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SelvityS hallinto- ja 
ohjauSjärjeStelmäStä 
vuodelta 2012

Fiskars oyj abp noudattaa yhtiöjärjestystään, Suomen osake-
yhtiölain säännöksiä sekä naSdaQ omX helsinki oy:ssä lis-
tattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Fiskars sovel-
taa myös ilman poikkeuksia arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 
hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka tuli 
voimaan 1.10.2010. Koodi on saatavilla osoitteessa  
www.cgfinland.fi. Tämä selvitys on julkaistu 21.2.2013 halli-
tuksen toimintakertomuksesta erillisenä raporttina yhtiön inter-
netsivustolla osoitteessa www.fiskarsgroup.com.

Fiskars oyj abp:n ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osak-
keenomistajat yhtiökokouksessa. Fiskarsin hallitus huolehtii 
yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämi-
sestä. toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa halli-
tuksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiökokous
varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään 
kesäkuussa joko raaseporissa tai helsingissä. yhtiökoko-
us päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan 
kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, 
osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen 
jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkas-
tajien valinnasta ja hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille 
maksettavista palkkioista.

yhtiökokouskutsu julkaistaan yhtiöjärjestyksen mukaises-
ti yhtiön internetsivustolla sekä tarvittaessa muulla tavalla, 
jos hallitus niin päättää. vuonna 2012 yhtiökokouskutsu jul-
kaistiin yhtiön internetsivuston lisäksi helsingin Sanomissa, 
hufvudstadsbladetissa ja västra nyland -lehdessä.

jos osakkeenomistaja haluaa saada jonkin asian yhtiökoko-
uksen käsiteltäväksi, hänen tulee toimittaa tätä koskeva kir-
jallinen pyyntö hallitukselle. asia voidaan sisällyttää yhtiöko-
kouskutsuun ja yhtiökokouksen esityslistalle, jos pyyntö on 
riittävän suppea ja asia kuuluu osakeyhtiölaissa säädettyyn 
yhtiökokouksen toimivaltaan. Pyyntöjen toimittamista koske-
vat ohjeet ja määräaika julkaistaan yhtiön internetsivustolla. 
vuonna 2012 hallitus ei saanut yhtään tällaista pyyntöä.

Varsinainen Yhtiökokous 2012
Fiskarsin varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.3.2012. 
 yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2011 tilinpäätös, 

myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitus-
johtajalle sekä päätettiin tilikaudelta 2011 maksettavasta 
osingosta. Kokouksessa päätettiin myös hallituksen palk-
kioista ja valittiin hallituksen jäsenet vuoden 2013 varsinai-
seen yhtiökokoukseen asti. lisäksi valittiin tilintarkastajat ja 
päätettiin heidän palkkioistaan. yhtiökokous valtuutti halli-
tuksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita ja päättämään 
niiden luovuttamisesta erikseen määritellyin ehdoin.

Ylimääräinen Yhtiökokous 2012
Fiskarsin ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 12.9.2012. 
Fiskarsin myytyä osan Wärtsilä-omistuksestaan, yhtiökoko-
us päätti jakaa ylimääräisen osingon tilikaudelta 2011.  

hallitus
yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään vii-
si ja enintään yhdeksän jäsentä. hallituksen jäsenten toimi-
kausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouk-
sen päättymiseen saakka. hallitus valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan.

hallituksen tehtävät ja työjärjestys
Fiskarsin hallituksen tehtävänä on yhtiön johtaminen lainsää-
dännön, viranomaismääräysten, yhtiöjärjestyksen ja yhtiöko-
kouksen tekemien päätösten mukaisesti. hallituksen hyväk-
symän työjärjestyksen mukaan hallituksen tehtäviä ovat:
• yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestä-

misestä huolehtiminen sekä yhtiön liiketoimintastrategian 
ja budjetin vahvistaminen

• yhtiön vakavaraisuuden, kannattavuuden ja maksuvalmi-
uden sekä yhtiön johdon valvonta

• yhtiön riskienhallinnan periaatteiden hyväksyminen
• tilinpäätöksen valmistelu
• rahoituspolitiikan vahvistaminen
• päättäminen yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon 

ottaen epätavallisista tai laajakantoisista toimista, elleivät 
ne kuulu yhtiökokouksen toimivaltaan

• toimitusjohtajan nimittäminen sekä hänen johtajasopimuk-
sensa ja muun palkitsemisensa hyväksyminen

• yhtiön johtoryhmän jäsenten, muun johtajiston ja sisäisen 
tarkastuksen päällikön nimittäminen sekä heidän palk-
kansa ja muun palkitsemisensa hyväksyminen

• konsernin palkitsemisjärjestelmän perusteista ja muista 
laajakantoisista henkilöstöasioista päättäminen
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• tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten nimittämisasioiden 
käsittely

• hallituksen valiokuntien asettaminen ja niiden jäsenten 
nimittäminen. valiokuntien tehtävänä on valmistella halli-
tuksen kokouksissa päätettäväksi tulevia asioita.

hallitus kokoontuu säännöllisesti 8–9 kertaa vuodessa ennalta 
vahvistetun aikataulun mukaisesti sekä tarvittaessa muulloin. 
useimmat kokoukset liittyvät yhtiön tilinpäätöksen ja osavuo-
sikatsauksen julkaisemiseen, strategiaan ja budjettikierrok-
seen tai varsinaiseen yhtiökokoukseen. hallitus pitää myös 
strategiakokouksen, jossa se käsittelee konsernin tulevaisuu-
den skenaarioita ja vahvistaa yhtiön strategian. hallitus pitää 
yleensä yhden tai kaksi kokouksistaan vuorotellen Fiskarsin 
eri toimipaikoissa, yhteen liiketoiminta-alueeseen keskittyen.

Kaj-Gustaf Bergh
Synt. 1955, diplomiekonomi, oikeustieteen kandidaatti

Puheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2005
Palkitsemisvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja
riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Föreningen Konstsamfundet r.f.:n toimitusjohtaja 2006–

Keskeinen työkokemus: 
SeB asset management, johtaja 1998–2001, ane Gyllenberg ab, toimitusjohtaja 1986–1998

muut luottamustehtävät:
hallituksen puheenjohtaja: Ålandsbanken abp 2012–, KSF media holding ab 2007–, 
Finaref Group ab 1999– 
hallituksen jäsen: Wärtsilä oyj abp 2008–, Stockmann oyj abp 2007–,  
julius tallberg oy ab 2006–, ramirent oyj 2004– 

Alexander Ehrnrooth  
Synt. 1974, kauppatieteiden maisteri, mBa

varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2000
tarkastusvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsen
riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

virala oy ab, toimitusjohtaja 1995–

muut luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja: Aleba Corporation 2003–, Belgrano Investments Oy 1999– 
hallituksen jäsen: Wärtsilä oyj abp 2010–

hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja yhteistyötä 
johdon kanssa ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella.

hallitus vuonna 2012
Varsinainen yhtiökokous valitsi 15.3.2012 uudelleen kaikki 
yhdeksän hallituksen jäsentä: Kaj-Gustaf Berghin, ingrid 
jonasson Blankin, ralf Böerin, alexander ehrnroothin, Paul 
ehrnroothin, louise Fromondin, Gustaf Gripenbergin, Kar-
sten Slotten ja jukka Suomisen.

yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi uudel-
leen puheenjohtajakseen Kaj-Gustaf Berghin ja varapu-
heenjohtajiksi alexander ehrnroothin ja Paul ehrnroothin. 
hallitus päätti perustaa uudelleen tarkastusvaliokunnan, 
palkitsemisvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan.
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Paul Ehrnrooth
Synt. 1965, kauppatieteiden maisteri 

varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2000
tarkastusvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsen
riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

turret oy ab, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja 2005–

muut luottamustehtävät:
hallituksen puheenjohtaja: Savox Group 2004–
hallituksen varapuheenjohtaja: ixonos oyj 2010– 
hallituksen jäsen: Wärtsilä oyj abp 2010–  

Ralf R. Böer 
Synt. 1948, oikeustieteen kandidaatti
 
hallituksen jäsen vuodesta 2007
Palkitsemisvaliokunnan jäsen
riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus: 
Foley & lardner llP, osakas 1981–,  
Foley & lardner llP, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja 2002–2011

muut luottamustehtävät:
hallituksen jäsen: Plexus Corp. 2004–

Louise Fromond 
Synt. 1979, oikeustieteen kandidaatti, ll.m.
 
