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Metso selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2019

Metso mahdollistaa modernia elämäntapaa. Kehitämme kestäviä ratkaisuja asiakkaidemme liiketoimintahaasteisiin.  
Tämä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kasvattamalla ja parantamalla kannattavuuttamme luomme lisäarvoa kaikille 
sidosryhmillemme. Rakennamme luottamusta vaatimalla vastuullisuutta sekä itseltämme että kumppaneiltamme. 

Metson vuosikertomus 2019 koostuu neljästä osiosta: Liiketoimintakatsaus, Taloudellinen katsaus, Hallinnointi ja GRI-liite.  
Kaikki vuosikertomuksen osiot ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi ja ne ovat ladattavissa vuosikertomussivustollamme 
osoitteessa www.metso.com/2019. Tässä vuosikertomuksessa sovelletaan integroidun raportin elementtejä.

Lisätietoa
Seuraava symboli ohjaa lisätietoon joko tässä 
vuosikertomuksessa tai verkkosivuillamme:

 Lue lisää tästä vuosikertomuksesta

Metson kanavat
› metso.com
› twitter.com/metsogroup
› facebook.com/metsoworld
› youtube.com/metsoworld
› instagram.com/metsoworld

Metson vuosikertomus 2019

Huomioitavaa
Metson Minerals -liiketoiminnan ja Outotecin yhdistämisen 
rekisteröinti on tarkoitus saattaa päätökseen 30. kesäkuuta 
2020. Uusi yhtiö, Metso Outotec, tulee olemaan johtava 
prosessi teknologiaa, laitteita ja palveluja mineraali-, metalli- ja 
kivenmurskausteollisuuden aloille tarjoava yhtiö.

Metson Flow Control -liiketoiminta eli nykyisen listatun 
Metson jatkuvat toiminnot nimetään uudelleen, ja ne jatkavat 
Neles-nimisenä virtauksensäätölaitteita ja palveluja tarjoavana 
itsenäisenä pörssiyhtiönä.

Tämän vuosikertomuksen luvut ovat Metson vuoden 2019 
konsernirakenteen mukaisesti laskettuja lukuja ja ne kuvaavat 
Metson liiketoimintaa ennen jakautumista ja suunniteltua 
yhdistymistä Outotecin kanssa, ellei toisin mainita. Tilinpää-
töksessä esitetään myös jatkuvien toimintojen lukuja. Ne on 
laskettu esittäen tuleva Neles erillisenä taloudellisena yksikkönä 
ja sisältävät sellaisia carve-out-perusteisia vaikutuksia, joita ei ole 
mukana Metson raportoidun Flow Control -segmentin luvuissa. 
Noudatetut laatimisperiaatteet ja kirjanpitoarvot ovat samat 
kuin Metso-konsernissa ja ne on laadittu noudattaen EU:ssa 
sovellettaviksi hyväksyttyjen kansainvälisten IFRS-standardien 
kirjaamis- ja arvostusperiaatteita.

Liiketoimintakatsaus
Strategia, arvonluonti ja kestävä 
kehitys

Taloudellinen katsaus
Hallituksen toimintakertomus, 
tilinpäätös ja sijoittajatietoa

Hallinnointi
Selvitys hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä, sisältää myös 
palkka- ja palkitsemisraportin.

GRI-liite
Ulkoisesti varmennetut kestävän 
kehityksen tiedot GRI-standardien 
mukaisesti

http://metso.com
http://twitter.com/metsogroup
http://facebook.com/metsoworld
http://youtube.com/metsoworld
http://instagram.com/metsoworld
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Metson vuoden 2019 
vuosikertomus koostuu 
neljästä osiosta. 
Tämä on kattava 
selvitys hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmästä 
vuodelta 2019 sisältäen 
palkitsemisraportin.

Tämän raporttiosion sisältö
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2 Hallinnointiperiaatteet
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21 Metson hallitus
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Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Metsossa sisältää 
myös palkka- ja palkitsemisraportin. Selvitys on laadittu 
voimassa olevan sääntelyn mukaisesti, ja se julkaistaan 
erillään hallituksen toimintakertomuksesta. Hallituksen 
tarkastusvaliokunta on tarkastanut tämän selvityksen.

Metso noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointi-
koodi 2020:tä (”hallinnointikoodi”), joka on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Metso noudattaa 
hallinnointikoodia kokonaisuudessaan, paitsi hallituksen tarkastusvaliokunnan kokoonpanon 
osalta. Tarkastusvaliokunnassa oli vuoden 2019 lopussa vain kaksi jäsentä, sillä Nina Kopola erosi 
hallituksesta ja sen tarkastusvaliokunnasta elokuun alussa. Konserni tilinpäätös ja muut taloudelliset 
raportit laaditaan noudattaen EU:n hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätössäännöksiä (International 
Financial Reporting Standards, IFRS) ja näiden tulkintaohjeita (IFRIC) sekä Finanssivalvonnan 
määräyksiä ja Nasdaq Helsingin sääntöjä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Metsossa 2019

Tärkeitä Metson hallinto- ja ohjausjärjestelmään 
vaikuttavia sääntöjä ja menettelytapoja 

Tärkeät sisäiset säännöt ja menettelytavat:
• Yhtiöjärjestys
• Toimintaperiaatteet (Code of Conduct)
• Hallinto- ja ohjausjärjestelmän periaatteet
• Hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestykset
• Sisäisen tarkastuksen työjärjestys

Tärkeät ulkoiset säännöt (otettu huomioon myös tässä selvityksessä):
• Osakeyhtiölaki
• Kirjanpitolaki
• Arvopaperimarkkinalaki
• Markkinoiden väärinkäyttöasetus (asetus [EU] N:o 596/2014; ”MAR”)
• Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2020; Nasdaq Helsingin ja Finanssivalvonnan säännöt, 

määräykset ja ohjeet

Ajantasaista tietoa Metson hallinnoinnista on saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa 
www.metso.com/hallinnointi.

Hallinnointiperiaatteet

http://www.cgfinland.fi
https://www.metso.com/fi/yritys/sijoittajat/hallinnointi/
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Yhtiökokous on Metson ylin päättävä elin. Hallitus ja toimitusjohtaja johtoryhmänsä avustamana 
vastaavat yhtiön johdosta. Metsolla on kaksi ulkoista raportointisegmenttiä: Minerals ja Flow 
Control. Metson seitsemän liiketoiminta-aluetta vastaavat yhtiön operatiivisesta toiminnasta 
yhdessä markkina-alueiden kanssa. Hallitus varmistaa, että yhtiö noudattaa hyviä hallintotapoja.

Metson hallintoelimet

Metson hallinnointirakenne

Sisäinen tarkastus
Sisäinen valvonta

Riskienhallinta

Varsinainen yhtiökokous

Hallitus

Toimitusjohtaja

Ulkoinen tarkastusNimitystoimikunta

Palkitsemis-ja henkilöstövaliokunta Tarkastusvaliokunta

Metson johtoryhmä

Liiketoiminta-alueet

Tekee ehdotuksia 
hallituksen jäsenistä ja 

palkkioista

Antaa 
tilintarkastus-
kertomuksen

Raportoi ja neuvoo Raportoi ja neuvoo

Raportoi Raportoi

Johtaa

Nimittää, neuvoo ja valvoo

Raportoi

Nimittää Valitsee

Esittää ja arvioi jäsenet 
hallitukseen Raportoi ja neuvoo

Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa ennen kesäkuun loppua. Yhtiökokous päättää 
osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista yhtiökokouksen päätäntävaltaan 
kuuluvista asioista, joita ovat muun muassa: 

• tilinpäätöksen vahvistaminen
• taseen osoittaman voiton käyttöä, kuten osingonjakoa, koskevat päätökset
• hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta sekä heidän 

palkkioistaan päättäminen
• hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
• tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen
• hallintoelinten palkitsemispolitiikka
• muut hallituksen tai osakkeenomistajan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset, kuten:

 – yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 – erityisten oikeuksien antaminen hallitukselle (esim. valtuutus päättää lisäosingon 

maksamisesta, osakeannista tai yhtiön omien osakkeiden hankinnasta)

Yhtiökokouksen päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Hallin-
nointikoodin mukaan hallituksen puheenjohtajan, muiden hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja 
tilintarkastajan on oltava läsnä yhtiökokouksessa. Myös hallitukseen ehdotettavien uusien jäsenten 
tulisi olla läsnä.

Yhtiökokouskutsu julkistetaan pörssitiedotteena aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään 
kolme viikkoa ennen kokousta. Esityslista, päätöksentekoesitykset ja muu kokousaineisto ovat sen 
jälkeen saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.metso.com/yk.

Osakkeenomistajilla, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpi-
tä mään yhtiön osakasrekisteriin, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Kukin osake vastaa yhtä 
ääntä. Ohjeet hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osallistumisesta yhtiökokoukseen löytyvät 
kokouskutsusta.

Osakkeenomistajilla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia 
yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos sitä vaaditaan kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että se voidaan 
sisällyttää kokouskutsuun. Viimeinen mahdollinen aloitteiden toimituspäivä ilmoitetaan verkko-
sivuillamme osoitteessa www.metso.com/yhtiokokous. 

https://www.metso.com/fi/yritys/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/2020
https://www.metso.com/fi/yritys/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/
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Varsinainen yhtiökokous 2019
Vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 25.4.2019. Yhtiökokoukseen osallistui 
henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 1 535 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 61 prosenttia yhtiön 
äänistä. 

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuu-
vapauden tilivuodelta 2018. Yhtiökokous vahvisti lisäksi hallituksen ehdotuksen jakaa osinkona 
1,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,60 euroa 
osakkeelta 7.5.2019 ja osingon toinen erä 0,60 euroa osakkeelta 5.11.2019. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan. Hallituksen puheenjohtajana 
jatkoi Mikael Lilius, varapuheenjohtajana Christer Gardell ja jäseninä Peter Carlsson, Lars Josefsson, 
Nina Kopola, Antti Mäkinen ja Arja Talma. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Kari Stadigh.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young, joka nimesi yhtiön pää vastuulliseksi 
tilintarkastajaksi KHT Mikko Järventaustan. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksien 
mukaisesti hallituksen valtuuttamisen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja hallituksen 
valtuuttamisen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Lisäksi hyväksyttiin 
nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen palkkioiksi.

Metson hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi 
siinä keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntien jäsenet 
seuraavasti:
• Tarkastusvaliokunta: Arja Talma (puheenjohtaja), Nina Kopola ja Antti Mäkinen
• Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta: Mikael Lilius (puheenjohtaja), Christer Gardell ja Lars 

Josefsson
Nina Kopola erosi Metson hallituksen jäsenyydestä 1.8.2019 alkaen, koska hänet valittiin Business 

Finlandin pääjohtajaksi. Eroilmoitus julkistettiin alunperin 25.7.2019. 1.8.2019 alkaen Metson hallitus 
jatkoi seitsenjäsenisenä ja tarkastusvaliokunta kaksijäsenisenä.

Kokouspöytäkirja ja muut kokousasiakirjat ovat saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa 
www.metso.com/yk-2019. 

Ylimääräinen yhtiökokous 2019
Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 29.10.2019. Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 
jakautumissuunnitelman hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja päätti Metson osittaisjakautumi-
sesta ja yhdistymisestä Outotecin kanssa. Lisäksi yhtiökokous päätti Metson yhtiöjärjestyksen 
muuttamisesta ja osakepääoman alentamisesta. Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai 
valtakirjalla 2 052 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 63 prosenttia yhtiön äänistä.

Yhtiökokouksen päätöksen seurauksena kaikki sellaiset Metson varat, oikeudet, velat ja 
vastuut, jotka liittyvät Metso Minerals -liiketoimintaan tai pääasiallisesti palvelevat Metso 
Minerals -liiketoimintaa, siirtyvät ilman Metson selvitysmenettelyä Outotec Oyj:lle. Kukaan Metson 
osakkeenomistaja ei äänestänyt osittaisjakautumista vastaan, eikä vaatinut jakautumisvastikkeensa 
lunastamista Osakeyhtiölain 17 luvun 13 §:n mukaisesti. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 
tulevat voimaan osittaisjakautumisen täytäntöönpanon tultua rekisteröidyksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta (”Nimitystoimikunta”) on vuoden 2011 yhtiökokouksen 
päätöksellä perustettu vakituinen toimielin, joka vastaa hallituksen seuraajasuunnittelusta ja 
hallituksen monimuotoisuusperiaatteiden toteutumisesta. Se valmistelee hallituksen jäseniä ja 
hallitus palkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. 

