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Palkka- ja  
palkkioselvitys
Tässä palkka- ja palkkioselvityksessä on kuvattu palkitsemisen 
pääperiaatteet Stora Ensossa sekä hallituksen jäsenille, 
toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmän muille jäsenille maksetut 
palkkiot. Raportin ensimmäisessä osassa on kuvattu Stora Enson 
palkitsemista koskevan päätöksenteon menettelytavat ja 
palkitsemisen periaatteet. Toisessa osassa on kuvattu periaatteiden 
toteutuminen vuonna 2019 (palkitsemisraportti). 

Palkitsemisperiaatteet on laadittu Suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodin 2015 mukaisesti. Edellämainittu koodi on julkaistu 
osoitteessa cgfinland.fi. Stora Enso noudattaa myös Ruotsin 
hallinnointikoodia, lukuun ottamatta tämän raportin liitteessä 1 
mainittuja poikkeuksia. Poikkeukset johtuvat eroista Ruotsin ja 
Suomen lainsäädännössä, hallinnointikoodissa ja -käytännöissä, 
ja niiden osalta Stora Enso noudattaa kotipaikkansa käytäntöjä. 
Ruotsin hallinnointikoodin on julkaissut Ruotsin hallinnointilautakunta 
(Kollegiet för svensk bolagsstyrning), ja se löytyy osoitteesta 
corporategovernanceboard.se.

Päätöksenteko 
Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen palkkioista 
(mukaan lukien hallituksen valiokuntien jäsenten palkkiot). 
Varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävät ehdotukset hallituksen 
puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksettavista 
palkkioista sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajille ja 
jäsenille maksettavista palkkioista valmistelee osakkeenomistajien 
nimitystoimikunta. Se koostuu yhtiön suurimpien osakkeenomistajien 
edustajista ja hallituksen jäsenten edustajista. Osakkeenomistajien 
nimitystoimikunnasta on lisätietoja tämän raportin sivulla 3. 

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja hyväksyy hänen palkkionsa 
sekä johtokunnan muille jäsenille maksettavat palkkiot. Hallituksen 
palkitsemisvaliokunta valmistelee palkitsemiseen liittyvät asiat ja 
ehdotukset hallitukselle. Sen vastuulla on myös varmistaa, että johdon 
palkitsemiskäytännöt ovat yhtiön tavoitteiden ja osakkeenomistajien 
etujen mukaisia.

Palkitsemisen pääperiaatteet

Yleiskatsaus Stora Enson palkitsemisperiaatteisiin 
Stora Enso pyrkii tarjoamaan palkitsemisen tason, joka motivoi, 
rohkaisee, houkuttelee ja sitouttaa kyvykkäimpiä työntekijöitä. Yhtiö 
arvioi palkkioiden mukauttamista suhteessa osakkeenomistajien 
näkemyksiin ja parhaisiin markkinakäytäntöihin tehostaakseen 
palkitsemispolitiikkaa. 

Suoritukseen perustuva palkitseminen on palkitsemisperiaatteista 
keskeisin. Toinen tärkeä periaate on henkilöstön 
kokonaispalkitseminen. Stora Enson palkitsemistavat: 
• Vuosittainen peruspalkka 
• Muuttuvat osat, kuten lyhyen aikavälin kannustinohjelmat (raha) ja 

pitkän aikavälin kannustinohjelmat (osakkeet soveltuvin osin) 
• Pitkän aikavälin työsuhde-etuudet (eläke-, sairaus- ja 

terveysetuudet)
• Muut etuudet (auto, asuminen jne. soveltuvin osin). 

Säännöllinen ulkoinen vertailu on olennaista markkinoihin nähden 
kilpailukykyisen palkitsemisen tason varmistamiseksi. Markkinoilla 
viitataan tässä yhteydessä yhtiöihin, joiden kanssa Stora Enso 
kilpailee uusista kyvykkäistä työntekijöistä ja pitääkseen nykyiset 
työntekijänsä yhtiössä vastaavien työtehtävien osalta. Markkinat 
vaihtelevat toiminnan alan ja kyseessä olevien työtehtävien 
tason mukaan. 

Palkkioiden arviointi on vuosittainen prosessi, jonka tavoitteena 
on varmistaa, että Stora Enson työntekijöiden palkkiot ovat yhtiön 
työntekijöitä koskevan palkitsemispolitiikan sekä työlainsäädännön, 
työehtosopimusten ja muiden pakottavien säännösten mukaisia.

Johtoryhmä tarkistaa vuosittain ylimmän johdon suoriutumisen, 
mahdolliset luokitukset sekä seuraajasuunnitelmat varmistaakseen 
globaalien, konserninlaajuisten toimintaperiaatteiden soveltamisen 
paikallisella tasolla.

Hallituksen jäsenten palkitsemisperiaatteet 
Osakkeenomistajat päättävät vuosittain hallituksen palkkioista 
yhtiökokouksessa. Vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous päätti 
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti 
maksaa seuraavat palkkiot hallituksen jäsenille toimikaudelta, joka 
päättyy vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen: 
• hallituksen puheenjohtaja 192 000 euroa 
• hallituksen varapuheenjohtaja 109 000 euroa 
• hallituksen jäsen 74 000 euroa

Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen, jonka mukaan hallituksen 
jäsenet käyttävät 40 % yllä mainituista vuosipalkkioista julkisesta 
kaupankäynnistä ostettaviin Stora Enson R-osakkeisiin. Osakkeet 
hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus 
kaudelta 1.1.2020–31.3.2020 on julkistettu tai ensimmäisenä 
sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan 
on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista 
kuluista ja varainsiirtoverosta. Yhtiöllä ei ole hallituksen jäsenten 

Palkitsemista koskevan päätöksenteon menettelytavat

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Valmistelee ehdotuksen hallituksen ja 

hallituksen valiokuntien palkkioista

Yhtiökokous
Päättää hallituksen ja hallituksen 

valiokuntien palkkioista

Toimitusjohtaja

Johtoryhmän jäsenet

Hallitus

Päättää toimitusjohtajalle
ja johtoryhmän jäsenille

maksettavista palkkioista

Hyväksyy yhtiön palkkiot ja
muut kannustinjärjestelmät

Palkitsemisvaliokunta

Valmistelee 
palkitsemiseen liittyvät 

asiat ja ehdotukset 
hallitukselle sekä  

seuraa yhtiön 
palkkiorakennetta
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palkkioksi saamien osakkeiden hallussa pitämistä koskevaa virallista 
ohjeistusta. Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen 
valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat vuosittaiset palkkiot: 
• Talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 20 600 euroa 
• Talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsen 14 400 euroa 
• Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 10 300 euroa 
• Palkitsemisvaliokunnan jäsen 6 200 euroa 
• Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan puheenjohtaja 

10 300 euroa 
• Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäsen 6 200 euroa

Toimitusjohtajan palkitsemisperiaatteet 
Toimitusjohtaja tuli Stora Enson palvelukseen 1.5.2017 ja aloitti 
toimitusjohtajana 1.12.2019. Toimitusjohtajalla on kuuden kuukauden 
irtisanomisaika. Irtisanomiskorvaus on vuoden palkka, jos irtisanojana 
on yhtiö, mutta sopimukseen ei sisälly yhtiön määräysvallassa 
tapahtuvista muutoksista aiheutuvia maksuja. Toimitusjohtajan 
etuuksiin kuuluu eläkejärjestely. Toimitusjohtajan eläkejärjestely 
koostuu maksupohjaisesta eläkejärjestelystä, jonka osuus on 30 
% eläkepalkasta. Eläkepalkka koostuu perusosasta, lomarahasta 
ja tosiasiallisesti maksetusta lyhyen aikavälin kannustinohjelmasta. 
Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta.

