivuilla 
sekä muulla hallituksen mahdollisesti  
päättämällä tavalla.

varsinainen  
yhtiökOkOus 2010
Fiskarsin varsinainen yhtiökokous pidettiin 
16.3.2010. yhtiökokouksessa vahvistettiin 
vuoden 2009 tilinpäätös, myönnettiin vastuu-
vapaus hallituksen jäsenille ja toimitus-
johtajille sekä päätettiin osingonmaksusta. 
kokouksessa päätettiin hallituksen palkkiois-
ta ja valittiin hallituksen jäsenet vuoden 2011 
varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. lisäksi 
valittiin tilintarkastaja ja päätettiin tilintarkas-
tajan palkkiosta. yhtiökokous valtuutti halli-
tuksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita  
ja päättämään omien osakkeiden luovutta-
misesta erikseen määritellyin ehdoin. 

seuraavat jäsenet: ralf böer, ilona ervasti-
vaintola, Gustaf Gripenberg, karl Groten-
felt, karsten slotte ja jukka suominen. 

varsinainen yhtiökokous valitsi 
16.3.2010 hallitukseen yhdeksän jäsentä:
• hallituksen puheenjohtajana toimii 

kaj-Gustaf bergh (de, Otk, synt. 1955; 
toimitusjohtaja, Föreningen konst-
samfundet r.f.)

• varapuheenjohtaja alexander ehrnrooth 
(ktm, mba, synt. 1974; toimitusjohtaja, 
virala Oy ab) 

• varapuheenjohtaja paul ehrnrooth 
(ktm, synt.1965; toimitusjohtaja,  
turret Oy ab)

• ralf böer (Otk, synt. 1948; toimitus-
johtaja, Foley & lardner llp)

• louise Fromond (Otk, synt. 1979)
• Gustaf Gripenberg (tt, synt.1952;  

professori, aalto-yliopisto)
• ingrid jonasson blank (ktm,  

synt. 1962)
• karsten slotte (de, synt. 1953;  

konsernijohtaja, Oy karl Fazer ab) 
• jukka suominen (di, synt. 1947)
kukaan hallituksen jäsenistä ei ole yhtiön 
palveluksessa. hallituksen jäsenten 
henkilö tiedot on esitetty sivuilla 7–8.

hallitus kokoontui vuoden 2010 aikana 
9 kertaa. jäsenten keskimääräinen  
osallistuminen hallituksen kokouksiin  
oli 97,5 %. 

kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä 
riippumattomia. hallituksen jäsenistä  
kaj-Gustaf bergh, ralf böer, Gustaf  
Gripenberg, ingrid jonasson blank,  
karsten slotte ja jukka suominen ovat 
myös riippumattomia osakkeenomistajis-
ta. alexander ehrnrooth, paul ehrnrooth  
ja louise Fromond ovat riippuvaisia  
osakkeenomistajista.

hallituksen valiOkunnat
hallitus on nimittänyt vuonna 2010 kolme 
valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan (audit 
Committee), palkitsemisvaliokunnan 
(Compensation Committee) ja nimitys-
valiokunnan (nomination Committee). 

1. tarkastusvaliokunnan tehtävänä on 
seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia, 
valvoa taloudellista raportointiprosessia, 
seurata yhtiön sisäisen valvonnan, 

hallitus
yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen 
kuuluu vähintään 5 ja enintään 9 jäsentä. 
hallituksen jäsenten toimikausi kestää  
valintaa seuraavan varsinaisen yhtiö-
kokouksen päättymiseen saakka. hallitus 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

Hallituksen tehtävät ja työjärjestys
Fiskarsin hallituksen tehtävänä on yhtiön 
johtaminen lainsäädännön, viranomais-
määräysten, yhtiöjärjestyksen ja yhtiö-
kokouksen tekemien päätösten mukaisesti. 

hallituksen hyväksymän työjärjestyksen 
mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta 
ja toiminnan asianmukaisesta järjestämi-
sestä sekä vahvistaa yhtiön liiketoiminta-
strategian ja budjetin. lisäksi hallitus 
valvoo yhtiön vakavaraisuutta, kannat-
tavuutta ja maksuvalmiutta sekä yhtiön 
johtoa. hallitus hyväksyy yhtiön riskien-
hallinnan periaatteet, vastaa tilinpäätöksen 
valmistelusta, vahvistaa rahoituspolitiikan 
sekä päättää yhtiön toimialan puitteissa 
toimista, jotka yhtiön toiminnan laajuus ja 
laatu huomioon ottaen ovat epätavallisia 
tai laajakantoisia, elleivät ne kuulu yhtiö-
kokouksen toimivaltaan. 

hallitus nimittää toimitusjohtajan ja 
hyväksyy tämän johtajasopimuksen ehdot 
ja muun palkitsemisen. hallitus nimittää 
yhtiön johtoryhmän jäsenet, muun johta-
jiston ja sisäisen tarkastuksen päällikön 
sekä hyväksyy heidän palkkansa ja muun 
palkitsemisen sekä päättää konsernin 
palkitsemisjärjestelmän perusteet ja muut 
laajakantoiset henkilöstöasiat. hallitus 
käsittelee lisäksi tytäryhtiöiden hallitusten 
jäsenten nimittämisasiat. hallitus päättää 
myös hallituksen valiokuntien asettamises-
ta ja niiden jäsenistä. valiokuntien tehtävä-
nä on valmistella hallituksen kokouksissa 
päätettäväksi tulevia asioita. lisäksi halli-
tus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa 
ja yhteistyötä johdon kanssa.

Hallitus vuonna 2010
hallitukseen kuuluivat 16.3.2010 pidettyyn 
varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraa-
vat yhdeksän jäsentä: kaj-Gustaf bergh, 
puheenjohtaja, alexander ehrnrooth ja 
paul ehrnrooth (varapuheenjohtajat) sekä 
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16.3.2010 alkaen tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtajana on toiminut Gustaf Gri-
penberg ja jäseninä alexander ehrnrooth, 
paul ehrnrooth, louise Fromond ja karsten 
slotte. tarkastusvaliokunta kokoontui 4 
kertaa vuonna 2010. valiokunnan jäsenten 
osallistuminen kokouksiin oli 100 %.

2. palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on 
valmistella toimitusjohtajan ja konsernin 
johtoon kuuluvien jäsenten palkkaamiseen 
ja palkitsemiseen sekä yhtiön palkitsemis-
järjestelmään liittyviä asioita. 

palkitsemisvaliokunnan kokoonpano  
oli 16.3.2010 asti seuraava: puheen-
johtajana toimii kaj-Gustaf bergh ja  
jäseninä olivat ralf böer, karl Grotenfelt  
ja jukka suominen. 

sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan 
tehokkuutta, käsitellä yhtiön hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmän antamaan selvitykseen 
sisältyvää kuvausta taloudelliseen rapor-
tointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan pääpiirteistä, seurata 
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 
lakisääteistä tarkastusta, arvioida lakisää-
teisen tilintarkastajan riippumattomuutta ja 
erityisesti oheispalvelujen tarjoamista sekä 
valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva 
päätösehdotus nimitysvaliokunnalle. 

tarkastusvaliokunnan kokoonpano oli 
16.3.2010 asti seuraava: puheenjohtajana 
toimi Gustaf Gripenberg ja jäseninä olivat 
alexander ehrnrooth, paul ehrnrooth, ilona 
ervasti-vaintola ja karsten slotte.

16.3.2010 alkaen palkitsemisvalio-
kunnan puheenjohtajana on toiminut 
kaj-Gustaf bergh ja jäseninä ralf böer, 
ingrid jonasson blank ja jukka suominen. 
palkitsemis valiokunta kokoontui 4 kertaa 
vuonna 2010. valiokunnan jäsenten  
osallistuminen kokouksiin oli 100 %.

3. nimitysvaliokunnan tehtävänä on val-
mistella yhtiökokoukselle tehtäviä esityksiä 
hallituksen kokoonpanosta kuultuaan yhtiön 
suurimpia osakkeenomistajia, valmistella  
yhtiökokoukselle tehtäviä esityksiä halli-
tuksen jäsenten palkkioista, valmistella 
esitykset hallituksen valiokuntien kokoon-
panosta ja valmistella esitys tilintarkastajien 
valinnasta tarkastusvaliokunnan tekemän 
ehdotuksen pohjalta sekä vahvistaa kriteerit 

ylintä päätösvaltaa  
Fiskarsissa  
käyttävät yhtiön  
OsakkeenOmistajat
yhtiökOkOuksessa.
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ja prosessit hallituksen arviointia varten. 
puheenjohtajana toimii kaj-Gustaf bergh 

ja jäseninä ovat alexander ehrnrooth ja 
paul ehrnrooth. nimitysvaliokunta kokoon-
tui 2 kertaa vuonna 2010. valiokunnan 
jäsenten keskimääräinen osallistuminen 
kokouksiin oli 100 %.

tOimitusjOhtaja
yhtiön hallitus nimittää ja tarvittaessa  
vapauttaa yhtiön toimitusjohtajan, joka on 
samalla konsernijohtaja. toimitusjohtaja 
johtaa konsernin liiketoimintaa ja yhtiön 
juoksevaa hallintoa lainsäädännön, viran-
omaismääräysten, yhtiöjärjestyksen ja halli-
tuksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 
toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon 
lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotet-
tavasta järjestämisestä. toimitusjohtajan 
tukena johtamisessa on johtoryhmä. 

toimitusjohtajana toimii kari kaunis-
kangas (ktm, s. 1962). yhtiöllä ei ole 
toimitusjohtajan sijaista. toimitusjohtajan 
henkilötiedot on esitetty sivulla 9.

muu jOhtO
Johtoryhmä
Fiskars Oyj abp:n ja samalla konsernin 
johtoryhmään kuuluvat konsernihallinnon 
toiminnoista vastaavat johtajat. johtoryhmä 
valmistelee toimitusjohtajan johdolla esityk-
siä hallitukselle ja käsittelee erityisesti kon-
sernin strategista kehitystä sekä yhteisiin 
toimintoihin liittyviä päätösasioita ja kehitys-
kysymyksiä. lisäksi johtoryhmän jäsenten 
tehtäviin kuuluvat sidosryhmäsuhteet. 

vuonna 2010 johtoryhmään kuuluivat 
talousjohtaja teemu kangas-kärki, stra-
tegiajohtaja max alfthan, lakiasiainjohtaja 
jutta karlsson sekä tuotanto-, hankinta- ja 
logistiikkajohtaja hille korhonen. konser-
nin johtoryhmän jäsenten henkilötiedot ja 
heidän vastuualueensa on esitetty sivulla 9.

Liiketoiminta-alueiden johto
liiketoiminta-alueiden johtajat vastaavat 
omien alueidensa liiketoiminnasta. he 
huolehtivat, että toiminta on lakien ja sään-
nösten sekä yhtiön toimintaperiaatteiden 
(Code of Conduct) mukaista ja liiketoiminta-
 alueisiin kuuluvien yhtiöiden resurssit ovat 
oikeassa suhteessa niiden tarpeisiin. 

liiketoiminta-alueiden johtajat ja konser-
nin johtoryhmä muodostavat yhdessä laa-
jennetun johtoryhmän (executive team). 

vuonna 2010 liiketoiminta-alueiden 
johtajat olivat 
• jaakko autere, home
• thomas enckell, Garden emea
• lars Gullikson, Outdoor emea
• tomas landers, kiinteistöt
• jason r. landmark, Outdoor americas
• juha lehtola, boats
• paul tonnesen, Garden & sOC,  

americas
liiketoiminta-alueiden johtajien henkilö-
tiedot ja heidän vastuualueensa on 
esitetty sivulla 10.