Metson osakasluetteloon 1. syyskuuta tilanteella merkityn neljän suurimman osakkeen-
omistajan edustajat valitsevat ja nimittävät nimitystoimikunnan jäsenet. Hallituksen 
puheenjohtaja kutsuu nimitystoimikunnan koolle ja toimii sen asiantuntijajäsenenä. Lisätietoja 
nimitystoimikunnasta, muun muassa sen työjärjestys, on saatavilla verkkosivuillamme 
www.metso.com/nimitystoimikunta.

Metson neljä suurinta osakkeenomistajaa 30.8.2019 tilanteella nimittivät nimitystoimikunnan 
2.9.20191):

Osakkeenomistaja
Omistusosuus  

30.8.2019 tilanteen mukaan

Solidium Oy 14,88 %

Cevian Capital Partners Ltd 13,84 %

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2,95 %

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 1,89 %

1) Metson hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. 

Nimitystoimikunnan kokoonpano ja osaaminen 
Tämän selvityksen julkaisuajankohtana nimitystoimikunnan jäsenet ovat Petter Söderström 
(Solidium), puheenjohtaja, Niko Pakalén (Cevian Capital), Mikko Mursula (Ilmarinen) ja Risto Murto 
(Varma). Heidän osaamisensa on kuvattu lyhyesti alla.

Petter Söderström
Sijoitusjohtaja, Solidium
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Solidiumin sijoitusjohtaja 2009 alkaen. Metson 
nimitystoimikunnan jäsen ja puheenjohtaja 
syyskuusta 2018 alkaen. 

Niko Pakalén
Osakas, Cevian Capital AB
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Osakas Cevianissa 2011 alkaen. Metson 
nimitystoimikunnan jäsen 2016 alkaen ja 
puheenjohtaja syyskuusta 2017 maaliskuuhun 
2018. 

Mikko Mursula
Varatoimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutus-
yhtiö Ilmarinen
Koulutus Kauppatieteiden maisteri
Ilmarisen varatoimitusjohtaja 2019 alkaen. 
Ilmarisen sijoitusjohtaja 2014–2019. Metson 
nimitystoimikunnan jäsen 2015 alkaen.

Risto Murto
Toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutus-
yhtiö Varma
Koulutus: Kauppatieteiden tohtori
Varman toimitusjohtaja 2014 alkaen. Metson 
nimitystoimikunnan jäsen 2014 alkaen.
Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtaja
Sampo Oyj:n ja Wärtsilä Oyj:n hallitusten jäsen.

https://www.metso.com/fi/yritys/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2019
https://www.metso.com/fi/yritys/sijoittajat/hallinnointi/nimitystoimikunta/
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Nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2020 
varsinaiselle yhtiökokoukselle
Vuonna 2019 nimitystoimikunta kokoontui kuusi kertaa ja teki yhden yksimielisen päätöksen 
kokoontumatta. Nimitystoimikunnan jäsenten osallistumisaktiivisuus kokouksiin oli 97 prosenttia. 
Nimitystoimikunta julkisti 16.1.2020 ehdotuksensa, jotka koskivat Metson ja tulevan Neles Oyj:n 
hallitusten kokoonpanoa ja hallituspalkkioita. Nimitystoimikunta välitti ehdotuksensa Metson 
hallitukselle, joka teki ehdotukset 20.3.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Metson hallituksen kokoonpano ja hallituspalkkiot
Metson hallituksen toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja jatkuu Metso Oyj:n 
osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiin saakka. Nimitystoimikunta ehdottaa että halli-
tuksen jäsenmäärä olisi seitsemän ja että hallitukseen valittaisiin uudelleen Mikael Lilius puheen-
johtajaksi, Christer Gardell varapuheenjohtajaksi sekä Lars Josefsson, Kari Stadigh, Antti Mäkinen ja 
Arja Talma jäseniksi. Uutena jäsenenä hallitukseen ehdotetaan valittavan Emanuela Speranza. Peter 
Carlsson oli ilmoittanut nimitystoimikunnalle, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen. Kaikkien on arvioitu 
olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakeenomistajista, pois lukien Christer Gardell 
ja Antti Mäkinen, joiden on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä mutta ei riippumattomia sen 
merkittävästä osakkeenomistajasta.

Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenille samoja kiinteitä vuosipalkkioita kuin aiemmalla 
toimikaudella. Maksettavat palkkiot laskettaisiin suhteessa toimikauden pituuteen seuraavista 
vuosipalkkioista:
• Puheenjohtaja – 120 000 euroa
• Varapuheenjohtaja – 66 000 euroa
• Muut jäsenet – 53 000 euroa

Lisäpalkkiot:
• Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja – 20 000 euroa
• Tarkastusvaliokunnan jäsenet – 10 000 euroa
• Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja – 10 000 euroa
• Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet – 5 000 euroa

Nimitystoimikunta ehdottaa, että kiinteät hallituspalkkiot maksettaisiin käteisenä kahden viikon 
sisällä hallituksen toimikauden päättymisen jälkeen. 

Tulevan Neles Oyj:n hallituksen kokoonpano ja hallituspalkkiot
Neleksen hallituksen toimikausi alkaa Metson osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimi-
sestä ja jatkuu Neleksen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Nimitystoimikunta 
ehdottaa, että tulevan Neles Oyj:n hallituksessa olisi seitsemän jäsentä. Sen puheenjohtajaksi 
ehdotetaan valittavan Jukka Moisio ja varapuheenjohtajaksi Mark Vernon sekä jäseniksi Britta 
Giesen, Anu Hämäläinen, Niko Pakalén, Teija Sarajärvi ja Petter Söderström.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen. Lisäksi kaikkien 
on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien 
Petter Söderström ja Niko Pakalén, joiden on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä mutta ei 
riippumattomia sen merkittävästä osakeenomistajasta.

Nimitystoimikunta päätti ehdottaa Neleksen hallituksen jäsenille seuraavia kiinteitä vuosipalkkioita. 
Maksettavat palkkiot laskettaisiin suhteessa toimikauden pituuteen näistä vuosipalkkioista:
• Puheenjohtaja 115 000 euroa
• Varapuheenjohtaja 65 000 euroa
• Muut jäsenet 50 000 euroa

Lisäpalkkiot:
• Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 15 000 euroa
• Tarkastusvaliokunnan jäsenet 7 500 euroa
• Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 7 500 euroa
• Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet 3 750 euroa

Palkkion saannin edellytyksenä on hankkia Neles Oyj:n osakkeita 40 prosentilla kiinteästä 
vuosipalkkiosta. 

Kokouspalkkiot
Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaan sekä Metson että tulevan Neleksen hallitusten ja 
niiden valiokuntien kokouksista maksettaisiin samat kokouspalkkiot kuin aiemmalla toimikaudella 
seuraavasti: 
• Pohjoismaat – 800 euroa 
• Muut Euroopan maat – 1 600 euroa
• Euroopan ulkopuoliset maat – 3 200 euroa

Henkilöstön edustus
Nimitystoimikunta toteaa, että myös alkavana hallituksen toimikautena henkilöstön edustaja 
osallistuu asiantuntijana Metson hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin 
rajoituksin. Metson hallitus kutsuu henkilöstön edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymisko-
kouksessaan vuoden 2020 yhtiökokouksen jälkeen. Hänellä ei ole äänioikeutta eikä laillista vastuuta 
hallituksen päätöksistä.
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toimesta)

Nykyisen 
hallituksen 

arviointi: 
kyvykkyys, 
seuraaja- 

suunnittelu

Mahdollisten 
uusien 

ehdokkaiden 
etsiminen

Uusien 
ehdokkaiden 

soveltuvuuden 
arviointi

Uusien ehdok-
kaiden riippu-
mattomuuden 

arviointi

Nimitys-
toimikunnan 

ehdotus 
yhtiö-

kokoukselle

Yhtiö-
kokouksen 

päätös
Päätös säilyttää 

nykyiset 
hallituksen 

jäsenet
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Hallitus ja hallituksen valiokunnat
Hallitus valvoo Metson ja sen toimintojen johtamista. Lisäksi se päättää merkittävistä strategiaan, 
investointeihin, toimintamalliin ja rahoitukseen liittyvistä asioista. Hallituksen tärkein tehtävä 
on Metson strategisen suunnan, toimintojen tehokkuuden ja sen johdon suorituksen arviointi. 
Hallituksen on toimittava vilpittömästi ja ajettava Metson ja sen kaikkien sidosryhmien etuja. Sen 
toiminta ei saa johtaa osakkeenomistajien epäoikeudenmukaiseen kohteluun yhtiön tai toisen 
osakkeenomistajan kustannuksella.

Hallitus
5–8 jäsentä ja henkilöstön edustaja (puheenjohtaja mukaan lukien)
Suurin osa riippumattomia yhtiöstä
Vähintään kaksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista

Kokoontuu säännöllisesti, keskimäärin kymmenen kertaa vuodessa, etukäteen päätetyn 
aikataulun mukaisesti.
On päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä ja heistä 
yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan 
puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Tärkeimmät tehtävät:
Päättää:
• tavoitteista ja strategiasta
• sijoituksista sekä yrityskaupoista ja -myynneistä
• organisaatiorakenteesta sekä hyväksyy Metson johtoryhmän jäsenten nimittämisestä ja 

erottamisesta
• takauksista
• kannustinjärjestelmien periaatteista
• konsernin pääpolitiikoista
Varmistaa:
• kirjanpidon ja talousasioiden valvonnan
• taloudellisten raporttien asianmukaisen valmistelun
• kirjanpidon ja taloudellisen suunnittelun, tiedotuksen ja valvontajärjestelmien sekä 

riskienhallinnan riittävyyden

Toimitusjohtajan nimittäminen, arvioiminen, palkitseminen ja mahdollinen erottaminen.
Yhtiön lähipiiritoimien seuraaminen ja arviointi. Hallitus päättää lähipiiritoimista, jotka 
eivät ole Metson tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin 
ehdoin ja huolehtii siitä, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioon 
otetuiksi yhtiön päätöksenteossa.

Hallituksen järjestäytyminen

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta
3 jäsentä (puheenjohtaja mukaan lukien)
Kaikki riippumattomia yhtiöstä

Tärkeimmät tehtävät:
Valmistella ja/tai tehdä ehdotuksia:
• toimielinten palkitsemispolitiikasta ja ohjeistuksesta hallitukselle ja vastata niihin liittyviin kysymyksiin 

yhtiökokouksessa
• toimitusjohtajan ja johtoryhmän nimitysasioiden valmisteluun ja seuraajasuunnitteluun
• muun henkilöstön palkitsemiseen ja organisaation kehittämisen suunnitteluun
Arvioida ja valvoa:
• palkitsemisjärjestelmien kilpailukykyisyyttä 

Tarkastusvaliokunta
3 jäsentä (puheenjohtaja mukaan lukien) 1)
Kaikki riippumattomia yhtiöstä
Vähintään yksi:
• riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista
• laskentatoimen, kirjanpidon tai tilintarkastuksen asiantuntija

Tärkeimmät tehtävät
Arvioida:
• taloudellista raportointia, johdon arvioita ja taloudellisten raporttien luonnoksia
• kirjanpito-, vero-, rahoitus- ja riskienhallintapolitiikkoja ja -käytäntöjä
Hyväksyä:
• sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen suunnitelmat
• ulkoisen tarkastuksen palkkiot
• ulkoisen tarkastajan tarjoamat muut kuin tilintarkastukseen liittyvät palvelut

Tärkeimpiin tehtäviin kuuluu myös tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät, jotka liittyvät tilintarkastajan 
valinnan valmisteluun, tilintarkastajan tarjoamien palvelujen seurantaan, tilintarkastuksen laadunvarmistuk-
seen ja tilintarkastajan riippumattomuuden arviointiin sekä itse tilintarkastukseen.

1) 1.8. alkaen poikkeuksellisesti 2 jäsentä Nina Kopolan erottua hallituksesta ja sen tarkastusvaliokunnasta.

Hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja palkitsemis- ja henkilöstö-
valiokunta. Hallitus valitsee näiden valiokuntien jäsenet keskuudestaan järjestäytymiskoko-
uksessaan vuosittain ja valvoo niiden toimintaa vuoden aikana. Valiokunnilla on hallituksen 
hyväksymät työjärjestykset.

