
 
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 
 

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 §:n ja 
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2010, saatavilla 
Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla www.cgfinland.fi, suosituksen 54 mukaisesti. 
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan yhtiön toimintakertomuksesta erillisenä ja tiedot 
perustuvat 31.12.2011 vallinneeseen tilanteeseen.  

 

Konsernin hallinnointi 
 
Teleste Oyj:n johtamisen järjestelyissä pyritään johdonmukaisuuteen ja toimivuuteen. Hallinto 
perustuu Suomen osakeyhtiölakiin ja Telesten yhtiöjärjestykseen. Telesten osakkeet 
on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä (jatkossa Pörssi). Yhtiö noudattaa 
arvopaperimarkkinalakia, Pörssin antamia, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä, mukaan 
lukien Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi, sekä Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä. Yhtiö 
on noudattanut 1.3.2000 alkaen Pörssin hallituksen laatimaa sisäpiiriohjetta siinä muodossa kuin se 
kulloinkin on voimassa. Sisäpiiriohjetta on täydennetty yhtiön sisäisillä ohjeilla. Yhtiö on vahvistanut 
toiminnassaan noudatettavat arvot.  
 
Y h t i ö k o k o u s  
 
Teleste Oyj:n yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran 
vuodessa. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun 
loppuun mennessä. Vakiintuneen tavan mukaan yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä.  
 
Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista tehtävistä. Varsinaisessa 
yhtiökokouksessa päätetään mm. tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton 
käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja 
tilintarkastajan valinnasta. Yhtiökokouksen tehtäviin kuuluvat myös mm. yhtiöjärjestyksen 
muuttaminen, päättäminen osakeanneista, optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta, omien 
osakkeiden hankkimisesta ja lunastamisesta sekä osakepääoman alentamisesta. Teleste Oyj:n 
yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. 
 
H a l l i t u s  
 
Hallituksen työjärjestys 
 
Teleste Oyj:n hallituksen tehtävänä on yhtiön johtaminen lakien, viranomaismääräysten, 
yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen tekemien päätösten mukaisesti. Hallituksen toimintaperiaatteet ja 
hallituksen keskeiset tehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä. Hallitus päättää asioista, 
joilla ottaen huomioon konsernin toiminnan laajuus ja koko on huomattavaa merkitystä konsernin 
toiminnalle. Hallitus valvoo ja arvioi toimitusjohtajan ja johtoryhmän toimintaa. Hallitus päättää 
yhtiön kompensaatiojärjestelmän perusteista ja päättää muut laajakantoiset henkilöstöä koskevat asiat.  
 
Teleste Oyj:n hallituksen arvion mukaan hallitustyöskentely toteutuu mahdollisimman tehokkaalla 
tavalla niin, että hallitukseen ei perusteta erillisiä valiokuntia, vaan ns. valiokuntatyöskentelyyn 
osallistuu koko hallitus. Myös tarkastusvaliokunnan tehtävät hoitaa hallitus. 
 

http://www.cgfinland.fi/


Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Teleste Oyj:n hallitus on vahvistanut 
työjärjestyksen, jonka mukaan hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu: 
• vahvistaa yhtiön liiketoimintastrategia ja tarkistaa sen ajanmukaisuus säännöllisin välein, 
• hyväksyä vuosittaiset budjetit sekä valvoa niiden toteutumista, 
• päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista ja divestoinneista, 
• käsitellä ja hyväksyä tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset, 
• nimittää ja vapauttaa tehtävistään toimitusjohtaja sekä määrätä hänen työtehtävänsä ja työehtonsa, 
• päättää johdon ja henkilöstön kannustus- ja palkkiojärjestelmistä ja alustaa tarvittaessa näihin 
liittyvät esitykset yhtiökokoukselle, 
• käydä vuosittain läpi yhtiön toiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinta, 
• vahvistaa yhtiön arvot ja toimintatavat. 
 
Hallituksen jäsenten valinta ja toimikausi  
 
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain hallitukseen vähintään kolme ja enintään 
kahdeksan jäsentä. Jäsenten toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.  
 