hallituksen jäsen vuodesta 2010
tarkastusvaliokunnan jäsen
riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus: 
helsingin yliopisto, tohtorikoulutettava 2005–2008

muut luottamustehtävät:
hallituksen puheenjohtaja: oy holdix ab 2010–
hallituksen jäsen: tremoko oy ab 2008–, Bergsrådinnan Sophie von julins 
stiftelse 2004–, Fromille oy ab 1998–
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Gustaf Gripenberg
Synt. 1952, tekniikan tohtori

hallituksen jäsen vuodesta 1986
tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Professori, aalto-yliopisto 1999–

Keskeinen työkokemus: 
helsingin yliopisto, yliassistentti 1987–1998

Ingrid Jonasson Blank
Synt. 1962, ekonomi

hallituksen jäsen vuodesta 2010
Palkitsemisvaliokunnan jäsen
riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus:
iCa Sverige aB, varatoimitusjohtaja 2004–2010

muut luottamustehtävät:
hallituksen jäsen: ambea aB 2012–, hellefors Bryggeri aB 2012–,  
Forex Bank aB 2011–, teliaSonera 2010–, Zetadisplay aB 2010–, Bilia aB 2006–

Karsten Slotte
Synt. 1953, diplomiekonomi

hallituksen jäsen vuodesta 2008
tarkastusvaliokunnan jäsen
riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

oy Karl Fazer ab:n konsernijohtaja 2007–

Keskeinen työkokemus: 
Cloetta Fazer ab (publ.), konsernijohtaja 2002–2006, Cloetta Fazer Konfektyr 
ab, toimitusjohtaja 2000–2002, Fazer makeiset oy, toimitusjohtaja 1997–2000

muut luottamustehtävät:
hallituksen jäsen: elinkeinoelämän keskusliitto ry 2011–, Keskinäinen  
työeläkevakuutusyhtiö varma 2009–, elintarviketeollisuusliitto ry 2008–,  
Suomalais-ruotsalainen kauppakamari 2003–, Onninen Oy 2001–
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Jukka Suominen
Synt. 1947, diplomi-insinööri, ekonomi

hallituksen jäsen vuodesta 2008
Palkitsemisvaliokunnan jäsen
riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus: 
eFFoa/Silja oyj abp, johtaja, toimitusjohtaja, konsernijohtaja 1975–2000

muut luottamustehtävät:
hallituksen puheenjohtaja: lamor Corporation ab 2005–2007, 2010–,  
rederiaktiebolaget eckerö 2006–, hallituksen jäsen: huhtamäki oyj 2005– 

hallituksen ja valiokuntien kokoukset vuonna 2012

1.1.–31.12.2012 Hallitus Tarkastus-
valiokunta

Palkitsemis-
valiokunta

Nimitys-
valiokunta

11 kokousta 4 kokousta 6 kokousta 2 kokousta

Kaj-Gustaf Bergh 11 - 6 2

alexander ehrnrooth 11 4 - 2

Paul ehrnrooth 11 4 - 2

ralf Böer 11 - 6 -

louise Fromond 10 4 - -

Gustaf Gripenberg 11 4 - -

ingrid jonasson Blank 11 - 6 -

Karsten Slotte 9 4 - -

jukka Suominen 11 - 6 -

Hallituksen riippumattomuus
hallitus arvioi kunkin jäsenen riippumattomuuden varsinai-
sen yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa 
hallinnointikoodin mukaisesti. 

Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Kaj-
Gustaf Bergh, ralf Böer, Gustaf Gripenberg, ingrid jonas-
son Blank, Karsten Slotte ja jukka Suominen ovat myös ei-
riippuvaisia merkittävistä osakkeenomistajista. alexander 
ehrnrooth, Paul ehrnrooth ja louise Fromond ovat riippu-
vaisia merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen toiminta vuonna 2012
hallitus kokoontui 11 kertaa vuonna 2012. jäsenten keski-
määräinen osallistuminen hallituksen kokouksiin oli  
97 %. tilikauden säännöllisen hallitustyön lisäksi vuoden 
2012 painopisteitä olivat integroidun strategian ja yhtei-
sen toimintamallin toteutus, uusi Wärtsilä-omistajastrate-
gia, emea-alueen investointiohjelma, organisaatiorakenteet 
sekä johdon nimitykset.  

Valiokunnat
hallitus nimitti vuonna 2012 kolme valiokuntaa: tarkastus-
valiokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan.

Tarkastusvaliokunta
tarkastusvaliokunnan tehtäviä ovat:
• yhtiön tilinpäätösraportoinnin seuraaminen
• taloudellisen raportointiprosessin valvonta
• yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja ris-

kienhallinnan tehokkuuden seuraaminen
• yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän antamaan sel-

vitykseen sisältyvän, taloudelliseen raportointiprosessiin 
liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirtei-
tä koskevan kuvauksen käsittely

• tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen 
tarkastuksen seuraaminen

• lakisääteisten tilintarkastajien riippumattomuuden ja hei-
dän tarjoamiensa oheispalvelujen arviointi

• tilintarkastajien valintaa koskevan päätösehdotuksen 
valmistelu nimitysvaliokunnalle.
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tarkastusvaliokuntaan kuuluivat seuraavat hallituksen jäsenet:
• Gustaf Gripenberg (puheenjohtaja)
• alexander ehrnrooth
• Paul ehrnrooth
• louise Fromond
• Karsten Slotte

tarkastusvaliokunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2012. 
valiokunnan jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 
100 %. Tavanomaisen työnsä lisäksi tarkastusvaliokunta 
käsitteli yhtiön kestävän kehityksen hallintaa ja raportoin-
tia vuonna 2012.

Palkitsemisvaliokunta
Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella toimitus-
johtajan ja konsernin johtoon kuuluvien jäsenten palkkaa-
miseen ja palkitsemiseen sekä yhtiön palkitsemisjärjestel-
mään liittyviä asioita.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat seuraavat hallituksen 
jäsenet:
• Kaj-Gustaf Bergh (puheenjohtaja)
• ralf Böer
• ingrid jonasson Blank
• jukka Suominen

Palkitsemisvaliokunta kokoontui kuusi kertaa vuonna 2012. 
valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin oli 100 %. 
vuonna 2012 palkitsemisvaliokunta käsitteli yhtiön palkit-
semisen puitteita, bonuspalkkiorakennetta, pitkän aikavälin 
kannustinohjelmaa sekä ehdotusta toimitusjohtajan uudeksi 
pitkän aikavälin kannustinohjelmaksi.

Nimitysvaliokunta
nimitysvaliokunnan tehtäviä ovat : 
• hallituksen kokoonpanoa koskevien esitysten valmistelu 

yhtiökokoukselle yhtiön suurimpien osakkeenomistajien 
kuulemisen jälkeen

• hallituksen jäsenten palkkioita koskevien esitysten valmis-
telu yhtiökokoukselle

• valiokuntien kokoonpanoa koskevien esitysten valmistelu 
hallitukselle

• tilintarkastajien valintaa koskevan esityksen valmistelu 
tarkastusvaliokunnan tekemän ehdotuksen pohjalta

• kriteerien ja prosessien vahvistaminen hallituksen toimin-
nan arviointia varten.

nimitysvaliokuntaan kuuluivat seuraavat hallituksen 
jäsenet:
• Kaj-Gustaf Bergh (puheenjohtaja)
• alexander ehrnrooth
• Paul ehrnrooth

nimitysvaliokunta kokoontui kaksi kertaa vuonna 2012. va-
liokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin oli 100 %.

toimitusjohtaja
yhtiön hallitus nimittää ja tarvittaessa vapauttaa yhtiön toi-
mitusjohtajan, joka on samalla konsernijohtaja. toimitus-
johtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa lainsäädännön, 
viranomaismääräysten, yhtiöjärjestyksen sekä hallituksen 
ohjeiden ja määräysten mukaisesti. toimitusjohtaja vastaa 
yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luo-
tettavasta järjestämisestä. toimitusjohtajan tukena johtami-
sessa on johtoryhmä.

toimitusjohtajana toimii Kari Kauniskangas (Ktm, s. 1962). 
hän aloitti yhtiön palveluksessa vuonna 2008. yhtiöllä ei 
ole toimitusjohtajan sijaista.  

