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Selvitys Metson hallinto-  
ja ohjausjärjestelmästä 2009

Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 51 mukaisesti, ja 
se kattaa myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita, joita haluamme korostaa sijoittajille. Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkais-
taan erillään hallituksen toimintakertomuksesta. Se on myös saatavissa internet-sivustoltamme, ja se sisältyy vuosikertomukseemme. Annamme 
yksityiskohtaista ja ajantasaista tietoa hallinnointiimme liittyvistä asioista verkkosivustollamme www.metso.com.

Metson hallintoelimet

Sääntely-yMPäriStÖ
Metso Oyj:n toimielinten tehtävät määräytyvät Suomen lain ja sen 
tytäryhtiöiden toimielinten tehtävät niiden toimintamaiden lakien ja 
asetusten mukaisesti. Toimintaa ohjaavat myös Metson hallituksen 
määrittelemät hallinnointiperiaatteet. Hallinnointiperiaatteemme pe-
rustuvat Suomen osakeyhtiölakiin ja arvopaperimarkkinalakiin. Otimme 
vuoden 2009 alussa käyttöön Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkai-
seman listayhtiöiden hallinnointikoodin (jäljempänä koodi). Koodiin 
voi tutustua internetissä osoitteessa www.cgfinland.fi. Noudatamme 
päätöksenteossamme ja hallinnossamme myös muita Suomen lakeja ja 
säännöksiä, yhtiöjärjestystämme, NASDAQ OMX Helsingin (jäljempänä 
Helsingin pörssi) sisäpiiriohjetta sekä Keskuskauppakamarin suositusta 
julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista.
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Koodista poiketen Metsolla ei ole hallituksen nimitysvaliokuntaa, 
koska vuoden 2009 varsinainen yhtiökokous päätti asettaa osakkeen-
omistajien nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten va-
lintaa ja palkkioita koskevan ehdotuksen vuoden 2010 yhtiökokoukselle. 

Metson tarkastusvaliokunta on käsitellyt tämän hallinto- ja ohja-
usjärjestelmää koskevan selvityksen. ulkopuolinen tilintarkastajamme 
Pricewaterhousecoopers Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu 
ja että se sisältää tilinpäätöksen kanssa yhdenmukaisen kuvauksen 
sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Noudatamme konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsausten laadin-
nassa eu:n hyväksymää Kansainvälistä tilinpäätöskäytäntöä (interna-
tional financial reporting Standards, ifrS), arvopaperimarkkinalakia 
ja soveltuvia finanssivalvonnan asettamia standardeja sekä Helsingin 
pörssin sääntöjä. Metson toimintakertomuksen ja emoyhtiön tilinpää-
töksen laadinnassa noudatetaan kirjanpitolakia ja kirjanpitolautakunnan 
ohjeita ja lausuntoja.

MetSon hallintoeliMet
Metson ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. 
johtamisesta vastaavat yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Metson muu 
johto avustaa ja tukee toimitusjohtajaa hänen tehtävässään. Hallitus pyrkii 
varmistamaan, että Metsossa noudatetaan hyviä hallinnointiperiaatteita.

yhtiökokous
jokaisella Metson osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiöko-
koukseen. Yksi osake vastaa yhtä ääntä. Päätökset tehdään yleensä 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Yhtiökokoukseen osallistuminen 
edellyttää, että osakkeenomistaja on merkitty Metson osakasluetteloon 
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, joka on 8 arkipäivää ennen kokous-
ta, ja että hän ilmoittautuu kokoukseen viimeistään kokouskutsussa 
mainittuna päivänä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan 
ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen 
osallistumista varten, jos osakkeenomistajalla on osakkeiden perusteella 
oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäi-
vänä. Osallistuminen edellyttää lisäksi etukäteisilmoitusta vähintään 
kutsussa imoitettuun ajankohtaan mennessä.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiö-
lain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii 
sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin (neljä viikkoa ennen kutsun 
julkistamista), että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

julkaisemme kokouskutsun aikaisintaan kaksi kuukautta ja vii-
meistään 21 päivää ennen kokousta vähintään kahdessa, Helsingissä 
säännöllisesti ilmestyvässä sanomalehdessä tai toimitamme sen suo-
raan osakkeenomistajille lain niin vaatiessa. lisäksi julkaisemme kutsun, 
esityslistan ja kokousaineistoa verkkosivustollamme.

2009
varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3 2009 Helsingissä. Yhtiökoko-
ukseen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 974 osakkeen-
omistajaa, jotka edustivat noin 38 prosenttia yhtiön äänistä. Kaikki 
hallituksen jäsenet ja Metson toimitusjohtaja sekä ulkopuolinen 
tilintarkastaja olivat läsnä. 

Yhtiökokouksen päätökset:
www.metso.com/sijoittajat > Hallinnointi > Yhtiökokous

Yhtiökokous on Metson ylin päättävä elin. varsinai-
nen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa ennen 
kesäkuun loppua. Yhtiökokous päättää osakeyh-
tiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista 
asioista, joita ovat muun muassa:

tilinpäätöksen vahvistaminen•	
taseen osoittaman voiton käyttäminen•	
hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohta-•	
jan ja jäsenten valinta sekä heidän palkkioistaan 
päättäminen
hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuu-•	
vapaudesta päättäminen
tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen•	
hallituksen tai osakkeenomistajan yhtiökokouk-•	
selle tekemät ehdotukset (esim. yhtiöjärjestyk-
sen muuttaminen, omien osakkeiden hankinta, 
osakeanti, erityisten oikeuksien antaminen)

Yhtiökokous
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nimitysvaliokunta
Yhtiökokouksen asettama nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen jä-
seniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle 
yhtiökokoukselle. Olemme soveltaneet tämänkaltaista käytäntöä vuo-
desta 2004 lähtien Metson suurimman omistajan, Solidiumin (aikaisem-
min Suomen valtio) ehdotuksesta. valiokunnan muodostavat vuosittain 
tiettynä ajankohtana neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. 
jos osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, se siirtyy 
seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle. lisäksi nimitysvalio-
kuntaan kuuluvat asiantuntijajäseninä joko hallituksen puheenjohtaja 
yksin tai yhdessä yhden hallituksen merkittävistä osakkeenomistajista 
riippumattomien jäsentensä keskuudesta nimeämän jäsenen kanssa. 
valiokunta kokoontuu hallituksen puheenjohtajan kutsusta ja valitsee 
keskuudestaan puheenjohtajan. 

vuoden 2009 yhtiökokouksessa käsiteltyjä asioita  
valmistellut nimitysvaliokunta
Metson neljä suurinta osakkeenomistajaa nimesivät 3.11.2008 nimitys-
valiokuntaan seuraavat edustajat: Pekka Timonen, ylijohtaja, valtioneu-
voston kanslian omistajaohjausosasto (Suomen valtio); lars förberg, 
Managing Partner (cevian capital); Mikko Koivusalo, sijoitusjohtaja (Kes-
kinäinen työeläkevakuutusyhtiö varma) ja Harri Sailas, toimitusjohtaja 
(Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö ilmarinen). Nimitysvaliokunta valitsi 
puheenjohtajakseen Pekka Timosen, ja Metson hallituksen puheenjoh-
taja Matti Kavetvuo toimi nimitysvaliokunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimitysvaliokunta kokoontui kaksi kertaa ja antoi 2.2.2009 Metson 
hallitukselle ehdotuksensa hallituksen jäsenten valinnasta ja palkkiois-
ta vuoden 2009 yhtiökokousta varten. valiokunta ehdotti hallituksen 
jäsenten lukumääräksi seitsemän ja jukka viinasta uudeksi hallituksen 
puheenjohtajaksi sekä Pia rudengrenia uudeksi jäseneksi. lisäksi 
valiokunta ehdotti vuosittaisten palkkioiden säilyttämistä samoina kuin 
vuonna 2008. Yhtiökokous hyväksyi nimitysvaliokunnan ehdotuksen 
hallituksen jäsenistä ja palkkioista ilman muutoksia.

vuoden 2010 yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita valmisteleva 
nimitysvaliokunta
Metson neljä suurinta osakkeenomistajaa nimesivät 2.11.2009 nimi-
tysvaliokuntaan seuraavat edustajat: Kari järvinen, toimitusjohtaja 
(Solidium Oy); lars förberg, Managing Partner (cevian capital); Matti 
vuoria, toimitusjohtaja (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö varma) ja 
Harri Sailas, toimitusjohtaja (Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö ilmarinen). 
Nimitysvaliokunta valitsi puheenjohtajakseen Kari järvisen. Hallituksen 
puheenjohtaja jukka viinanen ja varapuheenjohtaja jaakko rauramo 
toimivat valiokunnan asiantuntijajäseninä.

Nimitysvaliokunta kokoontui kolme kertaa ja antoi 27.1.2010 
Metson hallitukselle ehdotuksensa 30.3.2010 pidettävää varsinaista 
yhtiökokousta varten. Nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten 
lukumääräksi seitsemää ja Maija-liisa frimanin, christer Gardellin, Yrjö 
Neuvon ja jukka viinasen valitsemista uudelleen. Hallituksen puheen-
johtajaksi ehdotetaan valittavaksi jukka viinanen ja varapuheenjohta-
jaksi Maija-liisa friman. lisäksi ehdotetaan, että hallitukseen valitaan 
uudeksi jäseneksi erkki Pehu-lehtonen ja Mikael von frenckell. Nimi-
tysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 
palkkiona 92 000 euroa vuodessa. varapuheenjohtajalle ehdotetaan 
maksettavaksi 56 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 45 000 euroa 

vuodessa. lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 600 euron palkkio 
niistä hallituksen ja valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Ni-
mitysvaliokunta ehdottaa, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan 
markkinoilta hankittavina Metso Oyj:n osakkeina. vuosipalkkioiden 
ehdotetaan pysyvän samoina kuin vuonna 2009.

hallitus
Hallitus valvoo Metson johtamista ja toimintaa. Se myös päättää mer-
kittävistä strategiaan, investointeihin, organisaatioon ja rahoitukseen 
liittyvistä asioista.