sisäinen valvOnta,  
riskienhallinta  
ja sisäinen tarkastus
yhtiön hallitus vastaa hallinnosta ja toimin-
nan asianmukaisesta järjestämisestä. 
käytännössä toimitusjohtajan tehtävä on 
yhdessä muun johdon kanssa huolehtia 
muun muassa kirjanpidon ja valvonta-
mekanismien järjestämisestä. 

konsernin taloudellista kehitystä 
seurataan kuukausittain koko konsernin 
kattavan raportointijärjestelmän kautta. 
liiketoimintoja johdetaan niiden omien  
johtoryhmien kautta. päivittäisten liike-
toimintariskien hallinnasta vastaavat 
tytäryhtiöt käyttäen hyväkseen konsernin 
erikoisosaamista.

riskienhallinnan tehtävä on tunnistaa, 
arvioida ja hallinnoida liiketoimintatavoit-
teiden saavuttamista uhkaavia riskejä.

sisäinen tarkastus tarkastaa ja arvioi 
sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta, 
toimintojen tarkoituksenmukaisuutta ja 
tehokkuutta sekä ohjeiden noudattamista. 
sisäinen tarkastus pyrkii lisäksi edistä-
mään riskienhallinnan kehittämistä liike-
toimintayksiköissä. sisäisen tarkastuksen 
päällikkö toimii hallinnollisesti toimitus-
johtajan alaisuudessa, mutta raportoi 
tarkastusvaliokunnalle. 

Sisäpiirihallinto
Fiskars noudattaa nasdaQ OmX helsinki 
Oy:n 9.10.2009 voimaantullutta lista-
yhtiöiden sisäpiiriohjetta. yhtiöllä on myös 

omat sisäpiirisäännöt, jotka on viimeksi 
päivitetty 3.11.2009. yhtiön julkiseen 
sisäpiiriin kuuluvat asemansa perusteella 
hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja 
tilintarkastajat. näiden lisäksi julkiseen 
sisäpiirirekisteriin kuuluvat konsernin 
johtoryhmän jäsenet sekä liiketoiminta-
alueiden johtajat. 

yhtiöllä on lisäksi yrityskohtainen sisä-
piiri. hankkeista, joilla toteutuessaan voi 
olla vaikutusta yhtiön osakkeen arvoon, 
pidetään erillistä hankekohtaista rekisteriä.

yhtiön sisäpiirirekisteriä päivittää  
emoyhtiön lakiasiainosasto sisäpiiriläis-
ten antamien tietojen pohjalta. yhtiön 
julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvien 
sisäpiiriläisten omistustiedot ovat saa-
tavilla euroclear Finland Oy:sta, osoite 
urho kekkosen katu 5 C, 00100 helsinki, 
puh. 020 770 6000 sekä yhtiön kotisivuilta 
www.fiskarsgroup.fi.

Tilintarkastus
konsernin tilintarkastajana toimii kpmG 
Oy ab päävastuullisena tilintarkastajana 
kht mauri palvi.

kaikkien konserniyhtiöiden tilintarkas-
tajille maksettiin vuonna 2010 tilintarkas-
tuspalkkioina yhteensä 0,7 miljoonaa 
euroa. lisäksi tilintarkastajille maksettiin 
tilintarkastukseen liittymättömiä konsultti-
palkkioita yhteensä 0,4 miljoonaa euroa. 
nämä palkkiot liittyivät suurelta osin 
verokonsultointiin.

Tiedottaminen 
Fiskarsin tavoitteena on, että kaikilla 
markkinaosapuolilla on oikeat, ajantasai-
set ja riittävät tiedot yhtiöstä. Fiskarsin 
kotisivuilla julkaistaan yhtiön hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmää koskevat tiedot, pörssi-
tiedotteet heti niiden julkistamisen jälkeen 
sekä muuta keskeistä sijoittajatietoa.

Fiskars soveltaa kolmen viikon ajan 
ennen tuloksen julkistamista niin sanotun 
hiljaisen periodin periaatetta. kyseisenä 
ajankohtana yhtiön edustajat eivät kom-
mentoi markkinanäkymiä.
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talOudelliseen 
rapOrtOinti-
prOsessiin  
liittyvien sisäisen 
valvOnnan ja  
riskienhallinnan  
järjestelmien  
pääpiirteet 

taloudellisella raportointiprosessilla tar-
koitetaan toimintoja, jotka tuottavat yhtiön 
johtamisessa käytettävää taloudellista 
tietoa sekä lakien, standardien ja muiden 
yhtiötä koskevien säännösten mukaisesti 
julkistettavaa taloudellista tietoa.

Taloudelliseen raportointiproses-
siin liittyvä sisäinen valvonta
sisäisen valvonnan tavoitteena on var-
mistaa, että yhtiön johdolla on käytettävis-
sään ajantasaiset, riittävät ja olennaisesti 
oikeat tiedot yhtiön johtamiseksi ja että 
yhtiön julkistamat taloudelliset raportit 
antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön 
taloudellisesta asemasta.

Rakenne
Fiskarsilla on neljä operatiivista seg-
menttiä ja neljä liiketoiminta-aluetta. 
liiketoiminta-alueiden alaisuudessa 
toimivat liiketoimintayksiköt muodostavat 
taloudellisen raportoinnin alimman tason. 
liiketoimintayksiköt vastaavat oman  
yksikkönsä taloushallinnon järjestämi-
sestä, taloudellisen raportoinnin oikeelli-
suudesta ja tuloskehityksestä. rahoitus 
ja rahoitusriskien hallinta on keskitetty 
konsernin talousjohtajan alaisuudessa 
toimivaan rahoitusyksikköön.

kaikilla liiketoiminta-alueilla on oma 
talousjohto, ja lisäksi emoyhtiössä on 
erillinen konsernin talousjohtajan alaisuu-
dessa työskentelevä konsernin talous-
hallinnon organisaatio. liiketoiminta-
 alueiden ja konsernin taloushallinto 
ohjaavat ja valvovat liiketoimintayksiköi-
den talousosastojen toimintaa. lisäksi 

sisäinen tarkastus tarkastaa ja valvoo 
raportointiprosessin toimivuutta sekä  
taloudellisen raportoinnin luotettavuutta.

