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Tiivistelmä Jorma Elorannan Stora Enson yhtiökokouksen avauspuheenvuorosta 4.6.2020. Tämä puheenvuoro olisi pidetty, 

mikäli kokous olisi voitu järjestää siten, että osakkeenomistajat ja hallitus olisivat voineet olla normaaliin tapaan 

kokouspaikalla. 

 

Arvoisat Stora Enso Oyj:n osakkaat, hyvät naiset ja herrat, Ärade aktieägare, mina damer och herrar, dear fellow 

shareholders, ladies and gentlemen! 

Hyvän yhtiökokoustavan mukaisesti esittelen osakkaillemme hallituksen jäsenet: 

Elisabeth Fleuriot on toiminut huhtikuusta 2013 hallituksessamme. Elisabeth toimi ensin vastuullisuus- ja 

yritysetiikkavaliokunnassa ja sen jälkeen palkitsemisvaliokunnassa. Hän aloitti viime yhtiökokouksen jälkeen 

talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsenenä. 

Mikko Helander tuli valituksi viime maaliskuun yhtiökokouksessamme hallituksen jäseneksi. 

Hock Koh, hallituksessa vuodesta 2012, vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäsen huhtikuusta 2017. 

Christiane Kuehne, jäsen huhtikuusta 2017 hallituksessa, Christiane tuli valituksi vastuullisuus- ja 

yritysetiikkavaliokunnan puheenjohtajaksi viime keväällä. 

Antti Mäkinen hallituksessa vuodesta 2018 ja sen palkitsemisvaliokunnassa vuodesta 2019.  

Richard Nilsson hallituksessa vuodesta 2014, talous- ja tarkastusvaliokunnassa vuodesta 2015 ja sen pj 

vuodesta 2016. 

Göran Sandberg hallituksessa ja sen vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnassa vuoden 2017 huhtikuusta. 

Göran on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä, kun tässä yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäseniä. Göranin 

vahva näkemys tutkimus- ja kehitystoimintaan on ollut erittäin arvokas myös Stora Ensolle ja sen hallituksen 

toiminnalle. Kiitän koko hallituksen puolesta lämpimästi Görania hänen arvokkaasta panoksestaan Stora Ensossa. 

Toivotan menestystä Göranille hänen uusissa tärkeissä tehtävissään.  

Hans Stråberg hallituksessa vuodesta 2009, palkitsemisvaliokunnan jäsen maaliskuusta 2010 lähtien, 

varapuheenjohtaja ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen vuoden 2017 huhtikuusta lähtien. 

(Jorma Eloranta) Olen ollut hallituksen varapuheenjohtaja huhtikuusta 2016, valittiin pj vuoden 2017 

yhtiökokouksessa. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja ja talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsen huhtikuusta 

2017. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen huhtikuusta 2016 lähtien. 

Kunkin hallituksen jäsenen koulutus, ikä, merkittävä työkokemus, Stora Enson osakkeiden omistus ja muita tietoja 

on selostettu Stora-Enson vuosikertomuksen osana olevassa selvityksessä hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 

sivuilla 15–16. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.  

Hallituksen jäsenet ovat myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Antti Mäkistä, 

joka toimii Solidiumin toimitusjohtajana, sekä Richard Nilssonia (sijoituspäällikkö FAM AB:ssa), Göran Sandbergia 

(FAM AB:n osake-enemmistön omistavan säätiön toimitusjohtaja). Solidium ja FAM ovat Stora Enson suurimmat 

osakkeenomistajat. Kumpikin omistaa noin 27,3 % yhtiön äänistä. 
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Hallituksen toiminta viime vuonna  

Vuosikertomuksessa ja mainitussa hallinnointi- ja ohjausjärjestelmäselvityksessä on kerrottu hallituksen 

toiminnasta. Viime vuonna hallitus valvoi normaaliin tapaan Stora Enson toimintaa ja hallintoa sekä teki 

merkittävät strategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevat päätökset. 

Muutama tylsä tilastotieto, joka pitää sisällään tärkeän tiedon 

Hallituksella oli viime vuonna 12 kokousta, joihin osallistumisprosentti oli 100 eli kaikki jäsenet osallistuivat kaikkiin 

kokouksiin. Talous- ja tarkastusvaliokunnalla oli 8 kokousta, vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnalla oli 4 

kokousta, ja toimitusjohtajavaihdosta valmistelleella palkitsemisvaliokunnalla oli 10 kokousta. Myös 

valiokuntakokouksiin osallistumisprosentti oli 100. 

Mielestäni hallituksen jäsenten 100-prosenttinen osallistuminen kokouksiin kertoo osaltaan hallituksen 

sitoutuneisuudesta yhtiön toimintaan.  

