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1. JOHDANTO 
 
Restel-konserni on Tradeka-Yhtiöt Oy:n kokonaan omistama alakonserni, joka muodostuu 
emoyhtiö Restel Oy:stä ja sen kokonaan omistamista tytäryhtiöistä. 
 
Restel-konsernin toiminta perustuu voimassaolevien lakien ja niiden nojalla annettujen 
normien, Restelin voimassaolevan yhtiöjärjestyksen (liite 1) sekä eettisesti hyväksyttävien 
toimintatapojen noudattamiseen. 
 
Restel Oy:n omistaja-ohjauksesta vastaa Tradeka-Yhtiöt Oy, jolle vahvistetun Corporate 
Governance-ohjeistuksen mukaisesti ”Tradeka-Yhtiöt Oy toimii Restel Oy:ssä pitkäjäntei-
senä omistajana, joka turvaa yhtiön kehittymisen ja säilymisen Suomen johtavana ravin-
tola-alan yrityksenä. Restel Oy:n liiketoimintaa harjoitetaan siten, että se täyttää Tradeka-
Yhtiöt Oy:n kulloinkin voimassa olevassa liiketoimintastrategiassa Restel Oy:n omistaja-
ohjaukselle asetut tavoitteet. Operatiivisen liiketoiminnan harjoittamisesta Restel Oy:ssä 
vastaa osakeyhtiölain mukaisesti Restel Oy:n hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Tra-
deka-Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja.” 
 
Tässä Restel-konsernin Corporate Governance –ohjeistuksessa kuvataan Restelin hallin-
nointi- ja ohjausjärjestelmän keskeiset piirteet sekä se, miten hyvää hallintotapaa nouda-
tetaan Restel-konsernissa. 
 
Ohjeistus perustuu comply or explain –periaatteen mukaisesti listayhtiöille vahvistettuun 
Corporate Governance –suositukseen.1 Lisäksi ohjeistuksessa on otettu huomioon Keskus-
kauppakamarin kannanotto listayhtiöiden hallinnointia koskevan Corporate Governance -
suosituksen  soveltamisesta listaamattomissa yrityksissä. 
 
Restel Oy:n hallitus on vastuussa hyvän hallintotavan ja tämän Corporate Governance –
ohjeistuksen noudattamisesta Restel-konsernissa. 
 
Tämä ohjeistus on hyväksytty Restel Oy:n hallituksessa 17.5.2019 ja on astunut voimaan 
1.6.2019. 
 
2. RESTEL-KONSERNIN RAKENNE JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄ 
 
Juridisesti Restel-konserni muodostuu emo-yhtiö Restel Oy:stä ja Restel Oy:n kokonaan 
omistamista tytäryhtiöistä. Toiminnallisesti Restel-konserni muodostuu liiketoiminta-alu-
eista, joiden toiminnot jakautuvat kulloinkin erikseen päätettävällä tavalla edellä mainit-
tuihin tytäryhtiöihin. 
 
Restel-konsernin johtamisjärjestelmä perustuu konsernitasoisiin sekä liiketoiminta-alue-
tasoisiin toimintoihin. Lisäksi osana johtamisjärjestelmää huolehditaan konsernin tytäryh-
tiöiden ja muiden juridisten yksiköiden hallinnon järjestämisestä.  
 

                                                
1 Kulloinkin voimassa oleva listayhtiöille vahvistettu hallinnointikoodi. Tällä hetkellä 1.1.2016 voimaan 
tullut Arvopaperimarkkinayhdistyksen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (2015), johon myös 
tässä ohjeistuksessa selostettujen poikkeusten yhteydessä mainituilla suosituksilla viitataan. 
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Toiminnan ohjausta ja valvontaa varten Restelissä on konsernin kaikki tasot kattava toi-
minnan ohjaus- ja valvontajärjestelmä. Konsernin toimintaa ohjataan Restelin strategialla 
ja vuosittain hyväksyttävällä Restelin toimintasuunnitelmalla. 
 