Johtaminen
taloudellisten tavoitteiden asettaminen  
ja seuranta ovat oleellinen osa Fiskarsin 
johtamista. lyhyen aikavälin taloudel-
liset tavoitteet määritellään vuosittain 
laadittavan suunnitelman yhteydessä ja 
tavoitteiden saavuttamista seurataan kuu-
kausittain. liiketoimintayksiköt raportoivat 
kuukausittain toteutuneet taloudelliset 
tiedot sekä ennusteen taloudellisen tilan 
kehittymisestä tilikauden aikana.

liiketoimintayksiköistä saadut tiedot 
yhdistetään ja varmennetaan konsernin 
taloushallinnossa ja tiedoista koostetaan 
johdon kuukausiraportti. johdon kuukausi-
raportti sisältää operatiivisten segmenttien  
ja liiketoiminta-alueiden lyhennetyt tulos-
laskelmat, tärkeimmät tunnusluvut sekä 
kuvauksen liiketoiminnan kannalta merkittä-
vimmistä tapahtumista. lisäksi raportista 
käyvät ilmi konsernin tuloslaskelma, tase-
tiedot, rahavirta sekä tilikauden loppuun 
ulottuva ennuste taloudellisen tilanteen 
kehittymisestä. konsernin hallituksen tar-
kastusvaliokunta, konsernin hallitus, johto-
ryhmä ja liiketoiminta-alueiden johtoryhmät 
seuraavat taloudellisen tilan kehittymistä  
ja tavoitteiden saavuttamista kuukausittain.

Taloushallinnon tietojärjestelmät
liiketoimintayksiköissä on käytössä useita 
eri kirjanpidon ja taloudellisen raportoin-
nin tietojärjestelmiä. konsernin talous-
raportointia hoidetaan yhden, keskitetysti 
hallinnoidun tietojärjestelmän avulla. 
liiketoimintayksiköt ja liiketoiminta-alueet 
vastaavat tietojen tuottamisesta konsernin  
raportointijärjestelmään. konsernin talous-
hallinto vastaa konsernin raportointi- 
järjestelmän ylläpidosta ja se valvoo,  
että järjestelmään toimitetaan sovitun 
mukaiset ja oikeat tiedot.

Ohjeet
taloudellista raportointia hoidetaan yhte-
näisin periaattein. konsernissa sovelletaan 
eu:ssa käyttöön hyväksyttyjä kansainväli-
siä iFrs-tilinpäätösstandardeja ja käytössä 

on yhtenäinen konsernitilikartta. konsernin 
taloushallinto on laatinut yksiköille ohjeet 
talousraportoinnin sisällöstä ja raportoinnin 
määräajoista.

Taloudelliseen raportointiprosessiin 
liittyvä riskienhallinta
riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa 
taloudelliseen raportointiprosessiin liittyviä 
uhkia, jotka toteutuessaan voisivat johtaa 
siihen, että johdolla ei olisi käytettävis-
sään ajantasaisia, riittäviä ja olennaisesti  
oikeita tietoja yhtiön johtamiseksi ja että 
yhtiön julkistamat taloudelliset raportit  
eivät antaisi olennaisesti oikeata tietoa  
yhtiön taloudesta.

Fiskars hallinnoi taloudelliseen ra-
portointiprosessiin liittyviä riskejä muun 
muassa seuraavin keinoin: taloushallinnon 
tarkoituksenmukainen organisointi ja riit-
tävä resursointi, yksittäisten toimenkuvien 
asianmukainen oikeuksien rajaaminen, 
keskitetty konsernin raportointijärjestelmän 
käyttöoikeuksien hallinta, kirjanpitoon ja 
raportointiin liittyvä ohjeistus, yhtenäinen 
konsernitilikartta, tietotekniikan hyödyntä-
minen, henkilöstön jatkuva koulutus ja 
raportoitavien tietojen varmentaminen 
osana raportointiprosessia.

Taloudellisen raportointiprosessin 
kehittäminen
Fiskars kehittää toimintansa kaikkia  
osa-alueita jatkuvasti. 

taloudellista raportointiprosessia on 
virtaviivaistettu yhdenmukaistamalla 
ja automatisoimalla prosessiin liittyviä 
työvaiheita, mikä vahventaa prosessiin 
liittyvää sisäistä valvontaa. Fiskars jatkaa 
liiketoiminnan läpinäkyvyyden kehittämistä 
yhteisten prosessien avulla.
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riskienhallinta
Fiskarsin riskienhallinnan tehtävä on tunnis-
taa, arvioida ja hallinnoida liiketoiminta-
tavoitteiden saavuttamista uhkaavia riskejä. 
tavoitteena on turvata henkilöstö, omai-
suus ja asiakastoimitukset, varjella yhtiön 
mainetta ja tavaramerkkejä sekä suojata 
omistaja-arvoa yhtiön kannattavuutta tai 
varallisuutta alentavilta vahingoilta.

riskienhallinnan periaatteet on kirjattu 
Fiskarsin hallituksen hyväksymään riskien-
hallintapolitiikkaan. yhtiön tarkastusvalio-
kunta seuraa riskienhallintajärjestelmien 
toimivuutta. riskien tunnistaminen, arviointi 
ja merkittävissä määrin myös hallinnointi 
on hajautettu liiketoimintayksiköihin  
ja tukitoimintoihin. konsernin rahoitus-
yksikkö vastaa riskienhallintaan liittyvien 
menetelmien, työvälineiden ja raportoinnin 
kehittämisestä sekä ylläpidosta. lisäksi se 
suorittaa yhdessä liiketoimintayksiköiden 
ja tukitoimintojen kanssa riskikartoituksia  
ja avustaa kartoitusten perusteella laaditta-
vien toimintasuunnitelmien laadinnassa.

