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1  Tausta
Valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyritysten kiinnostavuus
sijoituskohteena samoin kuin valtion omistajaohjauksen ja
osakasvalvonnan tehokkuus edellyttävät yhtiöiden corporate governance
–järjestelmiltä ajanmukaisuutta. Tämän tavoitteen kannalta kauppa- ja
teollisuusministeriö pitää suositeltavana, että virkamiesjäsenet
valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyritysten hallituksissa kiinnittävät
huomiota corporate governance –kysymyksiin ja myötävaikuttavat
niiden ratkaisemiseen mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla,
ottaen samalla huomioon asianomaisen yhtiön koon ja muut erityiset
olosuhteet.

Seuraavien toimenpidesuositusten tarkoituksena on yhtiöiden corporate
governance –järjestelmien kehittäminen. Suositukset koskevat pääosin
kysymyksiä, joissa ”parhaan vaihtoehdon” osoittaminen ei ole
yksiselitteistä, sillä valintojen tekeminen riippuu yhtiökohtaisista
tekijöistä; tämän vuoksi ohje on luonteeltaan suositus. Ministeriö
korostaa, että keskeistä on corporate governance -kysymysten
tiedostaminen ja niiden asianmukainen käsittely yhtiön hallituksessa,
jolloin niitä koskevat valinnat ovat tietoisia. Samoin on tärkeää
informaation antaminen yhtiön vuosikertomuksessa ja muussa
julkistettavassa aineistossa.

Huomion kohteena ovat erityisesti sellaiset yhtiöt, joissa on myös
muita osakkaita kuin valtio. Näissä yhtiöissä, etenkin
pörssinoteeratuissa, valtiolla on tavanomaisesti huomattava
sijoittajaintressi. Valtaosa toimenpidesuosituksista on kuitenkin
sovellettavissa myös muissa valtionyhtiöissä ja valtion
osakkuusyrityksissä. Seikat, jotka koskevat vain pörssiyhtiöitä,
on erikseen mainittu asianomaisessa yhteydessä.



2  Toimenpidesuositukset

Kauppa- ja teollisuusministeriö kiinnittää virkamiesjäsenten huomiota erityisesti
seuraaviin hyvää hallintatapaa koskeviin seikkoihin.

- hallituksen toimintaan;
- hallituksen riippumattomuuden varmentamiseen; sekä
- osakkaiden osallistumiseen yhtiökokoukseen ja valtio-omistajan

asemaan.

2.1  Hallituksen toiminta

2.1.1  Laissa ja corporate governance –suosituksissa tarkoitettujen tehtävien
hoitaminen

Hallituksen tulee keskustella vuosittain siitä, millä tavoin se huolehtii tehtävi-
ensä täyttämisestä.

2.1.2  Taloudellisen lisäarvon tuottaminen

Hallituksessa tulee keskustella yhtiön toiminnan tuloksellisuuden
mittaamistavoista. Keskeistä on varmistua siitä, että toiminta tuottaa
taloudellista lisäarvoa economic profit -mittarilla tai muulla vastaavalla tavalla
arvioituna.

Yhtiön vuosikertomukseen on syytä sisällyttää esitys hallituksen tehtävien
hoitamisesta. Kertomuksessa olisi ainakin lueteltava, mistä tehtävistä hallitus
vastaa; mahdollisen hallintoneuvoston tehtävät on tulisi mainita erikseen. Jos
yhtiössä noudatetaan jotain corporate governance –suositusta, on siitä myös
syytä mainita kertomuksessa. Samoin tulisi selostaa hallituksen mahdollinen
sisäinen tehtäväjako – ml. jäljempänä kohdassa 2.2.1 tarkoitetut komiteat.
Sijoittajien vakuuttamiseksi siitä, että yhtiön toiminta on taloudellisesti
tehokasta, olisi vuosikertomuksessa annettava tiedot taloudellisen lisäarvon
kerryttämisestä ja sen mittaamistavasta yhtiössä.
Toiminnan kuvauksessa on pyrittävä kattavasti tuomaan esiin ne välineet,
joilla hallitus pyrkii siihen, että yhtiö tuottaa taloudellista lisäarvoa.
Keskeistä on kuvata valvontajärjestelmää, jolla hallitus varmistuu siitä, että
sen asettamat tavoitteet toteutuvat yhtiössä. Tämä sisältää ensinnäkin
tulostavoitteiden seurantajärjestelmän kuvauksen eli selostuksen siitä, miten
ja milloin toteutumista seurataan. Tähän liittyy myös kuvaus sisäisen
tarkastuksen toiminnasta: millaiset resurssit sisäisellä tarkastuksella on
käytettävissään ja miten se tekee työtään yhtiön toiminnan lainmukaisuuden
varmistamiseksi ja työntekijöiden mahdollisten väärinkäytösten
ehkäisemiseksi.
Tarpeen on myös selostaa vuosikertomuksessa, mitkä ovat yritysjohdon
mielestä sellaisia riskitekijöitä, jotka voivat estää sen asettamien tavoitteiden
toteutumisen. Niin ikään tulisi kuvata yhtiössä käytössä olevan
riskinhallintajärjestelmien yleispiirteet.