Varsinainen yhtiökokous valitsi 8.4.2011 Teleste Oyj:n hallitukseen alla mainitut kuusi henkilöä. 
Hallitus valitsi keskuudestaan Marjo Miettisen hallituksen puheenjohtajaksi.  
 
Marjo Miettinen, puheenjohtaja, s. 1957, KM, EM Group Oy, toimitusjohtaja 
Pertti Ervi, jäsen, s.1957, Ins., yritysjohdon konsultti 
Tero Laaksonen, jäsen, s. 1946, FM (matematiikka), hallitusammattilainen 
Pertti Raatikainen, jäsen, s. 1956, TkT, VTT ICT, teknologiapäällikkö 
Kai Telanne, jäsen, s. 1964, KTM, Alma Media Oyj, toimitusjohtaja 
Petteri Walldén, jäsen, s. 1948, DI 
 
Hallituksen jäsenet ovat yhtiön palvelukseen kuulumattomia ja suomalaisten suositusten mukaan 
arvioituna riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta 
hallituksen puheenjohtajaa Marjo Miettistä, joka toimii merkittävän osakkeenomistajan EM Group 
Oy:n toimitusjohtajana.  
 
Teleste Oyj:n hallitus on pitänyt vuoden 2011 aikana 10 kokousta. Hallituksen jäsenten 
osallistumisprosentti kokouksiin on ollut 98 %. Hallituksen jäsenten lisäksi kokouksiin osallistuvat 
toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja ja osavuosikatsausten yhteydessä myös talousjohtaja sekä 
tarvittaessa erikseen kutsuttavat henkilöt. 
 
Hallituksen jäsenten palkkiot 
 
Hallituksen jäsenten palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous päätti 
8.4.2011, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 40.000 euroa vuodessa ja jäsenille 25.000 euroa 
vuodessa, minkä lisäksi kokouspalkkion määrä on 250 euroa kokoukselta. Palkkio suoritetaan siten, 
että 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita ja loppuosa 
suoritetaan rahana.  
 
Hallituksen jäsenille maksetut palkat, palkkiot ja luontoisedut olivat vuonna 2011 seuraavat: 
Marjo Miettinen, 42.500 euroa, josta Teleste Oyj:n osakkeina 3954 kappaletta 
Pertti Ervi, 27.500 euroa, josta Teleste Oyj:n osakkeina 2471 kappaletta 
Tero Laaksonen, 27.500 euroa, josta Teleste Oyj:n osakkeina 2471 kappaletta 
Pertti Raatikainen, 27.500 euroa, josta Teleste Oyj:n osakkeina 2471 kappaletta 
Kai Telanne, 27.500 euroa, josta Teleste Oyj:n osakkeina 2471 kappaletta 
Petteri Walldén, 27.250 euroa, josta Teleste Oyj:n osakkeina 2471 kappaletta 
 
  



T o i m i t u s j o h t a j a  
 
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, joka hoitaa konsernin liiketoimintaa ja hallintoa lain, Teleste Oyj:n 
yhtiöjärjestyksen sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.  
 
Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot ovat tarkemmin määritelty kirjallisessa 
toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus on hyväksynyt. Toimitusjohtaja ei ole Teleste Oyj:n 
hallituksen jäsen. Teleste Oyj:n nykyinen toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, s. 1961, KTM, aloitti 
toimitusjohtajan tehtävässään 1.11.2002. Toimitusjohtajan tukena konsernin johtamisessa on 
konsernin johtoryhmä. 
 
Toimitusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista etuisuuksista päättää yhtiön hallitus. Teleste Oyj:n 
toimitusjohtajalle vuonna 2011 kirjatun palkan, palkkioiden ja luontoisetujen yhteismäärä oli 390.783 
euroa. Toimitusjohtajan sopimuksen mukainen eläkeikä on 60 vuotta. Toimitusjohtajan vapaaehtoisen 
eläkevakuutusmaksun suuruus oli 59.016 euroa, mikä summa ei sisälly maksettuihin palkkoihin ja 
palkkioihin. Toimitusjohtaja Rinnevaaran sopimuksessa on sovittu, että sopimuksen irtisanomisaika 
on kuusi (6) kuukautta toimitusjohtajan irtisanoessa sopimuksen ja yhtiön toimittaessa irtisanomisen 
irtisanomisaika on kahdeksantoista (18) kuukautta. 
 