Fiskarsilla on laaja konserniyhtiöt kattava 
vakuutusturva keskeisten omaisuus-, 
keskeytys-, kuljetus- ja vastuuvahinkojen 
varalle. vakuutusten hallinnointi on paikal-
lisia henkilövakuutuksia lukuun ottamatta 
keskitetty konsernin rahoitusyksikköön.

konsernin rahoitusyksikkö hallinnoi 
rahoitusriskejä hallituksen hyväksymien 
periaatteiden mukaisesti.

liiketOiminnnnan  
epävarmuustetekijöitä
Asiakassuhteet ja jakelu
Fiskars valmistaa ja myy kuluttajille 
suunnattuja tuotteita. yleisen taloudellisen 
tilanteen ja kulutuskysynnän heikenty-
misellä Fiskarsille tärkeillä markkinoilla 
euroopassa ja pohjois-amerikassa saattaa 
olla negatiivinen vaikutus yhtiön liike-
vaihtoon ja kannattavuuteen. Fiskarsin 
tuotteita myydään oman organisaation, 
myyntiedustajien ja jakelijoiden kautta 
tukku- ja vähittäisliikkeille sekä suoraan 
omien liikkeiden kautta kuluttajille. myynti 
yksittäisille suurasiakkaille on osassa 
toimintaa hyvin tärkeää. joidenkin suurten 
asiakkaiden myyntivalikoimaa ja toimittaja-

valintoja koskevat päätökset tehdään  
kerran vuodessa. useamman suur-
asiakkaan menettäminen tai vakava häiriö 
erikoistuneen jakelukanavan toiminnassa 
voi vaikuttaa konsernin toimintaan ja tulok-
seen negatiivisesti. yhdenkään Fiskarsin  
asiakkaan osuus kokonaismyynnistä ei 
ollut yli 10 % vuonna 2010.

Toimitusketju
Fiskars on kehittänyt toimintaansa niin, 
että se käyttää tuotteidensa valmistukseen 
aiempaa enemmän sopimusvalmistajia ja 
yhteistyökumppaneita. Oman tuotannon 
osuus on laskenut, ja yhtiön riippuvuus  
toimitusketjusta on lisääntynyt. toimitus-
ketjun hallinta muodostaa sekä ohjaus-  
että saatavuusriskin, sillä merkittävä osa 
eri tuotteiden myynnistä on sesonkiluon-
teista ja hankintoja tehdään maantieteelli-
sesti kaukaisista maista. ulkoistettuun tuo-
tantoon liittyvä riskienhallinta ja tuotteiden 
oikean saatavuuden varmistaminen ovat 
yhtiössä jatkuvan kehittämisen kohteita.

Raaka-aineet
Fiskarsin tuotteita valmistetaan monista 
raaka-aineista, joista tärkeimpiä ovat teräs, 
alumiini ja muovi. äkillisillä muutoksilla 
raaka-aineiden tai energian hinnoissa 
saattaa olla vaikutusta konsernin toiminnan 
tulokseen. Fiskars käyttää pitkäaikaisia 
hankintasopimuksia raaka-aineiden ostois-
sa. eniten sähköä käyttävät tuotantolaitok-
set ovat suomessa varautuneet sähkön 
hintavaihteluihin osallistumalla erityiseen 
sähkönostoyhteistoimintaan.

Innovaatiot
liiketoiminnan kasvu perustuu merkit-
täviltä osin Fiskarsin kykyyn kehittää ja 
kaupallistaa jatkuvasti uusia tuotteita ja 
tuoteparannuksia, jotka vastaavat kulut-
tajien odotuksiin. tärkeää on muotoilun 
ja innovaation yhdistäminen tutkimus- ja 
tuotekehitystoimintaan ja tekniseen osaa-
miseen siten, että uudet tuotteet saadaan 
nopeasti markkinoille.

Tavaramerkit ja maine
Fiskarsilla on hallinnassaan joukko maa-
ilmanlaajuisesti ja paikallisesti tunnettuja 

tavaramerkkejä ja brändejä. tapahtumalla, 
joka vaikuttaa negatiivisesti kuluttajien luot-
tamukseen tai tavaramerkin saatavuuteen, 
on myös vaikutus konsernin liiketoimiin. 
Fiskars seuraa tarkasti brändiensä menes-
tystä ja ryhtyy aina tarpeen tullen toimiin 
suojellakseen tavaramerkkiensä arvoa.

Sää ja kausivaihtelut
joidenkin Fiskarsin tuotteiden kysyntään, 
kuten puutarhatyökalujen kysyntään kevääl-
lä, vaikuttaa sää. tilastollisesti normaalista 
poikkeavat olosuhteet voivat vaikuttaa kausi-
tuotteiden myyntiin negatiivisesti. konserniin 
kuuluvien kodintuotteiden myynti painottuu 
voimakkaasti vuoden viimeiselle neljän-
nekselle. mahdolliset ongelmat tuotteiden 
saatavuudessa tai kysynnässä viimeisen 
vuosineljänneksen aikana saattavat vaikut-
taa merkittävästi koko tilikauden tulokseen.

Ympäristö
konsernin tuotantotoiminta on luonteeltaan 
enimmäkseen sellaista, johon ei liity mer-
kittäviä ympäristöriskejä. tuotantolaitoksilla 
on voimassaolevat ympäristöluvat, jotka 
määrittelevät tuotantotoiminnan ympäristö-
vaikutusten ylärajat. yleisten ympäristö-
määräysten muuttuminen voi vaikuttaa 
voimassa oleviin ympäristölupiin. muuttuviin 
säännöksiin sopeutuminen voi edellyttää 
nykyisten tuotantomenetelmien muuttamista 
tai investointeja uusiin laitteisiin. tämä voi 
aiheuttaa lisäkustannuksia vanhemmilla 
tuotantolaitoksilla.

Eläkkeet ja muut vastuut
muutokset osakemarkkinoilla, korkotasos-
sa ja odotetun eliniän pituudessa eräissä 
etuuspohjaisissa eläkejärjestelmissä saatta-
vat kasvattaa yhtiön eläkevastuita. Fiskarsin 
etuuspohjaisiin (”defined benefit”) eläke-
ohjelmiin liittyvät eläkevastuut ovat kuitenkin 
vähäisiä, eikä niihin liittyvää riskiä pidetä 
merkittävänä.