Selostus palkitsemisjärjestelmästä on tärkeä, sillä sen avulla sijoittaja voi
varmistua siitä, että henkilöstön kannustimet ovat yhdensuuntaiset
yritysjohdon tavoitteiden kanssa. Tämän vuoksi vuosikertomuksissa tulisi
esittää selkeästi, miten onnistuminen tavoitteiden toteuttamisessa ilmenee
palkkauksessa. Niin ikään olisi selostettava yleisempiä henkilöstöstrategisia
suuntaviivoja samoin kuin työolosuhteiden kehittymistä.
Vuosikertomuksessa tai siihen liittyvässä ympäristötilinpäätöksessä on
selvitettävä niitä toimia, mitä on tehty ympäristöarvojen huomioon
ottamiseksi yhtiön liiketoiminnassa.

2.2  Hallituksen riippumattomuuden varmentaminen

2.2.1  Yhtiön ulkopuolisten hallitusjäsenten merkitys päätöksenteon
valmistelussa

Kansainvälisissä suosituksissa korostetaan ”ulkopuolisten” eli yhtiön palkattuun
johtoon kuulumattomien  hallitusjäsenten merkitystä hallituksen päätöksenteon
riippumattomuuden varmentajana.

Pienimmissä yhtiöissä tämä voidaan järjestää käsittelemällä tietyt
kysymykset ilman yhtiön palkattuun johtoon kuuluvien hallitusjäsenten
läsnäoloa. Näitä kysymyksiä ovat ainakin yrityksen johtoryhmään kuuluvien
henkilöiden valinnan valmistelu sekä heidän palkkauksensa ja muiden
kannustimiensa määrittely. Niin ikään tilintarkastajille ja sisäisille
tarkastajille tulisi varata vuosittain tilaisuus keskustella yhtiön tarkastuksesta
ilman yhtiön palkattuun johtoon kuuluvien hallitusjäsenten läsnäoloa.
Mitä suuremmasta yhtiöstä on kyse, sitä merkittävämpi on ulkopuolisten
hallitusjäsenten rooli. Ainakin pörssinoteerattujen yhtiöiden hallituksissa
tulisi siten keskustella ulkopuolisista jäsenistä koostuvien työryhmien
(”komiteoiden”) muodostamisesta. Näitä olisivat mm. tarkastuskomitea sekä
yritysjohdon nimitys- ja palkkiokomitea.
Komiteatyöskentely tai muu asioiden valmistelu ilman palkattuun johtoon
kuuluvien hallitusjäsenten läsnäoloa ei vaikuta hallituksen lakimääräiseen
päätöksentekoon ja vastuuseen. Osakeyhtiölain mukaan kaikki hallituksen
jäsenet vastaavat lähtökohtaisesti hallituksen päätöksistä. Tämän vuoksi
edellä tarkoitettu käsittely voi olla vain hallituksen varsinaista
päätöksentekoa valmistelevaa, mutta ei korvaavaa toimintaa.

2.2.2  Informaatio hallituksen ja muun yritysjohdon etuuksista

Jotta sidosryhmien tiedossa olisi ne kannustimet, joiden avulla hallitus toimii
lisäarvon kasvattamiseksi, on ainakin tilinpäätöksessä esitettävä:

Tieto niistä periaatteista, joita noudatetaan päätettäessä johdon palkoista ja
muista etuuksista. Vuosikertomuksessa on myös mainittava erikseen, missä
määrin hallitukseen kuuluville henkilöille maksetaan palkkioita muun kuin
hallituksen jäsenyyden perusteella; jollei tällaisia palkkioita makseta, on se
myös syytä todeta.



Jotta osakkeenomistajat voisivat vakuuttua siitä, ettei yritysjohdolla ole
markkinaehtoisia edullisempia ehtoja mahdollisissa liiketoimissaan yhtiön
kanssa, vuosikertomuksessa olisi myös mainittava, etteivät yritysjohtoon
kuuluvat henkilöt lähipiireineen ole olennaisissa liikesuhteissa yhtiöön.

2.3  Osakkeenomistajien osallistuminen yhtiökokoukseen ja valtio-omistajan
asema

2.3.1  Osakkaiden osallistumisen turvaaminen

Osakkeenomistajien osallistuminen yhtiökokoukseen on turvattava
mahdollisimman laajasti; tällöin myös muiden osakkaiden kuin valtio-omistajan
kanta tulee otetuksi huomioon omistusta vastaavalla painoarvollaan.

Pörssiyhtiössä tämä tarkoittaa, että ennakkoilmoittautumista ja
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää koskevien määräysten on oltavia niin
joustavia kuin se on mahdollista voimassa olevan yhtiö- ja arvo-
osuuslainsäädännön mukaan.

2.3.2  Valtio-omistajan asema

Valtion omistajaroolin selventämiseksi vuosikertomuksessa tulee tuoda julki
valtion mahdollinen sitoutuminen asianomaisen yhtiön vastuisiin yli
osakepääomapanoksen. Koska tällaista vastuuta Suomessa valtio ei
lähtökohtaisesti ole ottanut kantaakseen, on tämä syytä – erityisesti ulkomaisia
sijoittajia silmällä pitäen – todeta erikseen.