J o h t o r y h m ä   
 
Toimitusjohtaja toimii Telesten johtoryhmän puheenjohtajana ja raportoi hallitukselle.  Konsernin 
johtoryhmään kuului 31.12.2011 kuusi jäsentä mukaan lukien toimitusjohtaja, jolle johtoryhmän 
jäsenet raportoivat. Johtoryhmän jäsenet ovat Telesten liiketoiminta-alueiden ja konsernihallinnon 
johtajia. Tytäryhtiöt toimivat liiketoiminta-alueiden osina.  
 
Johtoryhmä käsittelee yhtiön johtamisen kannalta keskeiset asiat, kuten strategiaan, budjetointiin, 
osavuosikatsauksiin ja yrityskauppoihin liittyvät asiat sekä valmistelee investoinnit, jotka hallitus 
hyväksyy. Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja muutoin tarpeen vaatiessa.  
 
Kaikkien johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kiinteästä peruspalkasta ja tulospalkkiosta. 
Tulospalkkion määrään vaikuttaa yhtiön ja asianomaisen liiketoiminta-alueen tulos sekä muut 
toiminnan kannalta keskeiset avaintavoitteet. Hallitus päättää johtoryhmän palkitsemisjärjestelmistä ja 
se päätti joulukuussa 2011 Teleste-konsernin johtoryhmän jäsenten kannustinjärjestelmästä (Teleste 
Management II Oy). Tarkemmat tiedot kannustinjärjestelmästä löytyvät vuoden 2011 tilinpäätöksen 
liitetiedoista, osiosta ”Lähipiiritapahtumat”.   
 
J o h d o n  o m i s t u s  
 
Teleste Management Oy omistaa Teleste Oyj:n osakkeita 381.000 kappaletta. Toimitusjohtajan 
omistusosuus Teleste Management Oy:n osakkeista on 34,4 % ja muiden jäsenten omistusosuus on 
65,6 %. 
Teleste Management II Oy omistaa Teleste Oyj:n osakkeita 542.000 kappaletta. Toimitusjohtajan 
omistusosuus Teleste Management II Oy:n osakkeista on 31,25 % ja muiden jäsenten omistusosuus 
on 68,75 %. Tämän lisäksi toimitusjohtaja omisti 31.12.2011 Teleste Oyj:n osakkeita 5.357 
kappaletta. 
 
 
Johtoryhmän osakeomistus ja optiot 
 
Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta muut Teleste Oyj:n johtoryhmän jäsenet eivät omistaneet Teleste 
Oyj:n osakkeita 31.12.2011. 
 
Toimitusjohtaja omisti 31.12.2011 Teleste 2007 optioita yhteensä 120.000 kappaletta ja muut Teleste 
Oyj:n johtoryhmän jäsenet yhteensä 210.000 kappaletta. 



 
Telesten optioista kerrotaan tarkemmin vuoden 2011 tilinpäätöksen liitetiedoissa osiossa 
”Osakeperusteiset maksut / optio-ohjelmat”. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten 
osakeomistukset ja optio-oikeudet luetellaan tilinpäätöksen liitetiedoissa osiossa 
”Lähipiiritapahtumat”. 
 
T a r k a s t u s t o i m i n t a  
 
Teleste Oyj:n tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä. Telesten yhtiökokous valitsi 8.4.2011 yhtiön tilintarkastajaksi KHT-
yhteisö KPMG Oy Ab:n. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Esa Kailiala. Lakisääteisten 
tehtäviensä lisäksi tilintarkastajat raportoivat havainnoistaan Teleste Oyj:n hallitukselle sekä 
osallistuvat vähintään kerran vuodessa hallituksen kokoukseen.  
 