Kari Kauniskangas
toimitusjohtaja, yhtiössä vuodesta 2008
Synt. 1962, kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:
amer Sports oyj, talvi ja ulkoiluliiketoimintayksikön vetäjä 2007, amer Sports oyj, 
konsernin myynti- ja jakelujohtaja 2004–2007, amer Sports europe Gmbh,  
toimitusjohtaja 1999–2004
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muu johto

johtoryhmä 
Fiskars oyj abp:n johtoryhmään kuuluvat konsernihallinnon 
toiminnoista vastaavat johtajat. johtoryhmä valmistelee toi-
mitusjohtajan johdolla esityksiä hallitukselle sekä käsittelee 
konsernin strategiaan, resurssien jakamiseen ja Fiskarsin 
yhteisen toimintamallin ja liiketoimintamallin toteutukseen 
liittyviä asioita. lisäksi johtoryhmä käsittelee yhteisiin toimin-
toihin liittyviä päätösasioita ja kehityskysymyksiä. johtoryh-
män jäsenten tehtäviin kuuluvat myös sidosryhmäsuhteet.
johtoryhmä kokoontuu kuukausittain ennalta vahvistetun 
aikataulun mukaisesti sekä tarvittaessa muulloin. vuonna 
2012 johtoryhmä kokoontui 11 kertaa.

Fiskarsin johtoryhmän vuoden 2012 painopisteitä olivat 
emea-alueen uusi myyntiorganisaatio ja yhtiön viisivuoti-
sen järjestelmäinvestointiohjelman toteuttaminen.

vuonna 2012 johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Kari 
Kauniskankaan lisäksi talousjohtaja, strategiajohtaja, pää-
lakimies sekä tuotanto-, hankinta- ja logistiikkatoimintojen 
johtaja. yhtiön strategiajohtaja on max alfthan ja pääla-
kimies on jutta Karlsson. Konsernin talousjohtaja teemu 
Kangas-Kärki nimitettiin Koti-liiketoiminta-alueen johtajak-
si 2.3.2012, ja VP, Finance Jyri Virrantuomi nimitettiin väli-
aikaiseksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. ilkka 
Pitkänen nimitettiin konsernin uudeksi talousjohtajaksi ja 
johtoryhmän jäseneksi 1.9.2012 alkaen. Fiskarsin tuotanto-, 
hankinta- ja logistiikkajohtaja hille Korhonen jätti yhtiön lo-
kakuun lopussa ja siirtyi uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle. 
risto Gaggl nimitettiin yhtiön toimitusketjusta vastaavaksi 
johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 20.11. 2012. 

yhtiön toiminnan kehittämisen ja yhteisten prosessien ja 
toimintamallien luomisen helpottamiseksi konsernin hr- ja 
it-toimintojen johtajat on kutsuttu johtoryhmän kokouksiin. 
Siten henkilöstöjohtaja timo leskinen ja tietohallintojohtaja 
Frans Westerlund osallistuivat johtoryhmän kokouksiin  
vuonna 2012.

Konsernin johtoryhmän muut jäsenet 31.12.2012

Max Alfthan
Strategiajohtaja, yhtiössä vuodesta 2008
Synt. 1961, kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:
amer Sports oyj, viestintäjohtaja 2001–2008, lowe & Partners, toimitusjohtaja 
1998–2001, oy Sinebrychoff ab, markkinointijohtaja 1989–1998

luottamustehtävät:
hallituksen jäsen: nokian Panimo oy 2008– 

Risto Gaggl 
toimitusketjusta vastaava johtaja, yhtiössä vuodesta 2011
Synt. 1968, diplomi-insinööri

Keskeinen työkokemus:
Fiskars, tuotantojohtaja, Garden emea 2011–2012, elcoteq Se, vice President, 
Business excellence 2010–2011, elcoteq Se, johtaja, mobiililiiketoiminta 2009–
2010, elcoteq, tuotantojohtaja, Personal Communications 2008–2009, elcoteq-
konserni, useita johtotehtäviä Suomessa, unkarissa ja virossa 2001–2007
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Jutta Karlsson
Päälakimies, yhtiössä vuodesta 2006
Synt. 1963, oikeustieteen kandidaatti, LL.M.

Keskeinen työkokemus:
asianajotoimisto lmr, lakimies 2004–2006, Council of the Baltic Sea States (tukholma), 
legal advisor 2002–2004

 
Ilkka Pitkänen
talousjohtaja, yhtiössä vuodesta 2012
Synt. 1966, kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:
dna Group, talous- ja hallintojohtaja, toimitusjohtajan varamies 2010–2012, metsäliitto 
Group, talousjohtaja 2005–2010, KONE Corporation, yrityssuunnittelujohtaja 2003–2005, 
KONE Italy Spa, talousjohtaja 2000–2003, KONE Corporation, talousjohtaja 1998–2000

 
laajennettu johtoryhmä
Fiskarsin johtoryhmä, liiketoiminta-alueiden johtajat sekä hr- ja it-toimintojen johtajat muodostavat 
yhdessä laajennetun johtoryhmän (executive team). laajennettu johtoryhmä kokoontuu vähintään 
neljä kertaa vuodessa. Kokouksissa käsitellään yhtiön integroidun strategian, yhteisen toimintamallin 
ja liiketoimintamallin toteutusta sekä konsernin liiketoiminnan kehitystä ja mahdollisuuksia.

Henkilöstöhallinto & IT

Timo Leskinen
henkilöstöjohtaja, yhtiössä vuodesta 2009 
Synt. 1970, psykologian maisteri

Keskeinen työkokemus:
nokia, nokia Services, henkilöstöjohtaja 2008–2009, nokia, nokia Customer 
and market operations, henkilöstöjohtaja 2006–2008, nokia, nokia ventu-
res  Organizations, johtaja 2004–2006, Nokia, henkilöstöpäällikkö 2000–2003, 
 henkilöstökonsultti 1997–2000

Frans Westerlund
tietohallintojohtaja, yhtiössä vuodesta 2009
Synt. 1966, kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:
nokia, johtaja, prosessit ja systeemiratkaisut, nokia markets 2006–2009, 
nokia, johtaja, it-palvelut, nokia tietohallinto 2001–2006, nokia, johtaja, 
sovelluspalvelut, nokia Singapore 2001, nokia, eri tehtäviä tietohallinnon 
johdossa 1994–2001
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EMEAn myyntialueet
Fiskars julkisti toukokuussa 2012 emea-alueen uuden mat-
riisiorganisaation, jonka tarkoituksena on kiihdyttää kasvua. 
Syyskuun alusta lähtien kaksi myyntialuetta, Pohjoinen ja 
Keski-eurooppa vastaavat alueensa kaupallisesta menes-
tyksestä. aiemmin joko Koti- tai Puutarha-liiketoiminnoil-
le raportoineet maajohtajat raportoivat nyt myyntialueiden 
johtajille.

jakob hägerström nimitettiin Pohjoisen myyntialueen johta-
jaksi ja axel Goss Keski-euroopan myyntialueen johtajaksi. 
molemmat raportoivat toimitusjohtaja Kari Kauniskankaalle. 

Konsernin johtoryhmä seuraa myyntialueiden tuloksia ja 
suunnitelmia kuukausittaisten ja neljännesvuosittaisten ra-
porttien avulla. johtoryhmä seuraa myyntialueiden kehitys-
tä sekä käsittelee myyntiin ja liiketoimintaan liittyviä asioita 
säännöllisissä kokouksissa myyntialueiden johtajien kanssa.

