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Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjär-
jestelmästä on laadittu Arvopaperi-
markkinayhdistys ry:n julkaiseman 
Nasdaq Helsinki Oy:ssä listattuja 
pörssiyhtiöitä koskevan hallin-
nointikoodin mukaisesti. Selvitys 
sisältää kuvauksen yhtiön hallin-
noinnista sekä sisäisen valvonnan 
menettelytavoista ja riskienhallin-
nan järjestelmien pääpiirteistä.

Technopoliksen hallitus on käsitel-
lyt tämän selvityksen ja se on laa-
dittu toimintakertomuksesta erilli-
senä selvityksenä. Technopoliksen 
tilintarkastajana toimiva KPMG Oy 
Ab on tarkastanut, että selvitys on 
annettu ja että sen sisältämä kuvaus 
taloudelliseen raportointiprosessiin 
liittyvien sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan järjestelmien pääpiir-
teistä on yhdenmukainen tilinpää-
töksen kanssa. Selvitys hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä sekä yhtiön ti-
linpäätös ja hallituksen toimintaker-
tomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 
on julkaistu 27.2.2019 ja on myös 
saatavilla yhtiön internet-sivuilla 
https://www.technopolis.fi/.

Technopoliksen 
noudattamat säännökset ja 
hallinnointikoodi
Technopolis Oyj:n hallinto ja pää-
töksenteko perustuu Suomen lain-
säädäntöön ja sen tytäryhtiöiden 

osalta kunkin toimintamaan lain-
säädäntöön, konsernin emoyhtiön 
Technopolis Oyj:n ja sen tytäryhti-
öiden yhtiöjärjestyksiin sekä näitä 
täydentävään, yhtiön laatimaan 
päätöksentekoelinten työjärjestyk-
seen. Technopoliksessa toimintaa 
ohjaavat myös yhtiön eettiset toi-
mintaperiaatteet sekä sisäiset poli-
tiikat ja ohjeet. 

Technopolis Oyj:n osake on listattu 
Nasdaq Helsinki Oy:ssä (Helsingin 
pörssi) ja yhtiö noudattaa julkises-
ti noteerattuja yhtiöitä koskevaa 
EU-sääntelyä, Helsingin pörssin 
ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja 
määräyksiä sekä Arvopaperimark-
kinayhdistys ry:n antamaa hallin-
nointikoodia 2015. Yhtiö on Kildare 
Nordic Acquisitions S.à.r.l. toteut-
taman julkisen ostotarjouksen ja 
7.11.2018 pidetyn ylimääräisen 
yhtiökokouksen jälkeen poikennut 
hallinnointikoodin suosituksesta 8 
(Hallituksen kokoonpano), suosi-
tuksesta 10 (Hallituksen jäsenten 
riippumattomuus), suosituksesta 13 
(Hallituksen toiminnan arviointi) ja 
suosituksesta 16 (Tarkastusvalio-
kunnan jäsenten riippumattomuus). 
Hallinnointikoodi on julkisesti saa-
tavilla Arvopaperimarkkinayhdistys 
ry:n internet-sivuilla https://cgfin-
land.fi/

Julkinen ostotarjous
28.8.2018 Kildare Nordic Acqui-
sitions S.à.r.l. julkisti tekevänsä 
vapaaehtoisen, Technopoliksen 
hallituksen suositteleman julki-
sen käteisostotarjouksen kaikista 
Technopoliksen liikkeeseen laske-
tuista ja ulkona olevista osakkeista, 
jotka eivät ole Technopoliksen tai 
sen tytäryhtiöiden hallussa. Kil-
dare Nordic Acquisitions S.à.r.l. 
toteutti ostotarjouksen 16.10.2018 
ja on käynnistänyt Technopoliksen 
jäljellä olevia osakkeita koskevan 
lunastusmenettelyn lunastaakseen 
kaikki loput jäljellä olevat vähem-
mistöosakkeenomistajien hallussa 
olevat Technopoliksen osakkeet.

Hallintoelimet
Yhtiön hallintorakenteen perustan 
muodostavat osakeyhtiölain mukai-
set toimielimet: yhtiökokous, halli-
tus ja toimitusjohtaja. Hallituksen 
työskentelyä avustaa hallituksen 
tarkastusvaliokunta ja yhtiön ope-
ratiivisen toiminnan johtamisessa 
toimitusjohtajaa avustaa johtoryh-
mä. Yhtiöllä on lisäksi ollut yhtiöko-
kouksen perustamana toimielimenä 
osakkeenomistajien nimitystoimi-
kunta, joka lakkautettiin ylimää-
räisen yhtiökokouksen päätöksellä 
7.11.2018.

Yhtiökokous
Ylintä päätöksentekovaltaa Techno-
poliksessa käyttävät osakkeenomis-
tajat yhtiökokouksessa. Techno-
poliksen varsinainen yhtiökokous 
pidetään vuosittain toukokuun 
loppuun mennessä ja ylimääräisiä 
yhtiökokouksia pidetään hallituk-
sen kutsusta päätöksenteon niin 
vaatiessa tai jos osakkeenomistajat, 
joilla on yhteensä vähintään 10 % yh-
tiön osakkeista, vaativat sitä kirjal-
lisesti tietyn asian käsittelyä varten. 
Yhtiökokouksen koolle kutsumises-
ta päättää yhtiön hallitus. Yhtiöjär-
jestyksen mukaan Technopoliksen 
yhtiökokoukset pidetään Oulussa, 
Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 
käsiteltävät asiat määritellään osa-
keyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjes-
tyksessä. Näihin kuuluvat muun 
muassa tilinpäätöksen vahvistami-
nen, tilikauden voiton käyttämises-
tä ja osingonmaksusta päättäminen, 
päättäminen yhtiön hallituksen jä-
senten ja toimitusjohtajan vastuu-
vapaudesta, hallituksen jäsenten 
ja tilintarkastajien valitseminen 
sekä näiden palkkioista päättämi-
nen. Varsinainen yhtiökokous voi 
hallituksen tai osakkeenomistajan 
ehdotuksesta päättää myös muis-
ta yhtiökokouksen toimivaltaan 
osakeyhtiölain mukaan kuuluvista 
asioista. 

Yhtiökokouksen koollekutsumises-
sa ja järjestämisessä noudatetaan 
osakeyhtiölain säännöksiä ja hallin-
nointikoodin suosituksia. Techno-
polis julkaisee yhtiökokouskutsun 
aikaisintaan kolme kuukautta ja 

viimeistään kolme viikkoa ennen 
kokousta yhtiön internet-sivuilla tai 
sanomalehti Helsingin Sanomissa ja 
Kalevassa. Lisäksi yhtiökokouskut-
su julkaistaan pörssitiedotteena hal-
lituksen päätettyä yhtiökokouksen 
koolle kutsumisesta.

Technopoliksen varsinainen yh-
tiökokous pidettiin 20.3.2018 Es-
poossa. Yhtiökokoukseen osallistui 
henkilökohtaisesti tai valtuutetun 
asiamiehen välityksellä yhteen-
sä 292 osakkeenomistajaa, jotka 
edustivat noin 57,3 prosenttia yh-
tiön äänistä. Kokouksessa oli läsnä 
yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja 
hallituksen muut jäsenet, toimitus-
johtaja ja yhtiön johtoryhmän jäse-
niä sekä yhtiökokouksen valitseman 
tilintarkastusyhteisön nimeämä 
päävastuullinen tilintarkastaja. 
Yhtiökokouksen teke mät päätök-
set on julkistettu pörssitiedotteena 
20.3.2018.

Kildare Nordic Acquisitions S.à.r.l:n 
saatua omistukseensa yli 9/10 
Techno poliksen osakkeista Techno-
poliksen hallitus päätti kutsua kool-
le ylimääräisen yhtiökokouksen, 
joka pidettiin 7.11.2018 Helsin-
gissä. Yhtiökokoukseen osallistui 
henkilökohtaisesti tai valtuutetun 
asiamiehen välityksellä yhteensä 21 
osakkeenomistajaa, jotka edustivat 
noin 92,2 prosenttia yhtiön äänistä. 
Kokouksessa oli läsnä yhtiön halli-
tuksen puheenjohtaja ja hallituksen 
muita jäseniä, toimitusjohtaja sekä 
yhtiön johtoa. Yhtiökokouksen te-
kemät päätökset on julkistettu pörs-
sitiedotteena 7.11.2018.

Selvitys hallinto- ja  
ohjausjärjestelmästä 2018

https://www.technopolis.fi/
https://cgfinland.fi/
https://cgfinland.fi/
https://cgfinland.fi/
https://otp.tools.investis.com/clients/fi/technopolis/omx/omx-story.aspx?cid=2339&newsid=64168&culture=fi-FI
https://otp.tools.investis.com/clients/fi/technopolis/omx/omx-story.aspx?cid=2339&newsid=64168&culture=fi-FI
https://otp.tools.investis.com/clients/fi/technopolis/omx/omx-story.aspx?cid=2339&newsid=65520&culture=fi-FI
https://otp.tools.investis.com/clients/fi/technopolis/omx/omx-story.aspx?cid=2339&newsid=65520&culture=fi-FI
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Yhtiökokousten pöytäkirjat ovat 
nähtävillä yhtiön internet-sivuilla.