Osakkuusyhtiö
Fiskarsilla on huomattava sijoitus osakkuus-
yhtiö Wärtsilä Oyj abp:ssä. suuret muutok-
set Wärtsilän osakkeen kurssissa, kannat-
tavuudessa tai sen osingonmaksukyvyssä 
saattavat vaikuttaa Fiskarsiin merkittävästi.
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palkitseminen 
Hallituksen palkitseminen
varsinainen yhtiökokous päättää hallituk-
sen palkkioista. hallituksen nimitysvalio-
kunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtäviä 
esityksiä hallituksen jäsenten palkkioista. 

varsinainen yhtiökokous päätti 16.3.2010 
hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi  
70 000 euroa, varapuheenjohtajan palk-
kioksi 50 000 euroa ja muiden jäsenten 
palk kioksi 35 000 euroa. hallituksen ja 
valiokuntien kokoukseen osallistumisesta 
maksetaan hallituksen jäsenille 600 euroa 
kokoukselta, hallituksen puheenjohtajalle 
1 100 euroa hallituksen ja valiokuntien 
kokouk selta sekä tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtajalle 1 100 euroa tarkastus-
valiokunnan kokouk selta. lisäksi heille 
korvataan matka- ja muut kulut, jotka ovat 
syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

hallituksen jäsenille maksetut palkkiot oli-
vat yhteensä 459 250 euroa vuonna 2010.

hallituksen jäsenet eivät kuulu Fiskarsin 
palkkiojärjestelmiin, eivätkä he ole työ- ja 
toimisuhteessa yhtiöön. 

Toimitusjohtajan palkitseminen
hallitus valitsee toimitusjohtajan ja hyväksyy 
tämän johtajasopimuksen ehdot sekä palkit-
semisen. palkitsemisvaliokunnan tehtävänä 
on valmistella toimitusjohtajan palkkaami-
seen ja palkitsemiseen liittyviä asioita.

toimitusjohtajalle maksetaan palkan 
lisäksi vuotuista bonuspalkkiota, joka  
on tavoitetasoltaan 60 % vuosipalkasta. 
bonuspalkkion enimmäismäärä on 80 % 
vuosipalkasta. bonuspalkkiot määräytyvät 
yhtiön hallituksen vuosittain asettamien 
taloudellisten ja muiden henkilökohtaisten 
tavoitteiden perusteella. vuonna 2010  
taloudelliset tavoitteet ovat liittyneet konser-
nin tulokseen ennen veroja ilman Wärtsilää 
ja rahavirran tasoon. 

lisäksi toimitusjohtaja kuuluu yhtiön  
pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään, 
joka on tavoitetasoltaan samansuuruinen 
kuin vuotuinen bonuspalkkio. lisätietoja  
on kohdassa ”pitkän aikavälin kannustin-
järjestelmä”.

toimitusjohtaja sitoutui aloittaessaan 
toimisuhteessaan tammikuussa 2008 osta-

maan allekirjoitusbonuksensa nettosum-
malla yhtiön osakkeita, yhteensä 15 397 
kappaletta. hän on sitoutunut pitämään 
osakkeet omistuksessaan 1.3.2011 asti. 

sekä yhtiöllä että toimitusjohtajalla 
on kuuden kuukauden irtisanomisaika. 
yhtiön toimesta tapahtuvan irtisanomisen 
yhtey dessä maksettavan korvauksen 
määrä vastaa yhden vuoden palkkaa 
6 kuukauden irtisanomispalkan lisäksi. 
toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimus 
päättyy hänen täyttäessään 60 vuotta. 
lakisääteisen eläkkeen lisäksi hänelle on  
otettu johtoryhmän jäsenten tavoin vapaa-
ehtoinen maksuperusteinen lisäeläke-
vakuutus, johon maksetaan 20 % hänen 
vuosi palkastaan ilman bonuspalkkioita.

toimitusjohtaja kari kauniskankaan 
palkka luontoisetuineen ja bonuksineen 
vuonna 2010 oli 684 162 euroa. tästä 
kiinteän vuosipalkan osuus oli 380 211 
euroa ja vuodelta 2009 maksetun tulos-
palkkion osuus oli 303 950 euroa. 

Johtoryhmän palkitseminen
hallitus valitsee konsernin johtoryhmän 
jäsenet ja hyväksyy heidän palkkansa  
ja muun palkitsemisen sekä päättää  
konsernin palkitsemisjärjestelmän perus-
teet. hallituksen palkitsemisvaliokunta 
vastaa näiden asioiden valmistelusta.

konsernin johtoryhmän jäseniä kuuluu  
vuotuiseen bonuspalkkiojärjestelmään,  
joka on tavoitetasoltaan 20–40 % vuosi- 
palkasta. bonuspalkkioiden enimmäis-
määrä on 30–60 % vuosipalkasta. bonus- 
palkkiot määräytyvät yhtiön hallituksen 
vuosittain asettamien ansaintakriteerien 
perusteella, jotka ovat sidottuja pääosin 
taloudellisiin ja osin henkilökohtaisiin, 
omaan vastuualueeseen liittyviin tavoittei-
siin. vuonna 2010 taloudelliset tavoitteet 
ovat liittyneet pääosin liikevaihtoon, 
liike tulokseen ennen korkoja, veroja ja 
poistoja (ebitda) sekä rahavirtaan. 

lisäksi johtoryhmän jäseniä kuuluu  
yhtiön pitkän aikavälin kannustinjärjestel-
mään, joka on tavoitetasoltaan saman-
suuruinen kuin vuotuinen bonuspalkkio. 
lisätietoja on kohdassa ”pitkän aikavälin 
kannustinjärjestelmä”.

konsernin johtoryhmän jäsenillä on  

lisäksi vapaaehtoinen maksuperusteinen  
lisäeläkevakuutus, johon maksetaan 
14–20 % johtajien vuosipalkasta ilman 
bonuspalkkioita. johtoryhmän jäsenten 
eläkeikä on 60–68 vuotta. 

vuonna 2010 johtoryhmän jäsenten 
(ilman toimitusjohtajaa) palkat luontois-
etuineen ja bonuksineen olivat yhteen-
sä 1 011 907 euroa. tästä kiinteiden 
vuosipalkkojen osuus oli 720 929 euroa 
ja vuodelta 2009 maksettujen tulos-
palkkioiden osuus oli 290 978 euroa. 