Hallitukseemme kuuluu 5–8 varsinaista jäsentä, jotka yhtiökokous 
valitsee kerrallaan kaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiöko-
kouksen loppuun saakka. Hallitukseen ei voida valita henkilöä, joka on 
täyttänyt 68 vuotta. Suomen hallintoedustuslain perusteella henkilöstön 
edustaja osallistuu kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana ilman äänioi-
keutta tai juridista vastuuta hallituksen päätöksistä. Hallituksen jäsenten 
nimeämiselle ei ole määritelty erityistä järjestystä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa 
varapuheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen, kun paikalla on 
enemmän kuin puolet sen jäsenistä ja heistä yksi on puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota 
enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. äänten mennessä 
tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja osallistuvat hallituksen 
kokouksiin asioiden esittelijöinä ja lakiasiainjohtaja hallituksen sihteeri-
nä. Metson johtoryhmän jäsenet ja muu johto osallistuvat kokouksiin 
tarvittaessa.

2009 
Hallituksen työskentelyssä keskeisiä aihealueita olivat Metson ohjaa-
minen taantuman aikana, esimerkiksi kustannusten ja kapasiteetin 
sopeuttaminen alhaisempaan kysyntään, nettokäyttöpääoman 
vapauttamisen seuranta sekä rahoitusvaihtoehtojen arviointi. Hallitus 
käsitteli myös pidemmän aikavälin kehityskohteita, kuten Metson 
globaalin läsnäolon kehittämistä; sisältäen myös intian markkinan 
erityistarkastelun, Hr-prosesseja, ylimmän johdon seuraajasuunnit-
telua ja yrityskauppoja. Hallitus teki työskentelystään itsearvioinnin. 
Arvioinnissa käsiteltiin muun muassa hallituksen kokoonpanoa, 
työskentelyn tehokkuutta ja painopistettä, hallitukselle toimitettujen 
ja sen käyttämien tietojen, materiaalien ja järjestelmien laatua sekä 
keskustelun tasoa ja avoimuutta. Arvioinnin tuloksia käytetään halli-
tuksen työskentelyn kehittämiseen. vuoden 2009 yhtiökokous valitsi 
hallitukseemme seitsemän jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi 
valittiin jukka viinanen ja varapuheenjohtajaksi jaakko rauramo. uu-
deksi jäseneksi valittiin Pia rudengren. Hallituksen jäseninä jatkoivat 
Maija-liisa friman, christer Gardell, Arto Honkaniemi sekä Yrjö Neuvo. 
Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiö-
kokouksen loppuun. Henkilöstön edustaja jukka leppänen osallistui 
kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana. Kaikki hallituksen jäsenet olivat 
riippumattomia yhtiöstämme, ja Honkaniemeä lukuun ottamatta sen 
merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus ei jakanut jäsenilleen erityi-
siä liiketoiminnan seurannan painopistealueita.

Hallitus kokoontui 15 kertaa vuonna 2009, ja sen jäsenten osallis-
tumisprosentti oli 98. lisäksi se teki kokoontumatta kaksi yksimielistä 
päätöspöytäkirjaa.
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hallituksen valiokunnat
Hallituksellamme on kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta 
sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta. Hallitus valitsee valiokuntien 
jäsenet keskuudestaan vuosittaisessa järjestäytymiskokouksessaan ja 
valvoo valiokuntien toimintaa. Kummallakin valiokunnalla on hallituksen 
hyväksymä työjärjestys. 

tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunta valvoo taloudellista raportointiamme ja valmistelee 
hallitukselle taloudellisen tilanteemme seurantaan, talousraportointiin, 
tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyviä asioita. Tarkastusvaliokunta 
muun muassa

arvioi Metson tilinpäätös- ja välitilinpäätösluonnokset sekä tilinpää-•	
tösperiaatteet, merkittäviin tai poikkeuksellisiin liiketapahtumiin 
liittyvät laskelmat, johdon ennusteet sekä Metson lyhyen aikavälin 
näkymiin liittyvät kannanotot
arvioi lakien, määräysten ja sisäisten ohjeiden noudattamista sekä •	
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä
hyväksyy sisäisen tarkastuksen ja ulkopuolisen tilintarkastuksen •	
tarkastussuunnitelman sekä perehtyy tarkastuskertomuksiin
valmistelee tilintarkastajien valintaa, arvioi ja käy läpi tilintarkastus-•	
kertomukset tilintarkastajien kanssa sekä arvioi tilintarkastuksen 
laatua ja laajuutta ja tilintarkastajien riippumattomuutta
käsittelee Metson selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään.•	

valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Siihen kuuluu 
valiokunnan puheenjohtaja ja kaksi jäsentä, jotka hallitus valitsee yhtiös-
tä riippumattomien jäsentensä keskuudesta ja joista vähintään yhden 
on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvalio-
kunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien suorittamiseen riittävä 
pätevyys. lisäksi vähintään yhdellä jäsenellä on oltava asiantuntemusta 
erityisesti laskentatoimesta, kirjanpidosta tai tilintarkastuksesta.

2009 
Säännönmukaisten tehtäviensä lisäksi tarkastusvaliokunta käsitteli 
muun muassa Metson rahoitustilannetta ja -vaihtoehtoja sekä netto-
käyttöpääoman pienentämiseksi tehtyjä toimenpiteitä, arvioi Metson 
globaalia verotilannetta ja verosuunnitteluun liittyviä asioita sekä 
seurasi globaalien toiminnanohjausjärjestelmäprojektien etenemistä. 
lisäksi valiokunta kävi jokaisessa kokouksessan läpi taloudelliselta 
vaikutusajaltaan rajoittamattomien aineettomien hyödykkeiden 
arvonalentumistestauksen tulokset. Testien perusteella ei tehty 
arvonalentumiskirjauksia. Tarkastusvaliokunta seurasi myös Metson 
ensimmäisen hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen 
laadintaa. Tarkastusvaliokunta ei käyttänyt ulkopuolisia neuvontajia.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Maija-liisa friman (pj.), Arto Hon-
kaniemi ja 31.3.2009 alkaen Pia rudengren (31.3. asti jukka viinanen). 
rudengren on määritelty taloudelliseksi asiantuntijaksi, ja hän sekä 
Maija-liisa friman ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomis-
tajista. 

Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa, ja jäsenten osallistu-
misprosentti oli 100. Tarkastusvaliokunnan sihteerinä toimi varatoimi-
tusjohtaja Olli vaartimo. Kokouksiin osallistuivat myös toimitusjohtaja 
jorma eloranta sekä ulkopuolinen tilintarkastaja johan Kronberg 
Pricewaterhouse-coopers Oy:stä.

Hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat
hyväksyä Metson pitkän aikavälin tavoitteet ja •	
strategia
hyväksyä vuosittain liiketoimintasuunnitelmat ja •	
muut merkittävät toimintasuunnitelmat
hyväksyä Metson organisaatiorakenne ja kannus-•	
tinjärjestelmän periaatteet
nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja ja •	
hyväksyä varatoimitusjohtajan, Metson johtoryh-
män ja raportointisegmenttien toimitusjohtajien 
nimittäminen ja erottaminen
seurata ja arvioida toimitusjohtajan toimintaa ja •	
päättää hänen palkkioistaan ja muista eduistaan
varmistaa, että kirjanpidon ja varainhoidon •	
valvonta on järjestetty asianmukaisesti ja että 
välitilinpäätökset ja tilinpäätökset on laadittu 
asianmukaisesti
varmistaa, että yhtiöllä on riittävät suunnittelu-, •	
tieto- ja valvontajärjestelmät kirjanpidon ja va-
rainhoidon valvontaan sekä riskienhallintaan
tehdä ehdotukset yhtiökokoukselle ja kutsua •	
yhtiökokous koolle
päättää asioista, jotka ovat epätavallisia tai laaja-•	
kantoisia, kuten suuret investoinnit, yritysostot 
ja  myynnit sekä päätökset merkittävistä yhteis-
yrityksistä ja lainasopimuksista; hallitus päättää 
lisäksi periaatteista, joiden mukaan Metso antaa 
takauksia 
hyväksyä Metson noudattamat periaatteet •	
kuten hallinnoinnin, riskienhallinnan, talouden 
valvonnan, rahoituksen, sisäisen tarkastuksen, 
tietoturvan, viestinnän, henkilöstöhallinnon ja 
ympäristöasioiden hoidon periaatteet, tiedonan-
topolitiikan sekä Metson toimintaperiaatteet

Hallituksen tärkeimmät tehtävät
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Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta muun muassa

arvioi ja seuraa Metson palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien kilpai-•	
lukykyä ja Hr-asioihin liittyviä kysymyksiä, kuten osaamisen ja kyky-
jen kehittämistä ja Metson ylemmän johdon seuraajasuunnittelua
arvioi toimitusjohtajan toimintaa ja palkitsemisperusteita•	
valmistelee hallitukselle ehdotuksen toimitusjohtajan palkka- ym. •	
eduista
tekee hallitukselle ehdotuksia Metson johtoryhmän jäsenten nimit-•	
tämisestä toimitusjohtajan ehdotuksen pohjalta
päättää johtoryhmän jäsenten palkka- ym. eduista. valiokunta voi •	
valtuuttaa puheenjohtajansa päättämään näistä. Toimitusjohtaja 
antaa valiokunnan puheenjohtajan hyväksyttäväksi ehdotukset 
muiden toimitusjohtajalle raportoivien henkilöiden palkka- ym. 
eduista

vähintään kahdesti vuodessa kokoontuvaan valiokuntaan kuuluu pu-
heenjohtaja ja kaksi jäsentä. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. 
Myös toimitusjohtaja osallistuu kokouksiin lukuun ottamatta kertoja, 
jolloin käsitellään häntä itseään koskevia asioita.

2009 
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan päätehtäviä olivat vuoden 
2009 tulospalkkio-ohjelman toteuttaminen ja vuoden 2010 ohjelman 
suunnittelu sekä vuoden 2010–2012 osakepohjaisen kannustinjär-
jestelmän suunnittelu. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta käytti 
ulkopuolisia neuvonantajia osakepalkkiojärjestelmiin ja seuraajasuun-
nitteluun liittyen. 