Hallituksen ja sen valiokuntien tärkeimmät tehtävät luetellaan tarkemmin työjärjestyksissä, jotka 
ovat saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.metso.com/hallitus.

https://www.metso.com/fi/yritys/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/
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Hallituksen ja sen valiokuntien työ vuonna 2019 
Yhtiökokous, joka pidettiin 25.4.2019, valitsi hallitukseen kahdeksan jäsentä. Nina Kopola erosi 
Metson hallituksen jäsenyydestä 1.8.2019 alkaen, koska hänet valittiin Business Finlandin 
pääjohtajaksi. Eroilmoitus julkistettiin alun perin 25.7.2019. 1.8.2019 alkaen Metson hallitus jatkoi 
seitsenjäsenisenä ja tarkastusvaliokunta kaksijäsenisenä. Metson hallituksen tämänhetkiset jäsenet 
ja heidän ansioluettelonsa löytyvät sivuilta 21–22. Henkilöstön edustaja Raimo Brand osallistuu 
kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana henkilöstön edustajista asetetun lain mukaisten oikeuksien ja 
rajoitusten mukaisesti. 

Vuonna 2019 hallitus keskittyi työjärjestyksessä määriteltyjen tehtäviensä lisäksi portfolion 
arviointiin, joka johti suunniteltuun osittaisjakautumiseen, jossa Metso Minerals -liiketoiminta ja 

Outotec Oyj yhdistyvät ja Metson jäljelle jäävä osa jatkaa itsenäisenä virtauksensäätöön ja venttii-
leihin erikoistuneena Neles yhtiönä. Lisäksi tehtiin päätös McCloskey-hankinnasta. Palkitsemis- ja 
henkilöstövaliokunta keskittyi sille määriteltyjen tehtävien lisäksi Metso Outotecin suunniteltuun 
yhdistymiseen liittyviin valmisteleviin toimenpiteisiin ja Metson osittaisjakautumiseen, jonka 
yhteydessä syntyy itsenäinen uusi virtauksensäätöyhtiö Neles.

Tarkastusvaliokunta keskittyi sille määriteltyjen tehtävien lisäksi jakautumiseen liittyvien Metso 
Minerals -liiketoiminnan carve-out-lukujen valmistelun arviointiin ja Metso Outotecin listautumis- 
ja jakautumisesitteen taloudellisen tiedon arviointiin. Lisäksi tarkastusvaliokunta seurasi talous-, 
vero- ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien kehitysprojektien edistymistä. 

Hallituksen jäsenten kokousaktiivisuus ja palkkiot vuonna 2019 on esitelty seuraavissa 
taulukoissa.

Hallituksen valtuutukset
Yhtiökokous on myöntänyt hallitukselle alla olevat valtuutukset. Osakeantivaltuutuksen perusteella on luovutettu 79 040 omaa osaketta johdon osakepalkkio-ohjelman 2016–2018 mukaisena maksuna.

Valtuutus Suurin sallittu määrä Voimassaoloaika Käyttötarkoitus

Omien osakkeiden hankinta ja luovutus 10 miljoonaa osaketta  
(6,7 % osakkeista)

30.6.2020 saakka 1. Pääomarakenteen kehittäminen 
2. Yrityskauppojen, sijoitusten tai muiden liiketoimien rahoitus tai toteuttaminen 
3. Osana johdon kannustinjärjestelmää

Osakeannit ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen 15 miljoonaa osaketta  
(10,0 % osakkeista)

30.6.2020 saakka Sama kuin yllä. 
Suunnattu osakeanti voidaan toteuttaa ilman vastiketta vain erittäin painavasta 
taloudellisesta syystä ja kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen.

Hallituksen kokousaktiivisuus vuonna 2019

Jäsen Asema Hallitus
Tarkastus

valiokunta

Palkitsemis ja 
henkilöstö
valiokunta

Mikael Lilius Puheenjohtaja, palkitsemis- ja 
henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

16/16 – 4/4

Christer Gardell Varapuheenjohtaja 16/16 – 4/4

Peter Carlsson Jäsen 15/16 – –

Ozey K. Horton, Jr.1) Jäsen  4/4 – –

Lars Josefsson Jäsen 16/16 – 4/4

Nina Kopola2) Jäsen 10/10 3/3 –

Antti Mäkinen Jäsen 16/16 6/6 –

Kari Stadigh3) Jäsen 12/12 – –

Arja Talma Jäsen, tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtaja

 15/16 6/6 –

1) Metson hallituksen jäsen 25.4.2019 saakka
2) Erosi Metson hallituksesta 1.8.2019
3) Valittiin Metson hallitukseen 25.4.2019

Hallituksen palkitseminen vuonna 2019

Jäsen Asema

Vuosittainen 
kokonaispalkkio, 

euroa1)
josta Metson 

osakkeita 2)

Kokonaisosake
omistus 

31.12.2019

Mikael Lilius Puheenjohtaja  140 400 1 543  35 781

Christer Gardell Varapuheenjohtaja 81 400 688 7 864

Peter Carlsson Jäsen 57 500 629 2 939

Ozey K. Horton, Jr.3) Jäsen 12 800 – 1 000

Lars Josefsson Jäsen  68 400 688 4 521

Nina Kopola 4) Jäsen 43 950 748 4 697

Antti Mäkinen Jäsen  73 400 748 1 617

Kari Stadigh 5) Jäsen 60 200 783 10 783

Arja Talma Jäsen 82 600 866 3 926

1) Kokonaispalkkio, maksettu osittain rahana, osittain osakkeina.
2) Osakkeet hankittiin 29.4.2019 
3) Metson hallituksen jäsen 25.4.2019 saakka
4) Erosi Metson hallituksesta 1.8.2019
5) Valittiin Metson hallitukseen 25.4.2019
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Hallituksen monimuotoisuus
Monimuotoisuus vahvistaa hallituksen osaamisprofiilia ja sen tavoitetta tukea Metsoa 
sen strategian edistämisessä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Metson hallituksen tärkeitä 
monimuotoisuustekijöitä ovat:
• jäsenten toisiaan täydentävä asiantuntemus
• koulutustausta
• kokemus eri ammatti- ja teollisuudenaloilta
• kokemus eri kehitysvaiheissa olevista liiketoiminnoista
• kokemus kansainvälisistä toimintaympäristöistä
• johtamiskokemus
• henkilökohtainen kyvykkyys
• kulttuuritausta
• ikä- ja sukupuolijakauma

Nimitystoimikunta ottaa huomioon Metson liiketoimintojen tarpeet ja kehitysvaiheet sekä 
hallituksen ja sen valiokuntien osaamistarpeet suunnitellessaan ehdotustaan hallituksen kokoon-
panoksi. Lisäksi henkilöiden pitää olla tehtäväänsä päteviä, sopia hallituksen osaamisprofiiliin ja 
pystyä käyttämään riittävästi aikaa tehtävänsä hoitamiseen. Nimitystoimikunta pyrkii sisällyttämään 
kummankin sukupuolen edustajia hallituksen jäsenehdokkaiden etsintä- ja arviointiprosessiin 
tasapainoisen sukupuolijakauman saavuttamiseksi. Monimuotoisuuden tilaa ja kehitystä seurataan 
nimitystoimikunnan itsearvioinnin avulla. Hallituksen jäsenten nimeämiselle ei ole määritelty 
erityistä järjestystä. Nimitystoimikunta ottaa huomioon nimitysprosessissa myös hallinnointikoodin 
2020 vaatimukset liittyen tilintarkastustoimikunnan jäsenten asianmukaiseen ja riittävään 
osaamiseen. 

Lisätietoja hallituksen monimuotoisuudesta on saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa  
www.metso.com/hallitus.

Hallituksen monimuotoisuus vuonna 2019
Metson vuoden 2019 hallitus edustaa riittävää monimuotoisuutta kansallisuuden, ammattiosaa-
misen ja sukupuolen osalta. Hallituksen jäsenillä on myös laaja kokemus eri liiketoiminnoista ja 
teollisuudenaloista sekä talousasioista ja rahoituksesta. Vuonna 2019 hallituksen kokoonpano oli 
seuraavanlainen1):

Ikäryhmittäin

 30–50: 14 %
 >50: 86 %

Kansallisuus

 Suomi: 57 %
 Ruotsi: 43 %

Sukupuoli

 Nainen: 14 %
 Mies: 86 % 

Aika, jonka on ollut hallituksessa

 Alle 2 vuotta: 25 %
 2–5 vuotta: 37 %
 6–10 vuotta: 25 %
 Yli 10 vuotta: 13 %

Hallituksen monimuotoisuus 1)

1) Hallituksen jäsenet tilanteella 31.12.2019

https://www.metso.com/fi/yritys/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/
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Yrityksen johtaminen

Toimitusjohtaja ja Metson johtoryhmä
Toimitusjohtaja johtaa Metson päivittäistä toimintaa johtoryhmänsä avustuksella. Metson 
johto ryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, liiketoiminta-alueiden johtajat, 
henkilöstöjohtaja ja digitalisaatiojohtaja. 

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa muun muassa liiketoimintasuunnitelmien, strategian, 
politiikkojen sekä muiden yhteisten asioiden valmistelussa. Johtoryhmän jäsenet raportoivat 
suoraan toimitusjohtajalle, ja heidän tärkein tehtävänsä on johtaa omien liike- tai konsernitoiminto-
jensa päivittäistä operatiivista toimintaa. 

Talous- ja rahoitusjohtajan pääasialliset vastuualueet ovat talous- ja konsernivalvonta, 
rahoitus, verot, talouden kehittäminen ja tietojärjestelmät sekä viestintä ja sijoittajasuhteet. 
Liiketoiminta-alueiden johtajat vastaavat omien alueidensa strategiasta, taloudellisesta kehityksestä 
ja asemasta, toiminnallisesta tuloksesta, liiketoimintaympäristön kehityksestä sekä asiakkaista 
ja kilpailutilanteesta. Lisäksi he ovat vastuussa konsernitason aloitteiden, menettelytapojen ja 
ohjeiden toimeenpanosta omilla liiketoiminta-alueillaan sekä yhteistyöstä liiketoiminta-alueiden 
välillä. Henkilöstöjohtaja vastaa kaikkien henkilöstöasioiden kehittämisestä yhteistyössä liiketoimin-
tojen kanssa. Digitalisaatiojohtaja johtaa Metson digitaalista osastoa ja vastaa Metson digitaalisen 
strategian kehittämisestä ja toteutuksesta yhteistyössä liiketoiminta-alueiden kanssa. 

Johtoryhmän muutokset vuonna 2019
Henkilöstöjohtaja Merja Kamppari jätti tehtävänsä 31.1.2019. Hannele Järvistö on toiminut 
väliaikaisena henkilöstöjohtajana 1.2.2019 alkaen. Hän ei ole johtoryhmän jäsen, mutta osallistuu 
johtoryhmän työskentelyyn.

Metson hallitus nimitti 18.6.2019 Olli Isotalon yhtiön venttiililiiketoiminnan johtajaksi nimikkeellä 
President, Valves-liiketoiminta-alue. Hän aloitti tehtävässään 15.7.2019 ja samalla hänestä tuli Metson 
johtoryhmän jäsen. Venttiililiiketoiminnan aiempi johtaja John Quinlivan jatkoi nimikkeellä Senior 
Adviser vuoden 2019 loppuun asti ja tuki näin Olli Isotaloa siirtymäkauden ajan.

Metso tiedotti 26.7.2019, että Stephan W. Kirsch nimitettiin Mining Equipment -liiketoiminta- 
alueen johtajaksi ja Metson johtoryhmän jäseneksi 1.8.2019 alkaen. Mining Equipment 

-liiketoiminta- alueen edellinen johtaja ja johtoryhmän jäsen Victor Tapia jätti yhtiön vuonna 2019.
Metson Minerals Services ja Pumps liiketoiminta-alueiden johtaja Mikko Keto jätti tehtävänsä 

raportointikauden jälkeen 1.1.2020. Kalle Sipilä nimitettiin Metson Pumps-liiketoiminta-alueen 
johtajaksi ja Giuseppe Campanelli Metson Minerals Services -liiketoiminta-alueen johtajaksi 2.1.2020 
alkaen. 

Muutos raportointisegmenttien 
rakenteessa vuonna 2019
Metso tiedotti 11.2.2019 siirtäneensä Pumput-liiketoiminta-alueen Flow Control -segmentistä osaksi 
Minerals-segmenttiä. Muutos tuli voimaan takautuvasti 1.1.2019 alkaen. Uuden segmenttirakenteen 
mukaiset vuoden 2018 vertailuluvut julkistettiin 26.3.2019. Samanaikaisesti raportointimuutoksen 
kanssa, Mikko Keto nimitettiin Pumps -liiketoiminta-alueen johtajaksi.

Metson johtoryhmä ja sen päätehtävät vuonna 2019

Metson johtoryhmän kokoonpano vuonna 2019

Vauramo, Pekka Toimitusjohtaja 1.1.–31.12.