Pitkän aikavälin  
kannustinjärjestelmä
Fiskarsilla on voimassa pitkän aikavälin 
kannustinjärjestelmä, johon kuuluvat 
avainhenkilöt hallitus valitsee vuosittain. 
ansaintakriteereinä ovat taloudelliset ta-
voitteet, jotka hallitus päättää vuosittain. 

vuonna 2010 kannustinjärjestelmän  
tavoitteet liittyivät konsernin liikevaihtoon 
ja rahavirtaan. ansaintajakso on kalen-
terivuosi, jota seuraa kahden vuoden 
sitouttamisjakso. palkkio maksetaan 
sitouttamisjaksoa seuraavan vuosineljän-
neksen aikana. yhtiön omaan liiketoimin-
taan liittyvä osakkeen arvonnousu sitout-
tamisjakson aikana voi nostaa lopullista 
maksettavaa palkkiota enintään 50 %. 

pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 
vastaa tavoitetasoltaan siihen kuuluvien 
henkilöiden vuosittaista bonuspalkkiota 
ja on 20–60 % vuosipalkasta. enimmäis-
palkkiot ovat 150 % tavoitetasosta. 

vuoden 2010 ansaintajaksolla yhtiön 
kannustinjärjestelmän mukaiset bonus-
palkkiot ilman yhtiön osakkeen mahdolli-
sesta arvonnoususta johtuvaa korotusta 
olivat yhteensä 546 469 euroa toimitus-
johtajalle ja konsernin johtoryhmän  
jäsenille. palkkiot maksetaan vuoden 
2013 ensimmäisen neljänneksen aikana. 

Fiskars Oyj abp:llä ei ole voimassa 
olevia osakkeen kurssiin sidottuja  
optio-ohjelmia.
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kaj-Gustaf bergh s. 1955  
puheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 
2005. diplomiekonomi, oikeustieteen  
kandidaatti. Föreningen konstsamfundet 
r.f.:n toimitusjohtaja 2006–. seb asset 
management, johtaja 1998–2001. ane 
Gyllenberg ab, toimitusjohtaja 1986–1998. 

Finaref Group ab:n ja ksF media  
holding ab:n hallituksen puheenjohtaja 
sekä stockmann Oyj abp:n, ramirent 
Oyj:n, julius tallberg Oy ab:n ja Wärtsilä 
Oyj abp:n hallituksen jäsen.

riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 
osakkeenomistajista.

hallituksen valiokunnat: palkitsemis-
valiokunta, puheenjohtaja; nimitysvalio-
kunta, puheenjohtaja.

alexander ehrnrooth s. 1974  
varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen 
vuodesta 2000. kauppatieteiden maisteri, 
mba. virala Oy ab:n toimitusjohtaja 1995–. 

Wärtsilä Oyj abp:n hallituksen jäsen 
2010–.

riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton 
merkittävistä osakkeenomistajista.

hallituksen valiokunnat: tarkastusvalio-
kunta, jäsen; nimitysvaliokunta, jäsen.

paul ehrnrooth s. 1965  
varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen 
vuodesta 2000. kauppatieteiden maisteri. 
turret Oy ab:n toimitusjohtaja ja  
hallituksen puheenjohtaja 2005–. 

savox Oy ab:n, savox s.a.:n ja Finance 
link Oy:n hallituksen puheenjohtaja  
sekä Wärtsilä Oyj abp:n ja ixonos Oyj:n 
hallituksen jäsen.

riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton 
merkittävistä osakkeenomistajista.

hallituksen valiokunnat: tarkastusvalio-
kunta, jäsen; nimitysvaliokunta, jäsen.

hallitus

ralf r. böer s. 1948  
hallituksen jäsen vuodesta 2007. Oikeus-
tieteen kandidaatti. Foley & lardner llp, 
toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja 
ja osakas 2002–. Foley & lardner llp  
vuodesta 1974, osakas vuodesta 1981. 

plexus Corp.:n hallituksen jäsen.
riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 

osakkeenomistajista.
hallituksen valiokunnat: palkitsemis-

valiokunta, jäsen.

louise Fromond s. 1979  
hallituksen jäsen vuodesta 2010. Oikeus-
tieteen kandidaatti. ll.m. helsingin 
yliopisto, tohtorikoulutettava 2005–2008. 
helsingin yliopisto, assistentti 2004–2005.

Oy holdix ab:n hallituksen puheen-
johtaja. Fromille Oy ab:n, tremoko Oy 
ab:n sekä bergsrådinnan sophie von 
julins stiftelsen hallituksen jäsen.

 riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton 
merkittävistä osakkeenomistajista.

hallituksen valiokunnat: tarkastus-
valiokunta, jäsen.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Kaj-Gustaf Bergh,  
Louise Fromond, Ralf Böer ja Karsten Slotte.  
Kuvauspaikkana uusi Fiskars Campus Helsingissä.
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Gustaf Gripenberg s. 1952  
hallituksen jäsen vuodesta 1986. tekniikan 
tohtori. professori, aalto-yliopisto.  
keskeinen työkokemus aalto-yliopistossa 
ja helsingin yliopistossa.

riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 
osakkeenomistajista.

hallituksen valiokunnat: tarkastus-
valiokunta, puheenjohtaja.

ingrid jonasson blank s. 1962  
hallituksen jäsen vuodesta 2010. ekonomi. 
iCa sverige ab:n varatoimitusjohtaja 
2004–2010.

teliasoneran, bilia ab:n, OnOFF ab:n, 
Forma publishing Groupin ja Zetadisplay 
ab:n hallituksen jäsen. 

riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 
osakkeenomistajista.

hallituksen valiokunnat: palkitsemis-
valiokunta, jäsen.

karsten slotte s. 1953  
hallituksen jäsen vuodesta 2008. diplomi-
ekonomi. Oy karl Fazer ab:n konserni-
johtaja 2007–. Cloetta Fazer ab (publ.), 
konsernijohtaja 2002–2006. Cloetta Fazer 
konfektyr ab, toimitusjohtaja 2000–2002. 
Fazer makeiset, toimitusjohtaja  
1997–2000. 