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluivat jukka viinanen 
(pj.) (31.3.2009 asti Matti Kavetvuo (pj.)), christer Gardell, Yrjö Neuvo 
ja jaakko rauramo. Palkitsemisvaliokunnan sihteerinä toimi lakiasiain-
johtaja Aleksanteri lebedeff. valiokunta kokoontui vuoden aikana viisi 
kertaa, ja sen jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

yrityKSen johtaMinen 

toimitusjohtaja
Toimitusjohtajamme jorma eloranta vastaa Metson liiketoimintojen joh-
tamisesta Suomen osakeyhtiölain, hallinnointisäännösten ja hallituksen 
antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajan nimittää ja tarvittaessa 
erottaa tehtävästään hallitus, jolle hän raportoi muun muassa yhtiön 
taloudellisesta tilasta, liiketoimintaympäristöstä ja muista merkittävistä 
asioista. Toimitusjohtaja valmistelee hallituksen ja sen valiokuntien 
käsiteltävinä olevat asiat ja panee täytäntöön niiden tekemät päätökset. 
Toimitusjohtaja ohjaa ja valvoo Metson ja sen liiketoimintojen toimin-
taa. lisäksi hän on Metson johtoryhmän ja Metso executive forumin 
puheenjohtaja.

Metson johtoryhmä 
Toimitusjohtaja ja muut hallituksen nimittämät jäsenet muodostavat 
Metson johtoryhmän. johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa mm. liike-
toimintasuunnitelmien, strategian, toimintaperiaatteiden sekä muiden 
yhteisten asioiden valmistelussa.

Tarkastusvaliokunta käsitteli 
jokaisessa kokouksessaan 
arvonalentumistestejä. 

Metso executive Forum (MeF)
johtoryhmän rinnalle vuonna 2008 perustettu Metso executive forum 
koostuu johtoryhmän jäsenistä ja tärkeimpien liiketoimintojen ja 
markkina-alueiden johdosta sekä henkilöstöjohtajasta. Se avustaa toi-
mitusjohtajaa strategian toimeenpanossa ja kehittämisessä ja keskittyy 
Metson tärkeimpien kehitysasioiden käsittelemiseen ja osaamisen jaka-
miseen Metson sisällä. Mef kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa keskuste-
lemaan ja jakamaan parhaita käytäntöjä, käynnistämään ja seuraamaan 
konserninlaajuisia aloitteita sekä edistämään liiketoimintojen välisiä 
synergioita. 

liiketoimintalinjojen ja raportointisegmenttien johto
Metson liiketoiminta on organisoitu 8:aan liiketoimintalinjaan, jotka 
puolestaan muodostavat 3 raportointisegmenttiä. Kaivos- ja maa- 
rakennusteknologiasegmentissä liiketoimintalinjat ovat Palvelut sekä 
laitteet ja järjestelmät (1.7. asti Kaivosala ja Maarakennus -liiketoimin-
talinjat); energia- ja ympäristöteknologiasegmentissä voimantuotanto, 
Automaatio ja Kierrätys; sekä Paperi- ja kuituteknologiasegmentissä 
Paperit, Kuidut ja Pehmopaperit. liiketoimintalinjojen johtajat vastaavat 
tulosvastuullisesti linjojen päivittäisestä johtamisesta ja raportoivat 
kukin oman raportointisegmenttinsä johtajalle.

hallituksen jäsenten kokousaktiivisuus

 
1.1.-31.12.2009 Hallitus

Tarkastus-
valiokunta

Palkitsemis- 
 ja henkilöstö-

valiokunta

jukka viinanen * 15/15 1/1 4/4

jaakko rauramo 15/15 5/5

Maija-liisa friman 15/15 5/5

christer Gardell 15/15 5/5

Arto Honkaniemi 14/15 5/5

Yrjö Neuvo 15/15 5/5

jukka leppänen 15/15

Pia rudengren** 12/13 4/4

Matti Kavetvuo*** 2/2 1/1

*  Tarkastuvaliokunnan jäsen 31.3. asti. 1.1.-31.3. tarkastusvaliokunta kokoontui 1 kerran.  

 Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 31.3. alkaen.  

 valiokunta kokoontui 31.3. jälkeen 4 kertaa.  

**  Hallituksen jäsen  31.3. alkaen. 31.3.-31.12. hallitus kokoontui 13 kertaa  

 ja tarkastusvaliokunta 4  kertaa. 

*** Hallituksen jäsen 31.3. asti. 1.1.-31.3. hallitus kokoontui 2 kertaa ja palkitsemis-  

 ja henkilöstövaliokunta 1 kerran. 
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johtoryhmän keskeisin tehtä-
vä oli Metson lyhyen ja pitkän 
aikavälin kannattavuuden 
varmistaminen sopeuttamalla 
kapasiteettia ja kustannus-
rakennetta heikompaa 
kysyntätilannetta vastaavaksi.

raportointisegmenttien toimitusjohtajat raportoivat Metson 
toimitusjohtajalle ja pitävät hänet informoituna omien vastuualueiden-
sa toiminnallisesta tuloksesta sekä liiketoimintaympäristön kehityk-
sestä. He vastaavat liiketoimintalinjojen liiketoiminnan ja strategian 
kehittämisestä, Metson suunnitelmien, strategioiden ja periaatteiden 
toteuttamisesta liiketoimintalinjoissa sekä liiketoimintalinjojen välisestä 
yhteistyöstä.

tytäryhtiöiden hallitukset
Tytäryhtiöiden hallitukset varmistavat, että kaikkia Metsoon kuuluvia 
yhtiöitä johdetaan voimassa olevien lakien, säännösten ja Metson peri-
aatteiden mukaisesti. Merkittävien tytäryhtiöiden hallituksiin kuuluvat 
puheenjohtajana toimiva Metson toimitusjohtaja ja kahdesta neljään 
toimitusjohtajan nimeämää jäsentä, pääsääntöisesti Metson johtoryh-
mästä. Metson toimitusjohtaja päättää konserniin kuuluvien holding- ja 
muiden yhtiöiden hallitusten jäsenistä ja mahdollisista lisätehtävistä.

2009 
Toimitusjohtajanamme jatkoi jorma eloranta ja varatoimitusjohta-
jana Olli vaartimo. Heidän lisäkseen Metson johtoryhmän jäseninä 
jatkoivat Matti Kähkönen, Pasi laine, Bertel langenskiöld ja Kalle 
reponen. Perttu louhiluoto, Senior vice President, Operational 
excellence, siirtyi kesäkuussa johtamaan Kaivos- ja maarakennustek-
nologiasegmentin eMeA-markkina-aluetta ja erosi johtoryhmästä ja 
Mef:ista.

johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 15 kertaa. Sen keskeisim-
piä tehtäviä olivat Metson lyhyen ja pitkän aikavälin kannattavuuden 
varmistaminen sopeuttamalla yhtiön kapasiteettia ja kustannusra-
kennetta heikompaa kysyntätilannetta vastaavaksi. Se käsitteli myös 
Metson johtamismalliin ja konserninlaajuisiin teemoihin ja kehitys-
hankkeisiin liittyviä asioita sekä henkilöstövoimavarojen seurantaa ja 
seuraajasuunnittelua. johtoryhmä myös käsitteli ja päivitti Metson 
strategian hallituksen käsittelyä varten merkittävien toimintaympä-
ristömuutosten jälkeen. Metso executive forumin käsittelemiä asioita 
olivat muun muassa Metson strategia ja siitä viestiminen, johtamisen 
(leadership) kehittäminen, parhaiden käytäntöjen jakaminen sekä 
konserninlaajuisten teemojen ja kehityshankkeiden seuranta. Mef 

kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. Metso executive forumin uudeksi 
jäseneksi nimitettiin kesäkuussa henkilöstöjohtaja Merja Kamppari. 
Kierrätys-liiketoimintamme aiempi johtaja Heinz Gerdes jäi eläkkeelle 
vuoden 2009 lopussa ja hän jäi samalla pois Mef:stä. Metson Paperi- 
ja kuituteknologian etelä-Amerikan aluejohtaja celso Tacla nimitettiin 
Mef:n uudeksi jäseneksi 22.1.2010 alkaen.

talouDelliSeen raPortointiProSeSSiin liittyvän  
SiSäiSen valvonnan ja riSKienhallinnan PääPiirteet 
Sisäinen valvontamme pyrkii varmistamaan, että toimintamme on 
voimassa olevien lakien ja määräysten sekä toimintaperiaatteidemme 
mukaista, ja että taloudellinen ja toiminnallinen raportointimme on luo-
tettavaa. lisäksi se pyrkii turvaamaan omaisuutemme ja varmistamaan 
toiminnan kokonaistehokkuuden Metson strategisten, toiminnallisten ja 
taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Sisäisen valvontamme toi-
mintamallit ovat linjassa riskienhallintaprosessimme kanssa. riskienhal-
linnan tavoitteena on tukea Metson strategiaa ja tavoitteiden saavutta-
mista ennakoimalla ja hallitsemalla mahdollisia liiketoimintamme uhkia 
ja mahdollisuuksia. Seuraavassa esitetty kuvaus keskittyy taloudelliseen 
raportointiprosessiin liittyviin sisäiseen valvonnan ja riskienhallinnan 
pääpiirteisiin. 

Kattavampi kuvaus Metson riskienhallinnasta on esitetty  
verkkosivustollamme www.metso.com

Metson taloudelliseen raportointiin liittyvän sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan toimintamalli on suunniteltu siten, että saadaan kohtuulli-
nen varmuus taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta sekä siitä, että 
tilinpäätös on laadittu voimassa olevien lakien ja määräysten,
yleisesti hyväksyttyjen tilinpäätösperiaatteiden (ifrS) ja muiden listayh-
tiöille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Metson sisäisen valvonnan 
kokonaisjärjestelmä perustuu cOSO:n (committee of Sponsoring  
Organizations) julkaisemaan viitekehykseen ja kattaa sisäisen tarkas-
tuksen viisi keskeistä osa-aluetta: valvontaympäristö, riskien arviointi, 
valvontatoiminnot, viestintä ja tiedotus sekä seuranta. 