Lisätietoja yhtiökokouksista ja 
osakkeenomistajien oikeuksista on 
saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

Osakkeenomistajien 
nimitystoimikunta
Tämä osuus kuvaa osakkeenomista-

jien nimitystoimikunnan toimintaa 
ennen sen lakkauttamista 7.11.2018.

Technopolis Oyj:n osakkeenomista-
jien nimitystoimikunnan tehtävänä 
on ollut valmistella hallituksen jä-
senten valintaan ja palkitsemiseen 
liittyvät ehdotukset yhtiökokouk-
selle. 

Osakkeenomistajien nimitystoimi-
kunta koostui kolmesta osakkeen-
omistajien nimeämästä jäsenestä. 
Lisäksi yhtiön hallituksen puheen-
johtaja osallistui nimitystoimikun-
nan työhön asiantuntijana. Osak-
keenomistajia edustavien jäsenten 
nimeämisoikeus oli vuosittain niillä 
kolmella osakkeenomistajalla, joiden 
osuus yhtiön kaikkien osakkeiden 

tuottamista äänistä on suurin syys-
kuun 1. päivänä. Toimikunta valitsi 
keskuudestaan puheenjohtajan. 

Nimitystoimikunnat 2018 
ja 2017
Nimitystoimikuntaan valittiin 
1.9.2018 omistustilanteen mukaan 
kolmen suurimman osakkeenomis-
tajan edustajina Keskinäinen 
työ eläkevakuutusyhtiö Varman 
toi mitusjohtaja Risto Murto, Mer-
cator Capital Ab:n hallituksen jäsen 
Kaj-Gustaf Bergh ja Oulun kaupun-
ginjohtaja Päivi Laajala. Techno polis 
Oyj:n hallituksen puheenjohtajana 
toiminut Juha Laaksonen osallistui 
nimitystoimikunnan työhön asi-
antuntijana. Nimitystoimikunnan 
puheenjohtajana toimi Risto Murto.

Kildare Nordic Acquisitions S.à.r.l:n 
tekemän julkisen ostotarjouksen 
toteuduttua osakkeenomistajien 
nimitystoimikunnan jäsenet il-
moittivat eroavansa toimikunnan 
jäsenyydestä 17.10.2018. Osak-
keenomistajien nimitystoimikunta 
lakkautettiin ylimääräisen yhtiöko-
kouksen päätöksellä 7.11.2018. 

Vuoden 2018 varsinaiselle yhtiö-
kokoukselle hallituksen jäseniä ja 
palkkioita koskevat ehdotukset teki 
nimitystoimikunta, johon kuului-
vat kolmen suurimman osakkeen-
omistajan edustajina Keskinäinen 
työeläkevakuutusyhtiö Varman 
toimitusjohtaja Risto Murto, Mer-
cator Capital Ab:n hallituksen 
jäsen Kaj-Gustaf Bergh ja Oulun 
kaupunginjohtaja Päivi Laajala. 
Technopolis Oyj:n hallituksen pu-
heenjohtajana toiminut Juha Laak-

Osakkeenomistajat

Yhtiökokous

Hallitus

Toimitusjohtaja

Tarkastusvaliokunta

Tilintarkastaja Osakkeenomistajien  
nimitystoimikunta*)

Palkitsemis- ja  
henkilöstövaliokunta**)

Johtoryhmä

*) Osakkeenomistajien nimitystoimikunta lakkautettiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 7.11.2018.
**) Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta lakkautettiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa 7.11.2018.

Lisätietoja verkossa:

Yleistä:
Osakeyhtiölaki
Nasdaq Helsinki Oy:n säännöt
Suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodi 2015

Technopolis Oyj:
Palkka- ja palkkioselvitys 2018
Hallituksen CV:t
Johtoryhmän CV:t
Yhtiöjärjestys
Yhtiökokoussivusto

https://otp.tools.investis.com/clients/fi/technopolis/omx/omx-story.aspx?cid=2339&newsid=65520&culture=fi-FI
https://www.technopolis.fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624
https://business.nasdaq.com/media/Rules_of_the_Exchange_3_Jan_2018_tcm5044-25490.pdf
https://cgfinland.fi/wp-content/uploads/sites/6/2015/10/hallinnointikoodi2015finweb1.pdf
https://cgfinland.fi/wp-content/uploads/sites/6/2015/10/hallinnointikoodi2015finweb1.pdf
https://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/hallinnointi/palkka-ja-palkkioselvitys/
https://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/hallinnointi/hallitus/hallituksen-jasenet/
https://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/hallinnointi/toimitusjohtaja-ja-johtoryhma/
https://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/hallinnointi/yhtiojarjestys/
https://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/
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sonen osallistui nimitystoimikunnan 
työhön asiantuntijana. Nimitystoi-
mikunnan puheenjohtajana toimi 
Risto Murto.

Nimitystoimikunnan ehdotukset 
vuoden 2018 varsinaiselle yhtiöko-
koukselle on julkaistu pörssitiedot-
teena 31.1.2018 ja ne ovat saatavilla 
yhtiön internet-sivuilla.

Nimitystoimikunta kokoontui 
vuoden 2018 aikana kaksi ker-
taa. Osallistumisprosentti oli 100. 
Techno polis Oyj ei maksanut nimi-
tystoimikunnan jäsenille palkkiota 
heidän osallistumisestaan toimi-
kunnan työhön.

Hallitus
Hallituksen valinta ja kokoonpano
Yhtiökokous valitsee hallituksen 
jäsenet, joiden toimikausi päättyy 
vaalia seuraavan varsinaisen yh-
tiökokouksen päättyessä. Techno-
poliksen yhtiöjärjestyksen mukaan 
yhtiön hallitukseen kuuluu vähin-
tään neljä ja enintään seitsemän 
jäsentä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 
mukaan yhtiökokous valitsee lisäksi 
hallituksen puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan. 

Technopoliksen 20.3.2018 pidet-
ty varsinainen yhtiökokous päätti 
osakkeenomistajien nimitystoimi-
kunnan ehdotuksesta hallituksen 
jäsenten lukumääräksi seitsemän ja 
valitsi hallituksen jäseniksi uudel-
leen Juha Laaksosen, Helena Lilje-
dahlin, Pekka Ojanpään, Christine 
Rankinin ja Reima Rytsölän. Uu-
siksi hallituksen jäseniksi valittiin 
Kaj-Gustaf Bergh ja Hannu Leino-

nen. Yhtiökokous valitsi hallituksen 
puheenjohtajaksi Juha Laaksosen ja 
varapuheenjohtajaksi Reima Rytsö-
län.

Kaikki 20.3.2018 valitut hallituksen jä-
senet olivat riippumattomia yhtiös tä 
ja, Reima Rytsölää ja Kaj-Gustaf Berg-

hiä lukuun ottamatta, sen merkittävis-
tä osakkeenomistajista. Reima Rytsölä 
toimi sijoitustoiminnasta vastaavana 
varatoimitusjohtajana Keskinäinen 
työeläkevakuutusyhtiö Varmassa, jon-
ka omistusosuus Technopolis Oyj:ssä 
oli yli 19 %, ja Kaj-Gustaf Bergh hal-
lituksen jäsenenä Mercator Capital 

Ab:ssa, jonka omistusosuus Techno-
polis Oyj:ssä oli yli 15 %. 