Axel Goss
johtaja, myyntialue Keski-eurooppa, emea, yhtiössä vuodesta 2012
Synt. 1961, kauppatieteen maisteri 

Keskeinen työkokemus:
reckitt Benckiser, aluemyyntijohtaja, eurooppa 2006–2012, reckitt Benckiser, johtaja, 
Global Customer development 2001–2006, reckitt Benckiser, aluemyyntijohtaja, 
eurooppa, Private label 1998–2000

Jakob Hägerström
johtaja, myyntialue Pohjoinen, emea, yhtiössä vuodesta 2009
Synt. 1971, kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:
Fiskars home, myyntijohtaja 2009–2011, Samsung electronics nordic ab, Suomen 
markkinointijohtaja 2009, l’oréal Finland oy, osastonjohtaja, päivittäistavaraosasto 
2005–2008, L’Oréal Finland Oy, tuote- ja markkinointipäällikkö 1999–2003

Liiketoiminta-alueiden johto 
Fiskars-konsernilla on neljä raportointisegmenttiä – emea 
(eurooppa, lähi-itä, aasia ja tyynenmeren alue), amerikka, 
Wärtsilä (osakkuusyhtiö) ja muut (kiinteistöt, konsernihal-
linto ja jaetut toiminnot) – sekä kolme liiketoiminta-aluetta 
– Koti, Puutarha ja ulkoilu. liiketoiminta-alueita johdetaan 
kahden maantieteellisen segmentin – emea ja amerikka – 
puitteissa. 

liiketoiminta-alueiden johtajat vastaavat omien alueidensa 
päivittäisestä toiminnasta ja kehittämisestä sekä varmis-
tavat, että toiminta on lakien ja säännösten sekä Fiskarsin 
toimintaohjeiden (Code of Conduct) mukaista. lisäksi he 
huolehtivat, että liiketoiminta-alueisiin kuuluvien yhtiöiden 
resurssit ovat oikeassa suhteessa niiden tarpeisiin.

liiketoiminta-alueiden johtajien tukena näissä tehtävissä 
ovat liiketoiminta-alueiden johtoryhmät sekä maajohtajat.  
emea-alueen myyntialueiden johtajat osallistuvat emea-
alueen liiketoiminta-alueiden johtoryhmien kokouksiin 
myyntialueiden ja liiketoiminta-alueiden läheisen yhteistyön 
varmistamiseksi. 

Konsernin johtoryhmä seuraa liiketoiminta-alueiden tulok-
sia ja suunnitelmia kuukausittaisten ja neljännesvuosittais-
ten raporttien avulla. johtoryhmä seuraa tärkeimpiä toi-
mintoja sekä käsittelee liiketoiminta-alueeseen, brändi- ja 
kategoriastrategioihin ja liiketoimintamallin toteutukseen 
liittyviä asioita säännöllisissä kokouksissa liiketoiminta-alu-
eiden johtajien kanssa.

vuonna 2012 liiketoiminta-alueiden johtajat olivat:
• thomas enckell, Puutarha, emea
• Teemu Kangas-Kärki, Koti, 2.3.2012 alkaen,  

Jaakko Autere 2.3.2012 asti
• jason landmark, ulkoilu, amerikka
• juha lehtola, veneet
• Paul tonnesen, Puutarha ja askartelu, amerikka
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Liiketoiminta-alueiden johtajat 31.12.2012

Thomas Enckell
johtaja, Puutarha, emea, yhtiössä vuodesta 2007
Synt. 1963, kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:
iittala Group, myyntijohtaja 2007, iiittala Group, johtaja, iittala liiketoiminta-alue ja 
kansainvälinen myynti 2003–2007, Iittala Group, liiketoiminta-aluejohtaja 2000–2003, 
designor, liiketoiminta-aluejohtaja 1996–2000

luottamustehtävät:
hallituksen jäsen: Stala oy ja Stala tubes oy 2008–

Teemu Kangas-Kärki
johtaja, Koti, yhtiössä vuodesta 2008
Synt. 1966, kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:
Fiskars Oyj Abp, talousjohtaja, 2008–2012, Alma Media Oyj, talousjohtaja 2003–2008
Kesko Oyj, talousjohtaja 2002–2003, Kesko Oyj, Corporate Business Controller 2000–
2001, Suomen nestlé oy, talousjohtaja 1999–2000, Smith & nephew oy, talouspäällik-
kö 1996–1998, unilever oy & Gmbh, marketing Controller & internal auditor 1992–1996

Jason Landmark
johtaja, ulkoilu, amerikka, yhtiössä vuodesta 2001
Synt. 1967, kauppatieteiden kandidaatti

Keskeinen työkokemus:
Gerber, myyntijohtaja, markkinointi ja asiakaspalvelu 2001–2004, newell rubbermaid, 
kansallinen myyntijohtaja 1997–2001, newell rubbermaid, useita myynnin ja 
markkinoinnin päällikkötehtäviä 1990–1997

Juha Lehtola
johtaja, veneet, yhtiössä vuodesta 2009
Synt. 1966, kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:
Stora enso oyj, johtaja, uusi liiketoiminta 2007–2009, Stora enso oyj, tulosyksikön 
johtaja 2003–2007, Stora Enso Oyj, johtaja, uudet liiketoiminta-alueet 2002–2003, 
Stora enso Packaging Sp., toimitusjohtaja 1999–2002
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Paul Tonnesen
johtaja, Puutarha & askartelu, amerikka, yhtiössä vuodesta 2007
Synt. 1964, mBa, kauppatieteiden kandidaatti

Keskeinen työkokemus:
elmer´s Products, inc., kansainvälinen myynti- ja asiakaspalvelujohtaja 2005–2007, 
Spectrum Brands, myyntijohtaja 2002–2005, american Safety razor, myynti- ja 
 markkinointijohtaja 1998–2002

luottamustehtävät:
hallituksen jäsen: milwaukee institute of art & design 2011–, Boys and Girls Club 
2011–, le moyne College School of Business 2011– 

sisäinen ValVonta, riskienhallinta  
ja sisäinen tarkastus
yhtiön hallitus vastaa hallinnosta ja toiminnan asianmukai-
sesta järjestämisestä. Käytännössä toimitusjohtajan tehtä-
vä on yhdessä muun johdon kanssa huolehtia muun muas-
sa kirjanpidon ja valvontamekanismien järjestämisestä.

Konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain 
koko konsernin kattavan raportointijärjestelmän kautta. 
liiketoiminta-alueita johdetaan niiden omien johtoryhmien 
kautta. liiketoiminta-alueet vastaavat päivittäisten liiketoi-
mintariskien hallinnasta konsernin tuella. 

riskienhallintatoiminnon tehtävänä on tukea liiketoiminta-
tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien tunnistamista, 
arviointia ja hallinnointia.

Sisäinen tarkastustoiminto tarkastaa ja arvioi sisäisen val-
vontajärjestelmän toimivuutta, toimintojen tarkoituksen-
mukaisuutta ja tehokkuutta sekä ohjeiden noudattamista. 
Sisäinen tarkastustoiminto pyrkii lisäksi edistämään ris-
kienhallinnan käytäntöjen kehittämistä konsernin liiketoi-
mintayksiköissä. Sisäisen tarkastuksen päällikkö toimii hal-
linnollisesti toimitusjohtajan alaisuudessa, mutta raportoi 
tarkastusvaliokunnalle.

sisäpiirihallinto
Fiskars noudattaa naSdaQ omX helsinki oy:n 9.10.2009 voi-
maan tullutta listayhtiöiden sisäpiiriohjetta. yhtiöllä on myös 
omat sisäpiirisäännöt, jotka on viimeksi päivitetty 1.9.2012. yhti-
ön julkiseen sisäpiiriin kuuluvat asemansa perusteella hallituk-
sen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmä, liiketoiminta-alueiden 
ja emea-alueen myyntialueiden johtajat ja tilintarkastajat. 

yhtiöllä on lisäksi yrityskohtainen sisäpiiri. hankkeista, joi-
den toteutumisella voi olla vaikutusta yhtiön osakkeen ar-
voon, pidetään erillistä hankekohtaista rekisteriä. yhtiön si-
säpiirirekisteriä päivittää emoyhtiön lakiasiainosasto. yhtiön 
julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvien sisäpiiriläisten tiedot 
ovat saatavilla euroclear Finland oy:stä, osoite urho Kek-
kosen katu 5 C, 00100 helsinki, puh. 020 770 6000, sekä 
yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.fiskarsgroup.com.

tilintarkastus
Konsernin tilintarkastajana toimii KPmG oy ab päävastuul-
lisena tilintarkastajana Kht virpi halonen.

Kaikkien konserniyhtiöiden tilintarkastajille maksettiin vuon-
na 2012 tilintarkastuspalkkioina yhteensä 0,7 miljoonaa 
euroa. lisäksi tilintarkastajille maksettiin tilintarkastukseen 
liittymättömiä konsulttipalkkioita yhteensä 0,8 miljoonaa eu-
roa. nämä palkkiot liittyivät suurelta osin verokonsultointiin 
ja muihin neuvontapalveluihin.

tiedottaminen
Fiskarsin tavoitteena on, että kaikilla markkinaosapuolil-
la on oikeat, ajantasaiset ja riittävät tiedot yhtiöstä. yhtiön 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevat tiedot, pörssi-
tiedotteet sekä muuta keskeistä sijoittajatietoa julkaistaan 
Fiskarsin internet- 
sivuilla heti niiden julkistamisen jälkeen.