Sipilä, Eeva Talous- ja rahoitusjohtaja,  
Toimitusjohtajan sijainen 

1.1.–31.12.

Hansen, Uffe Johtaja, Recycling 1.1.–31.12.

Isotalo, Olli Johtaja, Valves 15.7.–31.12.

Kamppari, Merja Henkilöstöjohtaja 1.1.–31.1.

Keto, Mikko 1) Johtaja, Minerals Services ja 1.1.–31.12. 

Pumps Pumps 11.2–31.12.

Kirsch, Stephan W. Johtaja, Mining Equipment 1.8.–31.12.

Puroranta, Jani Digitalisaatiojohtaja 1.1.–31.12.

Simula, Markku Johtaja, Aggregates Equipment 1.1.–31.12.

Takaluoma, Sami Johtaja, Minerals Consumables 1.1.–31.12.

Tapia, Victor Johtaja, Mining Equipment 1.1.–31.7.

Quinlivan, John Johtaja, Valves ja Pumps 1.1.–10.2. 

Johtaja, Valves 11.2.–14.7.

1) Mikko Keto on irtisanoutunut Metson palveluksesta 1.1.2020.

Metson johtoryhmän kokoonpano tämän selvityksen julkaisuhetkellä on esitetty tarkemmin sivuilla 
23–25.

Johtoryhmän työ vuonna 2019 liittyi kannattavan kasvun strategian toimeenpanoon ja suunni-
teltuun Metso Outotec ja Neles transaktioon sekä strategiaan liittyvien toimintasuunnitelmien 
toimeenpanoon kaikissa liiketoiminnoissa. Näitä olivat muun muassa useat orgaanisen kasvun 
hankkeet, mukaan lukien McCloskey -yritysosto, ja rakenteelliset ja tarjoomaan sekä maailmanlaa-
juiseen läsnäoloon liittyvät aloitteet. 
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Vaatimustenmukaisuus ja toimintaperiaatteet (Code of Conduct) 

Vaatimustenmukaisuuden hallinta toimitusketjussa

Metson toimintaperiaatteissa ja toimittajien toimintaperiaatteissa määritellään Metson 
toimittajiinsa soveltamat standardit. Olemassa olevan toimittajakannan riskien kartoitus antaa 
mahdollisuuden keskittyä niihin toimittajiin, joiden potentiaaliset riskit ovat suurimpia. Metsossa 
hyödynnetään eri tietolähteitä, jotta tunnistetaan ihmisoikeuksiin, työntekijöiden oikeuksiin, 
kansalaisoikeuksiin, poliittisiin oikeuksiin, oikeussuojakeinoihin sekä terveyteen, turvallisuuteen 
ja ympäristöön (HSE) liittyvät riskit. Toimittajan tyyppi ja osuus kustannuksista otetaan myös 
huomioon.

Ulkoisten tai sisäisten kestävän kehityksen tarkastusten ja muiden lisätoimien tarve määritetään 
nykyisten ja uusien toimittajien arviointien perusteella. Uusien toimittajien arviointi on osa 

hankinnan jatkuvia prosesseja. Tavoitteena on arvioida kaikki korkean riskin maiden uudet suorat 
toimittajat Metson kestävän kehityksen kriteereitä vastaan.

Tarkastuksen jälkeen Metso ja toimittaja sopivat korjaavista toimintasuunnitelmista toimittajan 
toiminnan parantamiseksi. Tämän jälkeen toimittajia pyydetään osoittamaan, että he ovat 
toteuttaneet vaaditut toimenpiteet ja tämän toimintasuunnitelman noudattaminen voidaan 
varmistaa uusintatarkastuksilla. 

Vuonna 2019 suoritettiin 17 ulkoista toimittajien kestävän kehityksen tarkastusta korkean riskin 
alueilla. Ulkoisten tarkastusten lisäksi Metson hankinta- ja laadunvarmistusosasto teki 106 toimit-
tajien kestävän kehityksen tarkastusta. 

Metson toimintaperiaatteet (Code of Conduct) on yhtiön tärkein konsernistandardi politiikkojen 
ja menettelytapojan yläpuolella. Tällä standardilla yhtiö sitoutuu vastuullisuuteen, kestävään 
kehitykseen ja vaatimustenmukaisuuteen kaikessa toiminnassaan. Toimintaperiaatteet on 
maailmanlaajuisesti sovellettava standardi kaikille Metson työntekijöille ja liikekumppaneille. 
Niillä varmistetaan päivittäisen työskentelyn yhtenäinen päätöksenteko sekä se, että Metso on 
vastuullinen ja luotettava kumppani. Metson toimintaperiaatteissa on koottu yhteen vaatimusten-
mukaisuuden, lahjomattomuuden, korruption vastaisen toiminnan, ihmisoikeuksien, turvallisuuden 
ja tietojen julkistamisen kannalta tärkeät aiheet.

Lisäksi Metso on sitoutunut noudattamaan seuraavia vaatimustenmukaisuuden hallintaa 
ohjaavia maailmanlaajuisia aloitteita:

Maailmanlaajuiset aloitteet:
• YK:n Global Compact aloite
• YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
• OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
• Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja oikeuksista
• Elinkeinoelämän kansainvälisen yhteistyöjärjestön kestävän kehityksen peruskirja
• YK:n ihmisoikeuksien julistus
• YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet

Metsossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Kaikkien työntekijöiden oikeuksiin kuuluu, että heitä 
kohdellaan kunnioittavasti eikä syrjintää, häirintää ja laittomia uhkauksia hyväksytä. Metsossa ei 
hyväksytä eikä käytetä minkäänlaista pakko- tai lapsityövoimaa, ja työaikojen ja työstä maksettavan 
korvauksen osalta noudatetaan sovellettavia paikallisia lakeja ja säädöksiä. Lahjontaan ja 
korruptioon sovelletaan nollatoleranssia Metson lahjonnan vastaisen menettelytavan mukaisesti. 
Myös laittomat maksut katsotaan lahjonnaksi. Kaikki Metson työntekijät ovat vastuussa vaati-
mustenmukaisuudesta ja käytössä on useita sisäisiä valvontatapoja vaatimustenmukaisuuden 
noudattamiseksi. Näitä kuvataan tarkemmin sivuilla 13–16. Metso vaatii kolmansien osapuolten 
kanssa tekemissään sopimuksissa, että myös toimittajat, liikekumppanit ja muut sidosryhmät 
noudattavat samanlaisia periaatteita toiminnassaan.

Vaatimustenmukaisuutta ja siihen liittyviä menettelytapoja kuvataan myös hallituksen toiminta-
kertomuksessa vuoden 2019 tilinpäätöksen ei-taloudellisissa tiedoissa sivuilla 12–15. Lisätietoa 
Metson toimintaperiaatteista on saatavilla osoitteessa www.metso.com/toimintaperiaatteet.

Vaatimustenmukaisuuden hallinta vuonna 2019
Kaikkien Metson työntekijöiden tulee suorittaa joka toinen vuosi järjestetävä toimintaperiaatekou-
lutus. Vuonna 2019, 99,2 prosenttia suoritti Metson toimintaperiaatekoulutuksen hyväksyttävällä 
aikajänteellä. Tämän lisäksi toimintaperiaatekoulutus kuuluu uusien työntekijöiden perehdytys-
prosessiin. Lisäksi, vuonna 2019 vaatimustenmukaisuustiimi järjesti kasvokkain useita koulutuksia 
kauppasanktioista sekä korruption ja lahjonnan vastaisesta toiminnasta Metson työntekijöille, 
agenteille ja jakelijoille. Metsossa on myös lanseerattu verkkopohjainen koulutusmahdollisuus 
toimitusketjun osapuolille.

http://www.metso.com/toimintaperiaatteet
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Riskienhallinta

Riskienhallinta tukee Metson strategisten tavoitteiden ja liiketoimintatavoitteiden saavuttamista. 
Se varmistaa toimintojen jatkuvuuden ja turvaa Metson tuotantoresurssit myös muuttuvissa 
olosuhteissa. Liiketoimintatavoitteiden pääasialliset riskit, muut riskit ja tärkeimmät mahdollisuudet 
on tunnistettu ja ne ovat tärkeä osa sekä pitkän että lyhyen aikavälin liiketoimintasuunnittelua. 
Periaatteena on, että liiketoiminta-alueet ovat vastuussa omasta riskienhallinnastaan. Riskienhal-
lintatoiminnolla on päävastuu riskienhallinnan valvonnasta koko yhtiössä, ja se varmistaa, että 
riskienhallintatoimet ovat riittäviä ja että ne kattavat kaikki strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset 
riskit. Käytössä on useita erilaisia sisäisiä ja ulkoisia tarkastusprosesseja Metson riskienhallinnan 
tehokkuuden tarkkailussa. Vuonna 2019 suoritettiin seuraavat sisäiset tarkastukset ja riskien 
arvioinnit:
• Metson riskiarviointitarkastukset, yhteensä 6 tarkastusta
• Sisäiset tarkastukset, yhteensä 27 tarkastusta, sekä Whistleblower- ja muut tutkinnat, yhteensä 56 

tutkintaa
• Palo- ja jatkuvuusriskitarkastukset, yhteensä 10 tarkastusta

Hallitus valvoo näitä riskianalyyseja ja -arvioita. Lisätietoa riskienhallinnasta on vuoden 2019 
tilinpäätöksen sivuilla 12–14 ja 71–74, ja verkkosivuillamme www.metso.com/riskit.

Merkittävimmät uhat ja mahdollisuudet
Metso arvioi systemaattisesti eri riskien merkitystä ja kehitystä vuotuisessa riskiarvioinnissa. 
Seuraavan sivun taulukossa on kuvattu strategisen ajanjakson 2020–2022 riskiarvioinnissa eriteltyjen 
riskien keskimääräistä vaikutusta. Kolme merkittävää riskiä, jotka luovat uhkia ja mahdollisuuksia 
Metsolle, kuvataan seuraavaksi yksityiskohtaisemmin. Luettelot ovat viitteellisiä, eikä niitä tule pitää 
kattavina.

Yritysjärjestelyt
Suunnitelmat Metso Minerals -liiketoiminnan ja Outotecin yhdistymisestä sekä Metso Flow Control 
-liiketoiminnan erottamisesta itsenäiseksi yhtiöksi voivat esimerkiksi keskeytyä tai viivästyä tai niiden 
toteutus voi epäonnistua. Lisäksi, chileläisen teknologia- ja huoltopalveluyrityksen ja McCloskey 
International -yrityksen integrointiin saattaa liittyä riskejä. Tämä voi viivästyttää tai heikentää 
suunniteltujen synergiaetujen toteutumista sekä heikentää kannattavuutta ja kilpailukykyä. Metso 
pienentää riskejä huolellisella arvioinnilla sekä integraation perusteellisella suunnittelulla ja 
toteutuksella johdon suorassa valvonnassa.

Liiketoimintaympäristön riskit
Talouskasvun hidastuminen ja geopoliittiset jännitteet vaikuttavat Metson tuotteiden ja palvelujen 
kysyntään. Talouskasvun mahdollinen hidastuminen Yhdysvalloissa, Kiinassa tai Euroopan unionissa 
ja pelot kauppasodan kiihtymisestä voivat heikentää maailmantalouden toimintaa yleisesti. Metson 
liiketoiminta on luonteeltaan syklistä asiakastoimialojen mukaisesti. Talouden syklit vaikuttavat 
erilaisten hyödykkeiden hintaan ja saatavuuteen: Näitä ovat muun muassa metalli, öljy, kaasu, 
sellu ja paperi. Investoinnit tieinfrastruktuuriin vaikuttavat kivenmurskauksen asiakkaidemme 
liiketoimintoihin. Valmistustoiminnan ulkoistus on tärkeä osa liiketoimintaa asiakasteollisuuksien 
syklisen luonteen vuoksi. 

Metson palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta on suuri, mikä pienentää suhdanneherk-
kyyttä. Yleisesti ottaen, palveluliiketoiminta on laiteliiketoimintaa vakaampaa.

Metson laaja maantieteellinen jakauma tekee siitä vähemmän haavoittuvan paikallisten syklien 
vaikutuksille. Metso myös pienentää riskejään tämän suhteen ottamalla huomioon asiakkaiden 
erilaiset tarpeet tuote- ja palvelutarjoomassaan.

Kilpailukyky
Kysynnän muutokset Metson asiakastoimialoilla voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön toimintaan 
ja sen kilpailuasemaan markkinoilla. On olemassa riski, että Metso ei pysty täyttämään asiakkaiden 
tulevia tarpeita hinnan, laadun, teknologian tai toimitusten osalta, mikä voi heikentää sen 
kilpailuasemaa.