Kildare Nordic Acquisitions S.à.r.l:n 
toteuttaman julkisen ostotarjouk-
sen jälkeen 7.11.2018 pidetty yli-
määräinen yhtiökokous päätti 
hallituksen jäsenten lukumääräksi 

viisi ja valitsi hallituksen jäseniksi 
Henri Guelffin, Louis Palettan, Paul 
Patelin, Davy Toussaintin ja Sebas-
tian Woitasin. Yhtiökokous valitsi 
hallituksen puheenjohtajaksi Paul 
Patelin ja varapuheenjohtajaksi Se-
bastian Woitasin. Kaikki hallituk-
sen jäsenet ovat riippumattomia 

Technopolis Oyj:n hallitus 1.1.–6.11.2018

Hallituksen jäsen Kansalaisuus
Jäsenyys 
alkanut Riippumattomuus Päätoimi

Vuosi-
palkkio 
euroa
2018

Kokous-
palkkio 
euroa 2018***

Technopolis 
Oyj:n 
osakkeita 
31.12.2018

Juha Laaksonen
Ekonomi, s. 1952 Suomi

2016
Puheenjohtaja 
2017

Riippumaton yhtiöstä ja 
merkittävistä 
osakkeenomistajista Hallitusammattilainen 55 000 26 800 -

Reima Rytsölä
VTM, CEFA, AMP,  
s. 1969 Suomi

2015
Varapuheen-
johtaja 2018* Riippumaton yhtiöstä 

Keskinäisen työeläke-
vakuutusyhtiö Varman 
varatoimitusjohtaja 31 500 13 800

- 

Kaj-Gustaf Bergh, 
OTK, diplomiekonomi,
s. 1955* Suomi 2018 Riippumaton yhtiöstä - 26 250 11 400 -
Hannu Leinonen, 
diplomi-insinööri,
s. 1962* Suomi 2018

Riippumaton yhtiöstä ja 
merkittävistä 
osakkeenomistajista - 26 250 12 600 -

Helena Liljedahl, 
KTK, s. 1969 Ruotsi 2017

Riippumaton yhtiöstä ja 
merkittävistä 
osakkeenomistajista

KF Fastigheter AB:n 
toimitusjohtaja 26 250 18 000 -

Pekka Ojanpää
KTM, s. 1966 Suomi 2014

Riippumaton yhtiöstä ja 
merkittävistä 
osakkeenomistajista 

Lassila & Tikanoja Oyj:n 
toimitusjohtaja 26 250 13 800 -

Christine Rankin, 
KTK, auktorisoitu 
tilintarkastaja,
s. 1964 Ruotsi 2017

Riippumaton yhtiöstä ja
merkittävistä 
osakkeenomistajista Cherry AB:n talousjohtaja 31 500 18 000 -

Jorma Haapamäki
DI, s. 1948 ** Suomi

2013
Varapuheen-
johtaja
2014–2018

Riippumaton yhtiöstä ja 
merkittävistä 
osakkeenomistajista Hallitusammattilainen -   2 400 -

* 20.3.2018 alkaen
** 19.3.2018 saakka
*** Luvut sisältävät sekä hallituksen että hallituksen valiokuntien kokousten palkkiot

https://otp.tools.investis.com/clients/fi/technopolis/omx/omx-story.aspx?cid=2339&newsid=64175&culture=fi-FI


5

yhtiöstä, mutta eivät merkittävästä 
osakkeenomistajasta. Näin ollen yh-
tiö on 7.11.2018 alkaen poikennut 
Hallinnointikoodin 10 suosituk-
sesta koskien hallituksen jäsenten 
riippumattomuutta merkittävistä 
osakkeenomistajista.   

Tarkemmat tiedot hallituksen jä-
senistä on merkitty yllä olevaan 
taulukkoon. Nykyisen hallituksen 
jäsenten merkittävä työhistoria on 
esitetty yhtiön internet-sivuilla.

Hallituksen monimuotoisuutta 
koskevat periaatteet
Osakkeenomistajien nimitystoimi-

kunnan valmistellessa hallituksen 
kokoonpanoa ja ehdotuksia vuoden 
2018 varsinaiselle yhtiökokoukselle 
hallituksen monimuotoisuutta har-
kittiin eri näkökulmista siten, että 
hallituksen kokoonpano sekä osaa-
minen ja kokemus kokonaisuutena 
tukee yhtiön strategisten tavoittei-
den saavuttamista ja liiketoiminto-
ja niiden laajuus ja yhtiön kehitys-
vaiheen tarpeet huomioon ottaen. 
20.3.2018 pidetyssä Technopoliksen 
varsinaisessa yhtiökokouksessa va-
littiin seitsemän hallituksen jäsentä, 
joista viisi oli miehiä ja kaksi oli nai-
sia. Hallituksen jäsenillä oli työko-
kemusta erityyppisistä tehtävistä, ja 

heillä oli kokemusta eri toimialoilla 
olevien yhtiöiden johto- ja hallitus-
tehtävistä. Jäsenet tulivat kahdesta 
eri maasta, Suomesta ja Ruotsista. 
Ikänsä puolesta hallituksen jäsenet 
jakautuvat 49–66 vuoden välille. 

Kildare Nordic Acquisitions S.à.r.l:n 
toteuttaman julkisen ostotarjouk-
sen jälkeen 7.11.2018 pidetty yli-
määräinen yhtiökokous valitsi viisi 
hallituksen jäsentä, jotka kaikki 
ovat miehiä. Näin ollen yhtiö on 
7.11.2018 alkaen poikennut Hal-
linnointikoodin 8 suosituksesta 
sekä myös yhtiön vahvistamista 
hallituksen monimuotoisuusperi-

aatteista koskien molempien su-
kupuolten edustusta hallituksessa. 
Hallituksen jäsenillä oli työkoke-
musta erityyppisistä tehtävistä, ja 
heillä oli kokemusta pankki- ja si-
joitusalla olevien yhtiöiden johto- ja 
hallitustehtävistä. Jäsenet tulevat 
kolmesta eri maasta, Yhdysval-
loista, Saksasta ja Belgiasta. Ikänsä 
puolesta hallituksen jäsenet jakau-
tuvat 32–62 vuoden välille.

Hallituksen toiminta
Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta 
ja toiminnan asianmukaisesta jär-
jestämisestä. Laissa mainittujen 
tehtävien lisäksi Technopoliksen 

hallitus on vahvistanut toimintaan-
sa varten työjärjestyksen, jossa tar-
kemmin määritellään hallituksen, 
sen puheenjohtajan, hallituksen 
valiokuntien, toimitusjohtajan sekä 
johtoryhmän keskeiset tehtävät. 
Hallituksen tulee toiminnassaan 
aina edistää yhtiön ja sen kaikkien 
osakkeenomistajien etua.

Laissa mainittujen tehtävien lisäksi 
Technopoliksessa hallituksen tehtä-
viin kuuluu muun muassa 
• vahvistaa yhtiön strategia, stra-

tegiset tavoitteet ja yhtiön toi-
minnassa noudatettavat arvot 
sekä budjetti

• hyväksyä yhtiön liiketoiminnan 
ja konsernin perusrakenne 

• käydä vuosittain läpi yhtiön toi-
mintaan liittyvät keskeiset riskit 
ja niiden hallitsemistoimenpi-
teet

• vahvistaa sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan periaatteet ja 
valvoa yhtiön hallintoprosessien 
riittävyyttä, asianmukaisuutta ja 
tehokkuutta

• päättää kiinteistösijoitusomai-
suuden hankkimisesta, luovut-
tamisesta ja investoinneista sekä 
yhtiön liiketoiminnan laajuuteen 
ja laatuun nähden epätavallisista 
ja laajakantoisista asioista

• nimittää toimitusjohtaja ja joh-
toryhmän jäsenet sekä päättää 
heidän vastuualueistaan ja pal-
kitsemisestaan

• vahvistaa yhtiön palkitsemisessa 
ja kannustinjärjestelmissä nou-
datettavat politiikat ja periaat-
teet ja päättää yhtiön lyhyen ja 
pitkän aikavälin palkitsemisjär-
jestelmistä sekä avainhenkilöi-

Technopolis Oyj:n hallitus 7.11.–31.12.2018

Hallituksen jäsen Kansalaisuus
Jäsenyys 
alkanut Riippumattomuus Päätoimi

Vuosi-
palkkio 
euroa
2018

Kokous-
palkkio 
euroa 
2018

Techopolis Oyj:n 
osakkeita 
31.12.2018

Paul Patel, 
BA, MBA, s. 1969 USA

Puheenjohtaja 
7.11.2018 Riippumaton yhtiöstä

Kildare Partnersin perustajajäsen, 
Curzon Advisers Limitedin 
toimitusjohtaja - - -

Sebastian Woitas, 
maisteri, kiinteistön-
hallinta, tutkinto talous-
tieteistä ja rakennus-
tekniikasta,  
s. 1978 Saksa

Varapuheen-
johtaja 
7.11.2018 Riippumaton yhtiöstä 

Curzon Advisers GmbH:n 
toimitusjohtaja - - -

Henri Guelff, 
tutkinto kirjanpidosta, 
rahoituksesta ja johtami-
sesta, s. 1978 Belgia 7.11.2018 Riippumaton yhtiöstä

Johtaja, Kildare Holdings 
Luxembourg S.à.r.l. - - -

Louis Paletta, 
BBA, s. 1957 USA 7.11.2018 Riippumaton yhtiöstä

Kildare Partnersin perustajajäsen, 
ja operatiivinen johtaja - - -

Davy Toussaint, 
tutkinto kirjanpidosta, 
rahoituksesta ja 
johtamisesta, s. 1986 Belgia 7.11.2018 Riippumaton yhtiöstä

Johtaja, Kildare Holdings 
Luxembourg S.à.r.l. - - -

https://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/hallinnointi/hallitus/hallituksen-jasenet/
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den seuraajasuunnitelmasta
• määritellä yhtiön osinkopolitiik-

ka ja tehdä voitonjakoehdotus 
yhtiökokoukselle.