valvontaympäristö
Päävastuu taloudellisen raportoinnin sisäisestä valvonnasta on hallituk-
sellamme. Hallituksen kirjallisesti vahvistamassa virallisessa työjärjestyk-
sessä selvitetään hallituksen vastuut ja määritellään hallituksen ja sen 
valiokuntien sisäinen työnjako. lisäksi hallitus on nimittänyt tarkastusva-
liokunnan, jonka päätehtävä on varmistaa, että taloudellista raportoin-
tia, riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa varten määriteltyjä periaatteita 
noudatetaan ja että yhtiön tilintarkastajiin pidetään yllä asianmukaisia 
suhteita. vastuu tehokkaan valvontaympäristön säilyttämisestä ja 
taloudelliseen raportointiin liittyvästä sisäisen valvonnan jatkuvasta 
toiminnasta on toimitusjohtajalla. Sisäinen tarkastuksemme raportoi 
kaikista merkittävistä asioista tarkastusvaliokunnalle ja toimitusjohtajalle. 
Sisäinen tarkastus pyrkii kehittämään ja tehostamaan Metson taloudel-
lista raportointia koskevaa sisäistä valvontaa keskittymällä ennakoivasti 
sisäiseen valvontaympäristöön ja seuraamalla sisäisen valvonnan 
tehokkuutta. Tärkeimpiä taloudellista raportointiamme ohjaavia sisäisiä 
työkaluja ovat Metson toimintaperiaatteet, sisäistä valvontaa koskeva 
politiikka ja stardardimme, rahoituspolitiikkamme sekä laskentaperi-
aatteemme ja raportointiohjeemme, joissa määritellään kirjanpito- ja 
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raportointisäännöt, sekä Metson määrittelemät taloudellista raportoin-
tia koskevat sisäisen valvonnan prosessit ja vähimmäisvaatimukset. 
Tarkastusvaliokunnassamme on lisäksi taloudellinen asiantuntija.

riskien arviointi
Metson taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien arvioinnin tavoit-
teena on tunnistaa ja arvioida merkittävimmät taloudelliseen raportoin-
tiin vaikuttavat riskit konsernin, raportointisegmenttien, yksiköiden, toi-
mintojen ja prosessien tasolla. Arviointi käsittää muun muassa petoksiin 
ja lainvastaiseen toimintaan liittyvät riskit sekä omaisuuden menetyk-
seen tai väärinkäyttöön liittyvät riskit. Arvioinnin tuloksena määritellään 
valvonnan tavoitteet, joiden avulla pyrimme varmistamaan, että talou-
delliselle raportoinnille asetetut perusvaatimukset täyttyvät. Tarkastus-
valiokunnalle toimitetaan säännöllisesti tietoa tärkeimpien riskialueiden 
kehityksestä sekä näillä alueilla toteutetuista ja suunnitelluista toimista 
sekä toimenpiteistä riskien pienentämiseksi. 

valvontatoiminnot
Sisäisen Metso compliance -ohjelman tarkoituksena on taata tuotta-
mamme taloudellisen tiedon virheettömyys ja luotettavuus sekä se, 
että kaikissa yksiköissämme noudatetaan yhteisiä hallinnointiperiaattei-
ta. Ohjelman tavoitteena on muodostaa Metsoon yhtenäinen valvon-
taympäristö noudattamalla asianmukaisia sisäisen valvonnan periaat-
teita eri liiketoimintaprosesseissa ja jakaa sisäiseen valvontaan liittyviä 
parhaita käytäntöjä. Ohjelmalla pyrimme varmistamaan, että yhtiös-
sämme noudatetaan edelleen tasokasta taloudellista raportointia ja 
sisäistä tarkastusta sekä korkeatasoisia hallinnointiperiaatteita myös sen 
jälkeen, kun Metson osakkeen noteeraus Yhdysvalloissa päättyi vuoden 
2007 loppupuolella, minkä myötä Sarbanes-Oxley (SOX) -lainsäädän-
nön mukainen raportointivelvollisuus päättyi. Kaikkia yksiköitämme 
koskeva Metso compliance on SOX-raportointia joustavampi ja joiltakin 
osin kattavampi. SOX-vaatimusten mukaisesti valvontastandardimme 
määrittävät sisäisen valvonnan perustason, joka kaikkien yksiköiden 
on saavutettava. Yksiköiden testaamisesta vastaa sisäinen tarkastus 
apunaan koulutetut metsolaiset testaajat eri puolilta organisaatiotam-
me. SOX-järjestelmästä poiketen ulkopuoliset tilintarkastajat eivät anna 
erillistä lausuntoa sisäisten kontrolliemme toimivuudesta.

Sisäistä valvontaa koskevat standardimme on suunniteltu varmis-
tamaan, että paikallinen johto suunnittelee ja panee täytäntöön tehok-
kaasti valvonnan kannalta tärkeimpiä, valittuihin keskeisiin hallinnollisiin 
prosesseihin liittyviä näkökohtia kaikissa Metson yksiköissä. Tätä täy-
dennetään eriyttämällä asianmukaisesti toisistaan keskeiset tehtävät ja 
niiden valvonta. Asianmukaisesti järjestetyt sisäiset valvontamekanismit 
suojaavat meitä myös mahdollisilta väärinkäytöksiltä. Sisäistä valvontaa 
koskevissa standardeissa luetellaan valvontastandardit valituille liiketoi-
mintaprosesseille, joita ovat esimerkiksi liikevaihto, hankinta, palkan-
laskenta, varastot, rahoitus, taloudellinen raportointi, käyttöomaisuus 
ja tietotekniikka, sekä luetellaan tehtävät, jotka tulee eriyttää toisistaan. 
lisäksi niissä luetellaan kullekin liiketoimintaprosessille valvontatoimin-
not, jotka tulee ottaa käyttöön ja joiden tulokset tulee dokumentoida.

2009 
Metso compliance on edennyt aikataulun mukaisesti. Teimme 
joitakin muutoksia sisäistä valvontaa koskevaan standardiimme ja 
koulutimme lisää testaajia, erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueella. 

vuoden aikana koulutettujen testaajien määrä eri yksiköissämme 
nousi noin noin 20:llä yli 50 henkilöön. Ohjelman käynnistämisen 
jälkeen vuoden 2007 elokuussa olemme testanneet yhteensä 114 
yksikköä ja tietoteknistä järjestelmää, joista 67 vuoden 2009 aikana. 
vuoden lopussa vaatimuksemme oli täyttänyt 59 yksikköä ja järjes-
telmää. Olemme käynnistäneet korjaavat toimenpiteet 55 yksikössä 
ja järjestelmässä. Yksiköt, joista huomautettavaa löytyi, testataan 
uudelleen vuoden kuluessa. Noin 20 suurinta yksikköä testataan 
kahden vuoden välein, pienemmät yksiköt kolmen vuoden välein. 
Tavoitteena on, että ohjelma kattaisi kaikki yksikkömme vuoden 2010 
loppuun mennessä.

 
viestintä ja tiedotus
Turvataksemme tehokkaan ja toimivan sisäisen valvontaympäris-
tön pyrimme varmistamaan Metson sisäisen ja ulkoisen viestinnän 
avoimuuden, läpinäkyvyyden, oikeellisuuden ja oikea-aikaisuuden. 
Tietoa taloudellista raportointiamme ohjaavista sisäisistä työkaluista eli 
esimerkiksi tilinpäätöksen laadintaperiaatteet, taloudellista raportointia 
koskevat ohjeet ja tiedonantopolitiikka, on saatavilla Metson intranetis-
tä. järjestämme henkilöstölle koulutusta sisäiseen valvontaan liittyvissä 
asioissa ja sisäisen valvonnan työkalujen käytössä. Metson talousjohtaja 
ja sisäisestä tarkastuksesta vastaava johtaja raportoivat sisäiseen valvon-
taan liittyvän työn tuloksista säännöllisesti tarkastusvaliokunnan koko-
uksissa. Tarkastusvaliokunnan työn tuloksina syntyvistä huomautuksista, 
suosituksista sekä päätös- ja toimenpide-ehdotuksista raportoidaan 
hallitukselle jokaisen tarkastusvaliokunnan kokouksen jälkeen. 

Seuranta
Taloudellista raportointia koskevan sisäisen valvonnan tehokkuutta 
valvovat hallitus, tarkastusvaliokunta, toimitusjohtaja, konsernijohto, 
sisäinen tarkastus, konserniyhtiöt ja raportointisegmentit. valvonta 
kattaa kuukausittaisten taloudellisten raporttien seurannan, rullaavien 
ennusteiden ja suunnitelmien läpikäynnin sekä sisäisen tarkastuksen ra-
portit ja ulkopuolisten tilintarkastajien neljännesvuosiraportit. Sisäinen 
tarkastuksemme arvioi vuosittain Metson toiminnan tehokkuutta sekä 
riskienhallinnan riittävyyttä ja raportoi sisäisen valvonnan prosesseihin 
liittyvistä riskeistä ja heikkouksista. Sisäinen tarkastus laatii vuosittaisen 
tarkastussuunnitelman, jonka tilasta ja tuloksista se raportoi säännölli-
sesti Metson johdolle, tilintarkastajille ja tarkastusvaliokunnalle. lisäksi 
sisäinen tarkastuksemme ja ulkopuolinen tilintarkastaja pitävät säännöl-
lisesti kokouksia, joissa seurantatyötä koordinoidaan. 

2009
valvonnassa keskeisiä osa-alueita olivat nettokäyttöpääoman hallitse-
miseen tähtäävien toimenpiteiden tunteminen ja niiden tehokkuus 
yksiköissämme. Seurasimme myös kustannusrakenteemme ja kapasi-
teettimme sopeuttamiseksi tehtyjen toimien riittävyyttä.

laKien ja toiMintaPeriaatteiDen nouDattaMinen
Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassaolevia lakeja ja sää-
döksiä sekä yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja. lisäksi toimintaam-
me ohjaavat Metson omat toimintaperiaatteet ja arvot.  edellytämme, 
että jokainen työntekijämme on perehtynyt oman tehtäväalueensa 
lainsäädäntöön ja toimintaohjeisiin. liiketoimintojen johto on vastuussa 
toimintojensa sisäisestä valvonnasta. Sisäisten tarkastusten yhteydessä 
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pyrimme varmistamaan, että tarkastettavassa yksi-
kössä kaikki tuntevat omaa toimintaansa koskevat 
lait, määräykset ja periaatteet ja että he noudattavat 
niitä. Toiminnan asianmukaisuutta valvoo Metson 
johdon lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunta, joka 
raportoi väärinkäytöksistä hallitukselle.

Sisäinen tarkastus
Sisäinen tarkastus arvioi eri toimintojemme tehok-
kuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä tarkastaa 
sisäisen valvonnan toimivuutta. Se pyrkii varmista-
maan taloudellisen ja toiminnallisen raportoinnin 
oikeellisuuden, toiminnan lainmukaisuuden sekä 
yhtiön omaisuuden asianmukaisen hoidon. lisäksi 
sisäinen tarkastus pyrkii toiminnallaan edistämään 
riskienhallinnan kehittymistä Metson eri toiminnois-
sa. Sisäisestä tarkastuksesta vastaava johtaja raportoi 
hallinnollisesti varatoimitusjohtajalle, mutta on 
suorassa yhteydessä myös toimitusjohtajaan sekä 
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaan.