Vuonna 2011 Teleste-konsernin tilintarkastuskustannukset olivat yhteensä 227 000 euroa, josta 
KPMG:n osuus oli 191 000 euroa. Lisäksi KPMG:hen kuuluvat tilintarkastusyksiköt ovat tarjonneet 
Teleste-konserniin kuuluville yhtiöille muuta neuvontaa yhteensä 64 000 euron arvosta ja muut kuin 
KPMG:hen kuuluvat tilintarkastajat 20 000 euron edestä. 

 

S i s ä p i i r i  

Yhtiö on noudattanut 1.3.2000 alkaen NASDAQ OMX Helsinki Oy:n hallituksen hyväksymää 
sisäpiiriohjetta siinä muodossa kuin se kulloinkin on voimassa. Sisäpiiriohjetta on täydennetty yhtiön 
sisäisillä ohjeilla. 

Teleste Oyj:n pysyvään sisäpiiriin kuuluvat asemansa perusteella hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja 
ja tilintarkastusyhteisön tilintarkastajat. Lisäksi yhtiön laajennettuun sisäpiiriin kuuluvat johtoryhmän 
jäsenet ja toimitusjohtajan assistentti. 

Sisäpiirisäännöt sisältävät myös tilapäistä kaupankäyntiä koskevia määräyksiä. Hankekohtaiseen 
sisäpiiriin kuuluvat henkilöt, jotka tehtävässään saavat tietoonsa yhtiötä koskevia tietoja, jotka 
saattavat julkiseksi tultuaan vaikuttaa yhtiön arvopapereiden arvonmuodostukseen. Toimitusjohtaja 
arvioi tapauskohtaisesti määritelläänkö valmisteltava asiakokonaisuus tai järjestely hankkeeksi. 

Sisäpiiriläisen on suositeltavaa ajoittaa kaupankäynti yhtiön arvopapereilla ja sen osakkeisiin 
oikeuttavilla johdannaisilla ajankohtiin, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto 
osakkeen arvoon vaikuttavista seikoista. Teleste Oyj:n pysyviä sisäpiiriläisiä velvoittaa ns. suljettu 
ikkuna, joka kieltää kaupankäynnin kokonaan yhtiön osakkeilla 14 vuorokautta ennen 
osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Tänä aikana Teleste Oyj ei myöskään 
osallistu sijoittajatapaamisiin, eivätkä Teleste-konsernin edustajat kommentoi yhtiön tulosta.  

Yhtiön sisäpiirihallinto kuuluu Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmään. 

 

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus  
 
S i s ä i n e n  v a l v o n t a  

Telesten sisäisen valvonnan tarkoitus on tukea strategian toteuttamista sekä varmistaa asetettujen 
tavoitteiden saavuttaminen, säännösten noudattaminen ja taloudellisen raportoinnin luotettavuus ja 
oikeellisuus. Sisäinen valvonta perustuu Telesten arvoihin ja yrityskulttuuriin sekä toisiaan tukeviin 
konserni- ja liiketoimintatason rakenteisiin ja prosesseihin. Konsernin ja liiketoimintayksiköiden johto 
seuraa sisäistä valvontaa osana normaalia johtamistyötä ja hallitus arvioi ja varmentaa sisäisen 



valvonnan asianmukaisuuden ja tehokkuuden. Liiketoimintayksikön johto keskitetyn controller-
toiminnon tukemana molemmissa liiketoimintayksiköissä vastaa siitä että sisäisen valvonnan 
periaatteita noudatetaan yksikön kaikilla tasoilla. 