Hallituksen kokoukset pidetään 
säännöllisesti etukäteen vahviste-
tun aikataulun mukaisesti ja lisäksi 
ylimääräisinä kokouksina tarpeen 
mukaan. Hallituksen puheenjohtaja 
valmistelee hallituksen kokouksis-
sa käsiteltävät ja päätettävät asiat 
yhdessä toimitusjohtajan kanssa. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun yli 
puolet hallituksen jäsenistä on pai-
kalla. Lisäksi hallituksen kokouksiin 
osallistuvat säännöllisesti yhtiön 
toimitusjohtaja, talousjohtaja ja la-
kiasiainjohtaja, joka toimii hallituk-
sen sihteerinä. Muut yhtiön johto-
ryhmän jäsenet sekä tilintarkastaja 
osallistuvat kokouksiin tarvittaessa 
tai hallituksen kutsusta.

1.1.–6.11.2018 hallitus kokoontui 
16 kertaa. Kokousten osallistu-
misprosentti oli 99,1. Hallituksen 
kokousten jäsenkohtaiset osallis-
tumisprosentit hallituksen ja halli-
tuksen valiokuntien kokousten osal-
ta ilmenevät viereisestä taulukosta.

7.11.–31.12.2018 hallitus kokoon-
tui 4 kertaa. Kokousten osallistu-
misprosentti oli 90,0. Hallituksen 
kokousten jäsenkohtaiset osallistu-
misprosentit hallituksen ja hallituk-
sen valiokuntien kokousten osalta 
ilmenevät viereisestä taulukosta.

Vuonna 2018 hallituksen työskente-
lyssä keskeisiä aihealueita olivat yh-
tiön strategian toteuttamiseen liit-
tyvät investoinnit sekä Technopolis 

Oyj:n osakkeista tehdyn julkisen os-
totarjouksen käsittely. Lisäksi halli-
tus päätti osapalkkiojärjestelmään 
2013–2017 liittyvästä maksutto-
masta suunnatusta osakeannista 
sekä ostotarjouksen toteutumisen 
yhteydessä yhtiön osakepohjaisten 
kannustinjärjestelmien lakkaut-
tamisesta. Ostotarjousprosessin 
vuoksi hallitus ei arvioinut omaa 
toimintaansa ja työskentelytapojaan 
vuoden 2018 aikana, ja näin ollen 
yhtiö poikkesi Hallinnointikoodin 
suosituksesta 13. 

Hallituksen valiokunnat
Hallitustyöskentelyn tehostami-
seksi hallitus on perustanut kes-
kuudestaan tarkastusvaliokun-
nan. Hallituksen palkitsemis- ja 
henkilöstövaliokunta päätettiin 
lakkauttaa hallituksen päätöksellä 
7.11.2018.

Hallitus valitsee valiokunnan pu-
heenjohtajan ja jäsenet. Valiokun-
nassa on aina vähintään kolme 
jäsentä. Valiokunnan jäsenillä on 
oltava valiokunnan tehtävien edel-
lyttämä asiantuntemus ja kokemus. 
Valiokunnan sihteerinä toimii yhtiön 
lakiasiainjohtaja. Hallitus on vahvis-
tanut valiokunnalle työjärjestyksen, 
joka sisältää valiokunnan keskeiset 
tehtävät ja toimintaperiaatteet. 

Valiokunnan puheenjohtaja rapor-
toi hallitukselle jokaisesta kokouk-
sesta ja valiokuntien kokousten 
pöytäkirjat toimitetaan tiedoksi 
kaikille hallituksen jäsenille. Va-
liokunnilla ei ole omaa itsenäistä 
päätöksentekovaltaa. 

Hallituksen ja valiokuntien kokoukset 7.11.–31.12.2018
Hallituksen jäsen Osallistuminen: 

hallituksen kokoukset
Jäsenyys: 
tarkastus-

valiokunta *)

kpl  %
Paul Patel, puheenjohtaja 3 75 Jäsen
Sebastian Woitas, varapuheenjohtaja 4 100 Puheenjohtaja
Henri Guelff 4 100 -
Louis Paletta 3 75 Jäsen
Davy Toussaint 4 100 -

*) Tarkastusvaliokunta ei kokoontunut 7.11.–31.12.2018

Hallituksen ja valiokuntien kokoukset 1.1.–6.11.2018
Hallituksen jäsen Osallistuminen: 

Hallituksen 
kokoukset

          

Jäsenyys: 
Tarkastus-
valiokunta

Jäsenyys: 
Palkitsemis- ja 

henkilöstö-
valiokunta

Osallistuminen: 
Tarkastusvalio-

kunnan  
kokoukset

Osallistuminen: 
Palkitsemis- ja

 henkilöstövalio-
kunnan kokoukset

kpl % kpl % kpl %
Juha Laaksonen, 
puheenjohtaja 16 100 - Puheenjohtaja - - 2 100
Reima Rytsölä,
varapuheenjohtaja 16 100 - Jäsen - - 2 100
Kaj-Gustaf Bergh1) 13 100 - Jäsen - - 1 100
Hannu Leinonen2) 13 100 Jäsen - 3 100 - -
Helena Liljedahl 16 100 Jäsen - 4 100 - -
Pekka Ojanpää 16 100 Jäsen - 4 100 - -
Christine Rankin 15 93,8 Puheenjohtaja - 4 100 - -

Päättyneet jäsenyydet
Jorma Haapamäki3) 3 100 - Jäsen - - 1 100
1) Hallituksen ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen 20.3.–6.11.2018, jona aikana hallitus kokoontui 13 kertaa ja valiokunta 

2 kertaa.
2) Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen 20.3.–6.11.2018, jona aikana hallitus kokoontui 13 kertaa ja valiokunta 3 kertaa.
3) Hallituksen ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen 1.1.–20.3.2018, jona aikana hallitus kokoontui 3 kertaa ja valiokunta 

kokoontui 1 kerran.
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Valiokuntien kokoonpano ja osallis-
tuminen hallituksen ja valiokuntien 
kokouksiin vuonna 2018 on esitetty 
sivulla 6.

Tarkastusvaliokunta
Hallituksella on tarkastusvaliokun-
ta, joka tukee hallitusta yhtiön ta-
loudellista raportointia, sisäistä val-
vontaa ja riskienhallintaa koskevien 
asioiden käsittelyssä. Tarkastusva-
liokunnan keskeisinä tehtävinä on 
muun muassa
• seurata ja valvoa yhtiön talou-

dellista raportointia erityisesti 
tilinpäätös- ja osavuosikatsaus-
raportoinnin laadun ja yhtenäi-
syyden osalta ja seurata tilinpää-
töksen ja konsernitilinpäätöksen 
lakisääteistä tilintarkastusta, 

• seurata konsernin taloudellista 
tilannetta, rahoitustilannetta ja 
verotuksellista asemaa

• seurata sisäisen valvonnan ja 
riskienhallintajärjestelmien te-
hokkuutta ja perehtyä sisäistä 
valvontaa ja tarkastusta kos-
keviin raportteihin sekä selvi-
tyksiin yhtiön avainriskeistä ja 
niiden hallitsemistoimenpiteis-
tä, ja seurata IT-turvallisuuteen 
liittyviä prosesseja ja riskejä, 

• antaa yhtiön johdolle suosituksia 
sisäisen tarkastuksen painopis-
tealueista ja käsitellä sisäisen 
tarkastuksen suunnitelmat ja 
raportit sekä seurata niiden vaa-
timia toimenpiteitä,

• arvioida lakien ja säädösten nou-
dattamiseksi tehtyjä prosesseja,

• pitää yhteyttä ulkoiseen tilintar-
kastajaan ja käsitellä tilintarkas-
tajan raportit ja seurata niiden 
vaatimia toimenpiteitä,

• arvioida tilintarkastajan ja tilin-
tarkastusyhteisön riippumatto-
muutta ja erityisesti tilintarkas-
tajan tarjoamien muiden kuin 
tilintarkastuspalvelujen tarjoa-
mista yhtiölle sekä hyväksyä 
niiden hankinta,

• käsitellä yhtiön hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmästään vuosit-
tain antama selvitys ja erityises-
ti siihen sisältyvä kuvaus talou-
delliseen raportointiprosessiin 
liittyvien sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan järjestelmien 
pääpiirteistä,

• käsitellä yhtiön vuosittain julkai-
sema yhteiskuntavastuuraportti 
tai muu vastaava vuosikertomus ja 

• valmistella tilintarkastajan va-
lintaa koskeva suositus yhtiön 
hallitukselle ottaen erityisesti 
huomioon julkisten yhteisöjen 
lakisääteisen tilintarkastuksen 
EU-sääntely (Nro 537/2014) 
sekä muut julkisten yhteisöjen 
tilintarkastusta koskevat lait ja 
säännökset.