Fiskars soveltaa kolmen viikon ajan ennen tuloksen julkista-
mista niin sanotun hiljaisen periodin periaatetta. Kyseisenä 
ajankohtana yhtiön edustajat eivät kommentoi markkinati-
lannetta tai yhtiön näkymiä.

taloudelliseen raportointiprosessiin 
liittYVien sisäisen ValVonnan ja 
riskienhallinnan järjestelmien 
pääpiirteet
taloudellisella raportointiprosessilla tarkoitetaan toimintoja, 
jotka tuottavat yhtiön johtamisessa käytettävää taloudellista 
tietoa sekä lakien, standardien ja muiden yhtiötä koskevien 
säännösten mukaisesti julkistettavaa taloudellista tietoa.

taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvä 
sisäinen valvonta
Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön 
johdolla on käytettävissään ajantasaiset, riittävät ja olennai-
sesti oikeat tiedot yhtiön johtamiseksi ja että yhtiön julkista-
mat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot 
yhtiön taloudellisesta asemasta
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rakenne
Fiskarsilla on neljä operatiivista segmenttiä ja kolme lii-
ketoiminta-aluetta. Kaikilla liiketoiminta-alueilla on omat 
taloushallinto-organisaationsa. liiketoiminta-alueiden alai-
suudessa toimivat liiketoimintayksiköt muodostavat talou-
dellisen raportoinnin alimman tason. liiketoimintayksiköt 
vastaavat oman yksikkönsä taloushallinnon järjestämisestä 
ja taloudellisen raportoinnin oikeellisuudesta. 

emoyhtiössä on lisäksi erillinen, konsernin talousjohtajan 
alaisuudessa työskentelevä konsernin taloushallinnon or-
ganisaatio. liiketoiminta-alueiden ja konsernin taloushal-
linto-organisaatiot ohjaavat ja valvovat liiketoimintayksiköi-
den talousosastojen toimintaa. Sisäinen tarkastustoiminto 
tarkastaa ja valvoo raportointiprosessin toimivuutta ja arvioi 
taloudellisen raportoinnin luotettavuutta. rahoitus ja rahoi-
tusriskien hallinta kuuluvat konsernin talousjohtajan alai-
suudessa toimivaan rahoitusyksikköön.

johtaminen
taloudellisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta ovat 
tärkeä osa Fiskarsin johtamista. lyhyen aikavälin taloudel-
liset tavoitteet määritellään vuosittain laadittavan suunnitel-
man yhteydessä, ja tavoitteiden saavuttamista seurataan 
kuukausittain. liiketoimintayksiköt raportoivat kuukausit-
tain toteutuneet taloudelliset tiedot sekä ennusteen talou-
dellisen tilan kehittymisestä tilikauden aikana. liiketoimin-
tayksiköistä saadut tiedot yhdistetään ja varmennetaan 
konsernin taloushallinnossa, ja tiedoista koostetaan joh-
don kuukausiraportti. johdon kuukausiraportti sisältää 
operatiivisten segmenttien ja liiketoiminta-alueiden lyhen-
netyt tuloslaskelmat, tärkeimmät tunnusluvut sekä kuvauk-
sen liiketoiminnan kannalta merkittävimmistä tapahtumis-
ta. lisäksi raportista käyvät ilmi konsernin tuloslaskelma, 
tasetiedot, rahavirta sekä tilikauden loppuun ulottuva en-
nuste taloudellisen tilanteen kehittymisestä. Konsernin hal-
lituksen tarkastusvaliokunta, konsernin hallitus, johtoryhmä 
ja liiketoiminta-alueiden johtoryhmät seuraavat taloudelli-
sen tilanteen kehittymistä ja arvioivat tavoitteiden saavut-
tamista kuukausittain.

taloushallinnon tietojärjestelmät
liiketoimintayksiköissä on käytössä useita eri kirjanpidon 
ja taloudellisen raportoinnin tietojärjestelmiä. Konsernin ta-
lousraportointia hoidetaan yhden, keskitetysti hallinnoidun 
tietojärjestelmän avulla. liiketoimintayksiköt ja liiketoiminta-
alueet vastaavat tietojen tuottamisesta konsernin raportoin-
tijärjestelmään. Konsernin taloushallinto vastaa konsernin 
raportointijärjestelmän ylläpidosta ja valvoo, että järjestel-
mään toimitetaan asianmukaiset ja oikeat tiedot. 

osana viisivuotista kehityssuunnitelmaa yhtiö ottaa emea-
alueella käyttöön yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän 
(erP), jonka tavoitteena on yksinkertaistaa taloudellista ra-
portointiprosessia ja vähentää useiden rinnakkaisten järjes-
telmien hallintaan liittyviä riskejä. uusi järjestelmä otetaan 
käyttöön vaiheittain. ensimmäinen vaihe toteutettiin vuoden 
2011 lopussa, ja järjestelmän käyttöönotto aloitettiin ensim-

mäisissä maissa vuonna 2012. merkittävimmät käyttöön-
otot tapahtuvat vuosina 2013 ja 2014.

ohjeet
taloudellista raportointia hoidetaan yhtenäisin periaat-
tein. Konsernissa sovelletaan eu:ssa käyttöön hyväksytty-
jä kansainvälisiä iFrS-tilinpäätösstandardeja, ja käytössä 
on yhtenäinen konsernitilikartta. Konsernin taloushallinto on 
laatinut yksiköille ohjeet talousraportoinnin sisällöstä ja ra-
portoinnin määräajoista.

taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvä 
riskienhallinta
riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa taloudelliseen ra-
portointiprosessiin liittyviä uhkia, joiden toteutuminen voisi 
johtaa siihen, että johdolla ei olisi käytettävissään ajanta-
saisia, riittäviä ja olennaisesti oikeita tietoja yhtiön johtami-
seksi ja että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit eivät an-
taisi olennaisesti oikeata tietoa yhtiön taloudesta.  
 
Fiskars hallinnoi taloudelliseen raportointiprosessiin liit-
tyviä riskejä muun muassa seuraavin keinoin: talous-
hallinnon tarkoituksenmukainen organisointi ja riittävä 
resursointi, yksittäisten toimenkuvien asianmukainen oi-
keuksien ja vastuiden rajaaminen, keskitetty konsernin 
raportointijärjestelmän käyttöoikeuksien hallinta, kirjanpi-
toon ja raportointiin liittyvä ohjeistus, yhtenäinen konser-
nitilikartta, tietotekniikan hyödyntäminen, henkilöstön jat-
kuva koulutus ja raportoitavien tietojen varmentaminen 
osana raportointiprosessia.

yhtiö yhtenäistää parhaillaan taloushallinnon prosesse-
jaan ja ottaa käyttöön ajanmukaista tietotekniikkaa osana 
emea-alueen viisivuotista kehityssuunnitelmaa. riskienhal-
lintaa koskevia tavoitteita ovat sisäisten tarkistusten ja si-
säisen valvonnan lisääminen sekä johdon päätöksenteossa 
käyttämän tiedon läpinäkyvyyden ja laadun parantaminen.

riskienhallinta
riskienhallinnan yleisenä tavoitteena on tunnistaa, arvioida 
ja hallinnoida yhtiön liiketoimintatavoitteiden saavuttamista 
uhkaavia riskejä. tavoitteena on turvata henkilöstö ja omai-
suus, varmistaa tuotteiden keskeytymättömät toimitukset 
asiakkaille, varjella yhtiön mainetta ja tavaramerkkejä sekä 
suojata omistaja-arvoa yhtiön kannattavuutta tai varallisuut-
ta alentavilta vahingoilta. 