Metso seuraa tarkasti markkinoiden kehitystä pystyäkseen täyttämään asiakkaiden tarpeet. 
Metson tutkimus- ja kehityskulut ovat kasvaneet kahden viime vuoden aikana. Metson äskettäiset 
yritysostot, chileläinen teknologia- ja huoltopalveluyritys HighService Corpin palveluliiketoiminta 
ja McCloskey International, sekä jäljellä olleen Shaorui Heavy Industries -osuuden osto laajentavat 
yhtiön tuote- ja palveluvalikoimaa vastauksena asiakkaiden monipuolistuviin tarpeisiin. Lisäksi 
Metso keskittyy entistä vahvemmin asiakastyytyväisyyteen ja asiakassuhteiden hallintaan. 

Hallinnointirakenne
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Tarkastusvaliokunta

Koko Metson laajuinen riskienhallinta- ja valvontajärjestelmä 
sekä valvontatoimenpiteiden ohjaus

Liiketoiminnoista riippumaton

Koulutuksen ja valvonnan itsearviointi

Riippumaton ja puolueeton varmennus

Liiketoiminta-alueet hallitsevat riskejä ja valvovat päivittäistä toimintaansa

Raportoivat Metson johtoryhmälle

Menettelytavat, prosessit ja ohjeet

Sisäinen valvonta varmistaa, että Metson toiminta on lakien, määräysten ja yhtiön toiminta-
periaatteiden mukaista ja että taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on luotettavaa. Lisäksi 
sisäinen valvonta turvaa Metson omaisuuden ja varmistaa toiminnan tehokkuuden strategisten, 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet
Metson taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintamalli 
on suunniteltu siten, että saadaan riittävä varmuus raportoinnin luotettavuudesta sekä siitä, että 
tilinpäätös on laadittu sovellettavien lakien ja säännösten, yleisesti hyväksyttyjen tilinpäätös-
periaatteiden (IFRS) ja muiden listayhtiöille asetettujen vaatimusten mukaisesti. 

Metson valvontastandardeja päivitetään säännöllisesti COSO:n (Committee of Sponsoring 
Organizations) julkaiseman viitekehyksen ja liiketoiminnan valvontaympäristön mukaisiksi. 

Valvontaympäristö
Päävastuu taloudellisen raportoinnin sisäisestä valvonnasta on hallituksella. Tarkastusvaliokunnan 
tehtävänä on varmistaa, että taloudellista raportointia, riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa varten 
määriteltyjä periaatteita noudatetaan. Toimitusjohtaja vastaa sisäisen tarkastuksen avustamana 
tehokkaan valvontaympäristön säilyttämisestä ja taloudelliseen raportointiin liittyvästä sisäisen 
valvonnan jatkuvasta toiminnasta. Sisäinen tarkastus raportoi kaikista merkittävistä asioista 
tarkastusvaliokunnalle, toimitusjohtajalle, talous- ja rahoitusjohtajalle sekä vastuullisille johto-
ryhmän jäsenille.

Tärkeimpiä taloudellista raportointia ohjaavia sisäisiä työkaluja Metsossa ovat:
• Metson toimintaperiaatteet (Code of Conduct)
• sisäisen valvonnan politiikka ja standardit
• rahoituspolitiikka
• kirjanpitopolitiikat ja kirjanpidon raportointiohjeet

Tarkastusvaliokunnalle annetaan säännöllisesti talousraportoinnin valvontaympäristöä koskevia 
tietoja:
• tärkeimpien riskialueiden kehityksestä, 
• näille riskialueille suunnitelluista ja toteutetuista toimenpiteistä ja
• muista riskienhallintatoimenpiteistä.

Sisäinen valvonta

Riskien arviointi
Taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien arvioinnin tavoitteena on tunnistaa ja arvioida 
merkittävimmät uhkatekijät konsernin, liiketoiminta-alueiden, konserniyhtiöiden, toimintojen ja 
menettelytapojen tasolla.

Arviointi käsittää muun muassa petoksiin ja lainvastaiseen toimintaan liittyvät riskit sekä 
omaisuuden menetykseen tai väärinkäyttöön liittyvät riskit. Arvioinnin tuloksena määritellään 
valvonnalle tavoitteet, joiden avulla pyritään varmistamaan, että talousraportoinnille asetetut 
perusvaatimukset täyttyvät. 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen tarkastus

Liiketoiminnot

Hallinnointirakenne
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Valvontaympäristö
Metson valvontatoiminnot pohjaavat yhtiön standardeihin, politiikkoihin, ohjeisiin ja vastuullisen 
johtamisen toimintamalliin. Niiden avulla varmistetaan, että johdon määräyksiä noudatetaan 
ja talousraportoinnin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat riskienhallintatoimet toteutetaan. 
Metson Compliance-ohjelman tarkoituksena on varmistaa hallintotapojen ja toimintaperiaatteiden 
noudattaminen ja talousraportoinnin oikeellisuus kaikissa yksiköissä. Ohjelman tavoitteena on 
muodostaa yhtenäinen valvontaympäristö noudattamalla asianmukaisia sisäisen valvonnan 
periaatteita eri liiketoimintaprosesseissa ja jakaa sisäiseen valvontaan liittyviä parhaita käytäntöjä.

Valvontastandardit määrittävät sisäisen valvonnan perustason, joka kaikkien yksiköiden on 
saavutettava. Kaikki yksiköt ovat velvollisia tekemään vuosittaisen itsearvioinnin, jolla varmistetaan, 
että ne toimivat sisäisen valvonnan vaatiman perustason mukaisesti. Lisäksi sisäinen tarkastus 
on vastuussa näiden valvontajärjestelmien toiminnan tehokkuuden arvioinnista vuosittaisen 
tarkastussuunnitelman mukaisesti. 

Vaatimusten-
mukaisuuden 
viitekehys  
(Metson 
Compliance- 
ohjelma)

Viestintä ja tiedotus
Tehokkaan ja toimivan sisäisen valvontaympäristön turvaamiseksi, Metson sisäisen ja ulkoisen 
viestinnän on oltava avointa, läpinäkyvää, täsmällistä ja oikea-aikaista. Kirjanpitopolitiikat, talous-
raportointiohjeet ja tiedonantopolitiikka ovat saatavilla intranetissä, ja työntekijöille järjestetään 
säännöllistä koulutusta sisäisestä valvonnasta ja siinä käytettävistä työkaluista. Sisäisen tarkastuksen 
johtaja raportoi sisäisen valvonnan arvioinnin tuloksista säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle. 
Tarkastusvaliokunnan työn tuloksina syntyvistä huomautuksista, suosituksista sekä päätös- ja 
toimenpide-ehdotuksista raportoidaan hallitukselle jokaisen tarkastusvaliokunnan kokouksen 
jälkeen.

Seuranta 
Hallitus ja tarkastusvaliokunta valvovat taloudellista raportointia koskevan sisäisen valvonnan 
tehokkuutta. Toimitusjohtaja, konsernijohto, sisäinen tarkastus, liiketoiminta-alueiden johto ja eri 
konserniyhtiöiden johto vastaavat vaatimustenmukaisuudesta ja tehokkaan valvontaympäristön 
ylläpidosta. Tähän kuuluu taloudellisten kuukausiraporttien seuranta, rullaavien ennusteiden ja 
suunnitelmien läpikäynti sekä sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen raportit. 

Sisäinen tarkastus arvioi vuosittain Metson toiminnan tehokkuutta ja riskienhallinnan riittä-
vyyttä sekä raportoi sisäisen valvonnan prosesseihin liittyvistä riskeistä ja heikkouksista johdolle ja 
tarkastusvaliokunnalle. 

Väärinkäytösepäilyistä raportoiminen 
Metson ohjeistus taloudellisten ja muiden väärinkäytösten torjumiseksi määrittelee, miten 
väärinkäytösepäilyistä tulee ilmoittaa, kuinka ne selvitetään ja miten asia etenee. Kaikkia 
työntekijöitä rohkaistaan ilmoittamaan väärinkäytösepäilystä omalle esimiehelle, muulle 
johdolle tai tarvittaessa suoraan sisäiselle tarkastukselle. Lisäksi he voivat ilmoittaa epäilemistään 
taloudellisista ja muista väärinkäytöksistä luottamuksellisesti ulkopuolisen tahon ylläpitämän 
Whistleblower-ilmoituskanavan kautta. Ilmoituksen voi jättää usealla eri kielellä joko verkkosivujen 
kautta, puhelimitse tai sähköpostitse ja tarvittaessa nimettömänä. Epäilty väärinkäytös selvitetään 
viipymättä ja luottamuksellisesti. Sisäinen tarkastus ratkaisee, miten asia selvitetään, ja raportoi 
väitetystä väärinkäytöksestä tarkastusvaliokunnalle. Lakiasiat ja henkilöstöhallinto vastaavat 
yhdessä mahdollisesta väärinkäytöksestä johtuvista jatkotoimenpiteistä.

Vuonna 2019 Whistleblower-kanavan kautta tehtiin 11 ilmoitusta epäillyistä taloudellisista 
väärinkäytöksistä ja 35 ilmoitusta epäillyistä muista väärinkäytöksistä. Lisäksi tutkittiin 10 ilmoitusta, 
jotka oli tehty suoraan sisäiselle tarkastukselle. Tarkastusvaliokunta käsitteli väärinkäytöstapaukset 
Metson väärinkäytösten raportointia koskevien ohjeiden mukaisesti. Millään tapauksista ei ollut 
merkittävää vaikutusta Metson taloudelliseen tulokseen.

Riskien ja 
vaatimusten-
mukaisuuden 

arviointi

Sisäiset 
raportointi-kanavat, 

mukaan lukien 
Whistleblower

Valvonta, 
sisäiset 

tarkastukset ja 
tutkinnat

Standardit, 
politiikat, 
ohjeet ja 
sisäinen 
valvonta 

Kurinpidolliset 
ja korjaavat 

toimenpiteet

Koulutus ja 
viestintä

Jatkuva 
parantaminen

 Reagoiva  
riskien hallinta

Ennakoiva  
riskien hallinta

Henkilöstö-
resurssit ja 

työntekijöiden 
kyvykkyys

Hallinto- ja 
ohjausjärjestelmän 

periaatteet

Vastuullinen 
johtamismalli

Sisäinen ja ulkoinen 
tarkastus
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Sisäinen tarkastus
Metson sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tarjota riippumattomia ja puolueettomia varmistus- ja 
konsultointipalveluja, jotka tuovat lisäarvoa parantamalla yhtiön toimintoja. Sisäinen tarkastus 
suhtautuu järjestelmällisesti ja kurinalaisesti organisaation hallinnon, riskienhallinnan ja sisäisen 
valvonnan arviointiin ja parantamiseen.
Sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet määritellään tarkastusvaliokunnan hyväksymässä 
sisäisen tarkastuksen työjärjestyksessä. Lisäksi tarkastusvaliokunta hyväksyy sisäisen tarkastuksen 
vuosisuunnitelman. Suunnitelmassa otetaan huomioon yhtiön riskienarviointi, liiketoiminta-alueiden 
suunnitelmat sekä ylimmän johdon ja tarkastusvaliokunnan antama palaute. Sisäisen tarkastuksen 
johtaja raportoi toiminnallisesti tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti talous- ja rahoitusjohtajalle. 
Vuonna 2019 suoritettiin yhteensä 27 sisäistä tarkastusta ja 56 Whistleblower- ja muuta tutkintaa.

Ulkoinen tarkastus
Yhtiöjärjestyksen mukaan Metsolla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. 
Peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla päävastuullisen tilintarkastajan osalta 
enintään seitsemän vuotta. Tämä tarkoittaa, että Metson päävastuullinen tilintarkastaja Mikko 
Järventausta voi toimia samassa tehtävässä enintään vuoden 2023 tilintarkastukseen loppuun asti. 

EU:n tilintarkastusdirektiivin mukaan sama tilintarkastusyhteisö voi toimia yhtiön tilintarkastajana 
yhtäjaksoisesti korkeintaan 10 toimikauden ajan, minkä jälkeen yhtiön on kilpailutettava tilintarkas-
tuksensa. Mikäli sama tilintarkastusyhteisö tulee valituksi kilpailutuksen kautta uudestaan, voi se 
toimia tilintarkastajana yhtäjaksoisesti korkeintaan 10 seuraavan toimikauden ajan, jonka jälkeen 
tilintarkastusyhteisöä on vaihdettava. 