Hallitustyö painopisteet 2019 

Olemme arvioineet Stora Enson menestymisen kannalta tärkeimmiksi hallitustyön painopistealueiksi 

1) kasvun nopeuttamisen  

2) tehokkuuden ja tuottavuuden parantamisen sekä  

3) osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisen. 

Hallitus on keskustellut, arvioinut ja tehnyt päätöksiä painopistealueiden monista konkreettisista asioista. Sen 

lisäksi toimitusjohtaja on kuukausittain raportoinut hallitukselle näiden asiakokonaisuuksien kehittymisestä. 

Hallitus on perehtynyt myös konsernin seuraajasuunnitteluun ja käynyt keskusteluja seuraajasuunnittelusta 

toimitusjohtajan kanssa johdon osalta.  

Seuraajasuunnittelusta tulikin viime vuonna yllättävän tärkeä, kun kuulimme Karl-Henrik Sundströmiltä hänen 

halustaan vetäytyä yhtiön toimitusjohtajan tehtävästä.  

Kalle aloitti yhtiön talousjohtajana vuonna 2012 ja toimitusjohtaja hänestä tuli vuonna 2014. Voidaan yhtään 

liioittelematta sanoa, että Kallen kaudella Stora Ensosta on tullut johtava yhtiö vastuullisuudessa. Yrityksemme 

jatkuva innovaatio- ja muu toiminta on osoittanut, että fossiilipohjaiset materiaalit voidaan korvata kestävästi 

tuotetuilla puupohjaisilla tuotteilla. Olemme nyt uusiutuvien materiaalien yhtiö. Näin voimme osaltamme vaikuttaa 

ilmaston lämpenemisen torjuntaan. Kiitän myös tässä yhteydessä Kalle Sundströmiä hänen arvokkaasta 

johtajuudestaan Stora Ensossa.  

 

Toimitusjohtajan valinta 

Toimitusjohtajan valinta on normaalioloissa hallituksen tärkein yksittäinen päätös. Siksi Stora Ensossa hallitus on 

paneutunut seuraajasuunnitteluun huolellisesti myös toimitusjohtajan osalta, vaikkei meillä ollut mitään tietoa, että 

asian tulisi jo viime vuonna ajankohtaiseksi. Olimme normaaliin tapaan määrittäneet etukäteen strategiatyömme 

tuloksena kirjallisesti seuraavalta toimitusjohtajalta edellyttämämme ominaisuudet ja sopineet prosessista, jonka 

tuloksena voimme olla varmoja, että valitsemme parhaan mahdollisen henkilön tähän tehtävään. Haluamme Stora 

Enson uudistuvan jatkuvasti, haemme kasvuaihioita, pidämme hyvää huolta nykyisen liiketoimintamme 

tuottavuudesta ja edellytämme toimitusjohtajalta vahvaa johtajuutta ja kykyä saada storaensolaiset innostuneesti 

mukaan yhtiön toimintaan.   
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Käytimme avustajanamme ulkopuolista rekrytointikonsulttia, joka ensivaiheessa kaivoi esiin satamäärin 

määrittelemäämme profiiliin jotenkin soveltuvaa henkilöä. Heistä valitsimme ns. pitkälle listalle noin 30 sisäistä ja 

ulkoista kandidaattia, joista melkoista osaa haastateltiin. Loppusuoralla selvitimme kiinnostavimpien henkilöiden 

referenssejä, taustoja ja persoonallisuutta johtajana ennen lopullista haastattelukierrosta.  

Tämän työn tuloksena hallitus päätyi yksimielisesti siihen arvioon, että Annica Bresky on paras henkilö johtamaan 

Stora Ensoa. Hän aloitti viime joulukuun 1. päivänä konsernin toimitusjohtajana. Esittelen Annican lyhyesti, ja 

kerron miksi arvioimme Annican olevan erinomainen Stora Enso -konsernin toimitusjohtaja.  

Annicalla on noin parin vuosikymmenen vankka yritysjohtajan ja operatiivisen toiminnan kokemus toimialaltamme. 

Stora Ensossa Annica on toiminut runsaan vuosikymmenen ajan. Vuonna 2017 hänet valittiin vetämään suurinta 

divisioonamme Kuluttajapakkauksia, nykyistä Pakkausmateriaalit-divisioonaa. Hän on myös ehtinyt hankkia 

kokemusta toimialamme muista yrityksistä toimiessaan Iggesund Paperboardin ja BillerusKorsnäsin 

toimitusjohtajana. Luotamme siihen, että kun tuntee firman ja toimialan, pystyy sitä myös voimallisesti 

uudistamaan ja kehittämään. 

Myös hänen koulutuksensa istuu mainiosti yrityksemme johtamiseen: Hän on suomalaisittain sanottuna diplomi-

insinööri eli MSc in Engineering, ja hän on suorittanut liikkeenjohdollisen executive MBA -tutkinnon. Annica on  

44-vuotias, naimisissa ja pariskunnalla on teini-ikäinen poika.  