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinohjelmat 
Toimitusjohtaja on oikeutettu hallituksen vuosittain vahvistamaan 
lyhyen aikavälin kannustinohjelmaan, joka on enintään 75 % 
kiinteästä vuosipalkasta. Vuoden 2018 ja 2019 lyhyen aikavälin 
kannustimista 70 % perustui taloudellisiin tavoitteisiin ja 30 % 
henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinohjelmat 
Toimitusjohtaja on osallisena vuosien 2017, 2018 ja 2019 pitkän 
aikavälin kannustinohjelmissa. Ohjelmissa on kolmen vuoden 
tulostavoite ja erät lunastetaan kerralla kolmen vuoden jälkeen. 
2017 ohjelma liittyy vuosien 2017–2019 tuloksiin, 2018 ohjelma 
liittyy vuosien 2018–2020 tuloksiin ja 2019 ohjelma liittyy vuosien 
2019–2021 tuloksiin. Kolme neljäsosaa (75 %) palkkioista vuoden 
2017 kannustinohjelmissa on tulosperusteisia ja ansaitaan hallituksen 
palkitsemisvaliokunnan ehdottamien ja hallituksen hyväksymien 
tuloskriteerien perusteella. Yksi neljäsosa (25 %) on rajoitettuja 
osakkeita ja toimitusjohtaja on niihin oikeutettu, mikäli työsuhde 
jatkuu maksupäivänä. Vuoden 2018 ja 2019 kannustinohjelmien 
palkkio on kokonaan tulosperusteinen. Taloudellisen menestyksen 
mittari osakeohjelmissa on Stora Enso -konsernin kolmen vuoden 
taloudellinen lisäarvo (EVA) ja tulos/osake (EPS).

Johtoryhmän palkitsemisperiaatteet 
Stora Enson johtoryhmän jäsenet saavat kuukausipalkkaa, joka 
sisältää palkan lisäksi luontoisetuja kuten matkapuhelin- ja autoedun. 
Johtoryhmän jäsenet voivat saada vuosittaisia palkkioita yhtiön 
johdolle tarkoitetuissa lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmissa. 

Henkilökohtaisten eläkejärjestelyjensä mukaisesti johtoryhmän 
jäsenten on mahdollista jäädä eläkkeelle 65 vuoden iässä. Eläke 

2017 2018 2019 2020 2021

Osakeperusteinen palkkiojärjestelmä

LTI 2017

STI

LTI 2018

Ansaintajakso

Ansaintajakso

AnsaintajaksoLTI 2019

* Myöntämispäivä 1. maaliskuuta

LTI Long term incentive = Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät STI Short term incentive = Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Vuosittainen lyhyen aikavälin kannustinohjelma

Toimitusjohtajan palkitseminen 2019 (1.1.–30.11.)
Vuosipalkka 887 000 euroa vuonna 2019.
Lyhyen aikavälin 
kannustimet

Toimitusjohtaja on oikeutettu hallituksen vuosittain vahvistamaan lyhyen aikavälin kannustinohjelmaan, joka on 
enintään 75 % kiinteästä vuosipalkasta.

Pitkän aikavälin 
kannustimet

Toimitusjohtaja oli osallisena vuosien 2017, 2018 ja 2019 pitkän aikavälin kannustinohjelmissa. Toimitusjohtajan oli mahdollista 
saada vuosien 2017, 2018 ja 2019 pitkän aikavälin kannustinohjelmien yhteydessä 224 693 osaketta ennen veroja hänen 
johtoryhmän jäsenyytensä päättyessä. Nämä osakkeet menetetään työsuhteen päättyessä, paitsi vuoden 2017 pitkän aikavälin 
kannustinohjelman osakkeet, jotka on ansaittu työsuhteen päättyessä ja jotka luovutetaan maaliskuussa 2020.

Muut etuudet Matkapuhelin- ja vakuutusetu.
Eläke Eläkeikä on 65. Toimitusjohtajan eläkejärjestely koostuu Ruotsissa sovitusta työsopimusehtoisesta eläkejärjestelystä (ITP2) sekä 

maksupohjaisesta järjestelystä.
Työsuhteen päättyminen Toimitusjohtajalla on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Irtisanomiskorvaus on vuoden palkka, jos irtisanojana on yhtiö, mutta 

sopimukseen ei sisälly yhtiön hallinnassa tapahtuvista muutoksista aiheutuvia maksuja.

Toimitusjohtajan palkitseminen 2019 (1.12.–31.12.)
Vuosipalkka 75 000 euroa vuonna 2019.
Lyhyen aikavälin 
kannustimet

Toimitusjohtaja on oikeutettu hallituksen vuosittain vahvistamaan lyhyen aikavälin kannustinohjelmaan, joka on 
enintään 75% kiinteästä vuosipalkasta.

Pitkän aikavälin 
kannustimet

Toimitusjohtaja on osallisena vuosien 2017, 2018 ja 2019 pitkän aikavälin kannustisohjelmissa. Toimitusjohtaja voi saada vuoden 
2019 pitkän aikavälin kannustinohjelman yhteydessä 27 160 osaketta ennen veroja, jotka luovutetaan vuonna 2022.

Muut etuudet Matkapuhelin-, auto- ja vakuutusetu.
Eläke Eläkeikä on 65. Toimitusjohtajan eläkejärjestely koostuu maksupohjaisesta eläkejärjestelystä, jonka osuus on 30 % eläkepalkasta.
Työsuhteen päättyminen Toimitusjohtajalla on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Irtisanomiskorvaus on vuoden palkka, jos irtisanojana on yhtiö, mutta 

sopimukseen ei sisälly yhtiön hallinnassa tapahtuvista muutoksista aiheutuvia maksuja.

Johtoryhmän palkitseminen 2019, poislukien toimitusjohtaja
Vuosipalkka Johtoryhmän jäsenet saavat kuukausipalkan, joka oli vuonna 2019 kaikkien jäsenten osalta yhteensä 3 756 000 euroa.
Lyhyen aikavälin 
kannustimet

Johtoryhmän jäsenillä on lyhyen aikavälin kannustinohjelmia, joiden suuruus on enintään 50 % tai 60 % heidän kiinteästä 
vuosipalkastaan. Kannustinpalkkiot maksetaan seuraavalla tilikaudella.

Pitkän aikavälin 
kannustimet

Pitkän aikavälin kannustinohjelmia on vuosilta 2017, 2018 ja 2019. Johtoryhmän jäsenet voivat saada vuoden 2019 ohjelmassa 
yhteensä enintään 196 273 osaketta ennen veroja, jotka luovutetaan vuonna 2022.