Sisäisen tarkastuksen työjärjestys
www.metso.com/sijoittajat > Hallinnointi > 
Sisäinen tarkastus

väärinkäytösepäilyistä raportoiminen
Ohjeistomme taloudellisten väärinkäytösten 
torjumiseksi määrittää muun muassa miten väärin-
käytösepäilystä tulee yhtiössämme ilmoittaa, kuinka 
se selvitetään ja miten asia etenee. Metsolaisia 
rohkaistaan ilmoittamaan väärinkäytösepäilystä joko 
omalle esimiehelleen tai muulle johdolle, tarvittaessa 
suoraan sisäiselle tarkastukselle. lisäksi metsolaisilla 
ja heidän yhteistyökumppaneillaan on mahdollisuus 
ilmoittaa epäilemistään taloudellisista väärinkäytök-
sistä luottamuksellisesti, ulkopuolisen tahon ylläpitä-
män Whistleblower-ilmoituskanavan kautta. ilmoituk-
sen voi jättää joko verkkosivujen kautta, puhelimitse 
tai sähköpostitse, tarvittaessa myös nimettömänä, 
usealla eri kielellä. epäillyt väärinkäytökset selvitetään 
viiveettä ja luottamuksellisesti. Sisäinen tarkastus 
ratkaisee kuinka asiaa selvitetään ja raportoi epäilystä 
tarkastusvaliokunnalle. Kaikki epäillyt väärinkäytök-
set raportoidaan tarkastusvaliokunnalle. lakiasiat ja 
Hr vastaavat yhdessä väärinkäytöksistä johtuvista 
jatkotoimenpiteistä. 

2009 
Saimme Whistleblower- kanavan kautta 6 ilmoi-
tusta epäillyistä taloudellisista väärinkäytöksistä. 
lisäksi sisäinen tarkastus sai 6 suoraa yhteydenot-
toa. Tarkemmissa tutkimuksissa todettiin 4 väärin-
käytöstä. Sisäisessä tarkastuksessa ei noussut esiin 
väärinkäytöksiä. Todetut väärinkäytökset ohjattiin 
ohjeistomme mukaisesti hallituksen tarkastusva-

liokunnan käsittelyyn. väärinkäytöksillä ei ollut 
merkittävää vaikutusta raportoituun taloudelliseen 
tulokseemme. 

tilintarKaStuS
Yhtiöjärjestyksen mukaan Metsolla on yksi tilintarkas-
taja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväk-
symä tilintarkastusyhteisö. Hallituksen tarkastusva-
liokunta valmistelee tilintarkastajan valintaprosessia. 
Tilintarkastajan valinnassa on otettava huomioon, 
että peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu 
kesto voi olla päävastuullisen tilintarkastajan osalta 
enintään seitsemän vuotta. Tämä tarkoittaa, että 
Metson vuoden 2008 päävastuullinen tilintarkastaja 
voi toimia pisimmillään samassa tehtävässä vuoden 
2014 tilintarkastukseen asti. Tilintarkastusyhteisön 
toimikauden pituudelle ei ole asetettu rajoituksia. 

lakisääteisessä tilintarkastuksessa tilintarkastajan 
tehtävänä on tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpito, 
toimintakertomus, tilinpäätös ja hallinto. emoyhtiön 
tilintarkastajan on myös tarkastettava konsernitilin-
päätös ja muut konserniyritysten keskinäiset suhteet. 
Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain 
edellyttämän tilintarkastuskertomuksen vuositilin-
päätöksen yhteydessä. Tilintarkastaja raportoi pää-
asiassa tarkastusvaliokunnan kautta ja ainakin kerran 
vuodessa koko hallitukselle. Tarkastusvaliokunta 
arvioi ulkopuolisten tilintarkastajien toiminnan ja 
palvelut vuosittain ja päättää, onko tarpeen järjestää 
avoin tarjouskilpailu. 

2009
Tilintarkastajanamme on vuodesta 1999 toiminut 
KHT-yhteisö Pricewaterhousecoopers Oy. vuonna 
2009 päävastuullisena tilintarkastajana oli johan 
Kronberg, joka on toiminut yhtiön päävastuullise-
na tilintarkastajana vuodesta 2005.

Kilpailutimme tilintarkastuksen viimeksi vuon-
na 2004. Tilintarkastajien palkkiot vuonna 2009 
olivat 2,5 miljoonaa euroa.

 
SiSäPiiri
Noudatamme Helsingin pörssin sisäpiiriohjetta. 
Pysyvät sisäpiiriläisemme eivät saa käydä kaup-
paa Metson liikkeellelaskemilla arvopapereilla 21 
vuorokauteen ennen yhtiön osavuosikatsauksen tai 
tilinpäätöstiedotteen julkistamista. 

ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten ja heidän 
lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden Metson arvopa-
perien omistus on julkista. Heihin kuuluvat hallituk-
sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallituksen 
jäsenet, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, 
päävastuullinen tilintarkastaja sekä johtoryhmän 
jäsenet. lisäksi Metsolla on pysyviä yrityskohtaisia 
sisäpiiriläisiä ja (erikseen nimettyjä) hankekohtaisia 
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sisäpiiriläisiä, joiden omistus ei ole julkista. 
Ylläpidämme rekisteriä ilmoitusvelvollisista sisä-

piiriläisistämme euroclear finland Oy:n Sire-järjestel-
mässä, jossa arvopapereita koskevat omistustiedot 
saadaan suoraan arvo-osuusjärjestelmästä. 

Metson sisäpiiriläisten omistus- ja kaupan-
käyntitiedot:
www.metso.com/sijoittajat > Hallinnointi > 
Sisäpiiri
Metson hallinnointiperiaatteet:
www.metso.com/sijoittajat > Hallinnointi 

 
johDon PalKKiot ja Muut etuiSuuDet

hallituksen palkkiot 
Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksetta-
vista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. 
vuoden 2009 yhtiökokous päätti pitää hallituksen 
jäsenille maksettavat palkkiot ennallaan. vuosipalk-
kiot olivat:

puheenjohtajalle 92 000 euroa •	
varapuheenjohtajalle 56 000 euroa •	
muille hallituksen jäsenille 45 000 euroa •	

lisäksi hallituksen jäsenille maksettiin 600 euron 
palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouk-
sista, joihin he osallistuivat. Matkakulut korvataan ja 
päivärahat maksetaan Metson matkustuspolitiikan 
mukaisesti. Hallituksen jäsenten palkkiot maksettiin 
kokonaan rahana. Hallituksemme toimiville jäsenille, 
joista kukaan ei ole yhtiön työntekijä, maksettiin 
yhteensä 404 000 euroa 31.12.2009 päättyneeltä 
tilikaudelta. Hallituksen jäsenet eivät kuulu Metson 
tulospalkkauksen, osakepohjaisten kannustinjärjes-
telmien tai eläkejärjestelmien piiriin.

toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkkiot 
ja etuisuudet
Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkka- ym. 
eduista sekä toimisuhteen muista ehdoista päättää 
hallitus. Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövalio-
kunta päättää muiden johtoryhmän jäsenten palkka- 
ym. eduista. johtoryhmän jäsenten palkitseminen 
muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen rahapalkan 

ja tavanomaiset luontoisedut kuten autoedun, mat-
kapuhelinedun ja joissakin tapauksissa asuntoedun) 
sekä pitkän ja lyhen aikavälin kannustimista. lyhyen 
aikavälin kannustimen muodostavat vuotuiset tulos-
palkkiot, joista päättää hallitus. Pitkän aikavälin kan-
nustimina toimivat osakepohjaiset kannustinjärjes-
telmät, joiden piiriin johtoryhmän jäsenet kuuluvat. 
Osakepohjaisista kannustinjärjestestelmistä päättää 
ja ne toteuttaa hallitus. Ohjelmiin liittyvistä omien 
osakkeiden hankintavaltuuksista ja osakeantival-
tuutuksista päättää yhtiökokous. Metson aiemmista 
optio-ohjelmista ei ole liikkeellä eikä myönnettävissä 
optioita. lisäksi Metso on ottanut joillekin ylimmän 
johdon jäsenille lisäeläkevakuutuksia (käsitelty 
tilinpäätöksessä etuuspohjaisina järjestelyinä), jotka 
mahdollistavat heidän jäämisensä eläkkeelle 60-vuo-
tiaana. vakuutusten piiriin kuuluu neljä johtoryhmän 
jäsentä, mukaan lukien toimitusjohtaja ja varatoimi-
tusjohtaja. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta on 
linjannut, ettei uusia vastaavanlaisia lisäeläkevakuu-
tuksia oteta.

tulospalkkiot
Hallitus vahvistaa vuosittain ehdot ja palkitsemiskri-
teerit , joiden perusteella tulospalkkiot maksetaan. 
Mahdollinen tulospalkkio perustuu ohjelmalle 
asetettujen taloudellisten tavoitteiden, kuten tulos 
ennen rahoituseriä ja veroja (eBiTA) ja kassavirta, 
saavuttamiseen joko Metson ja/tai kyseisen liiketoi-
minnan tasolla. Näiden lisäksi voi olla henkilökoh-
taisia tai tiimitavoitteita. vuositason tulospalkkio on 
toimitusjohtajalla ja muilla johtoryhmän jäsenillä 
40–60 prosenttia veronalaisesta vuosiansiosta ennen 
tulospalkkiota. 