Tämä tarkoittaa sitä, että Ernst & Young Oy voi toimia Metson tilintarkastajana tilikauden 2021 
loppuun asti. Tämän jälkeen Metson tulee kilpailuttaa tilintarkastuksensa. Mikäli Ernst & Young Oy 
tulee uudestaan valituksi kilpailutuksessa, se voi toimia Metson tilintarkastusyhteisönä yhtäjaksoisesti 
korkeintaan vuoteen 2031 asti, jonka jälkeen Metson on vaihdettava tilintarkastusyhteisöä.

Lakisääteisessä tilintarkastuksessa tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön tilikauden 
kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Emoyhtiön tilintarkastajan on lisäksi tarkastettava konsernitilinpäätös 
ja muut konserniyritysten keskinäiset suhteet. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille 
vuositilinpäätöksen yhteydessä lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen, joka on luettavissa 
taloudellisen katsauksen sivuilla 106–109.

Tilintarkastaja raportoi pääasiallisesti tarkastusvaliokunnan kautta ja ainakin kerran vuodessa 
hallitukselle. Tarkastusvaliokunta arvioi ulkopuolisten tilintarkastajien toiminnan ja palvelut vuosittain 
ja päättää, onko tarpeen järjestää avoin tarjouskilpailu.

Metson esihyväksyntäpolitiikka varmistaa, että tarkastusvaliokunta tarkkailee kaikkia ulkoisen 
tilintarkastajan tarjoamia muita kuin tilintarkastuksiin liittyviä palveluita ja näiden palveluiden 
laajuutta ja arvioituja palkkioita sekä hyväksyy palkkiot.

Tarkastus

Tarkastukset vuonna 2019
Vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young 
Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Mikko Järventausta. Tilintarkastajien tilintarkastukseen 
liittyvät palkkiot vuonna 2019 olivat 2,2 miljoonaa euroa ja palkkiot vero- ja muista palveluista 1,0 
miljoonaa euroa. Tilintarkastuspalveluiden ja muiden palvelujen palkkioiden kasvu vuonna 2019 
johtuu Metson osittaisjakautumisprosessiin liittyvästä työstä sekä Outotecin ja Metso Minerals 

-liiketoiminnan yhdistymistä varten laaditun esitteen valmisteluista. 

Tilintarkastajien palkkiot, milj. euroa 2019 2018

Tilintarkastuspalvelut  2,2 1,9

Veropalvelut  0,1 0,0

Muut palvelut 0,9 0,1

Yhteensä  3,1 2,0

Sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen lisäksi käytössä on useita muita tarkastustapoja, jotka varmistavat 
riskienhallinnan tehokkuuden. 

Hallinnointirakenne
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Sisäpiiriasioiden hallinta 
Sisäpiiriasioiden lainmukaisen hallinnan perustana ovat:
• Nasdaq Helsingin sisäpiiriohje
• sisäpiiriasioihin liittyvät lait ja säädökset, mukaan lukien markkinoiden väärinkäyttöasetus (MAR)

Heinäkuusta 2016 alkaen on ylläpidetty voimassa olleen MAR:n mukaisia projektikohtaisia sisäpii-
riluetteloita. Sisäpiiriluettelo on laadittu kaikista projekteista, joihin liittyy sisäpiiritietoa. Sisäpiiriin 
kuuluville henkilöille ilmoitetaan sisäpiiriin kuulumisesta kirjallisesti ja ilmoituksessa on ohjeita 
sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden velvollisuuksista.

Metso noudattaa 30 päivän suljetun ikkunan periaatetta ennen taloudellisen tiedon 
julkistamista. Kyseisenä ajanjaksona Metson hallituksen jäsenet ja johtoryhmän jäsenet sekä ne 
ennakkoon määritellyt Metson työntekijät, jotka osallistuvat taloudellisten raporttien valmisteluun, 
eivät saa ostaa tai myydä Metson osakkeita. Lisäksi kaupankäynti Metson osakkeilla ja niihin 
liittyvillä arvopapereilla on kiellettyä, jos niiden omistajalla on sisäpiiritietoa tai hänen katsotaan 
kuuluvan sisäpiiriin projektikohtaisesti, kunnes projekti julkistetaan tai päättyy.

Lakiasiaintoiminto ylläpitää luetteloa työntekijöistä, joilla on säännöllinen pääsy Metson 
julkistamattomiin taloudellisiin tietoihin asemansa, käyttöoikeuksiensa, tehtäviensä tai palvelusopi-
muksen perusteella.

Metson lakiasiaintoiminto vastaa sisäpiirisäännösten noudattamisen valvonnasta sekä muun 
muassa seuraavista sisäpiiriasioiden hallintaan liittyvistä tehtävistä: 
• sisäpiiriasioiden valvonta ja säännösmuutosten seuranta
• sisäpiiriasioista tiedottaminen ja johdon velvollisuuksista ilmoittaminen muun muassa markki-

noiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaisesti
• koulutuksen järjestäminen sisäpiirisäännösten noudattamiseen liittyvistä aiheista, jotta sisäpiiriin 

kuuluvat varmasti ymmärtävät sisäpiiritietoon liittyvät velvollisuudet ja rajoitukset
• sisäpiiriluettelon sekä johtajia ja heidän lähipiiriään koskevan luettelon laatiminen ja ylläpito 

sekä yhtiön omaan käyttöön muun muassa johdon liiketoimia koskevia ilmoituksia varten että 
Finanssivalvonnan käyttöön esimerkiksi MAR:n ja muiden säännösten sitä edellyttäessä.

Sisäpiirikaupankäynti 
Metson sisäpiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Heidän puolisonsa 
ja perheenjäsenet sekä yritykset joissa mainitut henkilöt käyttävät määräysvaltaa muodostavat 
johtoon kuuluvan henkilön lähipiiriin. Metso ylläpitää rekisteriä sisäpiirin jäsenistä ja heidän 
lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä. Sisäpiiriläiset ja heidän lähipiiriinsä kuuluvat ovat velvollisia 
ilmoittamaan sekä yhtiölle että Finanssivalvonnalle liiketoimistaan Metso arvopapereilla. Metso 
julkistaa sisäpiiriin kuuluvan johdon ja heidän lähipiirinsä liiketoimet Metson arvopapereilla 
pörssitiedotteella, kun arvo saavuttaa 5 000 euroa vuodessa (ilman netottamista). Vuonna 2019 
julkistettiin 14 johdon liiketoimia koskevaa ilmoitusta, jotka ovat luettavissa verkkosivuillamme 
osoitteessa www.metso.com/johdon-liiketoimet.

Metson tiedonantoperiaatteet
Metson viestintä perustuu tosiasioihin. Sekä positiivisista että negatiivisista asioista viestitään 
samalla tavalla ja yhtäaikaisesti kaikille sidosryhmille, jotta annetaan rehellinen ja paikkansapitävä 
kuva Metson toiminnasta. Metso ei kommentoi markkinahuhuja, yhtiön tai sen kilpailijoiden 
osakekurssin kehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikoiden arvioita.

Taloudelliseen tulokseen liittyvä säännelty tiedonanto julkistetaan etukäteen ilmoitetun 
aikataulun mukaisesti. Kaikki välittömästi Metsoa koskeva sisäpiiritieto julkistetaan niin pian kuin 
mahdollista ja kaikki sisäpiiritietoa sisältävät liiketoimintatapahtumat julkistetaan markkinoilla 
heti kun tietojen katsotaan muuttuneen sisäpiiritiedoiksi. Lisätietoa tiedonantoperiaatteista ja 
tiedonantopolitiikastamme on osoitteessa www.metso.com/tiedonantopolitiikka.

Hiljainen jakso
Metso noudattaa 21 päivän hiljaista jaksoa ennen taloudellisen tiedon julkistamista. Silloin ei 
kommentoida taloudellista tulosta, markkinoita tai markkinanäkymiä eikä tavata pääomamarkki-
noiden tai talousmedian edustajia.

Metson ja sen johdon tai johdon lähipiirin väliset liiketoimet 
vuonna 2019
Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä vuoden 2019 aikana johtoryhmän jäsenenä toimineet 
ovat vahvistaneet vuoden 2019 osalta, etteivät he eivätkä heidän lähipiiriinsä kuuluvat ole tehneet 
liiketoimia Metson kanssa. 

Metso on antanut Metson ja sen johdon tai sen lähipiiriin välisiä liiketoimia koskevat ohjeet ja 
arvioi sekä valvoo näitä liiketoimia varmistaakseen että mahdolliset eturistiriidat tunnistetaan ja 
otetaan asianmukaisesti huomioon yhtiön päätöksenteossa. Metson hallitus arvioi ja seuraa näitä 
liiketoimia ja huolehtii siitä, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaiseti huomioiduksi 
yhtiön päätöksenteossa.

Hallinnointirakenne
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Palkitseminen 

Kirje hallituksen puheenjohtajalta

Hyvät osakkeenomistajat,
Metsolaiset työskentelivät ahkerasti, auttoivat asiakkaitamme ja mahdollistivat hyvät tulok-

semme vuonna 2019. Sitoutunut ja erittäin osaava henkilökuntamme ja laadukkaat tuotteemme 
olivat avainasemassa menestyksessämme myös kuluneena vuonna. Olemme jatkaneet 
kannattavan kasvustrategian toteuttamista vahvistamalla tarjontaamme hankkimalla chileläisen 
kaivospalveluja tarjoavan liiketoiminnan sekä kanadalaisen liikuteltavia kivenmurskauslaitteita 
valmistavan McCloskeyn. Vuoden 2019 aikana julkistimme myös suunnitelman yhdistää Metson 
Minerals-liiketoiminta Outotecin kanssa sekä itsenäistää virtauksensäätöratkaisuja tarjoava Neles.

Metson kannustinjärjestelmien pääperiatteet, jotka julkistettiin vuodelle 2018, ovat onnis-
tuneesti tukeneet strategiamme toteuttamista viime vuosina. Uskomme, että vastuunkantoa, 
muutosnopeutta ja Metson pitkäjänteistä onnistumista voidaan tukea reilun ja kilpailukykyisen 
palkitsemisen kautta. Palkitsemisraporttimme on toteutettu Suomen hallinnointikoodin mukaisesti, 
ja sen avulla voimme kuvata sidosryhmillemme, kuinka hyödynnämme palkitsemista ylimmän 
johdon suorituksen ohjaamisessa.

Suomen hallinnointikoodi päivitettiin vuodelle 2020 vastaamaan Euroopan unionin osakkeen-
omistajien oikeudet -muutosdirektiiviä. Päivityksen ensimmäinen näkyvä muutos on toimitus-
johtajan ja yhtiön hallituksen palkitsemispolitiikka, joka julkistetaan maaliskuun 2020 yhtiökokousta 
varten. Palkitsemispolitiikka lisää läpinäkyvyyttä ja osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksia 
palkitsemisen kokonaisuuteen sekä palkitsemiselementteihin, jotka yrityksellä on käytettävissä. 
Vuonna 2021 pidettävässä yhtiökokouksessa yritysten odotetaan myös julkistavan laajennettu 
palkitsemisraportti.

Metson palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 
mukaisesti. Selvityksessä esitellään Metson palkitsemisen periaatteet ja osa-alueet, toimitusjohtajan 
toimisuhteen ehdot sekä muiden johtoryhmän jäsenten palkitseminen.

Mikael Lilius
Hallituksen puheenjohtaja
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

Hallinnointirakenne
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Toimitusjohtajan palkitseminen ja toimisuhteen ehdot
Metson toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää Metson hallitus. Toimitusjohtaja on oikeutettu 
osallistumaan Metsossa pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmiin hallituksen päättämien 
ehtojen mukaisesti.

Toimitusjohtaja Pekka Vauramon toimisuhteen ehdot 

Rahapalkka Vuosittainen kokonaispalkka 825 000 euroa sisältäen luontoisedut.

Lyhyen aikavälin kannustimet 
(vuosittainen tulospalkkio)

Vuosittaista tulospalkkiota voi ansaita Metson hallituksen vahvistamien 
ehtojen mukaisesti. Tulospalkkio on enintään 100 prosenttia 
kokonaisvuosipalkasta.

Pitkän aikavälin 
kannustinjärjestelmät

Pitkän aikavälin suoritusperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä 
toimitusjohtajalle kohdennettujen osakkeiden arvo järjestelmän alkaessa 
voi olla enintään 150 prosenttia kokonaisvuosipalkasta. Järjestelmän 
tavoitteena on yhteensovittaa Metson johdon ja osakkeenomistajien etuja 
ja lisätä näin omistaja-arvoa. Tämän lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu 
osallistumaan osakeosto-ohjelmaan.