Tarkastusvaliokunta voi harkin-
tansa mukaan käyttää sisäisiä 
asiantuntijoita ja ulkopuolisia neu-
vonantajia. Valiokunta kuulee ko-
kouksissaan yhtiön päävastuullista 
tilintarkastajaa tai tämän ollessa 
estyneenä tilintarkastusyhteisön 
muuta edustajaa tarpeen mukaan, 
erityisesti tilinpäätöksen ja osavuo-
sikatsausten käsittelyn yhteydessä.

Hallinnointikoodin mukaan tar-
kastusvaliokunnan jäsenten enem-
mistön on oltava riippumattomia 
yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen 
on oltava riippumaton merkittävistä 

osakkeenomistajista. Kildare Nordic 
Acquisitions S.à.r.l:n toteuttaman 
julkisen ostotarjouksen ja 7.11.2018 
pidetyn ylimääräisen yhtiökokouk-
sen jälkeen tarkastusvaliokunnan 
jäsenet ovat riippumattomia yhtiös-
tä, mutta eivät sen merkittävästä 
osakkeenomistajasta. Näin ollen 
yhtiö on 7.11.2018 alkaen poikennut 
Hallinnointikoodin 16 suosituksesta 
koskien tarkastusvaliokunnan jäsen-
ten riippumattomuutta merkittävistä 
osakkeenomistajista.   

Tarkastusvaliokunta kokoontui ti-
likauden 2018 aikana neljä kertaa. 
Keskimääräinen kokousten osallis-
tumisprosentti oli 100. 

Vuonna 2018 tarkastusvaliokun-
ta käsitteli yhtiön tilinpäätöksen 
ja osavuosikatsaukset, vuotuisen 
selvityksen hallinto- ja ohjausjär-
jestelmästä sekä yhteiskuntavas-
tuuraportin. Tarkastusvaliokunta 
valmisteli myös yhtiön tietosuoja- 
ja tietoturvallisuus- sekä riskienhal-
lintapolitiikan ja seurasi sisäiseen 
tarkastukseen liittyvää raportointia. 

Palkitsemis- ja 
henkilöstövaliokunta
Hallituksella oli 7.11.2018 saakka 
palkitsemis- ja henkilöstövaliokun-
ta, joka tuki hallitusta yhtiön johdon 
palkitsemis- ja nimitysasioiden sekä 
organisaation ja henkilöstön kehittä-
miseen liittyvien asioiden käsittelys-
sä, ja yhtiön palkitsemisjärjestelmien 
valmistelussa ja kehittämisessä. 

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokun-
nan keskeisinä tehtävinä oli muun 
muassa 

• valmistella toimitusjohtajan ja 
yhtiön muun ylimmän johdon 
nimityksiä, palkkausta, palkit-
semista ja muita taloudellisia 
etuuksia koskevia asioita sekä 
arvioida näiden palkitsemisen 
kannalta olennaisia yhtiön ta-
voitteita, 

• kartoittaa toimitusjohtajan ja 
yhtiön muun ylimmän johdon 
seuraajia sekä arvioida yhtiön 
johtoa ja muita avainhenkilöitä 
koskevaa seuraajasuunnittelu-
prosessia,

• valmistella ja kehittää yhtiön 
henkilöstön palkitsemiseen liit-
tyviä periaatteita ja palkitsemis-
järjestelmiä sekä valvoa palkitse-
misjärjestelmien läpinäkyvyyttä, 
tarkoituksenmukaisuutta, kil-
pailukykyä ja toimivuutta, 

• vastata palkka- ja palkkioselvi-
tykseen liittyviin kysymyksiin 
yhtiökokouksessa ja

• käsitellä ja valmistella organisaa-
tion rakenteeseen sekä johdon ja 
henkilöstön kehittämiseen liitty-
viä asioita.

Hallinnointikoodin mukaan valio-
kunnan jäsenten enemmistön on 
oltava riippumattomia yhtiöstä. 
Vuonna 2018 palkitsemis- ja henki-
löstövaliokunnassa toimineet jäse-
net olivat riippumattomia yhtiöstä. 

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta 
kokoontui 1.1.–6.11.2018 aikana kak-
si kertaa. Keskimääräinen kokousten 
osallistumisprosentti oli 100. 

Vuonna 2018 palkitsemis- ja hen-
kilöstövaliokunta osallistui yhtiön 
johdon palkitsemisen sekä lyhyen 

ja pitkän aikavälin kannustinjärjes-
telmien tavoitteiden linjaamiseen ja 
valmisteli osakepalkkiojärjestelmän 
2013–2017 perusteella osakkeina 
annettavien palkkioiden vahvista-
misen.

Toimitusjohtaja
Technopoliksen yhtiöjärjestyksen 
mukaan yhtiöllä on toimitusjohta-
ja, jonka valitsee hallitus. Hallitus 
myös päättää toimitusjohtajan palk-
ka- ja muista eduista sekä asettaa 
vuosittain toimitusjohtajalle toi-
minnalliset ja taloudelliset tavoit-
teet. Toimitusjohtajan toimisuhteen 
ehdot on määritelty kirjallisessa toi-
mitusjohtajasopimuksessa. 

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päi-
vittäisten toimintojen johtamisesta 
ja valvonnasta osakeyhtiölain sekä 
hallitukselta saamiensa valtuuksien 
ja suuntaviivojen mukaisesti. Toimi-
tusjohtajan keskeisiin tehtäviin kuu-
luu lisäksi valvoa hallituksen vahvis-
tamien strategisten suunnitelmien 
noudattamista ja huolehtia hallituk-
sen investointipolitiikan puitteissa 
tekemien päätösten täytäntöönpa-
nosta. Toimitusjohtaja huolehtii 
siitä, että hallituksen jäsenet saavat 
jatkuvasti tarpeellista tietoa yhtiön 
taloudellisen tilanteen, rahoitusase-
man ja kehityksen seuraamiseksi 
sekä merkittävistä yhtiön toimin-
taan liittyvistä tapahtumista, pää-
töksistä ja tulevista hankkeista. Toi-
mitusjohtaja myös vastaa siitä, että 
hallituksen kokouksissa käsiteltävä 
kokousmate riaali on valmisteltu 
asianmukaisesti, ja osallistuu halli-
tuksen kokouksiin esitellen kokouk-
sissa käsiteltävät asiat.
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Technopoliksen johtoryhmä 31.12.2018

Johtoryhmän jäsen Asema ja vastuualue yhtiössä Johtoryhmän jäsen vuodesta
Technopolis Oyj:n 

osakkeita 31.12.2018

Keith Silverang
BA, MBA, s. 1961

Toimitusjohtaja;
johtoryhmän puheenjohtaja

2004 
toimitusjohtaja 2008 alkaen -

Juha Juntunen
Ins., s. 1973

Operatiivinen johtaja; 
johtaja, myynti ja markkinointi 2013 -

Kari Kokkonen
DI, s. 1963 Kiinteistöjohtaja 2010 - 
Sami Laine
KTM, s. 1971 Talousjohtaja 2017

 
-

Outi Raekivi
OTK, EMBA, s. 1968 Lakiasiainjohtaja 2013 - 

Technopolis Oyj:n toimitusjohtaja-
na on toiminut vuodesta 2008 alkaen 
Keith Silverang, BA, MBA, s. 1961.

Tarkemmat tiedot johtoryhmän 
jäsenistä on merkitty yllä olevaan 
taulukkoon. Johtoryhmän jäsenten 
merkittävä työhistoria ja mahdol-
liset luottamustoimet on esitetty 
yhtiön internet-sivuilla.

Johtoryhmä
Yhtiössä on toimitusjohtajaa ope-
ratiivisesti avustava johtoryhmä, 
jonka jäsenet hallitus nimittää toi-
mitusjohtajan esityksestä. Johtoryh-
mä valmistelee lisäksi tarvittavat 
päätösesitykset hallitukselle yhtiön 
strategiasta, kehittämisestä ja in-
vestoinneista sekä toimeenpanee 
tehdyt päätökset. Johtoryhmä laa-
tii hallitukselle esitettäväksi yhtiön 
budjetin sekä valvoo yhtiön ja sen 
liiketoimintayksiköiden budjetin to-
teutumista ja kannattavuutta sekä 
muita liiketoiminnan kannalta ajan-

kohtaisia asioita. Johtoryhmässä kä-
sitellään myös mm. yhtiön henki-
löstöpolitiikkaan ja tiedottamiseen 
liittyviä kysymyksiä pyrkimyksenä 
edistää tiedonkulkua ja yhteistyötä 
organisaation eri osien välillä.

Johtoryhmä kokoontui vuoden 
2018 aikana 13 kertaa. Johtoryh-
mätyöskentelyn painopistealueita 
olivat säännöllinen tulosseuranta ja 
budjetointi sekä käynnissä olevien 
sisäisten kehityshankkeiden seuran-
ta ja organisaatioasiat.