Muut etuudet Matkapuhelin-, auto- ja vakuutusetu.
Eläke Johtoryhmän eläkeikä on 65 vuotta. Eläkkeet ovat johtoryhmän jäsenten kotimaiden paikallisten käytäntöjen mukaisia.
Työsuhteen päättyminen Johtoryhmän jäsenillä on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Irtisanomiskorvaus on vuoden palkka, jos irtisanojana on yhtiö.
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määräytyy kunkin jäsenen kotimaan lainsäädännön mukaan. 
Johtoryhmän jäsenillä on kuuden kuukauden irtisanomisaika. 
Irtisanomiskorvaus on vuoden peruspalkka, jos irtisanojana on yhtiö.

Johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustinohjelmat  
pois lukien toimitusjohtaja 
Johtoryhmän jäsenillä on lyhyen aikavälin kannustinohjelmia, 
joiden suuruus on enintään 50 % tai 60 % kiinteästä vuosipalkasta. 
Kannustinpalkkiot maksetaan seuraavalla tilikaudella. 70 % vuoden 
2018 ja 2019 lyhyen aikavälin kannustinohjelmien tuotosta perustui 
taloudellisiin tavoitteisiin ja 30 % henkilökohtaisiin tavoitteisiin. 

Taloudellisten tavoitteiden mittareita ohjelmassa ovat käyttökate 
(EBITDA) sekä käyttöpääomasuhde. Henkilökohtaiset tavoitteet 
asetetaan Balanced Scorecard -suorituskykymittariston avulla 
kategorioina asiakkaat, ihmiset, vastuullisuus ja projektit.

Johtoryhmän pitkän aikavälin kannustinohjelmat  
pois lukien toimitusjohtaja 
Pitkän aikavälin kannustinohjelmilla on kolmen vuoden tulostavoite, 
joista erät lunastetaan kerralla kolmen vuoden jälkeen. Ansaittavien 
osakkeiden määrä on enintään 100 % suurimmasta mahdollisesta 
osakekannustimien määrästä. Vuoden 2019 kannustinohjelman 
palkkio on tulosperusteinen ja se ansaitaan hallituksen 
palkitsemisvaliokunnan ehdottamien ja hallituksen hyväksymien 
tuloskriteerien perusteella. 

Taloudellisen menestyksen mittari osakeohjelmissa on Stora Enso 
-konsernin kolmen vuoden taloudellinen lisäarvo (EVA) ja tulos/
osake (EPS).

Palkitsemisraportti 2019 

Hallituksen palkkiot vuonna 2019 
Vuonna 2019 Stora Enson hallituksen jäsenten palkkiot maksettiin 
oheisen taulukon mukaan. Vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen 
päätöksen mukaan 40 % hallituksen palkkioista maksettiin 
osakemarkkinoilta hankittuina Stora Enson R-osakkeina. Lisäksi 
hallituksen jäsenet voivat saada vuosittaisen palkkion perustuen 
asemaansa hallituksen valiokuntien puheenjohtajana tai jäsenenä.

Toimitusjohtajan palkitseminen 
Nykyisen toimitusjohtajan kokonaispalkkiot ajalta 1.–31.12.2019 
olivat yhteensä 100 000 euroa. Summaan sisältyy vuosipalkka, 
luontoisedut (kuten auto ja matkapuhelin), lyhyen ja pitkän aikavälin 
palkitsemisohjelmat ja eläkejärjestelyt. Edeltävän toimitusjohtajan 
kokonaispalkkiot ajalta 1.1–30.11.2019 olivat yhteensä 2 569 000 
euroa. Summaan sisältyy vuosipalkka, luontoisedut (kuten puhelin), 
lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisohjelmat ja eläkejärjestelyt. 

Toimitusjohtaja voi saada vuoden 2019 pitkän aikavälin 
kannustinjärjestelmän yhteydessä enimmillään arvoltaan 27 160 
osaketta vastaavan määrän ennen veroja. Myöntämisarvo 331 018 
euroa perustuu myöntämispäivän osakekurssiin ja siihen oletukseen, 
että kolmevuotisen ohjelman enimmäismäärään oikeuttavat 

tavoitteet saavutetaan. Toimitusjohtaja ei vastaanottanut osakkeita 
vuoden aikana.

Johtoryhmän palkkiot pois lukien toimitusjohtaja 
Johtoryhmän palkkiot pois lukien toimitusjohtaja vuonna 2019 olivat 
yhteensä 9 038 000 euroa sisältäen vuosipalkan, luontoisedut (kuten 
matkapuhelin), lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat sekä 
eläkejärjestelyt. Johtoryhmän jäsenten lukumäärä vuoden 2019 
lopussa oli 11 mukaan lukien toimitusjohtaja. 

Johtoryhmän jäsenet, jotka olivat johtoryhmässä vuoden 
lopussa, voivat saada vuoden 2019 tulosperusteisen osakeohjelman 
yhteydessä arvoltaan 196 273 osaketta vastaavan määrän 
ennen veroja olettaen, että kolmivuotisen ohjelman (2019–2021) 
enimmäismäärään oikeuttavat tavoitteet saavutetaan. Siirrettyjen 
osakkeiden toteutunut kokonaismäärä tulee olemaan kuitenkin 
pienempi, sillä verovelvollisuutta vastaava osuus osakkeista 
pidätetään tuloverotusta varten. 

Työsuorituksen käypä arvo, joka on saatu osakeperusteisen 
korvauksen vastineena, kirjataan maksutavan mukaisesti joko 
käteisvaroina tai osakeperusteisesti maksettavana, kuten vuoden 
2019 tilinpäätöksen liitteessä 21 on kuvattu. Osakeperusteisesti 

maksettavan arvon osalta on mahdollista, että toteutuneet 
kassavaikutteiset kulut eivät vastaa kirjanpidollisia kuluja, koska 
osakkeen hintaa ei päivitetä osakkeiden lunastushetkellä.

Johtoryhmän palkkiot -taulukossa olevat luvut koskevat henkilöitä, 
jotka ovat kuuluneet johtoryhmään kannustimien maksupäivänä. 

Vuoden aikana johtoryhmän jäsenille (johtoryhmän jäsenet 
maksupäivänä) aiempien osakeohjelmien perusteella lunastettujen 
osakkeiden määrä oli yhteensä 128 076 osaketta, joiden käteisarvo 
täsmäytyspäivänä 1.3.2019 oli 1 560 947 euroa ennen veroja 
täsmäytyspäivän osakekurssin perusteella.

Hallituksen palkkiot
31.12. päättyvä tilikausi

Euroa 20191 2018
Puheenjohtaja 192 000 175 000
Varapuheenjohtaja 109 000 103 000
Jäsen 74 000 72 000

1 40 % hallituksen palkkioista vuonna 2019 maksettiin Stora Enson R-osakkeina, jotka 
ostettiin osakemarkkinoilta ja jaettiin seuraavasti: puheenjohtaja 6 695 R-osaketta, vara-
puheenjohtaja 3 801 R-osaketta ja jäsenet 2 580 R-osaketta kukin. Yhtiöllä ei ole hallituksen 
jäsenten palkkioksi saamien osakkeiden hallussa pitämistä koskevaa virallista ohjeistusta.