Eläke Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta elleivät yritys ja toimitusjohtaja 
toisin sovi. Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön maksuperusteisen 
lisäeläkevakuutuksen piiriin jonka peruste on 25 prosenttia 
kokonaisvuosipalkasta.

Toimisuhteen päättäminen Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. 
Irtisanomiskorvaus on täyden kuukauden palkka kerrottuna kahdellatoista 
(12) jos yhtiö irtisanoo sopimuksen.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta päättää muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja 
eduista toimitusjohtajan tekemän esityksen pohjalta. Maksettu palkkio muodostuu kokonaisvuosi-
palkasta ja tavanomaisista luontoiseduista, eläkkeestä sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista. 
Palkitsemisohjelmiin osallistuminen perustuu kunkin ohjelman ehtoihin. Palkitsemis- ja henkilöstö-
valiokunta arvioi johtoryhmän tavoitteiden saavuttamista muiden jäsenten kuin toimitusjohtajan 
osalta.

Palkitseminen vuonna 2019
Toimitusjohtajalle maksetut palkkiot olivat yhteensä 752 574 euroa ja muille johtoryhmän jäsenille 
maksetut palkkiot olivat yhteensä 3 755 660 euroa vuonna 2019. Alla olevissa taulukoissa on esitetty 
johtoryhmälle, mukaan lukien toimitusjohtaja, maksetut tulospalkkiot, jotka olivat yhteensä 885 588 
euroa.

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat maksuperusteisen lisäeläkevakuutuksen piiriin. Vuoden 2019 
eläkevakuutusmaksut olivat 465 515 euroa (2018: 273 372 euroa). 

2019

Euroa Rahapalkka
Luontois

edut
Maksettu 

tulospalkkio
Osake

palkkio Yhteensä

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo 719 886 32 688 – – 752 574

Muut johtoryhmän jäsenet 2 201 113 27 513 885 588 641 446 3 755 660

Yhteensä  2 920 999 60 201 885 588 641 446 4 508 234

2018

Euroa Rahapalkka
Luontois

edut
Maksettu 

tulospalkkio
Osake

palkkio Yhteensä

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo1) 120 073 4 927 – – 125 000

Väliaikainen toimitusjohtaja  
Eeva Sipilä2) 382 817 180 84 240 – 467 237

Toimitusjohtaja Nico Delvaux3) 66 428 3 073 157 500 – 227 001

Muut johtoryhmän jäsenet 2 122 015 26 838 422 398 – 2 571 251

Yhteensä 2 691 333 35 018 664 138 0 3 390 489

1) Toimitusjohtaja 1.11.–31.12.2018
2) Väliaikainen toimitusjohtaja 3.2.–31.10.2018
3) Toimitusjohtaja 1.1.–2.2.2018

Hallinnointirakenne
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Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät
Lyhyen aikavälin Metso Bonus -kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu maailmanlaajuisesti noin 
7 000 työntekijää, mukaan lukien Metson johtoryhmä. Hallitus hyväksyy Metso Bonuksen ehdot 
ja tavoitteet konsernitasolla vuosittain. Lisäksi hallitus määrittää ja hyväksyy vuosittain toimitus-
johtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän.

Mahdollinen Metso Bonus -tulospalkkio perustuu pääasiassa ennalta asetetuille taloudellisille 
tavoitteille. Vuodelle 2019 asetetut taloudelliset tavoitteet olivat konsernin tai liiketoiminta-alueen 
kassavirta ja saadut tilaukset sekä operatiivinen lisäarvo. Taloudellisten tavoitteiden lisäksi käytetään 
yksilö-, tiimi- ja liiketoimintatavoitteita. 

Metso Bonus enimmäispalkkio vuodelta 2019, % kokonaisvuosipalkasta

Enimmäispalkkio

Toimitusjohtaja 75 %

Muut johtoryhmän jäsenet 60 %

Muut Metson työntekijät 40 % (suurimmillaan, vaihtelee tehtävän mukaan)

Metso Bonus -tulospalkkion lisäksi käytössä on paikallisia tuottavuuteen perustuvia bonusjär-
jestelmiä, joiden tarkoituksena on tukea ja parantaa eri tuotantoyksiköiden suoritusta. Pakolliset 
paikalliset tuotantopalkkiot perustuvat yleensä kyseisen tuotantolaitoksen tuottavuuden, laadun 
ja turvallisuuden tulosmittareihin. Paikalliset tulospalkkiojärjestelmät perustuvat paikalliseen 
lainsäädäntöön ja ne ovat yleensä voitonjakopalkkioita. Metson palkitsemispolitiikan mukaisesti 
työntekijä voi osallistua vain yhteen tulospalkkiojärjestelmään kerrallaan.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät
Hallitus päättää ja toteuttaa Metson pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät. Näiden järjestelmien 
tavoitteena on sovittaa yhteen Metson operatiivisen johdon ja Metson osakkeenomistajien edut. 
Lisäksi niillä pyritään sitouttamaan johto pitkäaikaisesti yhtiöön tarjoamalla heille kilpailukykyinen 
palkkiojärjestelmä.

Näissä kannustinjärjestelmissä palkkioina mahdollisesti jaettavat osakkeet hankitaan osake-
markkinoilta julkisella kaupankäynnillä, joten niillä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta. 
Omien osakkeiden hankintavaltuuksista ja osakeantivaltuutuksista päättää yhtiökokous. Voimassa 
olevat valtuutukset löytyvät verkkosivuiltamme www.metso.com/hallitus ja tämän selvityksen 
sivulta 7. Metson aiemmista optio-ohjelmista ei ole liikkeellä eikä myönnettävissä optioita. 

Metso soveltaa osakeomistussuositusta toimitusjohtajaan ja konsernin johtoryhmän jäseniin. 
Suosituksen mukaan johtoryhmän jäsenten tulee pitää omistuksessaan vähintään 50 prosenttia 
suoriteperusteisista osakepalkkiojärjestelmistä (PSP) saamistaan palkkio-osakkeista (laskettuna 
asiaankuuluvan ennakonpidätyksen vähentämisen jälkeen saadusta netto-osakemäärästä), kunnes 
jäsenen osakeomistus Metsossa vastaa hänen vuotuisen kiinteän bruttopalkkansa määrää.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä ei makseta palkkiota, jos osallistujan työ- tai toimisuhde 
päättyy ennen palkkion maksamista osallistujasta johtuvasta syystä.

Suoriteperusteiset ja ehdolliset osakepalkkiojärjestelmät
Jokaisen uuden suoriteperusteisen (PSP) ja ehdollisen (RSP) osakepalkkiojärjestelmän aloittaminen 
sekä PSP-järjestelmän ansaintakriteerien määrittely edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. PSP 
koostuu vuosittain alkavista ohjelmista, joissa kaikissa on kolmen vuoden pituinen ansaintajakso. 
RSP koostuu vuosittain alkavista ohjelmista, joista jokaisessa on kolmen vuoden pituinen sitoutta-
misjakso. Mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Metson osakkeina ja osittain rahana. 

Vuosien 2016–2018 suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä maksettiin palkkiona 79 040 
osaketta 80 työntekijälle maaliskuussa 2019.

Voimassa olevien suoriteperusteisten 
osakepalkkiojärjestelmien tilanne 31.12.2019

Suoriteperusteiset osakepalkkiojärjestelmät 2017–2019 2018–2020 2019–2021

Tämänhetkinen osallistujien määrä 84 9 9

Palkkioina maksettavien osakkeiden määrä (brutto)1)

Toimitusjohtaja – 26 016 46 200

Muu johtoryhmä 33 000  60 000  74 400

Muut osallistujat 273 492 19 870 13 254

Palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä (brutto)1) 306 492 105 886 133 854

Ansaintakriteerit: Metson osakkeen kokonaistuoton kehitys 2017–2019 2018–2020 2019–2021

Osakkeiden maksuvuosi 2020 2021 2022

1) Maksettavien osakkeiden verollinen kokonaismäärä yhteensä (brutto); maksettavissa, jos ansaintakriteerit saavutetaan

Voimassa olevien ehdollisten 
osakepalkkiojärjestelmien tilanne 31.12.2019

Ehdolliset osakepalkkiojärjestelmät 2017–2019 2018–2020 2019–2021

Tämänhetkinen osallistujien määrä 3 1 3

Palkkioina maksettavien osakkeiden määrä (brutto)1)

Muu johtoryhmä – 15 000 25 000

Muut osallistujat  14 500 – –

Palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä (brutto) 1)  14 500 15 000 25 000

Osakkeiden maksuvuosi 2020 2021 2022

1) Maksettavien osakkeiden verollinen kokonaismäärä yhteensä (brutto)

Hallinnointirakenne
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Viivästetty osakepalkkiojärjestelmä
Viivästetty osakepalkkiojärjestelmä (DSUP) on pitkän aikavälin osakearvopohjainen kannustinjär-
jestelmä, joka yhteensovittaa työntekijöiden onnistumisen ja Metson osakkeen arvon kehityksen 
ansaintajakson aikana. Palkkiot ovat maksettavissa kolmen vuoden päästä järjestelmän alkamisesta, 
jos ansaintaehdot saavutetaan. Metson johtoryhmän jäsenet eivät voi osallistua DSUP ohjelmaan.

Voimassa olevien viivästettyjen 
osakepalkkiojärjestelmien tilanne 31.12.2019

Viivästetty osakepalkkiojärjestelmä 2018–2020 2019–2021

Tämänhetkinen osallistujien määrä 109 124

Mahdollinen maksuvuosi 2021 2022

Osakeosto-ohjelma
Metsolla on yksi voimassa oleva osakesijoitukseen perustuva lisäosakeohjelma toimitusjohtaja 
Pekka Vauramolle. Ohjelman mukaisesti toimitusjohtaja on hankittuaan 7 500 Metson osaketta 
oikeutettu saamaan bruttomääräisesti yhteensä 18 750 osaketta. 

Osakkeet annetaan kolmessa yhtä suuressa erässä, jos kullekin erälle asetetut, oikaistua EBITAa 
koskevat tulostavoitteet saavutetaan. Toimitusjohtaja ei ole oikeutettu lisäosakkeisiin, jos hänen 
palvelusuhteensa Metson toimitusjohtajana irtisanotaan tai irtisanomisesta annetaan ilmoitus. 

Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. 
Vuoden 2019 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot vuonna 2019 
olivat:
• Puheenjohtaja – 120 000 euroa
• Varapuheenjohtaja – 66 000 euroa
• Muut jäsenet – 53 000 euroa

Lisäpalkkiot:
• Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja – 20 000 euroa
• Tarkastusvaliokunnan jäsenet – 10 000 euroa
• Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja – 10 000 euroa
• Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet – 5 000 euroa

Kokouspalkkioiden (pois lukien valiokuntien kokoukset) määrä asuinpaikan mukaan:
• Pohjoismaat – 800 euroa 
• Muut maat Euroopassa – 1 600 euroa
• Euroopan ulkopuoliset maat – 3 200 euroa

Vuonna 2019 matkakulut korvattiin ja päivärahat maksettiin Metson matkustussäännön mukaisesti. 
Palkkion saannin edellytyksenä on hankkia Metson osakkeita 40 prosentilla kiinteästä vuosi-

palkkiosta. Osakkeita hankittiin 6 693 kappaletta 29.4.2019. Näiden osakkeiden omistamiseen ei liity 
erityisiä ehtoja.

Hallituksen jäsenille, joista kukaan ei ole yhtiön työntekijä, maksettiin vuosi- ja kokouspalkkioina 
yhteensä 620 650 euroa 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella. Hallituksen jäsenet eivät kuulu Metson 
tulospalkkauksen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tai eläkejärjestelmien piiriin. Hallitukselle 
maksetut palkkiot esitetään tarkemmin sivulla 7.