Sitoudumme hyvään 
hallintotapaan noudatta-
malla lakeja ja säädöksiä 
sekä toteuttamalla parhaita 
käytäntöjä.

tilintarkastajien palkkiot

Milj. e 2007 2008 2009
Tilintarkastus -2,8 -2,7 -2,5
veroneuvonta -1,3 -1,8 -1,7
Muut palvelut -1,3 -1,1 -0,8
yhteensä -5,4 -5,6 -5,0

31.12. päättynyt tilikausi
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osakepohjaiset kannustinjärjestelmät
Metson osakepohjaisista kannustinjärjestel-
mistä päättää ja ne toteuttaa hallitus. Ne ovat osa 
konsernin ja liiketoimintojen johdon palkitsemis- ja 
sitouttamisohjelmaa.Niillä pyritään yhdistämään 
Metson omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet 
yhtiön arvonnostamiseksi, sitouttamaan avainhen-
kilöt yhtiöön sekä tarjoamaan heille kilpailukykyinen 
omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. vuosina 
2006–2008 toteutimme osakepohjaisen kannustin-
järjestelmän, jossa osallistujille maksettiin palkkiota 
Metson osakkeina liikevoittoa koskevien tavoitteiden 
perusteella. Siitä lähtien olemme toteuttaneet osa-
kepohjaisia kannustinjärjestelmiä, jotka edellyttävät 
osallistujilta myös henkilökohtaista sijoitusta Metson 
osakkeisiin.

osakepohjainen kannustinjärjestelmä  
2006–2008
Maaliskuussa 2009 Metso maksoi vuoden 2008 
osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella 
palkkioina yhteensä 34 262 osaketta eli 28 prosenttia 
enimmäismäärästä. johtoryhmän osuus tästä oli 6 
996 osaketta eli 25 prosenttia enimmäismäärästä. 
Ohjelmasta palkkiona saadut osakkeet tulee pitää 
hallussa vähintään 3 vuotta niiden saamisesta. 

lisätietoja osakepohjaisesta  
kannustinjärjestelmästä 2006–2008:  
www.metso.com/sijoittajat

osakepohjaiset kannustinjärjestelmät  
2009–2011 ja 2010–2012 
lokakuussa 2008 hallitus päätti uudesta johdon osa-
kepohjaisesta kannustinjärjestelmästä (Metso Share 
Ownership Plan 2009–2011). järjestelmän tarkoituk-
sena on sitouttaa toimitusjohtajamme, executive 
forumin jäsenet, muut ylimmän johdon jäsenet ja 
avainhenkilöt yhtiöömme ja sen arvon nostamiseen. 
järjestelmään osallistuminen edellyttää osallistu-
jilta henkilökohtaista sijoitusta Metson osakkeisiin. 
Kannustinjärjestelmässä on yksi kolmen vuoden an-
saintajakso, joka alkoi 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2011. 
Kannustinjärjestelmä oli alun perin tarkoitettu noin 
sadalle Metson avainhenkilölle, joista 89 kuuluu tällä 
hetkellä ohjelman piiriin.

Osallistujat sijoittivat ansaintajakson alussa 55 
350:een Metson osakkeeseen (alkusijoitus). järjestel-
män perusteella voidaan maksaa palkkiot, jotka vas-
taavat yhteensä enintään 373 175 Metson osaketta. 
Palkkio jakautuu perusosaan (base matching shares) 
sekä suoriteperusteisesti määräytyvään osaan (per-
formance shares). Perusosan määrä perustuu Metson 
osakkeen kurssikehitykseen ja voi olla alkusijoituksen 
osakemäärä kerrottuna 2,5:llä tai 1,25:llä. Mahdollinen 
suoritusperusteisesti määräytyvä palkkio perustuu 
Metson osakkeen kokonaistuoton (Total Shareholder 
return, TSr) kasvuun kolmen vuoden ajanjaksolla ja 
osakekohtaiseen tulokseen vuosina 2009–2011. jos 
osakkeen kokonaistuotto on nolla tai negatiivinen 
kolmen vuoden ajanjaksolla, suoritusperusteisesti 
määräytyvää palkkiota ei makseta. Toimitusjohtajalla 
suorituspohjaisesti osakkeina maksettava palkkio 
voi olla enintään kuusi, muilla johtoryhmän jäsenillä 
viisi ja muilla osallistujilla neljä kertaa alkusijoituksen 
osakemäärä. Palkkion saaminen edellyttää tulos-
tavoitteiden saavuttamisen lisäksi, että osallistuja 

Tavoitteenamme on 
johdonmukainen ja 
avoin johtaminen, jotta 
osakkeenomistajat ja 
muut sidosryhmät voivat 
luotettavasti arvioida 
yhtiömme kehitystä.

toimitusjohtajan , CFo:n ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot

euroa
Säännöllinen

rahapalkka

Tulospalkkio
edelliseltä

vuodelta luontoisedut
Osake-
palkkio

2009
yhteensä

2008
Yhteensä

2007
Yhteensä

Toimitusjohtaja 525 232 133 178 13 999 32 831 705 240 1 046 374 1 190 646

varatoimitusjohtaja ja cfO 367 951 74 445 23 847 23 140 489 383 745 975 960 138

Muut johtoryhmän jäsenet 1 222 041 299 330 56 466 79 843 1 657 680 2 307 941 2 678 017

yhteensä 2 115 224 506 953 94 312 135 814 2 852 303 4 100 290 4 828 801

vuodelta 2009 toimitusjohtaja jorma elorannalle maksetaan tulospalkkiota noin 180 000 euroa ja varatoimitusjohtaja Olli vaartimolle noin 144 000 euroa vuoden 2010 aikana. 

Metsolla on myös lisäeläkevakuutuksia, joiden piiriin kuuluu osa johtoryhmän jäsenistä, ja jotka mahdollistavat eläkkeelle jäämisen 60-vuotiaana. vakuutusmaksut olivat 1,8 miljoonaa euroa vuonna 2007, 2,3 

miljoonaa euroa vuonna 2008 ja 3,0 miljoonaa euroa vuonna 2009. 
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Metson hallinnointiperiaatteet
www.metso.com/sijoittajat

omistaa alkusijoituksena hankkimansa osakkeet ja on 
Metson palveluksessa palkkioiden maksuun saakka. 
Mahdollisen palkkion määrä määräytyy vuoden 
2011 tilinpäätöksen valmistuttua, ja se maksetaan 
Metson osakkeina vuoden 2012 ensimmäisellä 
puoliskolla. Maissa, joissa työnantajalla on enna-
konpidätysvelvollisuus, Metso voi maksaa enintään 
60 prosenttia palkkiosta rahana osakkeiden sijaan. 
Ansaitut osakkeet on omistettava vähintään vuoden 
ajan palkkiosuorituksen jälkeen. Osakkeet hanki-
taan julkisessa kaupankäynnissä osakemarkkinoilta, 
joten kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen arvoa 
laimentavaa vaikutusta. 

lokakuussa 2009 hallitus päätti samanlaisesta 
johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä 
(Metso Share Ownership Plan 2010–2012). Kannus-
tinjärjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansaintajak-
so, joka alkoi 1.1.2010 ja päättyy 31.12.2012. Kannus-
tinjärjestelmä oli alun perin tarkoitettu noin sadalle 
Metson avainhenkilölle, joista 92 päätti osallistua. 
Osallistujat ovat sitoutuneet sijoittamaan noin 51 
000 osakkeeseen, ja järjestelmän perusteella voidaan 
maksaa palkkiot, jotka vastaavat yhteensä enintään 
noin 343 000 Metson osaketta. Palkkion maksamis-
perusteet ja järjestelmän ehdot ovat olennaisilta 
osin samat kuin edellä kuvatussa vuosien 2009–2011 
järjestelmässä. Mahdollisen palkkion määrä mää-
räytyy vuoden 2012 tilinpäätöksen valmistuttua, ja 
se maksetaan Metson osakkeina tai osittain rahana 
vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla. Osakkeet 
hankitaan julkiessa kaupankäynnissä osakemarkki-
noilta, joten kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen 
arvoa laimentavaa vaikutusta.

Osallistujalle Metson yksittäisten tai kaikkien 
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien perus-
teella maksettavat vuosittaiset palkkiot (osakkeen 
luovutuspäivän markkinahintaan arvostettuina) eivät 
minään vuonna saa ylittää osallistujan perusvuosi-
palkkaa, joka määritellään verotettavana bruttovuo-
situlona ennen tulospalkkioita ja pitkän aikavälin 
kannustimia, kerrottuna 1,5:llä täsmäytyspäivänä. 
Meillä ei tällä hetkellä ole ohjetta siitä, kuinka suuren 
osuuden vuosittaisesta kokonaispalkastaan johdon 
jäsenten tulisi sijoittaa Metson osakkeisiin.

 

toimitusjohtajan sekä varatoimitusjohtajan ja 
CFo:n palkkiot ja muut etuisuudet
Toimitusjohtaja jorma elorannalle maksettava palk-
kio koostuu kokonaisvuosipalkan lisäksi tulospalkki-
osta (enintään 60 prosenttia), joka on sidoksissa Met-
son tulokseen (eBiTA) ja kassavirtasuhteeseen (cash 
conversion), sekä hallituksen hänelle mahdollisesti 
asettamiin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. lisäksi hän 
kuuluu Metson kaikkiin osakepohjaisiin kannustinjär-
jestelmiin ja hänellä on lisäeläkevakuutus.

jorma elorannan toimisopimuksen mukaan hän 
voi jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana (helmikuu 2011). 
Hänen eläkepalkkansa on 60 prosenttia kuukauden 
keskipalkasta, ja se lasketaan joko neljän tai kymme-
nen viimeisen ansiovuoden perusteella, sen mukaan, 
kumpi antaa korkeamman loppusumman. eloran-
nalla on irtisanomistilanteessa oikeus 24 kuukauden 
palkkaa vastaavaan korvaukseen. Toimitusjohtajan 
kokonaispalkkaa ei korotettu vuonna 2009. vuodelta 
2009 ansaittu ja vuonna 2010 maksettava tulospalk-
kio vastaa noin 4 kuukauden säännöllistä kuukau-
siansiota. 

varatoimitusjohtaja ja cfO Olli vaartimolle mak-
settava palkkio koostuu kokonaisvuosipalkan lisäksi 
tulospalkkiosta (enintään 60 prosenttia), joka on 
sidoksissa Metson tulokseen (eBiTA) ja kassavirtasuh-
teeseen (cash conversion), sekä hänelle mahdollisesti 
asetettuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. lisäksi 
hän kuuluu Metson kaikkiin osakepohjaisiin kannus-
tinjärjestelmiin ja hänellä on lisäeläkevakuutus.

Olli vaartimon toimisopimuksen mukainen 
eläkeikä on 60 vuotta (syyskuu 2010). Hänen eläke-
palkkansa on 60 prosenttia kuukauden keskipalkasta, 
ja se lasketaan joko neljän tai kymmenen viimeisen 
ansiovuoden perusteella, sen mukaan, kumpi antaa 
korkeamman loppusumman. Hänellä on irtisanomis-
tilanteessa oikeus 24 kuukauden palkkaa vastaavaan 
korvaukseen. cfO:n kokonaispalkkaa ei korotettu 
vuonna 2009. vuodelta 2009 ansaittu ja vuonna 2010 
maksettava tulospalkkio vastaa noin 4,5 kuukauden 
säännöllistä kuukausiansiota.
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Hallitus
Tiedot perustuvat 31.12.2009 tilanteeseen. 