Valvonta ja riskienhallinta
Kuvaus taloudelliseen raportointi-
prosessiin liittyvän sisäisen valvon-
nan järjestelmien pääpiirteistä sekä 
sisäisen tarkastuksen järjestämises-
tä ja keskeisistä periaatteista.

Sisäisen valvonnan periaatteet
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan 
kaikkea ennaltaehkäisevää toimin-
taa sekä päivittäistä ja jälkikäteistä 

valvontaa, jonka tarkoituksena on 
varmistaa liiketoiminnan tavoittei-
den saavuttaminen. Techno poliksen 
arvot ja eettiset toimintaperiaatteet 
sekä yhtiön strategia ja taloudelli-
set ja operatiiviset tavoitteet luo-
vat perustan sisäiselle valvonnalle. 
Techno poliksessa tue taan yritys-
kulttuuria, joka hyväksyy sisäisen 
valvonnan normaalina ja tarpeellise-
na osana päivittäistä yritystoimintaa, 
ja näin sisäistä valvontaa toteuttavat 
myös yhtiön muu johto ja henkilöstö 
kukin oman vastuualueensa puitteis-
sa. Konsernin jokaisen yksikön tai 
yhtiön johto on vastuussa siitä, että 
käytössä on toimivat ja tehokkaat 
valvontamenettelyt.

Sisäisen valvonnan tavoitteena  
Technopolis-konsernissa on var-
mistaa 
• toiminnan jatkuvuus 
• toiminnan tuloksellisuus ja 

tehok kuus 
• taloudellisen ja toiminnallisen 

raportoinnin luotettavuus 
• lakien, säännösten ja sopimusten 

sekä Technopoliksen arvojen ja 
sisäisten ohjeiden sekä eettisten 
toimintaperiaatteiden noudatta-
minen 

• varallisuuden ja tiedon turvaa-
minen. 

Sisäinen valvonta on osa konsernin 
jatkuvaa johtamista ja hallinnointia. 
Vastuu sisäisen valvonnan järjestä-
misestä kuuluu hallitukselle ja toi-
mitusjohtajalle. Sisäisen valvonnan 
käytännön toteuttamiseen halli-
tuksen ja toimitusjohtajan ohjauk-
sen alaisena osallistuvat erityisesti 
konsernin johtoryhmän jäsenet 
sekä yhtiön keskeisistä toiminnoista 
tai prosesseista vastaavat henkilöt 
eri liiketoiminta-alueilta ja alueelli-
sesti eri maantieteellisistä yksiköis-
tä sekä konsernin tukitoiminnoista. 
Sisäisen valvonnan piiriin kuuluvat 
kaikki konsernin yhtiöt ja toimin-
not ja sisäistä valvontaa toteutetaan 
muun muassa riskianalyysien, kon-
serni- ja liiketoimintajohdon kanssa 
käytävien riskienhallinta- ja valvon-
takeskustelujen sekä ennen kaikkea 
vakioitujen prosessien kautta. 

Konserniin on perustettu sisäinen 
Compliance-toiminto, jonka teh-
tävänä on valvoa yhtiön toiminnan 
vaatimustenmukaisuutta yhtiötä 
velvoittavien ulkoisten määräys-
ten sekä sisäisten politiikkojen ja 
ohjeiden noudattamisen suhteen. 
Compliance-toiminto tukee yhti-
ön sisäistä valvontaa tunnistamalla 
yhteistyössä konsernin riskien-
hallintatoiminnon kanssa sisäisen 
valvonnan painopiste alueita, huo-

lehtimalla tarvittavien sisäisten 
ohjeistusten ajantasaisuudesta sekä 
ulkoisten määräysten ja sisäisten 
toimintatapojen osalta tiedotta-
misesta ja kouluttamisesta. Lisäksi 
Compliance-toiminto koordinoi 
ulkoisen palveluntarjoajan toimes-
ta toteutettua sisäistä tarkastusta 
vuosittain sovitun tarkastussuun-
nitelman mukaisesti sekä valvoo 
päätettyjen seurantatoimenpiteiden 
toteuttamista. Myös ulkoisen tilin-
tarkastajan vuoden aikana suorit-
tamaan lakisääteiseen tilintarkas-
tukseen kuuluu sisäisen valvonnan 
toimenpiteiden arviointi. 

Technopoliksen liiketoiminnan 
ydinprosesseissa sekä tuki- ja 
johtamisprosesseissa noudate-
taan kaikkialla yhtenäisiä, johdon 
vahvistamia toimintaperiaatteita. 
Liiketoiminnan ydinprosesseihin 
kuuluvat esimerkiksi liiketilojen 
vuokraus, kiinteistöjen ylläpito ja 
palvelujen tuottaminen asiakkaille, 
johtamisprosesseihin strategia- ja 
raportointiprosessit ja tukiproses-
seihin laskujen hyväksyminen sekä 
henkilöstön tavoiteasetantaan ja 
palkitsemiseen liittyvät prosessit. 
Liiketoiminnan ydin- ja tukiproses-
sien läpikäynnin yhteydessä tunnis-
tetaan ja kerätään toiminnan kehit-
tämiskohteita ja niistä raportoidaan 
toimitusjohtajalle. Jokaisella yhtiön 
työntekijällä on pääsy intranet-si-
vuille, jossa kaikki liiketoiminnan 
keskeiset prosessit on kuvattu.

Päivittäistä valvontaa ovat työoh-
jeet, järjestelmä- ja manuaaliset 
kontrollit kuten myös vastuiden ja 
valtuuksien määritys ja eriyttämi-

https://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/hallinnointi/toimitusjohtaja-ja-johtoryhma/
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nen, toimenkuvat, hyväksymisval-
tuudet ja varamiesmenettelyt sekä 
taloudellinen ja muu raportoin-
ti. Technopoliksen työntekijöillä 
on kirjallinen toimenkuva, jossa 
vastuu- ja raportointisuhteet on 
määritelty ja jota tarkastellaan ja 
päivitetään säännöllisesti. Työteh-
tävät on eriytetty asianmukaisesti, 
eikä yhtiön työntekijä saa käsitellä 
Technopoliksen edustajana omaa 
tai lähipiiriään koskevia liiketoimia 
tai osallistua tällaista liiketoimea tai 
muutakaan eturistiriitatilannetta 
koskevaan päätöksentekoon.

Taloudellisen raportointi-
prosessin ohjaus ja valvonta
Technopoliksen laatimat konser-
nitilinpäätös ja osavuosikatsaukset 
perustuvat kansainvälisiin rapor-
tointistandardeihin (IFRS) sekä 
kansalliseen lainsäädäntöön, Finans-
sivalvonnan standardeihin ja Helsin-
gin pörssin määräyksiin ja ohjeisiin.

Yhtiö raportoi toimintaansa myös 
EPRA:n (European Public Real 
Estate Association) suositusten 
mukaisesti. EPRA on eurooppalai-
nen organisaatio, jonka toiminnan 
tarkoituksena on edistää pörssino-
teerattujen kiinteistöyhtiöiden ra-
portoinnin vertailukelpoisuutta ja 
avoimuutta. Technopolis on ollut 
EPRA:n virallinen jäsen kesäkuusta 
2017 alkaen. 

Sekä ulkoisen laskennan vaatimusten 
mukaisesta taloudellisesta rapor-
toinnista että liiketoiminnan sisäisen 
taloudellisen raportoinnin tuottami-
sesta vastaa konsernin taloushallinto 
talousjohtajan alaisuudessa. Talou-

dellisten analyysien ja ennusteiden 
tuottamisesta vastaa liiketoimintayk-
sikköjen johto yhdessä talousjohtajan 
alaisuudessa toimivan controller-or-
ganisaation kanssa. Liiketoiminnan 
suunnittelu perustuu hallituksen 
ja johdon yhdessä laatimaan ja hal-
lituksen hyväksymään pidemmän 
aikavälin strategiaan, vuotuisiin toi-
mintasuunnitelmiin ja kuukausittain 
päivitettäviin toteumalukuihin ja 
vuosiennusteisiin. Vuosibudjetoin-
nissa liiketoimintayksiköille ja liike-
toiminnan eri osa-alueille asetetaan 
strategian mukaiset määrälliset ja 
laadulliset tavoitteet. Sekä kon-
sernitason että maantieteellisten 
toimintasegmenttien ja niiden alu-
eellisten liiketoimintayksiköiden 
taloudellista kehitystä ja ennustetta 
seurataan kuukausittain yhtenäi-
sellä raportoinnilla. Controller- 
organisaatio analysoi toteutunutta ke-
hitystä verrattuna ennusteisiin ja ra-
portoi poikkeamista yhtiön johdolle. 