Hallinnointirakenne
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Metson hallitus 31. 12. 2019

Mikael Lilius
Hallituksen puheenjohtaja 12/2013 alkaen
Hallituksen jäsen 03/2013 alkaen

Kansallisuus: Suomi

Syntynyt: 1949

Koulutus: Diplomiekonomi
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan 
puheenjohtaja
Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä 
osakkeenomistajista

Päätoimi: Useita luottamustehtäviä

Palkkiot 2019
140 400 euroa sisältäen 1 543 osaketta

Kokousaktiivisuus 2019
16/16 hallituksen kokousta
4/4 palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan 
kokousta

Osakeomistus 31.12.2019
35 781 osaketta

Muut luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja: Wärtsilä Oyj Abp ja 
Ahlström Capital Oy
Hallituksen jäsen: Evli Bank Oyj

Christer Gardell
Hallituksen varapuheenjohtaja 2013 alkaen
Hallituksen jäsen 2006 alkaen

Kansallisuus: Ruotsi

Syntynyt: 1960

Koulutus: MBA
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä
Ei riippumaton merkittävistä 
osakkeenomistajista

Päätoimi: Cevian Capitalin pääosakas ja yksi 
perustajista

Palkkiot 2019
81 400 euroa sisältäen 688 osaketta

Kokousaktiivisuus 2019
16/16 hallituksen kokousta
4/4 palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan 
kokousta

Osakeomistus 31.12.2019
7 864 osaketta

Muut luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen: Vesuvius Plc

Peter Carlsson
Hallituksen jäsen 2016 alkaen

Kansallisuus: Ruotsi

Syntynyt: 1970

Koulutus: KTM (tuotanto- ja laadunvalvonta)
Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä 
osakkeenomistajista

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Northvolt

Palkkiot 2019
57 500 euroa sisältäen 629 osaketta

Kokousaktiivisuus 2019
15/16 hallituksen kokousta

Osakeomistus 31.12.2019 
2 939 osaketta

Muut luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen: Gränges, Orbital Systems AB 
ja Q-Group

Lars Josefsson
Hallituksen jäsen 2013 alkaen

Kansallisuus: Ruotsi

Syntynyt: 1953

Koulutus: Diplomi-insinööri
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä 
osakkeenomistajista

Päätoimi: Itsenäinen konsultti 

Palkkiot 2019
68 400 euroa sisältäen 688 osaketta

Kokousaktiivisuus 2019
16/16 hallituksen kokousta
4/4 palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan 
kokousta

Osakeomistus 31.12.2019
4 521 osaketta

Muut luottamustehtävät
Hallituksen puheenjohtaja: Ouman Oy, 
Driconeq AB ja Timezynk AB
Hallituksen varapuheenjohtaja: Vestas Wind 
Systems
Hallituksen jäsen: Holmen AB

Hallinnointirakenne
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Antti Mäkinen
Hallituksen jäsen 2018 alkaen

Kansallisuus: Suomi

Syntynyt: 1961

Koulutus: Oikeustieteiden kandidaatti
Tarkastusvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä
Ei riippumaton merkittävistä 
osakkeenomistajista

Päätoimi: Solidium Oy:n toimitusjohtaja

Palkkiot 2019
73 400 euroa sisältäen 748 osaketta

Kokousaktiivisuus 2019
16/16 hallituksen kokousta
6/6 tarkastusvaliokunnan kokousta

Osakeomistus 31.12.2019
1 617 osaketta

Muut luottamustehtävät
Hallituksen jäsen: Rake Oy, Sampo Oyj ja Stora 
Enso Oyj

Kari Stadigh
Hallituksen jäsen 2019 alkaen

Kansallisuus: Suomi

Syntynyt: 1955

Koulutus: Diplomi-insinööri, 
diplomi-ekonomi
Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä 
osakkeenomistajista

Päätoimi: Sampo Groupin toimitusjohtaja ja 

konsernijohtaja

Palkkiot 2019
60 200 euroa sisältäen 783 osaketta

Kokousaktiivisuus 2019
12/12 hallituksen kokousta

Osakeomistus 31.12.2019
10 783 osaketta

Muut luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen, henkilöstöpoliittisen 
valiokunnan jäsen ja nimitysvaliokunnan jäsen, 
Nokia Oyj
Hallituksen jäsen, Waypoint Capital Group 
Holdings SA

Arja Talma
Hallituksen jäsen 2016 alkaen

Kansallisuus: Suomi

Syntynyt: 1962

Koulutus: KTM (rahoitus), eMBA
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä 
osakkeenomistajista

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Palkkiot 2019
82 600 euroa sisältäen 866 osaketta

Kokousaktiivisuus 2019
15/16 hallituksen kokousta
6/6 tarkastusvaliokunnan kokousta

Osakeomistus 31.12.2019
3 926 osaketta

Muut luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja: Serena Properties 
AB ja Onvest Oy
Hallituksen jäsen: Aktia Pankki Oyj, Posti Group 
Oyj ja Verkkokauppa.com

Metson hallitus 31. 12. 2019
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Metson johtoryhmä 2.1.2020

Pekka Vauramo
Toimitusjohtaja

Kansallisuus: Suomi

Syntynyt: 1957

Koulutus: DI, kaivostekniikka
Yhtiön palveluksessa 2018 alkaen
Johtoryhmän jäsen 2018 alkaen

Osakeomistus 31.12.2019
10 500 osaketta

Työkokemus 
Toimitusjohtaja, Finnair Oyj, 2013–2018
Useita johtotason tehtäviä, Cargotec Oyj, 
2007–2013
Useita johtotason tehtäviä, Sandvik AB, 
1995–2007
Useita johtotason tehtäviä, Tamrock Oyj, 
1985–1995
Kaivosinsinööri, Outokumpu Oyj, 1983–1985

Tärkeät luottamustehtävät:
Hallituksen varapuheenjohtaja, 
Teknologiateollisuus ry, 2019– 
Hallituksen jäsen, Nokian Renkaat, 2018 alkaen

Eeva Sipilä
Talous- ja rahoitusjohtaja

Kansallisuus: Suomi

Syntynyt: 1973

Koulutus: KTM (laskentatoimi), CEFA
Yhtiön palveluksessa 2016 alkaen
Johtoryhmän jäsen 2016 alkaen

Osakeomistus 31.12.2019
11 213 osaketta

Työkokemus 
Talous- ja rahoitusjohtaja, Cargotec Oyj, 
2008–2016
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Cargotec 
Oyj, 2005–2008
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, 
2002–2005 
Osakeanalyytikko, Mandatum, Sampo-Leonia 
ja Leonia Pankki, 1999–2002

Tärkeät luottamustehtävät
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, 2019 
alkaen ja hallituksen jäsen 2017 alkaen, 
Outokumpu Oyj

Stephan W. Kirsch
Johtaja, Mining Equipment 

Kansallisuus: Saksa ja Australia

Syntynyt: 1962

Koulutus: Diplomi-insinööri, kaivostoiminta/
mineraalinkäsittely
Yhtiön palveluksessa 2018 alkaen
Johtoryhmän jäsen 2019 alkaen

Osakeomistus 31.12.2019
Ei osakkeita

Työkokemus 
Useita johtotason tehtäviä, Mining Equipment 
ja Minerals Services, Metso Oyj, 2018 – 2019
Toimitusjohtaja, Hofmann Engineering Group 
Australia, 2014 – 2018
Toimitusjohtaja, ThyssenKrupp Polysius 
Australia, 2006 – 2014

Kalle Sipilä
Johtaja, Pumps

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1979

Koulutus: Diplomi-insinööri
Yhtiön palveluksessa 2010 alkaen
Johtoryhmän jäsen 2020 alkaen

Osakeomistus 31.12.2019  
Ei osakkeita

Työkokemus:
Johtaja, Pumps-liiketoiminta-alue, Metso, 2019 
alkaen
Talousjohtaja, Minerals Services -liiketoiminta-
alue, Metso, 2019–
Talousjohtaja, Flow Control -liiketoiminta-alue, 
Metso, 2014–2018
Useita talousjohdon tehtäviä, Metso, 2010–2014
Konsultoinnin ja projektijohdon tehtäviä, 
Accenture, 2003–2010

Hallinnointirakenne
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Giuseppe Campanelli
Johtaja, Minerals Services 

Kansallisuus: Kanada

Syntynyt: 1969 

Koulutus: Insinööri
Yhtiön palveluksessa 1995 alkaen
Johtoryhmän jäsen 2020 alkaen

Osakeomistus 31.12.2019 
Ei osakkeita

Työkokemus:
Johtoryhmän jäsen, Minerals Services 
liiketoiminta-alue, Metso, 2018 alkaen; Johtaja, 
Professional Services liiketoiminta, Metso
Johtaja, Life Cycle Services -liiketoiminta, 
Metso, 2014–2017
Myyntijohtaja, Life Cycle Services -liiketoiminta, 
Metso, 2010–2014
Useita suunnittelun ja tuotantojohdon 
tehtäviä, Valmet ja Metso Paper, 1995–2007

Markku Simula
Johtaja, Aggregates Equipment 

Kansallisuus: Suomi

Syntynyt: 1966

Koulutus: Diplomi-insinööri
Yhtiön palveluksessa 1991 alkaen
Johtoryhmän jäsen 2018 alkaen 

Osakeomistus 31.12.2019
5 025 osaketta

Työkokemus 
Johtaja, Aggregates-liiketoimintalinja, Metso, 
2016–2017
Johtaja, Oil and Gas -liiketoimintalinja, Metso, 
2014–2015
Johtaja, Flow Control -liiketoimintayksikkö, 
Metso, 2008–2014
Useita kansainvälisiä johtotehtäviä, Metso 
Automation, Neles Automation, Neles Controls 
ja Neles-Jamesbury, 1991–2008

Sami Takaluoma
Johtaja, Minerals Consumables 

Kansallisuus: Suomi

Syntynyt: 1973

Koulutus: Diplomi-insinööri
Yhtiön palveluksessa 1997 alkaen
Johtoryhmän jäsen 2018 alkaen 

Osakeomistus 31.12.2019
628 osaketta

Työkokemus 
Johtaja, Nordics-markkina-alue, Metso, 
2014–2017
Johtaja, UK & Ireland -markkina-alue, Metso, 
2010–2014
Useita johtotehtäviä, Wears-liiketoimintalinja, 
Metso, 2003–2010

Uffe Hansen
Johtaja, Recycling 

Kansallisuus: Tanska

Syntynyt: 1969

Koulutus: Master Sc. B.A. 
Yhtiön palveluksessa 2016 alkaen
Johtoryhmän jäsen 2018 alkaen 

Osakeomistus 31.12.2019
515 osaketta 

Työkokemus 
Johtaja, Recycling-liiketoimintalinja, Metso, 
2016–2017
Chief Commercial Officer, Triax A/S, 2013–2016
Myynti- ja palvelujohtaja, Metso Recycling, 
2011–2013
Useita johtotehtäviä, Stibo Group, 1996–2011 

Metson johtoryhmä 2.1.2020
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Olli Isotalo
Johtaja, Valves 

Kansallisuus: Suomi

Syntynyt: 1959

Koulutus: Diplomi-insinööri
Yhtiön palveluksessa 2019 alkaen
Johtoryhmän jäsen 2019 alkaen 

Osakeomistus 31.12.2019
865 osaketta

Työkokemus 
Toimitusjohtaja, Patria Oyj, 2016–2019
Useita ylimmän johdon tehtäviä, Cargotec 
(Kalmar, MacGregor, Bromma Conquip AB), 
2005–2016
Useita ylimmän johdon tehtäviä, Sisu Terminal 
Systems Oy ja Kalmar Industries AB, 1997–2005
Useita tuotannon johtotehtäviä, Valmet 
Corporation (Paper Machines, Diesel), 
1984–1997

Jani Puroranta
Digitalisaatiojohtaja

Kansallisuus: Suomi

Syntynyt: 1974

Koulutus: KTM, MBA (INSEAD) 
Yhtiön palveluksessa 2016 alkaen
Johtoryhmän jäsen 2016 alkaen

Osakeomistus 31.12.2019
Ei osakkeita

Työkokemus
Analytiikasta ja tuotekehityksestä vastaava 
johtaja, Bilot, 2014–2016
Toimitusjohtaja, Alekstra, 2011–2013
Toimitusjohtaja, Wulff Oy Ab, 2008–2011 

Lisätietoja hallinnoinnista 
verkkosivuillamme
Lisätietoja hallinnoinnistamme on saatavilla 
osoitteessa www.metso.com/hallinnointi, 
muun muassa seuraavista asioista: 
• Lisätietoja yhtiökokouksesta on ja 

yhtiökokousrekisteröinnin yksityiskohdat, 
yhtiökokousten päätökset ja tietoa 
edellisistä kokouksista (2010 alkaen)

• Lisätietoja palkkioista
• Selvitykset hallinto- ja 

ohjausjärjestelmästä
• Yhtiöjärjestys
• Tiedonantopolitiikka
• Hallituksen ja sen valiokuntien 

työjärjestykset

Metson johtoryhmä 2.1.2020
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Metso Oyj
Töölönlahdenkatu 2
PL 1220, 00101 Helsinki
Puh: 020 484 100
metso.com

Tietoa tästä raportista
Konsepti, graafinen suunnittelu ja tuotanto: 
KREAB

http://metso.com
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