riskienhallinnan periaatteet on kirjattu Fiskarsin hallituksen 
hyväksymään riskienhallintapolitiikkaan. hallituksen tarkas-
tusvaliokunta seuraa riskienhallintajärjestelmien toimivuut-
ta. riskien tunnistaminen, arviointi ja merkittävissä määrin 
myös hallinnointi on hajautettu liiketoimintayksiköihin ja tu-
kitoimintoihin. Konsernin rahoitusyksikkö vastaa riskienhal-
lintaan liittyvien menetelmien, työvälineiden ja raportoinnin 
kehittämisestä ja ylläpidosta. lisäksi se tekee yhdessä lii-
ketoimintayksiköiden ja tukitoimintojen kanssa säännöllisiä 
riskikartoituksia ja avustaa kartoitusten perusteella laaditta-
vien toimintasuunnitelmien laadinnassa.
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Fiskarsilla on laaja vakuutusturva keskeisten omaisuus-, 
keskeytys-, kuljetus- ja vastuuvahinkojen varalle. vakuutus-
ten hallinnointi on tiettyjä paikallisia vakuutuksia lukuun ot-
tamatta keskitetty konsernin rahoitusyksikköön. Konsernin 
rahoitusyksikkö hallinnoi rahoitusriskejä hallituksen hyväk-
symien periaatteiden mukaisesti.

liiketoiminnan epävarmuustekijöitä

Asiakassuhteet ja jakelu
Fiskars valmistaa ja myy kuluttajille suunnattuja tuotteita. 
yleisen taloudellisen tilanteen ja kulutuskysynnän heikenty-
misellä Fiskarsille tärkeillä markkinoilla euroopassa ja Poh-
jois-amerikassa saattaa olla negatiivinen vaikutus yhtiön lii-
kevaihtoon ja kannattavuuteen.  Fiskarsin tuotteita myydään 
pääasiassa tukku- ja vähittäisliikkeille sekä suoraan omien 
liikkeiden kautta kuluttajille. myynti yksittäisille suurasiakkail-
le on osassa toimintaa hyvin tärkeää, mutta minkään asiak-
kaan osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta ei ole yli 10 %.

joidenkin suurten asiakkaiden myyntivalikoimaa ja toimit-
tajavalintoja koskevat päätökset tehdään kerran vuodes-

sa. jos tällaisten asiakkaiden tarpeita ei kyetä täyttämään, 
seurauksena voi olla asiakkaan menettäminen. muutaman 
suurasiakkaan menettäminen tai vakava häiriö erikoistu-
neen jakelukanavan toiminnassa voi vaikuttaa konsernin 
toimintaan ja tulokseen negatiivisesti.

Toimitusketju
merkittävä osa Fiskarsin myymistä tuotteista on sopimus-
valmistajien valmistamia. lisäksi yhtiö ostaa osia ja raaka-
aineita useilta eri toimittajilta. lisääntynyt ulkoistaminen 
kasvattaa yhtiölle aiheutuvia ulkoistettuun toimitusketjuun 
liittyviä riskejä. useimmat toimittajat sijaitsevat aasiassa, 
kaukana Fiskarsin tärkeistä markkinoista. hankintalähteen 
tai logistiikkaketjun häiriöt voivat estää tuotteiden asianmu-
kaisen toimituksen asiakkaille. 

yhtiöön kohdistuu myös yhä enemmän toimittajamaiden ju-
ridisia, taloudellisia, poliittisia ja sääntelyyn liittyviä riskejä. 
yhtiön toimittajien valinnassa korostetaan toimitusvarmuut-
ta, toimittajan kykyä vastata kysynnän muutoksiin, laatua 
sekä toimittajan toiminnan eettisyyttä. Fiskars vaatii kump-
paneiltaan sitoutumista työ- ja ihmisoikeuksia, terveyttä ja 

raportointi

hallinta arviointi

tunnistaminen

Liiketoiminnan prosessit

Liiketoiminta
Implementointi

Johtoryhmä

Hallitus

Tarkastusvaliokunta

Sisäinen tarkastus

Rahoitus

tarkastus

raportointi 

valvonta

tavoitteenasetanta

risKienhallinta on osa 
päivittäistä toimintaa.

risKiKsi määritellään liik-
etoimintatavoitteen saavut-
tamisen estävä tekijä.

tavoitteet
•	 turvata yhtiön henkilöstö ja 

omaisuus
•	 varmistaa toimitukset 

asiakkaille
•	 yhtiön hallintotavan 

noudattaminen
•	 ohjeistaa tavaramerk-

kien arvon ja maineen 
varjelemiseen vahingoilta

Fasilitointi

työkalut 

valvonta

raportointi  

raportointi  

riskikartoitus
riskikartta
riskirekisteri

riskienhallinnan puitteet
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turvallisuutta, ympäristöä sekä liiketoiminnan eettisyyttä 
koskeviin periaatteisiin. toimittajien edellytetään toimivan 
Fiskarsin toimittajien toimintaohjeiden (Supplier Code of 
Conduct) mukaisesti, mikä varmistetaan auditoinnein.

Saumattomasti toimivan toimitusketjun tärkeys kasvaa, ja 
Fiskars vahvistaa jatkuvasti globaalia hankintatoimintaan-
sa. yhtiöllä on hankintatoimistot Shanghaissa, Bangkokissa 
ja helsingissä. tavoitteena on tuoda lisäarvoa yhdenmu-
kaistamalla yhtiön hankintaprosessit ja toimittajien hallintaa 
koskevat periaatteet maailmanlaajuisesti.

Raaka-aineet ja komponentit
Fiskarsin tuotteiden tärkeimmät raaka-aineet ovat teräs, 
alumiini ja muovi. raaka-aineiden, komponenttien ja ener-
gian hintojen tai saatavuuden äkilliset muutokset saatta-
vat vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen. hintariskien hallit-
semiseksi Fiskars on tehnyt eräiden raaka-ainetoimittajien 
kanssa pitkäaikaisia sopimuksia. Suomen tuotantolaitosten 
käyttämän sähkön hinta suojataan johdannaisten avulla.

Valuuttakurssit
merkittävä osa konsernin toiminnasta sijoittuu euroalueen 
ulkopuolelle. Konsernitilinpäätökset laaditaan euroina, ja va-
luuttakurssimuutoksilla voi olla negatiivinen vaikutus konser-
nin raportoituun liikevaihtoon, liiketulokseen ja taseeseen. 
lisäksi valuuttakurssimuutokset voivat vaikuttaa kielteisesti 
Fiskarsin kilpailukykyyn. yhtiö pyrkii hallinnoimaan kaupalli-
siin kassavirtoihin liittyviä valuuttariskejä ensisijaisesti liike-
toiminnallisin keinoin. tuotantopanokset hankitaan ja tuotteet 
myydään pääasiassa konserniyhtiöiden paikallisvaluutassa. 
Suurin osa arvioidusta valuuttamääräisestä viennistä ja tuon-
nista suojataan enintään 12 kuukautta etukäteen.

Tavaramerkit ja maine
Fiskarsilla on hallinnassaan joukko maailmanlaajuises-
ti, alueellisesti ja paikallisesti tunnettuja tavaramerkkejä ja 
brändejä. tapahtuma, joka vaikuttaa negatiivisesti kulut-
tajien luottamukseen, voi haitata myös konsernin liiketoi-
mintaa. Fiskars seuraa tarkasti brändiensä menestystä ja 
ryhtyy aina tarvittaessa toimiin suojellakseen tavaramerk-
kiensä arvoa.

Sää ja kausivaihtelut
joidenkin Fiskarsin tuotteiden kysyntään, kuten puutarha-
työkalujen kysyntään keväällä ja lumityökalujen kysyntään 
talvella, vaikuttaa sää. tilastollisesti normaalista poikkeavat 
olosuhteet voivat vaikuttaa kausituotteiden myyntiin negatii-
visesti. Kodintuotteiden myynti painottuu voimakkaasti vuo-
den viimeiselle neljännekselle. tuotteiden saatavuuden tai 
kysynnän mahdolliset ongelmat viimeisen vuosineljännek-
sen aikana saattavat vaikuttaa merkittävästi koko tilikauden 
tulokseen.

EMEA-alueen investointiohjelma
Fiskars käynnisti joulukuussa 2010 emea-alueella viisivuo-
tisen kehitysohjelman, joka sisältää investointeja noin 50 
miljoonan euron arvosta. ohjelman tavoitteena on luoda 

entistä virtaviivaisempi toimitusketju ja parantaa liiketoimin-
nan läpinäkyvyyttä yhteisten prosessien ja tietojärjestelmi-
en, muun muassa uuden yhteisen toiminnanohjausjärjes-
telmän (erP), avulla. ohjelma voi viivästyä tai epäonnistua, 
jos yhtiö ei kykene toteuttamaan sitä suunnitellusti. ohjel-
man toteutusta varten on perustettu erillinen projektitiimi, 
jossa on mukana myös ulkopuolisia neuvonantajia. Konser-
nin johtoryhmä seuraa ohjelman etenemistä, ja siitä rapor-
toidaan säännöllisesti hallitukselle.