Taloudelliset sisäiset raportit käsi-
tellään konsernin johtoryhmässä ja 
hallituksessa lähtökohtaisesti kuu-
kausittain. Toimitusjohtaja ja ta-
lousjohtaja raportoivat hallitukselle 
kaikki merkittävät poikkeamat hal-
lituksen asettamista tavoitteista tai 
viimeisimmistä laadituista yhtiön 
taloudellisista ennusteista. Rapor-
toinnin johdonmukaisuutta ja luo-
tettavuutta arvioidaan myös osana 
sisäistä valvontaa erilaisilla järjes-
telmäkontrolleilla ja täsmäytyksillä. 
Hallitus ja tarkastusvaliokunta kuu-
levat säännöllisesti talousraporttien 
käsittelyn yhteydessä tilintarkastajia 
ja kiinteistöjen arvostuksen osalta 
ulkopuolisia asiantuntijoita sekä 

tarkastelevat mahdollisia sisäisen 
valvonnan havaintoja.

Taloudellista erityisosaamista vaa-
tivien asioiden kontrollointi, ku-
ten sijoituskiinteistöjen ja kes-
keneräisten rakennushankkeiden 
käypien arvojen määrittäminen ja 
ulkomaisten investointien tarkas-
telu, tehdään tiiviissä yhteistyössä 
ulkoisten asiantuntijoiden kanssa. 
Technopoliksessa sijoituskiinteistö-
jen käypä arvo määritetään neljän-
nesvuosittain osana tilinpäätös- ja 
osavuosikatsausraportointia.

Konsernin käyttämä sijoituskiin-
teistöjen käyvän arvon malli pe-
rustuu kiinteistökohtaisesti mää-
ritettävään kassavirta-analyysiin. 
Vähintään kerran vuodessa Techno-
polis tarkastuttaa kiinteistöjen ar-
vonmäärityksessä käytetyn aineis-
ton ulkopuolisella riippumattomalla 
asiantuntijalla varmistaakseen, että 
käytetyt parametrit ja arvot perus-
tuvat markkinahavaintoihin. Mallin 
sekä siinä käytettävät parametrit 
on auditoinut ulkopuolinen aukto-
risoitu kiinteistöarvioitsija (AKA). 
Lisäksi konserni hankkii harkin-
tansa mukaan omien laskelmien 
tueksi ulkopuoliselta arvioitsijalta 
arviokirjoja merkittävimmistä koh-
teistaan. Tarkempi kuvaus käyvän 
arvon laskentamallista on esitetty 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa.

Konsernin riskienhallinta
Technopoliksen riskienhallinnan 
päätavoitteet ovat:
• varmistaa yhtiön liiketoiminnan 

tavoitteiden saavuttaminen,
• tunnistaa, arvioida, mitata ja 

pienentää merkittäviä riskejä ja 
epävarmuustekijöitä sekä

• seurata merkittäviä riskejä ja 
epävarmuustekijöitä osana lii-
ketoimintojen päivittäistä joh-
tamista.

Technopoliksen riskienhallinnan 
muita tavoitteita ovat:
• varmistaa liiketoimintojen jatku-

vuus
• optimoida yhtiön riskiprofiili 

osakkeenomistajien ja muiden 
sidosryhmien näkökulmasta

• estää vältettävissä olevat tappiot 
• varmistaa, että työntekijät ovat 

tietoisia mahdollisista riskeistä 
ja että he pystyvät tunnistamaan 
ja käsittelemään riskejä ennakoi-
vasti.

Technopoliksen hallitus hyväksyi 
uuden konsernitason riskienhal-
lintapolitiikan elokuussa 2018.

Riskienhallintaprosessi 
Technopoliksen riskienhallinta-
politiikan mukaan riskien tunnis-
taminen tapahtuu organisaatiossa 
alhaalta ylöspäin. Johdon vuotuinen 
riskiarviointi käsittää sekä keskipit-
kän kolmen vuoden tarkasteluajan-
jakson että lyhyen, 12 kuukauden 
ajanjakson. Technopoliksen riskien-
hallinnan prosesseja ja käytäntöjä 
on kuvattu yksityiskohtaisesti useis-
sa yhtiön politiikoissa ja ohjeissa.

Technopoliksen konsernitason ris-
kienhallinnan keskeiset tekijät on 
kuvattu yllä olevassa kaaviossa. 

Riskienhallintaprosessi 

3. Riskien seuranta 
ja raportointi

2. Riskien käsittely ja 
niiden vaikutusta 

vähentävät toimenpiteet

1. Riskien tunnistaminen 
ja arviointi
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Konsernitason riskien tunnistami-
sen ja arvioinnin tarkoituksena on 
tunnistaa, arvioida ja priorisoida 
Technopolis-konsernin tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta merkittäviä 
riskejä. Konsernitason riskejä tun-
nistetaan ja arvioidaan vuotuisissa 
riskiarvioinneissa osana liiketoi-
mintayksiköiden vuosisuunnittelua 
ja budjetointia.

Riskiarviointi tehdään joka vuoden 
viimeisellä neljänneksellä. Sen tar-
koituksena on arvioida aiemmin 
tunnistetut riskit ja tunnistaa mah-
dollisia uusia riskejä. 

Jokainen liiketoimintayksikkö laatii 
liiketoimintasuunnitelman tulevalle 
vuodelle. Riskejä tunnistetaan ja nii-
den todennäköisyyksiä ja vaikutuk-
sia arvioidaan osana suunnitelman 
laatimista. Nämä riskit liittyvät pää-
asiassa operatiivisiin riskeihin, mutta 
voivat sisältää myös muita merkityk-
sellisiä riskiluokkia, kuten ulkoisia 
yhtiön toimintaympäristöön liittyviä 
riskejä tai vastuullisuusriskejä.  

Riskien käsittelyn vaihtoehtoja 
määritettäessä otetaan huomioon 
toimenpiteiden hyödyt ja haitat. 
Riskien käsittelystä päättää kon-
sernin johtoryhmä vuotuisen ris-
kiarvioinnin yhteydessä, ellei jokin 
ennustamaton tapahtuma vaadi 
välittömiä toimenpiteitä. 

Technopoliksen riskien seurannan 
ja raportoinnin tavoitteina on pa-
rantaa riskienhallintaa ja tuottaa 
tietoa päätöksentekoa varten sekä 
tiedottaa riskienhallinnasta ja sen 
tuloksista koko organisaatiossa. 

Lisäksi riskeistä voidaan raportoida 
sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille.

Hallituksella on viimekädessä vas-
tuu konserninlaajuisesta riskienhal-
linnasta. Hallitus seuraa ja arvioi 
säännöllisesti yhtiön liiketoimin-
taan ja liiketoimintaympäristöön 
liittyviä riskejä ja raportoi niistä 
lakien ja muiden yhtiötä koskevien 
säännösten mukaisesti. Lisäksi hal-
litus arvioi suhtautumisen keskei-
siin riskeihin ja tarpeen tehdä muu-
toksia riskienhallinnan tavoitteisiin 
tai politiikkaan.

Tärkeimmät riskitekijät
Technopolis jakaa riskit viiteen 
pääryhmään ja useisiin alaluokkiin. 
Alaluokkia voidaan tarvittaessa päi-
vittää vuosittaisen riskienarvioin-
nin yhteydessä.  

Ulkoiset riskit
Ulkoiset riskit aiheutuvat ulkoisista 
tekijöistä, kuten markkinaolosuh-
teiden muutoksista.

Strategiset riskit
Strategiset riskit vaikuttavat liike-
toimintastrategioihin, strategisten 
tavoitteiden saavuttamiseen ja stra-
tegian toteutukseen tai sisältyvät 
niihin. Strategiset riskit voivat 
liittyä esimerkiksi investointeihin, 
yritysjärjestelyihin ja strategisten 
tavoitteiden saavuttamiseen. 

Operatiiviset riskit
Operatiiviset riskit liittyvät päi-
vittäiseen liiketoimintaan, me-
nettelytapoihin, järjestelmiin tai 
politiikkoihin. Ne voivat aiheutua 
esimerkiksi keskeisistä toiminta-

prosesseista, henkilöstöstä, tieto-
tekniikasta tai hankinnoista. 

Rahoitusriskit
Rahoitusriskit liittyvät riittävän ra-
hoituksen turvaamiseen sekä sen 
negatiivisen vaikutuksen vähen-
tämiseen, joka korko- ja valuut-
takurssivaihteluilla on konsernin 
tulokseen, taloudelliseen asemaan 
ja rahavirtaan.  

Vastuullisuusriskit
Vastuullisuusriskit liittyvät kon-
sernin liiketoiminnan ympäristö-, 
yhteiskunta- ja osittain myös ta-
lousasioihin ja toimintoihin. Ne 
voivat aiheutua esimerkiksi ener-
giankäyttöön sekä -tehokkuuteen, 
hallintoon ja hyvinvointiin liittyvis-
tä riskeistä.

Lisätietoja Technopoliksen toimin-
taan liittyvistä riskeistä ja epävar-
muustekijöistä on hallituksen vuo-
den 2018 toimintakertomuksessa, 
joka sisältyy tilinpäätökseen.