 
R i s k i e n h a l l i n t a  
 
Telesten hallitus hyväksyy konsernin riskipolitiikan, sen periaatteet ja tavoitteet. Riskienhallinnan 
lähtökohtana ovat Teleste-konsernin strategiset ja liiketoiminnalliset tavoitteet.  Riskienhallinnan 
avulla pyritään varmistamaan liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen niin, että tavoitteita 
uhkaavat, liiketoimintaan vaikuttavat olennaiset riskit tunnistetaan ja niitä seurataan ja arvotetaan 
jatkuvasti. Riskienhallintamenetelmät on määritelty ja niillä pyritään ennaltaehkäisemään riskien 
toteutuminen. Lisäksi vakuutuksilla pyritään kattamaan ne riskit, jotka ovat taloudellisesti tai muista 
syistä järkeviä vakuuttaa. Riskienhallinnassa korostetaan merkittävimpien riskien säännöllistä 
arviointia ja hallintaa kustannustehokkaalla tavalla. Riskienhallinta tukee liiketoimintaa ja tuottaa 
päätöksentekoa ja tavoiteasetantaa tukevaa lisäarvoa liiketoiminnasta vastaavalle johdolle. Osa 
riskienhallintajärjestelmää on kuukausittainen raportointi, jonka avulla valvotaan erityisesti saatujen 
tilausten, liikevaihdon, tilauskannan, toimitusten, myyntisaatavien ja kassavirran kehitystä ja sen 
kautta koko Teleste-konsernin tuloksen kehittymistä.  
 
Telesten riskienhallintajärjestelmä kattaa mm. seuraavat riskiluokat: 

• strategiset riskit 
• operatiiviset riskit 
• taloudelliset riskit 
• sidosryhmäriskit 
• henkilöriskit 
• omaisuus- ja keskeytysriskit 

 
 

S i s ä i n e n  t a r k a s t u s  
 
Yhtiössä sisäinen tarkastusyksikkö hoitaa Teleste Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden sisäisen tarkastuksen. 
Tuloksista raportoidaan nimetylle hallituksen jäsenelle. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida 
liiketoimintaa, sen prosesseja, niihin liittyviä riskejä ja valvonnan tehokkuutta sekä ehdottaa 
kehitystoimenpiteitä näiden osalta. Toiminta tehdään yhteistyössä yhtiön controllereiden ja 
tarvittaessa muiden tahojen kanssa. Lisäksi sisäinen tarkastus hoitaa johdon antamia erityistehtäviä. 
Sisäinen tarkastus kattaa kaikki organisaatiotasot. Sisäisestä tarkastuksesta raportoidaan Teleste Oyj:n 
hallitukselle kaksi kertaa vuodessa. Ulkoinen tilintarkastaja osallistuu sisäisen tarkastuksen 
painopistealueiden valitsemiseen ja tulosten arviointiin. 
 
T a l o u d e l l i s e e n  r a p o r t o i n t i p r o s e s s i i n  l i i t t y v i e n  s i s ä i s e n  
v a l v o n n a n  j a  r i s k i e n h a l l i n n a n  j ä r j e s t e l m i e n  p ää p i i r t e e t  
 
Taloudellisen raportointiprosessin sisäinen valvonta ja riskienhallinta perustuvat yllä kuvattuihin 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisiin periaatteisiin. Talousjohtaja on vastuussa taloudellisen 
raportointiprosessin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmistä.   
Taloudellisen raportointiprosessin sisäinen valvonta on luotu kuvaamalla raportointiprosessi, 
kartoittamalla sen riskit ja määrittelemällä kontrollipisteet riskiarvioinnin pohjalta. Riski- ja 
kontrolliarvioinnin tulokset on raportoitu hallitukselle. Kontrollit kattavat koko raportointiprosessin 
tytäryhtiöiden kirjanpidosta kuukausi-, kvartaali- ja vuosiraportointiin. Kontrolleja on rakennettu 
sisään raportointijärjestelmiin tai ne ovat tyypiltään esimerkiksi täsmäytyksiä, johdon suorittamia 
tarkastuksia tai määriteltyjä toimintatapoja ja politiikkoja. Talousjohtaja vastaa siitä, että kullekin 
kontrollille on erikseen määritetty vastuuhenkilö, joka huolehtii kontrollin toteuttamisesta ja 
tehokkuudesta. Raportoinnin ohjeet (Group Accounting Manual) asettavat standardit taloudelliselle 



raportoinnille. Julkistettavat taloudelliset raportit käsitellään ennen julkistamista johtoryhmässä ja 
hallituksessa. Ulkoinen tilintarkastaja tarkastaa ulkoisen vuositalousraportoinnin oikeellisuuden. 