Minulla oli ilo tavata Annica jo reilut 10 vuotta sitten kun hän toimi vastuuhenkilönä Stora Enson Kvarsvedenin 

paperikone 12 -projektissa. Koneen toimitti Metso, jossa olin tuolloin toimitusjohtajana. Annica oli jo silloin  

”a tough lady”, tiukka lady, konetoimittajan näkökulmasta. 

Kun nyt olemme jo yli puoli vuotta voineet seurata Annican toimintaa tässä uudessa roolissa, hallitus on siinä 

käsityksessä, että Stora Ensolla on erinomainen toimitusjohtaja, joka yhdessä tiiminsä kanssa saa paljon 

aikaiseksi tulevina vuosina. 

Itsearviointi 

Hallitus on jatkanut pyrkimystä omien toimintatapojensa kehittämiseksi. Hallitus ja sen kukin valiokunta on 

suorittanut anonyymin itsearvioinnin työskentelystään. Nimitystoimikunnalle on toimitettu hallituksen itsearvioinnin 

tulokset ja raportti hallituksen puheenjohtajan kunkin jäsenen kanssa kahden kesken tekemistä haastatteluista.  

Käsityksemme mukaan hallituksen ja sen valiokuntien työskentelyperiaatteet ovat kunnossa. Halusimme osana 

jatkuvaa parantamista viime vuonna sopia muutamasta hallitustyöskentelymme johtavasta periaatteesta. 

Tiivistettynä ne ovat seuraavat: 

1. Jokainen hallituksen jäsen toimii yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien parhaaksi. Tavoitteenamme 

on toimia rehellisesti ja kaikin puolin avoimesti hallitustyössämme. Vastuullisuus on mukana kaikessa 

työssämme. 

2. Perustamme näkemyksemme tosiasioille ja asianmukaisille analyyseille. Arviomme erilaisia vaihtoehtoja 

ja skenaarioita. Liiketoimintapäätöksemme perustuvat asianmukaiseen johdon valmisteluun. Olemme 

valmiita keskusteluihin ja debatteihin toisiamme arvostaen.  

3. Hallitus haluaa toimia esikuvallisesti myös kokousten ulkopuolella vastuullisuuden ja eettisyyden 

kysymyksissä. 

4. Haluamme pitää hallituksen kokoukset sävyltään ystävällisinä ja vähemmän muodollisina, jolloin tärkeät 

päätökset voidaan tehdä ilman jännitteitä. Arvostamme hallituksen diversiteettiä ja erilaisia 

persoonallisuuksia osana hyvää hallitustyötä. 
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Hyvät kuulijat, 

Miten onnistuimme viime vuonna?  

Stora Enson vuosikertomuksessa kerrotaan yhtiön strategiasta, vastuullisesta toimintatavasta, hallinnosta ja 

palkitsemisesta sekä tietenkin myös työmme taloudellisista tuloksista. Vuosikertomus kokonaisuudessaan löytyy 

yhtiön verkkosivuilta. Kun vuosikertomuksen 246 sivuun perehtyy, saa seikkaperäisen kuvan Stora Ensosta. 

Stora Enson hallitus on päättänyt muuttaa osakekohtaista osinkoehdotustaan yhtiökokoukselle 0,50 eurosta 0,15 

euroon. Lisäksi ehdotetaan, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan 

yhteensä enintään 0,35 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta. Osinko jaettaisiin yhdessä tai useammassa 

erässä myöhemmässä vaiheessa, kun on mahdollista tehdä luotettavampi arvio Covid-19-pandemian 

vaikutuksista Stora Enson liiketoimintaan ja maksuvalmiuteen. Viime vuoden alussa Stora Enson markkina-arvo 

oli 8,1 miljardia euroa ja lopussa 10,3 miljardia euroa. Stora Enson osakkeiden kokonaistuotto eli osinko + 

arvonnousu eli TSR oli kalenterivuonna 2019 33,5%.  

Metsäteollisuus on pääomavaltaista teollisuutta, jonka lyhyen aikavälin pörssikurssiin ja taloudelliseen 

menestykseen suhdanteista riippuvilla hinta- ja kysyntätekijöillä on olennaista vaikutusta. Tavoitteemme on 

hyödyntää puukuidun valtavia mahdollisuuksia ja löytää uusia sovellutuksia ja tuotteita, jotka vuosien saatossa 

luovat meille uusia kestävää kehitystä tukevia ja suhdanteita tasaavia ansaintamahdollisuuksia. Kun korvaamme 

uusiutuvalla raaka-aineellamme fossiilisia materiaaleja kuten muovia, annamme samalla panoksemme 

ihmiskunnan suureen haasteeseen, ilmaston lämpenemisen vastaiseen työhön. Annica kertoo näistä asioista 

enemmän omassa esityksessään. 


