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Matti Lievonen 
Toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja  
Synt. 1958. Insinööri. Aloittanut yhtiön palveluksessa 1.12.2008. Toiminut aikaisemmin UPM-
Kymmene Oyj:n Hieno- ja erikoispaperit -toimialan johtajana. Työskennellyt monissa liiketoiminnan 
johtotehtävissä UPM-Kymmenen eri liiketoimintayksiköissä vuosina 1986-2008 ja sitä ennen ABB:llä. 
UPM-Kymmenen johtajiston jäsen 2002-2008. CEPIFINE:n varapuheenjohtaja ja Ilmarisen 
hallintoneuvoston jäsen. 
 
Jarmo Honkamaa  
Varatoimitusjohtaja ja liiketoiminta-alueen johtaja, Uusiutuvat polttoaineet  
Synt. 1956. Diplomi-insinööri ja oikeustieteen kandidaatti. Tullut yhtiön palvelukseen 1987. 
Vastuualueena tällä hetkellä uusiutuvan dieselin tuotanto, markkinointi ja myynti. Toiminut muun 
muassa Öljynjalostus-toimialan johtajana (2005–2007), Öljynjalostuksen tukkumyynnin ja hankinnan 
johtajana (2000–2004) ja MTBE-liiketoimintayksikön johtajana (1996–2000). Öljy- ja Kaasualan 
Keskusliitto ry:n hallituksen jäsen.  
 
Matti Lehmus 
Liiketoiminta-alueen johtaja, Öljytuotteet 
Synt. 1974. Diplomi-insinööri ja MBA. Tullut yhtiön palvelukseen 1997. Toimii tällä hetkellä Perusöljyt-
liiketoiminnan johtajana (2007-). Toiminut aiemmin liiketoiminnan kehitysjohtajana (2007) ja 
bensiiniviennistä ja tradingistä vastaavana päällikkönä (2004-2007) Öljynjalostus-toimialalla. 
 
Sakari Toivola  
Liiketoiminta-alueen johtaja, Öljyn vähittäismyynti  
Synt. 1953. Diplomi-insinööri. Tullut yhtiön palvelukseen 2007. Vastuualueeseen kuuluvat nyt öljyn 
vähittäismyynti Suomessa ja Itämeren alueella, suoramyynti sekä nestekaasu-liiketoiminta (LPG). 
Toiminut aiemmin oy Esso ab Suomen palveluksessa toimitusjohtajana (2002–2007) sekä 
vähittäismyynnin johtajana (2001–2002). Luottokunnan hallituksen sekä Öljy- ja Kaasualan 
Keskusliiton hallituksen jäsen.  
 
Simo Honkanen 
Turvallisuus- ja ympäristöjohtaja 
Synt. 1958. Kauppatieteen maisteri. Tullut yhtiön palvelukseen 2006. Toimii tällä hetkellä 
markkinoinnista ja sidosryhmäsuhteista vastaavana johtajana Uusiutuvat polttoaineet -toimialalla 
(2008-). Toiminut aikaisemmin uusista liiketoiminnoista vastaavana johtajana Komponentit-toimialalla 
(2006-2007) sekä sitä ennen Shellissä Suomen toimintojen strategiajohtajana, Benelux-maiden ja 
Ranskan huoltamoliiketoiminnan markkinointijohtajana sekä muissa johto- ja päällikkötehtävissä 
Ruotsissa ja Suomessa (1985-2005). 
 
Hannele Jakosuo-Jansson  
Henkilöstöjohtaja 
Synt. 1966. Diplomi-insinööri. Tullut yhtiön palvelukseen 1990. Vastaa tällä hetkellä konsernin 
henkilöstöasioista. Toiminut muun muassa laboratorio- ja tutkimuspäällikkönä yhtiön 
Teknologiakeskuksessa (1998–2004) sekä Öljynjalostuksen henkilöstöjohtajana (2004–2005).  
 
 
 

    

    

  

   
 



    
    
   
   
 

    

    

  

   
 

 

 
Osmo Kammonen  
Viestintäjohtaja 
Synt. 1959. Oikeustieteen kandidaatti. Tullut yhtiön palvelukseen 2004. Vastaa tällä hetkellä 
konsernin ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä sekä yrityskuvasta. Toiminut aiemmin muun muassa 
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtajana ja -päällikkönä, tiedotuspäällikkönä ja taloustiedottajana 
elektroniikkateollisuuden, konepajateollisuuden, rakennusmateriaaliteollisuuden ja metsäteollisuuden 
yrityksissä. Finnfactsin hallituksen jäsen.  
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Teknologia- ja strategiajohtaja 
Synt. 1964. Tekniikan tohtori ja MBA. Tullut yhtiön palvelukseen 2007. Toimii tällä hetkellä Tutkimus 
ja Teknologia -yksikön johtajana. Toiminut aikaisemmin Perstorp-konsernin kehitysjohtajana (2004-
2007) ja tutkimuksesta, teknologiasta ja kehityksestä vastaavana johtajana (2001-2004) sekä sitä 
ennen vuodesta 1989 Nesteellä mm. tutkimuksesta ja kehityksestä vastaavana päällikkönä. 
 
Ilkka Poranen 
Tuotanto- ja logistiikkajohtaja 
Synt. 1960. Diplomi-insinööri. Tullut yhtiön palvelukseen 1985. Toiminut yhtiön turvallisuusjohtajana 
vuodesta 2007. Toiminut aiemmin Perusöljyt-liiketoiminnan johtajana (1997-2007) sekä 
käyttöpäällikkönä Porvoon jalostamolla (1986-1997). 
 
Ilkka Salonen 
Talous- ja rahoitusjohtaja  
Synt. 1965. Kauppatieteen maisteri. Tullut yhtiön palvelukseen 2009. Vastaa tällä hetkellä konsernin 
talous- ja rahoitushallinnosta. Lisäksi vastuualueeseen kuuluvat sijoittajasuhteet, riskienhallinta, 
tietohallinto ja hankintatoimen koordinointi. Toiminut aiemmin muun muassa Pohjola Pankin talous- ja 
rahoitusjohtajana sekä OKO-konsernin talousjohtajana.  
 
Matti Hautakangas 
Lakiasiainjohtaja ja johtoryhmän, hallituksen ja  
hallintoneuvoston sihteeri, ei jäsen 
Synt. 1963. Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari. Tullut yhtiön palvelukseen 2003. Vastaa 
konsernin lakiasioista. Toiminut aiemmin muun muassa lakimiehenä Öljynjalostuksessa (2003–2004) 
ja asianajajana Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy:ssä (1994–2003).  

 