Hallituksen ja valio- ja toimikuntien palkkiot

31.12. päättyvä tilikausi
2019 2018

Tuhatta euroa (ennen veroja)
Rahana 

maksetut
Osakkeina 
maksetut1 Yhteensä4 Yhteensä Jäsenyydet valiokunnissa

Hallituksen jäsenenet 31.12.2019
Jorma Eloranta, puheenjohtaja 140 77 217 200 Palkitseminen, nimitys2,3, talous ja tarkastus 
Hans Stråberg, varapuheenjohtaja 71 44 115 109 Palkitseminen, nimitys2,3

Elisabeth Fleuriot 58 30 88 78 Talous ja tarkastus
Hock Goh 50 30 80 78 Vastuullisuus ja yritysetiikka
Mikko Helander 44 30 74 0
Christiane Kuehne 54 30 84 86 Vastuullisuus ja yritysetiikka
Antti Mäkinen 50 30 80 86 Palkitseminen
Richard Nilsson 65 30 95 93 Talous ja tarkastus
Göran Sandberg 50 30 80 78 Vastuullisuus ja yritysetiikka
Entiset hallituksen jäsenet
Anne Brunila (14.3.2019 saakka) 0 0 0 82
Hallituksen palkkiot yhteensä1 582 331 913 891

1 40 % hallituksen palkkioista, poislukien valiokuntien palkkiot, maksettiin vuonna 2019 markkinoilta ostettuina Stora Enson R-osakkeina, jotka jakautuivat seuraavasti: puheenjohtaja 
6 695 R-osaketta, varapuheenjohtaja 3 801 R-osaketta ja muut jäsenet 2 580 R-osaketta kukin. Konsernilla ei ole hallituksen jäsenten palkkioksi saamien osakkeiden hallussa 
pitämistä koskevaa virallista ohjeistusta.
2 Stora Enson varsinainen yhtiökokous nimitti vuonna 2016 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan toimimaan, kunnes toisin päätetään. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa on 
työjärjestyksen mukaisesti neljä jäsentä: hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä, jotka nimittää vuosittain 31.8. osakasluettelon mukaiset kaksi 
suurinta osakkeenomistajaa (kumpikin yhden). Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta erillistä palkkiota. 
3 Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on FAM AB:n nimittämä Marcus Wallenberg. Harri Sailas on Solidium Oyj:n nimittämä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen. 
Jorma Eloranta ja Hans Stråberg valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana.
4 Yhtiö maksaa tämän lisäksi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti varainsiirtoveron jokaisen jäsenen osakehankinnasta, mikä katsotaan myös verotettavaksi tuloksi.
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Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot 2019
31.12. päättyvä tilikausi

2019 2018

Tuhatta euroa Toimitusjohtaja1 Entinen toimitusjohtaja2,4 Muut3 Johtoryhmä yhteensä Toimitusjohtaja Muut Johtoryhmä yhteensä

Palkitseminen7

Vuosipalkka 75 887 3 756 4 717 905 3 589 4 494

Asumiskulut (toteutuneet) 0 0 0 0 0 22 22

Muut etuudet 2 19 373 394 20 385 405

Irtisanomiskorvaus 0 0 0 0 0 0 0

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät6 0 571 1 467 2 039 611 1 089 1 700

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät6 0 566 1 508 2 073 845 2 431 3 276

77 2 043 7 104 9 224 2 381 7 516 9 897

Eläkekulut

Lakisääteiset eläkejärjestelyt 23 62 1 396 1 481 66 1 296 1 362

Vapaaehtoiset eläkejärjestelyt5 0 464 539 1 003 478 447 925

  23 526 1 934 2 484 544 1 743 2 287

Palkat ja palkkiot yhteensä 100 2 569 9 038 11 708 2 925 9 259 12 184

1 Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu Annica Breskyä koskevista suorituksista 1.12.2019 alkaen.
2 Entisen toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu Karl-Henrik Sundströmiä koskevista suorituksista kuluneelta kaudelta hänen toimitusjohtajakautensa päättymiseen (30.11.2019) saakka.
3 Summat sisältävät Annica Breskyä koskevat suoritukset 30.11.2019 saakka ja Gilles van Nieuwenhuyzeniä koskevat suoritukset 6.12.2019 saakka. Johtoryhmän uutta jäsentä Hannu Kasurista koskevat suoritukset on sisällytetty 4.12.2019 alkaen.
4 Entisen toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustusjärjestelmien vuoden 2019 tavoitteiden täyttymiseen liittyvä maksusuoritus tullaan tekemään maaliskuussa 2020. Entinen toimitusjohtaja ei saanut irtisanomiskorvausta tai muita korvauksia toimitusjohtajakautensa päättyessä.
5 Entinen toimitusjohtaja kuuluu ruotsalaiseen johtajien eläkeohjelmaan, jossa kaikkien osallistujien eläkekertymät ovat rahastoimattomia. Eläkevastuu on laskettu ja vakuutettu Ruotsin lainsäädännön mukaisesti. Entisen toimitusjohtajan kattamaton eläkevastuu on 
suuruudeltaan 3 052 000 euroa. 
6 Maaliskuussa 2019 maksetut lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän suoritukset perustuivat vuoden 2018 tulokseen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän suoritukset vuosien 2016–2018 tuloksiin. Ilmoitetut suoritukset käsittävät johtoryhmän jäsenet, jotka kuuluivat 
johtoryhmään maksuhetkellä.
7 Palkitseminen raportoidaan vain siltä ajalta, jonka henkilöt olivat johtoryhmän jäseniä.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän osakkeet
Stora Enso suosittelee ja odottaa johtoryhmän jäsenten omistavan vuosipalkkaansa vastaavan 
summan arvosta yhtiön osakkeita. Yhtiön palkkioina maksamia osakkeita suositellaan säilytettäväksi 
kunnes tämä arvo on saavutettu. Stora Enson johtoryhmän jäsenet, mukaan lukien toimitusjohtaja, 
omistivat yhtiön osakkeita 31.12.2019 seuraavasti:

Johtoryhmän jäsenet 
tilikauden lopussa R-osakkeet1

Mahdolliset 
tulosperusteiset 

osakekannustimet2
Mahdolliset rajoitetut 

osakekannustimet2

Annica Bresky 0 76 561 8 397

Seppo Parvi 32 202 63 149 6 454

Malin Bendz 19 162 44 776 4 539

Johanna Hagelberg 16 039 48 164 5 091

Kati ter Horst 38 772 81 011 8 043

Hannu Kasurinen 31 486 17 903 5 967

Ulrika Lilja 25 732 42 304 4 471

Per Lyrvall3 59 362 60 516 6 450

Markus Mannström 18 392 52 084 3 601

Noel Morrin 33 756 49 256 5 382

Jari Suominen 37 985 59 337 6 121

Yhteensä4 312 888 595 061 64 516

1 Johtoryhmän jäsenillä ei ollut A-osakkeita. 
2 Johtoryhmälle tässä merkityt osakkeet on esitetty ennen veroja pitkän aikavälin ohjelmille jotka ovat alkaneet vuosina 2017, 2018 
ja 2019 ja jotka käsittävät kolmen vuoden jaksot vuosien 2017–2021 aikana ja jotka luovutetaan 2020, 2021 ja 2022. 
3 Osakkeista 1 257 on lähipiirin (puoliso).
4 Yhtiö suosittelee ja odottaa, että johtoryhmän jäsenet omistavat Stora Enson osakkeita ainakin yhden perusvuosipalkan arvoa 
vastaavan määrän. Siksi on suositeltavaa, että palkkiona saatuja osakkeita ei myydä, ennen kuin tämä taso on saavutettu. 