Muut tiedot
Sisäinen tarkastus
Sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan riittävyyden ja tehokkuu-
den arvioinnissa ja seurannassa 
yhtiötä tukevat sisäisen tarkastuk-
sen tarkastukset konserniyhtiöissä 
ja tukitoiminnoissa vuosittaisen 
tarkastussuunnitelman mukaisesti. 

Sisäisen tarkastuksen painopiste-
alueita olivat vuonna 2018 yhtiön 
keskeisten prosessien toimivuuden 
ja noudattamisen varmistaminen 
valituissa liiketoiminnan ja matrii-
sitoimintojen yksiköissä. Sisäisen 

tarkastuksen havainnoista ja seu-
rantatoimenpiteistä raportoidaan 
tarkastusvaliokunnalle ja hallituk-
selle. Vuonna 2018 yhtiö osti sisäi-
sen tarkastuksen palvelut Ernst & 
Young Oy:ltä.

Sisäpiirihallinto
Technopolis on noudattanut 
3.7.2016 alkaen EU-asetusta mark-
kinoiden väärinkäytöstä (596/2014), 
sitä täydentävää muuta EU-säänte-
lyä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisä-
piiriohjetta vähimmäissäännöstönä 
sisäpiiriasioissa. Tämän lisäksi yhtiö 
on laatinut sisäpiiriläisten velvolli-
suuksia koskevan oman sisäpiirioh-
jeen täydentämään markkinoiden 
väärinkäyttö asetusta ja sitä täy-
dentävää muuta EU-sääntelyä sekä 
Nasdaq Helsinki Oy:n antamaa si-
säpiiriohjetta. 

Technopolis on määritellyt mark-
kinoiden väärinkäyttöasetuksen 
tarkoittamiksi johtotehtävissä toi-
miviksi henkilöiksi (johtohenkilö) 
yhtiön hallituksen jäsenet, toimi-
tusjohtajan ja muut konsernin joh-
toryhmän jäsenet. Näiden johto-
henkilöiden sekä heidän lähipiirinsä 
tulee ilmoittaa yhtiön rahoitusväli-
neillä tai rahoitusjohdannaisilla te-
kemänsä omat liiketoimet yhtiölle 
ja Finanssivalvonnalle viipymättä 
ja viimeistään kolmen työpäivän 
määräajassa liiketoimen toteutta-
misen jälkeen. Yhtiö on julkistanut 
3.7.2016 alkaen johtohenkilöiden 
tai heidän lähipiirinsä antamat il-
moitukset pörssitiedotteella samas-
sa kolmen työpäivän määräajassa ja 
nämä tiedot ovat tämän jälkeen saa-
tavilla myös yhtiön internet-sivuilla. 

Yhtiö on lisäksi nimennyt tietyt 
muut henkilöt suorittamiensa 
tehtävien perusteella yhtiön ns. 
tiedollisessa ytimessä toimiviksi 
henkilöiksi. Näitä henkilöitä ovat 
tyypillisesti osavuosikatsausta tai 
vuositilinpäätöstä valmistelevat, 
yhtiön taloudesta, taloudellisesta 
raportoinnista tai viestinnästä vas-
taavat henkilöt tai henkilöt, joilla on 
pääsy tällaisiin tietoihin.

Yhtiö pitää hankekohtaista sisäpiiri-
luetteloa kaikista henkilöistä, jotka 
osallistuvat sisäpiiritietoja käsittele-
vien hankkeiden, kuten esimerkik-
si yritysjärjestelyjen suunnitteluun 
ja valmisteluun, ja joilla on pääsy 
sisäpiiritietoon. Hankekohtainen 
sisäpiiriläinen ei saa suoraan tai 
välillisesti käydä kauppaa tai to-
teuttaa muita liiketoimia yhtiön 
rahoitusvälineillä hankkeen aikana. 
Hankekohtaisia sisäpiiriläisiä ovat 
henkilöt, jotka työskentelevät lista-
yhtiölle työsopimuksen perusteella 
tai muutoin suorittavat tehtäviä, joi-
den kautta heillä on pääsy yksilöityä 
hanketta tai tapahtumaa koskevaan 
sisäpiiritietoon, taikka henkilöt tai 
muut tahot, joille yhtiö antaa han-
ketta koskevaa sisäpiiritietoa.

Technopolis suosittelee, että sen 
johtohenkilöt ja tiedollisessa yti-
messä toimivat henkilöt tekevät 
yhtiön liikkeeseen laskemiin ar-
vopapereihin pitkäaikaisia sijoi-
tuksia. Kaupankäynti tulisi ajoittaa 
mieluiten niihin hetkiin, jolloin 
markkinoilla on mahdollisimman 
täydellinen tieto osakkeen arvoon 
vaikuttavista seikoista. Johtohenki-
löt ja tiedollisessa ytimessä toimivat 

http://technopolis.fi/tilinpaatos-2018/
https://www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/tiedotteet/
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henkilöt eivät saa käydä kauppaa 
Technopoliksen osakkeilla eivät-
kä Techno poliksen osakkeisiin tai 
osakkeisiin oikeuttaviin instru-
mentteihin kohdistuvilla arvopa-
pereilla 30 vuorokauden mittaisen 
ajanjakson aikana ennen yhtiön 
tilinpäätöstiedotteen tai osavuosi-
katsauksen julkistamista, mukaan 
lukien vielä ko. julkistamispäivä. 
Mikäli tilinpäätös sisältää aikaisem-
min tilinpäätöstiedotteessa julkis-
tamatonta olennaista tietoa, edellä 
tarkoitettu kaupankäyntirajoitus 
koskee myös tilinpäätöstä.

Riippumatta kaupankäynnin suun-
nitellusta ajankohdasta yhtiön 
johtohenkilöt ja tiedollisessa yti-
messä toimivat henkilöt voivat 
käydä kauppaa yhtiön osakkeilla 
tai muilla osakkeisiin oikeuttaviin 
instrumentteihin kohdistuvilla ar-
vopapereilla vain neuvoteltuaan 
sitä ennen asiasta yhtiön sisäpii-
rivastaavan kanssa ja pyydettyään 
arvion suunnitellun kaupan lain- ja 
ohjeenmukaisuudesta. Vastaavaa 
menettelyä suositellaan myös yh-
tiön muille työntekijöille. Yhtiön 
sisäpiirivastaavana toimii yhtiön 
lakiasiainjohtaja.

Tilintarkastus 
Yhtiöjärjestyksen mukaan Techno-
poliksella on yksi tilintarkastaja. Jos 
tilintarkastaja ei ole tilintarkastus-
yhteisö, valitaan lisäksi yksi varati-
lintarkastaja. Sekä tilintarkastajan 
että mahdollisen varatilintarkas-
tajan tulee olla Keskuskauppaka-
marin hyväksymiä tilintarkastajia 
tai tilintarkastusyhteisöjä. Tarkas-
tusvaliokunta valmistelee tilintar-

kastajan valintaa koskevan päätös-
ehdotuksen tai tarjouskilpailun 
yhteydessä suosituksen yhtiö-
kokoukselle. Tarkastusvaliokunta 
myös arvioi tilintarkastajien toi-
mintaa ja palveluja vuosittain. Ti-
lintarkastajan toimikausi on yh tiön 
tilikausi ja tilintarkastajan tehtävä 
päättyy tilintarkastajan valintaa seu-
raavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä. Technopoliksen yhtiö-
kokouksen valitseman tilintarkas-
tajan edustaman tilintarkastus-
yhteisön kanssa samaan ketjuun 
kuuluva tilintarkastusyhtiö toimii 
myös konsernin tytär yhtiöiden ti-
lintarkastajana, pois lukien Venäjä, 
jossa konserniyhtiöiden lakisäätei-
sestä tilintarkastuksesta vastaa pai-
kallinen tilintarkastusyhtiö.  

Tilintarkastaja antaa Technopoliksen 
varsinaiselle yhtiökokoukselle lain 
edellyttämän tilintarkastuskerto-
muksen yhtiön tilinpäätöksen yh-
teydessä ja raportoi säännöllisesti 
havainnoistaan tarkastusvaliokun-
nalle ja hallitukselle.

Varsinainen yhtiökokous 2018 valit-
si yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yh-
teisö KPMG Oy Ab:n ja päävastuul-
liseksi tilintarkastajaksi KHT Lasse 
Holopaisen. Yhtiökokous päätti, 
että tilintarkastajalle maksetaan 
palkkio ja kulut korvataan yhtiön 
hyväksymän laskun mukaan. Vuon-
na 2018 KPMG:lle on maksettu ti-
lintarkastukseen liittyviä palkkioi-
ta yhteensä noin 153 000 euroa ja 
tilintarkastukseen liittymättömistä 
palveluista palkkioita yhteensä noin 
55 000 euroa.
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