Onninen Oy:n, keskinäinen työeläke-
vakuutusyhtiö varman ja suomalais-ruotsa-
laisen kauppakamarin hallituksen jäsen. 

riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 
osakkeenomistajista.

hallituksen valiokunnat: tarkastus-
valiokunta, jäsen.

jukka suominen s. 1947  
hallituksen jäsen vuodesta 2008. diplomi-
insinööri, ekonomi. silja Oyj abp:n  
konsernijohtaja 1995–2000.

huhtamäki Oyj:n ja arctia shipping Oy:n 
hallituksen jäsen sekä rederi ab eckerön 
ja lamor Group Oy:n hallituksen puheen-
johtaja.

riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 
osakkeenomistajista.

hallituksen valiokunnat: palkitsemis-
valiokunta, jäsen.

tiedot 31.12.2010.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Alexander Ehrnrooth,  
Paul Ehrnrooth, Ingrid Jonasson Blank, Jukka  
Suominen ja Gustaf Gripenberg. Kuvauspaikkana  
uusi Fiskars Campus Helsingissä.
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kari kauniskangas s. 1962  
toimitusjohtaja, yhtiössä vuodesta 2008. 
kauppatieteiden maisteri.

amer sports Oyj, talvi ja ulkoilu -liike-
toimintayksikön vetäjä 2007. amer sports 
Oyj, konsernin myynti- ja jakelujohtaja 
2004–2007. amer sports europe Gmbh, 
toimitusjohtaja 1999–2004.

teemu kangas-kärki s. 1966  
talousjohtaja, yhtiössä vuodesta 2008. 
kauppatieteiden maisteri.

alma media Oyj, talousjohtaja 2003–
2008. kesko Oyj, talousjohtaja 2002–2003. 
kesko Oyj, Corporate business Controller 
2000–2001. suomen nestlé Oy, talous-
johtaja 1999–2000.

max alfthan s. 1961  
strategiajohtaja, yhtiössä vuodesta 2008. 
kauppatieteiden maisteri.

amer sports Oyj, viestintäjohtaja 
2001–2008. lowe & partners, toimitus-
johtaja 1998–2001. Oy sinebrychoff ab, 
markkinointijohtaja 1989–1998.

nokian panimo Oy:n hallituksen jäsen.

jutta karlsson s. 1963  
päälakimies, yhtiössä vuodesta 2006. 
Oikeustieteen kandidaatti, ll.m.

asianajotoimisto lmr, lakimies 2004–
2006. Council of the baltic sea states 
(tukholma), legal advisor 2002–2004.

hille korhonen s. 1961  
tuotanto-, hankinta- ja logistiikkajohtaja, 
yhtiössä vuodesta 2007. tekniikan  
lisensiaatti.

iittala Group, tuotanto-, hankinta- ja 
logistiikkajohtaja 2003–2007. nokia Oyj, 
logistiikan johtotehtävät 1996–2003.

lassila & tikanoja Oyj:n ja nokian  
renkaat Oyj:n hallituksen jäsen. 

tiedot 31.12.2010.

kOnsernin jOhtOryhmä
Kuvassa vasemmalta oikealle: Hille Korhonen, Max Alfthan, 
Kari Kauniskangas, Teemu Kangas-Kärki ja Jutta Karlsson. 
Kuvauspaikkana Fiskarsin Ruukin vanha Kuparipaja, jossa 
tehtiin ensimmäiset oranssikahvaiset sakset vuonna 1967. 
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jaakko autere s. 1963  
johtaja, home, yhtiössä vuodesta 2010. 
kauppatieteiden maisteri.

Orkla brands, toimitusjohtaja 2005–2009. 
l’Oreal norja, toimitusjohtaja 2005. 
l’Oreal ruotsi, toimitusjohtaja 2000–2004. 
kellogg’s, markkinointipäällikkö 1996–1999.

thomas enckell s. 1963  
johtaja, Garden, emea, yhtiössä vuodesta 
2007. kauppatieteiden maisteri.

iittala Group, tukkuliiketoimintajohtaja 
2007. iiittala Group, tuotemerkkijohtaja, 
kansainvälinen myynti- ja markkinointi-
johtaja 2003–2007. iittala Group, liike-
toiminta-aluejohtaja 2000–2003. designor, 
liiketoiminta-aluejohtaja 1996–2000.

stala Oy:n ja stala tubes Oy:n  
hallituksen jäsen 2008–.

liiketOiminta-alueiden jOhtO

lars Gullikson s. 1963  
johtaja, Outdoor, emea, yhtiössä  
vuodesta 2006. ekonomi.

silva sweden, toimitusjohtaja 2000–
2006. silva production ab, toimitusjohtaja 
1998–2000. silva production ab, myynti- ja 
liiketoiminnan kehittämisjohtaja 1996–1998.

tomas landers s. 1977  
johtaja, kiinteistöt, yhtiössä vuodesta 2008. 
maatalous- ja metsätieteiden maisteri.

skogsstyrelsen, ruotsi, kansainvälinen 
koordinaattori 2007–2008. bureau of 
nordic Family Forestry, belgia, vastaava 
koordinaattori 2003–2007.

karjaan puhelin, hallituksen jäsen 2009–.

jason r. landmark s. 1967  
johtaja, Outdoor, amerikka, yhtiössä vuo-
desta 2001. kauppatieteiden kandidaatti.

a newell rubbermaid Co., kansallinen 
myyntijohtaja 1997–2001, kansallinen  
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