Myös seuraavat johtajat olivat 
johtoryhmässä vuonna 2019

R-osakkeiden 
määrä  

tehtä västä 
luovuttaessa

Tulos perusteiset 
osake-

kannustimet 
johtoryhmän 

jäsenyyden 
päättyessä2

Rajoitetut 
osake-

kannustimet 
johtoryhmän 

jäsenyyden 
päättyessä2

Toiminut  
johtoryhmän 
jäsenenä asti

Karl-Henrik Sundström¹ 166 011 204 343 20 350 30.11.2019
Gilles van Nieuwenhuyzen 19 610 82 042 8 797 6.12.2019

1 Osakkeista 41 700 on lähipiirin (Alma Patria AB) omistamia.
2 Nämä osakkeet menetetään työsuhteen päättyessä, paitsi vuoden 2017 pitkän aikavälin kannustinohjelman osakkeet, jotka on 
ansaittu työsuhteen päättyessä ja ne luovutetaan maaliskuussa 2020.
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Hallitus

Jorma Eloranta
s. 1951. DI, tekn., tri h.c., vuorineuvos.

Tehtävä
Stora Enson hallituksen puheenjohtaja 
huhtikuusta 2017 lähtien, vara puheen
johtaja huhtikuusta 2016 huhtikuuhun 
2017 saakka. Osakkeenomistajien 
nimitystoimikunnan jäsen huhtikuusta 
2016 lähtien. Palkitsemisvaliokunnan 
puheenjohtaja huhtikuusta 2017 lähtien 
ja jäsen huhtikuusta 2016 lähtien. 
Talous ja tarkastusvaliokunnan jäsen 
huhtikuusta 2017 lähtien.

Hallitusjäsenyydet
Suomen Messusäätiön hallituksen 
puheenjohtaja. Cargotec Oyj:n 
hallituksen jäsen. Meripuolustussäätiön 
hallintoneuvoston varapuheenjohtaja. 
Pienelo Oy:n hallituksen puheenjohtaja 
ja toimitusjohtaja.

Merkittävä työkokemus  
ja muita tietoja
Metso Oyj:n toimitusjohtaja 
2004–2011, Kvaerner MasaYards 
Oy:n toimitusjohtaja 2001–2003 ja 
Patria Industries Oyj:n toimitusjohtaja 
1997–2000. Finvest ja Jaakko Pöyry 
konsernien varatoimitusjohtaja 1996 ja 
Finvest Oy:n toimitusjohtaja 1985–1995.

Palkkiot yhteensä 
2019, euroa1

216 700

Kokoukset 12/12

FAC-kokoukset 8/8 

RemCo-kokoukset 10/10 

SECo-kokoukset
Osakeomistus2 Omistaa 1 150 

Stora Enson 
Aosaketta 
ja 27 076 
Stora Enson 
Rosaketta.

Riippumaton jäsen Kyllä

Hock Goh
s. 1955. Laajempi konetekniikan 
kandidaatin tutkinto.

Tehtävä
Stora Enson hallituksen jäsen 
huhtikuusta 2012 lähtien. Vastuullisuus 
ja yritysetiikka valiokunnan jäsen 
huhtikuusta 2017 lähtien.

Hallitusjäsenyydet
AB SKF:n, Santos Australian ja 
Vesuvius Plc:n hallituksen jäsen.

Merkittävä työkokemus  
ja muita tietoja
Baird Capital Partners Asianin 
Operating Partner 2005–2012. Johtaja, 
Network and Instrastructure Solutions, 
Schlumberger Limited 2002–2005. 
Johtaja, Aasia, Schlumberger Limited 
1998–2002.

Palkkiot yhteensä 
2019, euroa1

80 200

Kokoukset 12/12

FAC-kokoukset
RemCo-kokoukset
SECo-kokoukset 4/4 

Osakeomistus2 Omistaa 28 484 
Stora Enson 
Rosaketta.

Riippumaton jäsen Kyllä

Elisabeth Fleuriot
s. 1956. Kauppat. maist.

Tehtävä
Stora Enson hallituksen jäsen 
huhtikuusta 2013 lähtien. Talous 
ja tarkastusvaliokunnan jäsen 
maaliskuusta 2019 lähtien. 

Hallitusjäsenyydet
G4S:n hallituksen jäsen ja yritysvastuu
komitean puheenjohtaja.

Merkittävä työkokemus  
ja muita tietoja
Thai Union Europe African 
toimitusjohtaja 2013–2017. Kasvavien 
markkinoiden johtaja ja alueellinen 
johtaja, Ranska, Benelux, Venäjä 
ja Turkki, Kellogg Companyssa 
2001–2013. Johtaja, Eurooppa, 
Yoplait’ssa (Sodiaal Groupissa) 
1998–2001. Useita johtotehtäviä 
Danone Groupissa 1979–1997.

Palkkiot yhteensä 
2019, euroa1

88 400

Kokoukset 12/12

FAC-kokoukset 7/73 

RemCo-kokoukset
SECo-kokoukset
Osakeomistus2 Omistaa 23 731 

Stora Enson 
Rosaketta.

Riippumaton jäsen Kyllä

Hans Stråberg
s. 1957. DI.

Tehtävä
Stora Enson hallituksen 
varapuheenjohtaja huhtikuusta 
2017 lähtien ja jäsen huhtikuusta 
2009 lähtien. Osakkeenomistajien 
nimitystoimikunnan jäsen huhtikuusta 
2017 lähtien. Palkitsemisvaliokunnan 
jäsen maaliskuusta 2010 lähtien.

Hallitusjäsenyydet
Atlas Copco AB:n, Roxtec AB:n, CTEK 
Holding AB:n ja AB SKF:n hallituksen 
puheenjohtaja. Investor AB:n, Mellby 
Gård AB:n, Hedson Technologies 
International AB:n ja Anocca AB:n 
hallituksen jäsen.

Merkittävä työkokemus  
ja muita tietoja
Electrolux AB:n toimitusjohtaja 
2002–2010. Useita johtotehtäviä 
Electroluxilla Ruotsissa ja USA:ssa 
1983–2002.

Palkkiot yhteensä 
2019, euroa1

115 200

Kokoukset 12/12

FAC-kokoukset
RemCo-kokoukset 10/10 

SECo-kokoukset
Osakeomistus2 Omistaa 41 291 

Stora Enson 
Rosaketta.

Riippumaton jäsen Kyllä

Mikko Helander
s. 1960. DI.

Tehtävä
Stora Enson hallituksen jäsen 
maaliskuusta 2019 lähtien. 

Hallitusjäsenyydet
Ilmarisen hallituksen puheenjohtaja 
31.12.2019 saakka. Kaupan 
liiton hallituksen puheenjohtaja. 
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n 
hallituksen varapuheenjohtaja. 
Keskuskauppakamarin ja Rajamme 
Vartijain Säätiön hallituksen jäsen. 
Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA:n 
jäsen. Suomen Messut Osuuskunnan 
hallintoneuvoston jäsen.