Restel-konsernin johtaminen tapahtuu konsernitasolla emoyhtiö Restel Oy:ssä, jossa pää-
tetään mm. seuraavista asioista: 
 

• Restel-konsernin strategian ja toimintasuunnitelman hyväksyminen ja niiden to-
teutumisen seuranta 

• Organisaation vahvistaminen ja liiketoiminta-alueiden toiminnan ohjaus ja seu-
ranta 

• Budjetista ja investoinneista päättäminen 

• Emoyhtiötä ja koko konsernia koskevista asioista päättäminen. 
 
 
3. KESKEISET HALLINTOELIMET 
 
3.1. Yhtiökokous 
 
Restel Oy:n yhtiökokoukset järjestetään Restel Oy:n ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n kannalta tar-
koituksenmukaisella tavalla siten, että yhtiökokoukset mahdollistavat Tradeka-Yhtiöt 
Oy:n omistajaohjauksen tehokkaan toteutumisen ja täyttävät osakeyhtiölainsäädännön ja 
Restel Oy:n yhtiöjärjestyksessä asetetut vaatimukset Restel Oy:n yhtiökokouksille. Yhtiö-
kokouksissa tehtävät päätökset voidaan tehdä myös osakeyhtiölain mukaisina yksimieli-
sen osakkeenomistajan kirjallisina päätöksinä. 
 
Merkittävimmät yhtiökokouksissa käsiteltävät asiat ovat: 
 

• Restel Oy:n hallituksen puheenjohtajasta, jäsenistä ja heille maksettavista palk-
kioista päättäminen 

• Tilintarkastajien valinnasta ja tilintarkastajille maksettavista palkkiosta päättämi-
nen  

• Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely ja vahvistaminen  

• Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen 

• Vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päät-
täminen 

 
Restel Oy on Tradeka-Yhtiöt Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö, jolla ei Tradeka-Yhtiöt 
Oy:n lisäksi ole muita osakkeenomistajia eikä yhtiökokouksen järjestämistä koskevilla Cor-
porate Governance suosituksilla ole hallinnointikoodissa kuvatulla tavalla merkitystä 
osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun tai muiden oikeuksien toteutumisen kan-
nalta. Tästä syystä Restel Oy:n toiminnassa poiketaan hallinnointikoodin yhtiökokousta 
koskevista suosituksista (suositukset 1 – 4). 
 
3.2. Hallitus 
 
Restel Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä, 
jotka valitsee yhtiökokous. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan var-
sinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen pu-
heenjohtajan ja hallitus, niin ikään samaksi ajaksi, hallituksen varapuheenjohtajan. 
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Restel Oy:n hallitus johtaa yhtiön toimintaa lain ja yhtiöjärjestyksen määräysten mukaan. 
Lisäksi hallitus käsittelee ja päättää kaikki merkittävimmät koko konsernin tai sen yksiköi-
den toimintaa koskevat asiat riippumatta siitä, edellyttääkö asia juridisesti hallituksen 
päätöstä. Hallitus voi myös käsitellä minkä tahansa Restel-konserniin kuuluvaa yhtiötä tai 
yksikköä koskevan asian, jos hallitus tai Restel Oy:n toimitusjohtaja katsoo sen tarkoituk-
senmukaiseksi. 
 
Hallitus on vahvistanut toimintaansa varten työjärjestyksen, jossa on määritelty tarkem-
min hallituksen päätöksenteossa noudatettavista toimintaperiaatteista (liite 2). 
 
Tradeka-Yhtiöt Oy:n toimitusjohtajaa, toimihenkilöitä ja henkilöstöedustajaa lukuunotta-
matta hallituksen jäsenten tulee olla riippumattomia Restel-konsernista, Tradeka-Yhtiöt 
Oy:stä ja Osuuskunta Tradekasta. Hallituksessa on aina oltava vähintään kaksi riippuma-
tonta jäsentä. 
 
Restel Oy on Tradeka-Yhtiöt Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö ja omistajaohjauksen te-
hokkaan toteutumisen turvaamiseksi Restel Oy:n hallinnoinnissa voidaan poiketa hallin-
nointikoodin riippumattomien hallituksen jäsenten lukumäärää koskevasta suosituksesta 
(suositus 14). 
 