Yrityskaupat
Kaikkiin yrityskauppoihin liittyy huolellisesta due diligence 
-prosessista huolimatta riskejä. Fiskars minimoi näitä riske-
jä suunnittelemalla integraation etukäteen, ottamalla hal-
linnointiperiaatteet käyttöön välittömästi kaupan toteutumi-
sen jälkeen, perustamalla yhteisen integraatiotyöryhmän ja 
seuraamalla integraatiota ja uuden yhtiön kehittymistä tar-
kasti kyseisen liiketoiminta-alueen johtoryhmässä. konser-
nin johtoryhmässä ja konsernin hallituksessa. 

Osakkuusyhtiö
Fiskarsilla on huomattava sijoitus osakkuusyhtiö Wärtsilä 
oyj abp:ssä. Suuret muutokset Wärtsilän osakkeen kurs-
sissa tai yhtiön kannattavuudessa tai osingonmaksussa 
voivat vaikuttaa Fiskarsiin merkittävästi.  
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hallituksen palkitseminen
varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. 
hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle 
tehtävät esitykset hallituksen jäsenten palkkioista.

vuonna 2012 yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten vuosi-
palkkioiksi: 

• hallituksen puheenjohtaja: 80 000 euroa 
• hallituksen varapuheenjohtaja: 55 000 euroa 
• hallituksen jäsenet: 40 000 euroa.

PalKKa- ja PalKKioSelvityS

hallituksen jäsenten palkkiot vuodelta 2012
Nimi Vuosipalkkio (EUR) Kokouspalkkio (EUR) Yhteensä (EUR)

Kaj-Gustaf Bergh, Puheenjohtaja 77 500 20 900 98 400

alexander ehrnrooth,varapuheenjohtaja 53 750 10 200 63 950

Paul ehrnrooth, varapuheenjohtaja 53 750 9 600 63 350

ralf Böer 38 750 10 200 48 950

louise Fromond 38 750 8 400 47 150

Gustaf Gripenberg, tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtaja

38 750 11 000 49 750

ingrid jonasson Blank 38 750 10 200 48 950

Karsten Slotte 38 750 7 800 46 550

jukka Suominen 38 750 10 200 48 950

Yhteensä 417 500 98 500 516 000

hallituksen ja valiokuntien kokoukseen osallistumises-
ta maksetaan hallituksen jäsenille 600 euroa kokoukselta, 
hallituksen puheenjohtajalle 1 100 euroa hallituksen ja va-
liokuntien kokoukselta sekä tarkastusvaliokunnan puheen-
johtajalle 1 100 euroa tarkastusvaliokunnan kokoukselta. 
lisäksi heille korvataan matka- ja muut kulut, jotka ovat 
syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

hallituksen jäsenille maksetut palkkiot olivat yhteensä 
516 000 euroa vuonna 2012. hallituksen jäsenet eivät kuu-
lu Fiskarsin kannustinjärjestelmiin, eivätkä he ole työ- ja toi-
misuhteessa yhtiöön.

Hallituksen päättämä konsultointipalkkio 
puheenjohtajalle 
hallitus päätti vuoden 2012 toisella vuosineljänneksellä 
maksaa puheenjohtajalle kertaluonteisen 200 000 
euron harkinnanvaraisen konsultointipalkkion, joka liittyi 
Fiskars-konsernin ja investor aB:n välisen, pitkäaikaista 
Wärtsilä-omistusta koskevan yhteistyön neuvotteluihin ja 
loppuunsaattamiseen.



16

    |    Palkka- ja palkkioselvitys 2012 

Fiskarsin palkitsemisFilosoFia
Fiskarsin palkitsemisfilosofia perustuu ydinvakaumukseem-
me että kaiken, pienimmätkin asiat, voi tehdä paremmin ja 
fiksummin. Palkitsemisrakenteemme on suunniteltu markki-
na-relevanteiksi ja suoritukseen perustuviksi; poikkeuksel-
lisesta suorituksesta palkitaan enemmän kuin keskiverto-
suorituksesta. useimpien Fiskarsin työntekijöiden – tehtaan 
lattialta ylimpään johtoon - palkitseminen koostuu perus-
palkasta, bonuksesta ja eduista. Kokonaispalkitsemisessa 
tähtäämme kilpailukykyyn kyseisellä markkinalla. Kunkin 
työntekijän palkka perustuu kotimaahan, vastuu-alueeseen, 
kokemukseen ja suoritukseen. Bonuskäytäntö perustuu jat-
kuvan kehittymisen filosofiaan, mikä tarkoittaa että Fiskars 
maksaa bonuksia vain, kun liiketoiminta kehittyy edellis-
vuotta paremmin.

johtorYhmän palkitsemisen 
pääpiirteet
hallitus valitsee toimitusjohtajan ja hyväksyy hänen johta-
jasopimuksensa ehdot sekä palkitsemisen. hallitus valit-
see myös konsernin johtoryhmän jäsenet, hyväksyy heidän 
palkkansa ja muun palkitsemisen sekä päättää konsernin 
palkitsemisjärjestelmän perusteista. hallituksen palkitse-
misvaliokunta vastaa näiden asioiden valmistelusta.

Peruspalkan lisäksi Fiskars tarjoaa yhtiön ylimmälle johdol-
le erilaisia suorituksen parantamiseen tähtääviä palkkio-oh-
jelmia. tällaisia ovat vuotuinen bonuspalkkio-ohjelma ja pit-
kän aikavälin kannustinjärjestelmä. johtoryhmällä on myös 
vapaaehtoinen maksuperusteinen lisäeläkevakuutus.
Fiskars oyj abp:llä ei ole voimassa olevia osakkeen kurs-
siin sidottuja optio-ohjelmia.

kannustinohjelman rakenne
Sekä vuotuisen bonuspalkkio-ohjelman että pitkän aikavä-
lin kannustinohjelman tarkoituksena on palkita ylintä johtoa 
ennalta vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteel-
la. Kannustinohjelmaan kuuluville määritetään tavoitetaso, 
jonka perusteella kannustinpalkkio määräytyy prosenttiosuu-
tena peruspalkasta. Kannustintavoitteet ovat tavoitemahdol-
lisuus, eivätkä ne takaa palkkion maksamista. todelliset kan-
nustinpalkkiot maksetaan vertaamalla suoritusta ohjelman 
mittareihin. mittarit voivat koostua taloudellisista ja toiminnal-
lisista mittareista sekä henkilökohtaisista tavoitteista. mah-
dollisen palkkion suuruus vaihtelee nollasta maksimiprosent-
tiin vuosipalkasta. toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden 
jäsenten enimmäistaso on 1,5 kertaa tavoitetaso.

Fiskarsilla on pitkän aikavälin kannustinohjelma, johon kuu-
luvat avainhenkilöt hallitus valitsee vuosittain. ansaintakri-
teereinä ovat yksinomaan taloudelliset tavoitteet, joista hal-
litus päättää vuosittain. vuonna 2012 tavoitteet oli sidottu 
yhtiön liikevaihtoon ja liiketoiminnan kassavirtaan.

Pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajakso on ka-
lenterivuosi, jota seuraa kahden vuoden sitouttamisjakso. 
Palkkio maksetaan sitouttamisjaksoa seuraavan vuosinel-
jänneksen aikana. ensimmäiset, vuoden 2009 suoritukseen 
perustuvat pitkän aikavälin kannustinpalkkiot maksettiin 
vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. vuoden 2012 
suoritukseen perustuvat pitkän aikavälin kannustinpalkkiot 
maksetaan vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä.

yhtiön omaan liiketoimintaan liittyvä osakkeen arvonnousu 
(pois lukien Wärtsilän vaikutus osakekurssiin) sitouttamis-
jakson aikana voi nostaa lopullista maksettavaa palkkiota 
enintään 50 %.

johtoryhmän kannustinjärjestelmän periaatteet vuonna 2012
Minimi Tavoite Maksimi Lopullinen maksimipalkkio 

sitouttamisjakson jälkeen*

vuotuinen bonuspalkkio-ohjelma, % vuosipalkasta 0 20–60 % 30–90 % n/a

Pitkän aikavälin kannustinohjelma, % vuosipalkasta 0 20–40 % 30–60 % 45–90 %

* riippuu yhtiön omaan liiketoimintaan liittyvästä osakkeen arvon kehityksestä, pois lukien Wärtsilän vaikutus osakekurssiin.

toimitusjohtajan kannustinjärjestelmän periaatteet vuonna 2012
Minimi Tavoite Maksimi Lopullinen maksimipalkkio 

sitouttamisjakson jälkeen*

vuotuinen bonuspalkkio-ohjelma, % vuosipalkasta 0 60 % 80 % n/a

Pitkän aikavälin kannustinohjelma, % vuosipalkasta 0 60 % 90 % 135 %

* riippuu yhtiön omaan liiketoimintaan liittyvästä osakkeen arvon kehityksestä, pois lukien Wärtsilän vaikutus osakekurssiin.
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toimitusjohtajan palkitseminen
toimitusjohtajan palkitseminen koostuu palkasta, vuotuises-
ta bonuspalkkiosta ja pitkän aikavälin kannustinohjelmas-
ta. toimitusjohtajan kannustinohjelmien tavoitetaso on 60 % 
vuosipalkasta. vuonna 2012 vuotuisen bonuspalkkion talou-
delliset tavoitteet liittyivät liikevaihdon kasvuun, konsernin 
tulokseen ennen veroja ilman Wärtsilää, bruttokatteeseen ja 
kassavirtaan. Pitkän aikavälin kannustinohjelman taloudelli-
set tavoitteet liittyivät liikevaihtoon ja liikevoittoon. 

toimitusjohtajan vapaaehtoiseen lisäeläkevakuutukseen 
maksetaan 20 % hänen vuosipalkastaan ilman bonuspalk-
kioita. 

toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimus päättyy hänen täyt-
täessään 60 vuotta. Sekä yhtiöllä että toimitusjohtajalla on 
kuuden kuukauden irtisanomisaika. yhtiön toimesta tapah-
tuvan irtisanomisen yhteydessä maksettavan korvauksen 
määrä vastaa yhden vuoden palkkaa kuuden kuukauden 
irtisanomispalkan lisäksi.

toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan palkka luontoisetui-
neen ja bonuspalkkioineen oli vuonna 2012 yhteensä  
1 047 598 euroa. Kiinteän vuosipalkan osuus oli 403 744 
euroa, vuodelta 2011 maksettujen bonuspalkkioiden osuus 
234 354 euroa ja vuodelta 2009 maksettujen pitkän aikavä-
lin kannustinjärjestelmän palkkioiden osuus 409 500 euroa. 

vuoden 2012 ansaintajaksolla pitkän aikavälin kannustin-
järjestelmän mukaiset bonuspalkkiot ilman osakkeen mah-
dollisesta arvonnoususta johtuvaa korotusta olivat toimi-
tusjohtajan osalta yhteensä 95 256 euroa. vuoden 2012 
suoritukseen perustuvat pitkän aikavälin palkkiot makse-
taan vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä.

toimitusjohtajan pitkän aikavälin 
kannustinjärjestelmä 2013–2014  
hallitus päätti elokuussa 2012 toimitusjohtajan pitkän aika-
välin kannustinjärjestelmän uudistamisesta ja asetti tavoit-
teet vuosille 2013 ja 2014 edistääkseen kannattavaa kas-
vua ja palkitakseen jatkuvasta kehityksestä. 

toimitusjohtajan kannustinpalkkiotaso on vuonna 2014  
30–270 % vuosipalkasta. Lopullinen maksettava kannustin-
palkkio riippuu kuitenkin osakkeen arvonkehityksestä (pois 
lukien Wärtsilän vaikutus osakekurssiin) sitouttamisjakson 
aikana. yhtiön omaan liiketoimintaan liittyvä osakkeen ar-
vonnousu voi nostaa lopullista maksettavaa kannustinpalk-
kiota enintään 200 % ja arvonlasku pienentää lopullista 
maksettavaa kannustinpalkkiota enintään 50 %. 

ansaintajakso on kalenterivuosi, jota seuraa puolelle kan-
nustinpalkkiosta vuoden sitouttamisjakso ja puolelle kan-
nustinpalkkiosta kahden vuoden sitouttamisjakso. Palkkio 
maksetaan sitouttamisjaksoa seuraavan vuosineljänneksen 
aikana.

johtorYhmän palkitseminen
Konsernin johtoryhmän jäsenien vuotuisen bonuspalkkio-
ohjelman tavoitetaso oli vuonna 2012 20–60 % vuosipalkas-
ta. ansaintakriteerit liittyvät pääosin konsernin taloudellisiin 
ja osin henkilökohtaisiin, omaan vastuualueeseen liittyviin 
tavoitteisiin. vuonna 2012 taloudelliset tavoitteet liittyivät 
pääasiassa liikevaihdon kasvuun, konsernin tulokseen en-
nen veroja ilman Wärtsilää ja bruttokatteeseen.

johtoryhmän jäsenet voivat kuulua myös yhtiön pitkän ai-
kavälin kannustinjärjestelmään, jonka tavoitetaso vastaa 
vuotuisen bonuspalkkion tavoitetasoa. 

Konsernin johtoryhmän jäsenillä on vapaaehtoinen maksu-
perusteinen lisäeläkevakuutus, johon maksetaan 14–20 % 
johtajien vuosipalkasta ilman bonuspalkkioita. johtoryhmän 
jäsenten eläkeikä on 60–68 vuotta. 

johtoryhmän jäsenten (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta) 
palkat luontoisetuineen ja bonuspalkkioineen olivat vuon-
na 2012 yhteensä 1 392 330 euroa. Kiinteiden vuosipalk-
kojen osuus oli 753 631 euroa, vuodelta 2011 maksettujen 
bonuspalkkioiden osuus 255 740 euroa ja vuodelta 2009 
pitkän aikavälin kannusjärjestelmän perusteella maksetut 
bonuspalkkiot 414 005 euroa.

vuoden 2012 ansaintajaksolla pitkän aikavälin kannustin-
järjestelmän mukaiset bonuspalkkiot ilman osakkeen mah-
dollisesta arvonnoususta johtuvaa korotusta olivat johtoryh-
män osalta (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta) yhteensä  
70 936 euroa. Nämä palkkiot maksetaan vuoden 2015 en-
simmäisellä neljänneksellä. 

Uuden talousjohtajan palkitseminen
Fiskars nimitti ilkka Pitkäsen konsernin uudeksi talousjohta-
jaksi syyskuusta 2012 alkaen. tullessaan yhtiön palveluk-
seen hän sitoutui ostamaan yhtiön osakkeita allekirjoitus-
bonuksensa, 72 750 euron, nettosummalla. hän sitoutuu 
pitämään osakkeet vuoteen 2015 asti.
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toimitusjohtajan palkat ja palkkiot vuonna 2012

2012 2011

Peruspalkka (eur) 403 744 389 816

Bonuspalkkio edelliseltä vuodelta (eur) 234 354 256 648

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perusteella maksetut bonuspalkkiot (eur) 409 500 n/a

Yhteensä (EUR) 1 047 598 646 464
maksut vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen (eur) 77 963 76 042

muiden johtoryhmän jäsenten* palkat ja palkkiot 2012
2012 2011

Peruspalkka (eur) 722 586 753 631

Bonuspalkkio edelliseltä vuodelta (eur) 255 740 284 732

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perusteella maksetut bonuspalkkiot (eur) 414 005 n/a

Yhteensä (EUR) 1 392 330 1 038 363
maksut vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen (eur) 98 736 133 750

* Sis. Teemu Kangas-Kärki 2.3.2012 asti, vt. talousjohtaja Jyri Virrantuomi 2.3.–30.8., 2012, Ilkka Pitkänen 1.9.2012 alkaen, 
Hille Korhonen 31.10.2012 asti ja Risto Gaggl 20.11.2012 alkaen.

pitkän aikavälin kannustinohjelman kautta ansaitut bonuspalkkiot 
Ansaintakausi 
Maksetaan*

2010 
2013

2011 
2014 

2012 
2015

toimitusjohtaja (eur) 271 740 286 230 95 256

muut johtoryhmän jäsenet (eur) 211 142 220 942 70 936

* maksetaan osakekurssin kertoimella tarkistettuna.