Merkittävä työkokemus  
ja muita tietoja
Kesko Oyj:n toimitusjohtaja vuodesta 
2015 lähtien. Metsä Board Oyj:n 
toimitusjohtaja 2006–2014 ja 
Metsä Tissue Oyj:n toimitusjohtaja 
2003–2006. Useita johtotehtäviä 
Valmet Oyj:ssä 1984–1990 ja 
toimitusjohtaja 1993–2003. Kasten 
Hövik Oy:n toimitusjohtaja 1990–1993.

Palkkiot yhteensä 
2019, euroa1

74 000

Kokoukset 10/104

FAC-kokoukset
RemCo-kokoukset
SECo-kokoukset
Osakeomistus2 Omistaa 4 298 

Stora Enson 
Rosaketta.

Riippumaton jäsen Kyllä

FAC = Financial and Audit Committee =  
Talous ja tarkastusvaliokunta 
RemCo = Remuneration Committee = 
Palkitsemisvaliokunta 
SECo = Sustainability and Ethics 
Committee = Vastuullisuus ja 
yritysetiikkavaliokunta

 Puheenjohtaja  Jäsen

1 Yksityiskohtainen kuvaus vuoden  
2019 varsinaisen yhtiökokouksen 
päättämistä hallituksen palkkioista  
ja komiteajäsenyyksistä on esitetty 
sivulla 4.
2 Hallituksen jäsenten ja lähipiirin 
osakeomistukset. Hallituksen jäsenten 
lähipiirillä ei ollut Stora Enson osakkeita.
3 Kokoukset talous ja 
tarkastusvaliokunnan jäseneksi 
valitsemisen jälkeen.
4 Kokoukset hallituksen jäseneksi 
valitsemisen jälkeen.

Riippumattomuus arvioidaan Suomen 
listayhtiöiden hallinnointikoodin 
suosituksen 10 mukaisesti. Suositus 
löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta 
cgfinland.fi. Suosituksen mukaan 
merkittäväksi osakkeenomistajaksi 
katsotaan osakkeenomistaja, jolla on 
vähintään 10 % kaikista yhtiön osakkeista 
tai niiden tuottamasta äänimäärästä tai 
osakkeenomistaja, jolla on oikeus tai 
velvollisuus hankkia vastaava määrä jo 
liikkeeseenlasketuista osakkeista.
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Christiane Kuehne
s. 1955. Oik. kand., KTK.

Tehtävä
Stora Enson hallituksen jäsen 
huhtikuusta 2017 lähtien. Vastuullisuus 
ja yritysetiikkavaliokunnan 
puheenjohtaja maaliskuusta 2019 
lähtien. 

Hallitusjäsenyydet
James Finlays Ltd:n, Wetter Foundation 
säätiön ja Pierre du Bois säätiön 
hallituksen jäsen. 

Merkittävä työkokemus  
ja muita tietoja
Strategisia ja operatiivisia tehtäviä 
Nestlékonsernissa 1977–2015. Hänen 
viimeinen operatiivinen tehtävänsä 
Nestlékonsernissa oli vastata 
yhtiön Strategic Business Unit Food 
segmentistä globaalisti.

Palkkiot yhteensä 
2019, euroa1

84 300

Kokoukset 12/12

FAC-kokoukset
RemCo-kokoukset
SECo-kokoukset 2/23 

Osakeomistus2 Omistaa 8 292 
Stora Enson 
Rosaketta.

Riippumaton jäsen Kyllä

Antti Mäkinen
s. 1961. Oik. kand. 

Tehtävä
Stora Enson hallituksen jäsen 
maaliskuusta 2018 lähtien. 
Palkitsemisvaliokunnan jäsen 
maaliskuusta 2019 lähtien.

Hallitusjäsenyydet
Rake Oy:n, Metso Oyj:n ja Sampo 
Oyj:n hallituksen jäsen. Usean 
listatun yhtiön osakkeenomistajien 
nimitystoimikunnan puheenjohtaja 
tai jäsen.

Merkittävä työkokemus  
ja muita tietoja
Solidium Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 
2017. Useissa johtotehtävissä Nordean 
Corporate & Investment Banking 
yksikössä, jossa tehtäväalueina olivat 
muiden muassa Corporate Finance 
(Suomi), Strategic Coverage sekä 
Corporate & Investment Banking 
(Suomi) 2010–2017. eQ Corporationin 
ja sen päätytäryhtiön eQ Pankki Oyj:n 
toimitusjohtaja 2005–2009.

Palkkiot yhteensä 
2019, euroa1

80 200

Kokoukset 12/12

FAC-kokoukset
RemCo-kokoukset 9/94 

SECo-kokoukset
Osakeomistus2 Omistaa 4 717 

Stora Enson 
Rosaketta.

Riippumaton jäsen Kyllä/Ei5

Göran Sandberg
s. 1955. Ph.D.

Tehtävä
Stora Enson hallituksen jäsen 
huhtikuusta 2017 lähtien. Vastuullisuus 
ja yritysetiikka valiokunnan jäsen 
huhtikuusta 2017 lähtien.

Hallitusjäsenyydet
Hallituksen jäsen Marcus Wallenberg 
Foundation for Promoting Scientific 
Research in the Forest Industry 
säätiössä sekä Wallenberg 
Foundations AB yhtiössä.

Merkittävä työkokemus  
ja muita tietoja
Kasvibiologian professori Ruotsin 
maataloustieteen yliopistossa ja 
Uumajan yliopistossa. Toiminnallinen 
hallituksen jäsen Knut ja Alice 
Wallenbergin säätiössä sekä Marianne 
ja Marcus Wallenbergin säätiössä. 
Jäsenenä myös Kungliga Vetenskaps
akademien, Kungl. Skogs och 
Lantbruksakademien sekä Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien 
akatemioissa. Hän on aiemmin toiminut 
myös Uumajan yliopiston rehtorina 
2005–2010, Umeå Plant Science 
Centerin puheenjohtajana 1996–2004 ja 
SciLifeLab Swedenin puheenjohtajana 
2013–2016, minkä lisäksi hän on 
toiminut myös hallituksen jäsenenä 
Human Protein Atlas projektissa sekä 
Wallenberg Wood Science Centerissä.

Palkkiot yhteensä 
2019, euroa1

80 200

Kokoukset 12/12

FAC-kokoukset
RemCo-kokoukset
SECo-kokoukset 4/4 

Osakeomistus2 Omistaa 6 792 
Stora Enson 
Rosaketta.

Riippumaton jäsen Kyllä/Ei7

Richard Nilsson
s. 1970. Kauppat. kand.

Tehtävä
Stora Enson hallituksen jäsen 
huhtikuusta 2014 lähtien. Talous ja 
tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 
huhtikuusta 2016 lähtien ja jäsen 
huhtikuusta 2015 lähtien. 

Hallitusjäsenyydet
Hallituksen jäsen IPCO AB:ssa ja 
sen konserniyhtiöissä. 

Merkittävä työkokemus  
ja muita tietoja
FAM AB:n sijoitusjohtaja vuodesta 
2008. Sellu ja paperimarkkinoiden 
tutkimusanalyytikko SEB Enskildassa 
2000–2008, Alfred Bergillä 1995–2000 
ja Handelsbankenissa 1994–1995.