Ajantasaiset tiedot:  
www.metso.com/sijoittajat  
> hallinnointi > Sisäpiiri 
www.metso.com > Metso yrityksenä  
> Metson johto > Metson hallitus 

jukka viinanen Pia rudengren

Maija-liisa Friman jaakko rauramo yrjö neuvo

arto honkaniemi Christer Gardell jukka leppänen
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juKKa viinanen s. 1948

Metson hallituksen jäsen vuodesta 
2008. Metson hallituksen puheenjohtaja 
vuodesta 2009. Metson palkitsemis- ja 
henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja.

riippumaton hallituksen jäsen. 

Suomen kansalainen.

Diplomi-insinööri, vuorineuvos.

Metson osakkeita 31.12.2009: 1 000

jukka viinanen toimi Orion Oyj:n hallituk-
sen neuvonantajana tammi-helmikuun 
2008, jonka jälkeen hän jäi eläkkeelle. 
Hän toimi Orion Oyj:n toimitusjohtajana 
vuosina 2000–2007. vuosina 1990–1999 
viinanen toimi eri tehtävissä Neste Oy:ssä, 
viimeksi toimitusjohtajana ja hallituksen 
varapuheenjohtajana 1997–1999. Aiem-
min viinanen toimi eri tehtävissä Neste 
Oy chemicalsin palveluksessa vuosina 
1979–1990, viimeksi toimialajohtajana 
vuosina 1988–1990. Tätä ennen hän toimi 
eri tehtävissä Pekema Oy:ssä vuosina 
1973–1979.

Keskeisimmät luottamustehtävät
Hallituksen varapuheenjohtaja: Kemira Oyj

Hallintoneuvoston jäsen: Suomen lääke-
tieteen Säätiö

Puheenjohtaja: lahden Seudun Kehittä-
misyhtiö lAKeS Oy

arto honKanieMi s. 1946

Metson hallituksen jäsen vuodesta 2008. 
Metson tarkastusvaliokunnan jäsen. 

riippumaton yhtiöstä, mutta ei riippuma-
ton merkittävästä osakkeenomistajasta.

Suomen kansalainen.

Oikeustieteen kandidaatti, ekonomi.

finanssineuvos, valtioneuvoston kanslia, 
omistajaohjausosasto.

Metson osakkeita 31.12.2009:  -
Arto Honkaniemi on toiminut finanssineu-
voksena valtioneuvoston kanslian omista-
jaohjausosastolla toukokuusta 2007. Hän 
toimi teollisuusneuvoksena kauppa- ja 
teollisuusministeriön omistajapolitiikan 
yksikössä vuosina 1998–2007. vuosina 
1989–1998 Honkaniemi toimi eri tehtä-
vissä SKOP-konsernissa luxemburgissa ja 
Suomessa. Tätä ennen hän oli Perusyhty-
mä Oy:n lakiasioista vastaavana johtajana 
vuosina 1976–1989, Arila Oy:n lakimie-
henä 1974–1975 ja Kiinteistö Oy casa 
Academican asiamiehenä 1971–1974.

Keskeisimmät luottamustehtävät
Hallituksen jäsen: Alko Oy, Patria Oyj

jaaKKo rauraMo s. 1941

Metson hallituksen jäsen vuodesta 1999, 
varapuheenjohtaja vuodesta 2004. Met-
son palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan 
jäsen.

riippumaton hallituksen jäsen

Suomen kansalainen

Diplomi-insinööri, vuorineuvos

Tekniikan kunniatohtori

Metson osakkeita 31.12.2009:  6 000

jaakko rauramo on toiminut Sanoma 
Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuo-
desta 2001 ja sitä ennen toimitusjohtajana 
vuodesta 1984.

Keskeisimmät luottamustehtävät
Hallituksen puheenjohtaja: Sanoma Oyj

Hallituksen jäsen:  

Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton 
(TT) -säätiö

Thomson reuters founders’ Share 
company limited Paley center for Media 
(kansainvälisen neuvoston jäsen)

Helsingin Sanomain Säätiö

jane ja Aatos erkon säätiö

Svenska Dagbladetin Säätiö

Puheenjohtaja: Huoltovarmuusneuvosto, 
valtion omistajaohjauksen asiantuntija-
ryhmä

valtuuskunnan jäsen:

elinkeinoelämän Tutkimuslaitos

elinkeinoelämän valtuuskunta

yrjÖ neuvo s. 1943

Metson hallituksen jäsen vuodesta 2006.  
Metson palkitsemis- ja henkilöstövalio-
kunnan jäsen.

riippumaton hallituksen jäsen.

Suomen kansalainen.

Professori, tekniikan tohtori, cornell 
university.

Metson osakkeita 31.12.2009: 7 100

Yrjö Neuvo toimi Nokian teknologiajoh-
tajana ja johtoryhmän jäsenenä vuosina 
1993–2005. Hän jäi Nokian palveluksesta 
eläkkeelle 1.1.2006. ennen Nokialle siirty-
mistään hän toimi Tampereen teknillisen 
yliopiston professorina, Suomen Akate-
mian akatemiaprofessorina ja vierailevana 
professorina Kalifornian yliopistossa Santa 
Barbarassa.

Keskeisimmät luottamustehtävät
Hallituksen puheenjohtaja: Tekniikan edis-
tämissäätiö, Tieteellinen neuvosto, valtion 
Teknillinen tutkimuskeskus

johtokunnan jäsen: euroopan innovaatio- 
ja teknologiainstituutti

Hallituksen varapuheenjohtaja: vaisala Oyj

Nokia Oyj, Teknologianeuvonantaja

Helsingin Teknillinen korkeakoulu, profes-
sori, tutkimusjohtaja

Maija-liiSa FriMan s. 1952

Metson hallituksen jäsen vuodesta 2003. 
Metson tarkastusvaliokunnan puheen-
johtaja.

riippumaton hallituksen jäsen.

Suomen kansalainen.

Diplomi-insinööri.

Metson osakkeita 31.12.2009: 1 500

Maija-liisa friman toimi Aspocomp Group 
Oyj:n toimitusjohtajana 2004–2007. 
Tätä ennen hän oli vattenfall Oy:n 
toimitusjohtajana vuosina 2000–2004. 
vuosina 1993–2000 hän oli Gyproc Oy:n 
toimitusjohtaja.

Keskeisimmät luottamustehtävät
Hallituksen puheenjohtaja: ekokem

Hallituksen jäsen: TeliaSonera, lKAB

Hallituksen jäsen ja osakas: Boardman Oy

Säätiön hallituksen jäsen:

Suomen lääketieteen Säätiö (varapu-
heenjohtaja)

Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö 

Pia ruDenGren s. 1965

Metson hallituksen jäsen vuodesta 2009. 
Metson tarkastusvaliokunnan jäsen.

riippumaton hallituksen jäsen. 

ruotsin kansalainen.

Kauppatieteiden maisteri

Hallitusammattilainen

Metson osakkeita 31.12.2009:  -
Pia rudengren valmistui Tukholman kaup-
pakorkeakoulusta 1990. Hän toimi vuosina 
1990–2001 eri tehtävissä investor AB:ssä, 
viimeksi talousjohtajana ja johtoryhmän 
jäsenenä vuosina 1998–2001. rudengren 
oli W capital Management AB:n varatoi-
mitusjohtaja 2001–2005. vuodesta 2006 
hän on toiminut hallitusammattilaisena 
ja ollut useiden ruotsalaisten yritysten 
hallituksen jäsenenä, mm. helmikuuhun 
2009 saakka Q-MeD AB:n, pörssissä 
noteeratun ruotsalaisen bioteknologiaan 
ja lääkinnällisiin laitteisiin erikoistuneen 
yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

Keskeisimmät luottamustehtävät
Hallituksen jäsen: Tikkurila Oy

Biophausia AB

rusforest AB

WeMind Digital Psykologi AB

Social initiative AB

Duni AB

Swedbank AB

ChriSter GarDell s. 1960

Metson hallituksen jäsen vuodesta 2006. 
Metson palkitsemisvaliokunnan jäsen.

riippumaton hallituksen jäsen.

ruotsin kansalainen.

MBA.

Perustaja ja johtava osakas, cevian capital.

Metson osakkeita 31.12.2009:  -
christer Gardell perusti ruotsalaisen sijoi-
tusyhtiö cevian capitalin vuonna 2001 ja 
on toiminut yhtiön johtavana osak-
kaana (Managing Partner) siitä lähtien. 
vuosina 1996–2001 hän oli AB custoksen 
pääjohtaja.  Aiemmin hän työskenteli 
osakkaana Nordic capitalissa ja McKinsey 
& companyssä.

henKilÖStÖn eDuStuS  
MetSon hallituKSeSSa

juKKa lePPänen s. 1949

jukka leppänen osallistuu Metson halli-
tuksen kokouksiin kutsuttuna asiantunti-
jana ja hänen toimikautensa on sama kuin 
hallituksen jäsenten toimikausi.  

Suomen kansalainen.

Metson palveluksessa vuodesta 1976.

Testausinsinööri.

Metson osakkeita 31.12.2009: 520

jukka leppänen työskentelee testausin-
sinöörinä Metso-konsernin Automaatio-
liiketoimintalinjan Process Automation 
Systems (PAS) -liiketoimintayksikön 
tuotekehityksessä Tampereella. Hän on 
ylempien toimihenkilöiden luottamus-
mies ja työsuojeluvaltuutettu. 

Keskeisimmät luottamustehtävät
Hallituksen puheenjohtaja: Sairauskassa 
rollikka
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johtoryhmä
Tiedot perustuvat 31.12.2009 tilanteeseen. 

Ajantasaiset tiedot:
www.metso.com/sijoittajat > hallinnointi > Sisäpiiri 
www.metso.com  > Metso yrityksenä  
> Metson johto > Metson johtoryhmä 

jorma eloranta

olli vaartimo Bertel langenskiöld  Matti Kähkönen

Pasi laine Kalle reponen
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jorMa eloranta s. 1951

Konsernin toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheen-
johtaja vuodesta 2004. Metso executive 
forumin puheenjohtaja vuodesta 2008.

Suomen kansalainen

Diplomi-insinööri, vuorineuvos. 

Yrityksen palveluksessa vuodesta 2004.