Palkkiot yhteensä 
2019, euroa1

94 600

Kokoukset 12/12

FAC-kokoukset 8/8 

RemCo-kokoukset
SECo-kokoukset
Osakeomistus2 Omistaa 20 834 

Stora Enson 
Rosaketta.

Riippumaton jäsen Kyllä/Ei6

FAC = Financial and Audit Committee =  
Talous ja tarkastusvaliokunta 
RemCo = Remuneration Committee = 
Palkitsemisvaliokunta 
SECo = Sustainability and Ethics 
Committee = Vastuullisuus ja 
yritysetiikkavaliokunta

 Puheenjohtaja  Jäsen

1 Yksityiskohtainen kuvaus vuoden  
2019 varsinaisen yhtiökokouksen  
päättämistä hallituksen palkkioista  
ja komiteajäsenyyksistä on esitetty  
sivulla 4.
2 Hallituksen jäsenten ja lähipiirin 
osakeomistukset. Hallituksen jäsenten 
lähipiirillä ei ollut Stora Enson osakkeita. 
3 Kokoukset vastuullisuus ja 
yritysetiikkavalikunnan puheenjohtajaksi 
valitsemisen jälkeen.
4 Kokoukset palkitsemisvaliokuntaan 
jäseneksi valitsemisen jälkeen.
5 Antti Mäkinen on riippumaton 
yhtiöstä mutta ei sen merkittävistä 
osakkeenomistajista johtuen asemastaan 
Solidium Oy:n toimitusjohtajana.
6 Richard Nilsson on riippumaton 
yhtiöstä mutta ei sen merkittävistä 
osakkeenomistajista johtuen 
työsuhteestaan FAM AB:ssa.
7 Göran Sandberg on riippumaton 
yhtiöstä mutta ei sen merkittävistä 
osakkeenomistajista johtuen asemastaan 
FAM AB:n omistajatahossa.

Riippumattomuus arvioidaan Suomen 
listayhtiöiden hallinnointikoodin 
suosituksen 10 mukaisesti. Suositus 
löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta 
cgfinland.fi. Suosituksen mukaan 
merkittäväksi osakkeenomistajaksi 
katsotaan osakkeenomistaja, jolla on 
vähintään 10 % kaikista yhtiön osakkeista 
tai niiden tuottamasta äänimäärästä tai 
osakkeenomistaja, jolla on oikeus tai 
velvollisuus hankkia vastaava määrä jo 
liikkeeseenlasketuista osakkeista.

Anne Brunila oli Stora Enson hallituksen 
jäsen huhtikuusta 2013 lähtien ja 
erosi tehtävästään 14.3.2019. Hän oli 
riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 
osakkeenomistajista. 
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Johtoryhmä

Seppo Parvi
s. 1964. KTM.

Tehtävä
Talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, 
Suomen maajohtaja. Stora Enson 
palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 
sekä maajohtaja vuodesta 2014 lähtien.

Hallitusjäsenyydet, merkittävä 
työkokemus ja muita tietoja
Talousjohtaja ja Food and Medical 
-liiketoiminta-alueen johtaja Ahlstrom 
Corporationissa 2009–2014. Metsä 
Boardin (M-real) talousjohtaja 2006–
2009. Sitä ennen useita johtotehtäviä 
Huhtamäellä, jossa hän vastasi muun 
muassa Turkin liiketoiminnasta sekä 
paperinvalmistuksesta Euroopan 
kovien pakkausten liiketoiminta-
alueella. Metsäteollisuus ry:n ja 
Pohjolan Voima Oy:n hallituksen 
varapuheenjohtaja. Ilmarisen ja East 
Office of Finnish Industries Oy:n 
hallituksen jäsen.

Osakeomistus
Omistaa 32 202 Stora Enson 
R-osaketta.

Malin Bendz
s. 1976. Henkilöstöhallinnon ja 
organisaatioiden kehittämisen 
kand., MBA.

Tehtävä
Henkilöstöjohtaja 15.1.2020 saakka. 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 
lähtien. Yhtiön palveluksessa 
vuodesta 2000.

Hallitusjäsenyydet, merkittävä 
työkokemus ja muita tietoja
Useita kansainvälisiä henkilöstö-
hallinnon, liiketoiminnan kehityksen 
ja hankintatoimen tehtäviä. Paper-
divisioonan johtoryhmän jäsen 
2015–2016, Renewable Packaging 
-divisioonan johtoryhmän jäsen 
2012–2014 ja Latinalaisen Amerikan 
liiketoiminta-alueen johtoryhmän 
jäsen 2004–2008.

Osakeomistus
Omistaa 19 162 Stora Enson 
R-osaketta.

Annica Bresky
s. 1975. DI., MBA.

Tehtävä
Toimitusjohtaja. Yhtiön palveluksessa 
ja johtoryhmän jäsen vuodesta 
2017 lähtien. Toimitusjohtaja 
1.12.2019 alkaen.

Hallitusjäsenyydet, merkittävä 
työkokemus ja muita tietoja
Johtaja, Consumer Board -divisioona 
2017–2019. Ruotsalaiseen Holmen-
konserniin kuuluvan Iggesund 
Paperboard AB:n toimitusjohtaja 
2013–2017. Tehtaanjohtaja 
BillerudKorsnäs AB:ssa 2010–2013. 
Sitä ennen hän työskenteli Stora Enson 
Kvarnsvedenin tehtaalla tuotannon 
esimiestehtävissä vuosina 2001–2010. 
AB Fagerhultin hallituksen jäsen.

Osakeomistus
Ei omista Stora Enson osakkeita.

Johanna Hagelberg
s. 1972. DI. (tuotantotalous).

Tehtävä
Hankintatoimen ja logistiikan johtaja. 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014 
lähtien. Yhtiön palveluksessa vuodesta 
2013 Printing and Living -divisioonan 
hankintatoimen johtajana.

Hallitusjäsenyydet, merkittävä 
työkokemus ja muita tietoja
Hankintajohtaja Vattenfall AB:ssa 
2010–2013. Sitä ennen useita 
hankintatoimen johtotehtäviä 
NCC:llä, RSA Scandinaviassa ja 
autoteollisuudessa. Bufab AB:n 
hallituksen jäsen.

Osakeomistus
Omistaa 16 039 Stora Enson 
R-osaketta.

Kati ter Horst
s. 1968. MBA (International Business), 
KTM (Markkinointi).

Tehtävä
Johtaja, Paper-divisioona. 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014 
lähtien. Yhtiön palveluksessa 
vuodesta 1996.

Hallitusjäsenyydet, merkittävä 
työkokemus ja muita tietoja
Stora Enso Printing and Living 
-divisioonan myyntijohtaja vuoteen 
2014 asti. Sitä ennen useita 
johtotehtäviä paperiliiketoiminnassa. 
EURO-GRAPH asbl:n hallituksen 
varapuheenjohtaja. Metsäteollisuus 
ry:n, Outokumpu Oyj:n ja Climate 
Leadership Coalitionin hallituksen 
jäsen.

Osakeomistus
Omistaa 38 772 Stora Enson 
R-osaketta.

Hannu Kasurinen
s. 1963. KTM.