Metson osakkeita 31.12.2009: 32 185

jorma eloranta aloitti Metson toimitus-
johtajana 1.3.2004. vuosina 2001–2004 
eloranta toimi Kvaerner Masa-Yards Oy:n 
toimitusjohtajana. Sitä ennen eloranta 
oli vuosina 1997–2000 Patria industries 
Oyj:n toimitusjohtaja, vuosina 1996–1997 
finvest ja jaakko Pöyry -konsernien vara-
toimitusjohtaja sekä vuosina 1985–1995 
finvest Oy:n toimitusjohtaja.

Keskeiset luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja: Teknologiate-
ollisuus ry

Hallituksen varapuheenjohtaja: elinkeino-
elämän keskusliitto eK

Hallintoneuvoston puheenjohtaja: Kes-
kinäinen eläkevakuutusyhtiö ilmarinen, 
Gasum Oy

Hallituksen jäsen: uponor Oyj, Teknillisen 
korkeakoulun tukisäätiö, Tamfelt Oyj Abp

Hallintoneuvoston jäsen: Suomen Messut 
Osuuskunta

 

Bertel lanGenSKiÖlD s. 1950

Toimitusjohtaja, Paperi- ja kuituteknologia

johtoryhmän jäsen vuodesta 2003.

Suomen kansalainen.

Diplomi-insinööri.

Yrityksen palveluksessa vuodesta 2003.

Metson osakkeita 31.12.2009: 8 854

Bertel langenskiöld on toiminut Paperi- 
ja kuituteknologian toimitusjohtajana 
1.12.2008 lähtien. Hän toimi Metso Pape-
rin toimitusjohtajana vuosina  
2007–2008. Tätä ennen hän toimi 
Metso Paperin Kuidut-liiketoimintalinjan 
toimitusjohtajana vastaten lisäksi Aker 
Kvaernerin Pulping ja Power –yksiköi-
den integroinnista Metsoon. vuosina 
2003–2006 langenskiöld toimi Metso 
Mineralsin toimitusjohtajana. Hän toimi 
fiskars Oyj Abp:n toimitusjohtajana 
vuosina 2001–2003. vuosina 1994–2000 
langenskiöld toimi Tampella Power 
Oy:n/Kvaerner Pulping, Power Divisionin 
toimitusjohtajana.

Keskeiset luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja: Tamfelt Oyj 
Abp

Hallituksen jäsen: Wärtsilä Oyj Abp, luvata 
international Oy.

  

olli vaartiMo s. 1950

varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijai-
nen ja johtoryhmän varapuheenjohtaja

johtoryhmän varapuheenjohtaja vuodes-
ta 2004.

johtoryhmän jäsen vuodesta 1999.

Suomen kansalainen.

Kauppatieteiden maisteri.

Yrityksen palveluksessa vuodesta 1974.

Metson osakkeita 31.12.2009: 11 621

Olli vaartimo on ollut Metson varatoi-
mitusjohtajana vuodesta 2003. Hänen 
vastuualueeseensa kuuluvat rahoitus, 
talous, sijoittajasuhteet ja sisäinen tarkas-
tus. vaartimo toimi väliaikaisesti Metson 
toimitusjohtajana ja liiketoiminta-alueiden 
hallitusten puheenjohtajana syyskuusta 
2003 maaliskuuhun 2004, jonka jälkeen 
hän jatkoi Metson varatoimitusjohtajana 
ja toimitusjohtajan sijaisena. vuosina  
1999–2003 vaartimo toimi Metso 
Mineralsin toimitusjohtajana ja vuosina 
1993–1999 rauma-konserniin kuuluneen 
Nordbergin toimitusjohtajana. vuosina 
1991–1998 hän oli myös rauma Oyj:n 
varatoimitusjohtaja.

Keskeiset luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen: Kuusakoski Oy

Matti KähKÖnen s. 1956

Toimitusjohtaja, Kaivos- ja maarakennus-
teknologia

johtoryhmän jäsen vuodesta 2001.

Suomen kansalainen.

Diplomi-insinööri.

Yrityksen palveluksessa vuodesta 1980.

Metson osakkeita 31.12.2009: 10 728

Matti Kähkönen on toiminut 1.12.2008 
lähtien Kaivos- ja maarakennusteknologia 
-segmentin toimitusjohtajana. vuosina 
2006–2008 hän toimi Metso Mineralsin 
toimitusjohtajana ja vuosina 2001–2006 
Metso Automationin toimitusjohtajana. 
Kähkönen toimi Metso Automationin 
field Systems -liiketoimintalinjan joh-
tajana vuosina 1999–2001 ja rauma-
konserniin kuuluneen Neles controlsin 
divisioonajohtajana vuodesta 1993–1999.

Kalle rePonen s. 1965

Senior vice President, Strategy and M&A

johtoryhmän jäsen vuodesta 2008.

Suomen kansalainen

Kauppatieteiden maisteri.

Yrityksen palveluksessa vuodesta 2006.

Metson osakkeita 31.12.2009: 3 155

Kalle reponen on työskennellyt Metsossa 
vuodesta 2006. Hänen vastuualueeseensa 
kuuluvat konsernin strategian kehitys, 
yritysostot, teknologia, kestävä kehitys, 
business intelligence, kauppapolitiikka, si-
dosryhmäsuhteet ja epäsuorat hankinnat.

reponen työskenteli partnerina Mcf 
corporate financessa vuosina  
2003–2006. reponen työskenteli Nordean 
yritysrahoituksen palveluksessa vuosina 
2000–2003. vuodesta 1995 vuoteen 2000 
hän toimi useissa eri tehtävissä Wärtsilän 
palveluksessa.

PaSi laine s. 1963

Toimitusjohtaja, energia- ja ympäristötek-
nologia

johtoryhmän jäsen vuodesta 2006.

Suomen kansalainen.

Diplomi-insinööri.

Yrityksen palveluksessa vuodesta 1998.

Metson osakkeita 31.12.2009: 7 837

Pasi laine on toiminut 1.12.2008 lähtien 
energia- ja ympäristöteknologia -segmen-
tin toimitusjohtajana. vuosina  
2006–2008 hän toimi Metso Automatio-
nin toimitusjohtajana. laine toimi Metso 
Automationin field Systems -liiketoimin-
talinjan toimitusjohtajana vuosina  
2003–2006. Hän oli Metso Automationin 
Paper and Pulp Automation Solutions 
-liiketoimintayksikön johtaja vuosina  
2002–2003 ja Process & energy -liiketoi-
mintayksikön johtaja vuosina 1998–2002. 
laine toimi elsag Bailey Hartmann & Braun 
Oy:n toimitusjohtajana vuosina  
1996–1998 ja vuosina 1988–1996 eri teh-
tävissä valmet Automationissa Suomessa, 
Kanadassa, Saksassa ja isossa-Britanniassa.

Keskeiset luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen: Tamfelt Oyj Abp

KonSernihallinto
Toimitusjohtaja jorma eloranta

  lakiasiat Aleksanteri lebedeff

  viestintä Kati renvall

  Henkilöstö Merja Kamppari

varatoimitusjohtaja Olli vaartimo

  rahoitus Pekka Hölttä

  Talous reijo Kostiainen

  Sijoittajasuhteet johanna Henttonen

  iT-palvelut Pauli Nuutinen

  Metso Shared Services juha Seppälä

  Sisäinen tarkastus jarmo Kääriäinen

Strategia Kalle reponen

  Sidosryhmäsuhteet ja   
  kauppapolitiikka jukka Seppälä

  Teknologia, laatu ja ympäristö  
  Marko Hakovirta

  epäsuorat hankinnat jouni Peltomäki
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Metso executive forum
Maailmanlaajuisen Metson ylimmän johdon foorumin, Metso executive forum (Mef), tehtävänä on nopeut-
taa strategian globaalia toimeenpanoa, ja sen jäsenet ovat Metson liiketoimintalinjoilta ja maantieteellisiltä 
alueilta. Puheenjohtajana toimii jorma eloranta ja varapuheenjohtajana Olli vaartimo. edellisellä aukeamalla 
esitellyn Metson johtoryhmän lisäksi Metso executive forumin jäseniä ovat:

anDrew BenKo  s. 1949

johtaja, laitteet ja järjestelmät- liike-
toimintalinja

Diplomi-insinööri

Yhdysvaltojen kansalainen

Metson palveluksessa vuodesta 1988

joão ney ColaGroSSi  s. 1955

johtaja, Palvelut-liiketoimintalinja

Diplomi-insinööri, KTM

Brasilian kansalainen

Metson palveluksessa vuodesta 1979

ensimmäinen rivi, vasemmalta oikealle: Andrew Benko, joão Ney colagrossi, jorma eloranta, Per-Åke färnstrand. Toinen rivi: Heinz Gerdes, Ari Harmaala, Merja Kamppari, Matti Kähkönen. Kolmas 

rivi: Pasi laine , Bertel langenskiöld, Hannu Mälkiä, lennart Ohlsson. Neljäs rivi: Kalle reponen, Sudhir Srivastava, Olli vaartimo.

heinz GerDeS  s. 1944  
(siirtyi eläkkeelle 31.12.2009)

johtaja, Kierrätys-liiketoimintalinja

Diplomi-insinööri

Saksan kansalainen

Metson palveluksessa vuodesta 1972

ari harMaala  s. 1961

johtaja, Metson Kiinan liiketoiminnot

insinööri

Suomen kansalainen

Metson palveluksessa vuodesta 1986

Per-ÅKe FärnStranD  s. 1951

johtaja, Kuidut-liiketoimintalinja

Diplomi-insinööri

ruotsin kansalainen

Metson palveluksessa vuodesta 2006

Merja KaMPPari  s. 1958

Konsernin henkilöstöjohtaja

Kauppatieteiden maisteri

Suomen kansalainen

Metson palveluksessa vuodesta 2009

hannu MälKiä  s. 1952

johtaja, Paperit-liiketoimintalinja

Diplomi-insinööri

Suomen kansalainen

Metson palveluksessa vuodesta 1978

lennart ohlSSon  s. 1952

voimantuotanto-liiketoimintalinja

Diplomi-insinööri

ruotsin kansalainen

Metson palveluksessa vuodesta 2006

SuDhir SrivaStava  s. 1954

johtaja, Aasian ja Tyynenmeren alue, 
Kaivos- ja maarakennusteknologia

insinööri

intian kansalainen

Metson palveluksessa vuodesta 1993

Metson Paperi- ja kuituteknologian etelä-Amerikan aluejohtaja celso Tacla on nimitetty Mef:n uudeksi jäseneksi 22.1.2010 alkaen.