Tehtävä
Johtaja, Consumer Board -divisioona 
(Packaging Materials -divisioona 
1.1.2020 alkaen). Johtoryhmän jäsen 
4.12.2019 lähtien. Yhtiön palveluksessa 
vuodesta 1993.

Hallitusjäsenyydet, merkittävä 
työkokemus ja muita tietoja
Consumer Board -divisioonan 
Liquid Packaging and Carton 
Board -liiketoimintayksikön johtaja 
joulukuuhun 2019 asti. Sitä ennen 
useita johtotehtäviä Stora Ensossa, 
kuten konsernin rahoitusjohtaja, 
strategiajohtaja ja Wood Products 
-divisioonan johtaja. 

Osakeomistus
Omistaa 31 486 Stora Enson 
R-osaketta.
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Ulrika Lilja
s. 1975. KTM.

Tehtävä
Viestintäjohtaja. Johtoryhmän jäsen 
vuodesta 2014 lähtien. Aloitti yhtiön 
palveluksessa Printing and Living 
-divisioonan viestintäjohtajana 
vuonna 2014.

Hallitusjäsenyydet, merkittävä 
työkokemus ja muita tietoja
Ulkoisen viestinnän johtaja SSAB:lla 
Ruotsissa 2010–2013. Sitä ennen 
useita viestinnän johtotehtäviä OMX 
Tukholman pörssissä ja Neonetillä. 
Ruotsin viestintäammattilaisten 
hallituksen jäsen.

Osakeomistus
Omistaa 25 732 Stora Enson 
R-osaketta.

Per Lyrvall
s. 1959. Oik. kand.

Tehtävä
Lakiasiainjohtaja. Ruotsin maajohtaja. 
Vt. henkilöstöjohtaja 16.1.2020 alkaen. 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012 
lähtien. Yhtiön palveluksessa vuodesta 
1994. Lakiasiainjohtaja vuodesta 2008. 
Ruotsin maajohtaja vuodesta 2013.

Hallitusjäsenyydet, merkittävä 
työkokemus ja muita tietoja
Työskennellyt aikaisemmin 
lakiasiaintehtävissä ruotsalaisissa 
tuomioistuimissa, asianajotoimistoissa 
ja Assi Domänilla. Montes del Platan 
ja Bergvik Skog AB:n hallituksen 
jäsen. Skogsindustriernan 
hallituksen varajäsen.

Osakeomistus
Omistaa 58 105 Stora Enson 
R-osaketta suoraan ja 1 257 R-osaketta 
lähipiirin kautta (puoliso).

Markus Mannström
s. 1963. DI Paperiteknologia.

Tehtävä
Johtaja, Biomaterials-divisioona. 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015 
lähtien. Yhtiön palveluksessa 
vuodesta 2001.

Hallitusjäsenyydet, merkittävä 
työkokemus ja muita tietoja
Teknologiajohtaja 2015–2017. 
Renewable Packaging -divisioonan 
johtoryhmän jäsen 2009–2014. 
Teollisuuden Voima Oyj:n, Montes del 
Platan, Veracelin ja Tree to Textile:n 
hallituksen jäsen. Pohjolan Voima Oy:n 
hallituksen varajäsen.

Osakeomistus
Omistaa 18 392 Stora Enson 
R-osaketta.

Noel Morrin
s. 1958. Kemian ja biologian kand.

Tehtävä
Yritysvastuujohtaja. Stora Enson 
palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 
vuodesta 2015 lähtien.

Hallitusjäsenyydet, merkittävä 
työkokemus ja muita tietoja
Skanska AB:n kestävän kehityksen 
johtaja 2005–2015. Ympäristöjohtaja 
RMC plc:ssa 1999–2005. Sitä ennen 
eri johtotehtäviä Ison-Britannian 
kansallisessa ympäristöteknologian 
keskuksessa, brittiläisessä 
kansalaisjärjestössä Business in the 
Community sekä kansainvälisessä 
kemikaaliyrityksessä ICI plc:ssa.

Osakeomistus
Omistaa 33 756 Stora Enson 
R-osaketta.

Jari Suominen
s. 1969. KTM.

Tehtävä
Johtaja, Wood Products -divisioona 
31.12.2019 saakka. Johtaja, 
Forest-divisioona 1.1.2020 alkaen. 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014 
lähtien. Yhtiön palveluksessa 
vuodesta 1995.

Hallitusjäsenyydet, merkittävä 
työkokemus ja muita tietoja
Johtaja, Building and Living 
-liiketoiminta-alue vuoteen 2014 
asti. Useita johtotehtäviä paperi- 
ja puutuoteliiketoiminnoissa. 
Puutuoteteollisuus ry:n hallituksen 
puheenjohtaja. Tornator Oyj:n 
hallituksen jäsen. Keskinäinen 
työeläkevakuutusyhtiö Varman 
hallintoneuvoston jäsen. East 
Office of Finnish Industries Oy:n 
hallituksen varajäsen.

Osakeomistus
Omistaa 37 985 Stora Enson 
R-osaketta.

Karl-Henrik Sundström, 
toimitusjohtaja, oli johtoryhmän jäsen 
30.11.2019 saakka.

Gilles van Nieuwenhuyzen, johtaja, 
Packaging Solutions -divisioona, oli 
johtoryhmän jäsen 6.12.2019 saakka.

David Ekberg, Packaging Solutions 
-divisioonan vt. johtaja 6.12.2019 alkaen. 
Ei johtoryhmän jäsen.

Seppo Toikka, Wood Products 
-divisioonan vt. johtaja 1.1.2020 alkaen. 
Ei johtoryhmän jäsen.
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Stora Enso Oyj
PL 309
00101 Helsinki 
Katuosoite: Kanavaranta 1 
Puh. 02046 131 

Stora Enso AB
P.O. Box 70395
SE-107 24 Tukholma, Ruotsi 
Katuosoite: World Trade Center 
Klarabergsviadukten 70
Puh. +46 1046 46 000

storaenso.com
group.communications@storaenso.com

Konsepti ja suunnittelu: Miltton Oy
Valokuvat: Niklas Sandström, Heidi Strengell ja Fond & Fond
 
Stora Ensoon ja sen liiketoimintoihin kohdistuu riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tietyt tässä esitetyt 
lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen 
liittyvät lausumat ja muut kasvuja tuottavuusolettamat sekä lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla “uskoo”, 
“olettaa”, “odottaa”, “ennustaa” tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä 
kannanottoja. Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja ennusteisiin, 
ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat 
merkittävästi niitä koskevista arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä 
tekijöitä, jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muun muassa olla: (1) toiminnalliset 
tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa toiminnassa ja siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat 
saavutukset tuotekehityksessä, konsernin tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita 
ja palveluita, voimassaolevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset 
liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset konsernin patenttien 
tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; 
(2) teollisuuden yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun kovuus, konsernin 
tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet, raaka- 
aineiden hintavaihtelut, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne sekä mahdollisten 
uusien kilpailevien tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3) yleinen 
taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu konsernin tärkeimmillä markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- 
ja korkotasovaihtelut. Kaikki lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon saatavilla olevan tiedon 
valossa. Stora Enso ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan lausumia, paitsi siltä osin kuin siihen on 
lainmukainen velvollisuus.

http://www.storaenso.com
mailto:group.communications@storaenso.com