Hallituksen jäsenillä ei saa olla sellaisia omistuksia, luottamustehtäviä tai sidonnaisuuksia, 
jotka voivat vaarantaa hallituksen jäsenten asianmukaisen toiminnan Restel Oy:n hallituk-
sessa tai ovat omiaan heikentämään luottamusta Restel Oy:n hallituksen toiminnan asi-
anmukaisuuteen. 
 
Hallitus arvioi toimintaansa säännöllisesti mm. tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa. 
Osana hallituksen itsearviointia hallituksen tulee vuosittain arvioida myös hallituksen jä-
senten riippumattomuutta. Hallituksen jäsenten on annettava hallitukselle tätä varten 
tarpeelliset tiedot sekä ilmoitettava näissä tiedoissa tapahtuneista muutoksista. 
 
Hallituksen toiminnan tehokkuuden turvaamiseksi hallitus voi tarvittaessa valita keskuu-
destaan tarkastusvaliokunnan ja nimitys- ja palkkiovaliokunnan ja tarvittaessa vahvistaa 
näiden valiokuntien työjärjestykset (liitteet 3 ja 4). Hallitus voi asettaa tapauskohtaisesti 
myös muita valiokuntia. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan säännönmukaisesti Restel 
Oy:n hallitukselle. 
 
Restel Oy on Tradeka-Yhtiöt Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö ja omistajaohjauksen te-
hokkaan toteutumisen turvaamiseksi Restel Oy:n hallinnoinnissa voidaan poiketa hallin-
nointikoodin tarkastusvaliokunnan jäsenten riippumattomuutta koskevasta suosituksesta 
(suositus 10). 
 
3.3. Toimitusjohtaja 
 
Restel Oy:n toimitusjohtaja hoitaa Restel-konsernin juoksevaa hallintoa hallituksen anta-
mien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen päätösten 
täytäntöönpanosta ja päättää yhtiön operatiivisesta toiminnasta siltä osin, kuin se ei kuulu 
hallituksen vastuulle. 
  
Lisäksi toimitusjohtaja huolehtii siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varain-
hoito on luotettavalla tavalla järjestetty. 
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Restel Oy:n toimitusjohtajan valitsee Restel Oy:n hallitus. Toimitusjohtajan toimisuhteen 
ehdot määritellään kirjallisessa Restel Oy:n hallituksen hyväksymässä toimitusjohtajaso-
pimuksessa. 
 
Restel Oy:n toimitusjohtaja johtaa Restel-konsernin liiketoimintoja ja liiketoiminta-aluei-
den toiminnasta vastaavat johtajat raportoivat toimitusjohtajalle. 
 
Restel-konsernin toimitusjohtajalla ei saa olla sellaisia omistuksia, luottamustehtäviä tai 
muita sidonnaisuuksia, jotka haittaavat toimitusjohtajan mahdollisuuksia asianmukaiseen 
toimintaan Restel-konsernissa tai ovat omiaan heikentämään luottamusta sen asianmu-
kaisuuteen.   
 
Restel Oy:n hallituksen tulee vuosittain käsitellä toimitusjohtajan sidonnaisuuksia koske-
vat tiedot sekä arvioida näiden perusteella toimitusjohtajan riippumattomuutta. 
 
3.4. Johtoryhmä 
 
Restel-konsernilla on erillinen johtoryhmä, jonka tehtävänä on avustaa Restel-konsernin 
toimitusjohtajaa konsernin johtamisessa.  
 
Johtoryhmä koostuu konsernin toimitusjohtajasta, liiketoiminta-alueiden johtajista, kon-
sernin talousjohtajasta sekä muista Restel Oy:n hallituksen päättämistä henkilöistä. Joh-
toryhmä kokoontuu säännöllisesti Restel-konsernin toimitusjohtajan kutsusta. 
 
Restel-konsernin johtoryhmän jäsenillä ei saa olla sellaisia omistuksia, luottamustehtäviä 
tai muita sidonnaisuuksia, jotka haittaavat johtoryhmän jäsenten mahdollisuuksia asian-
mukaiseen toimintaan Restel-konsernissa tai ovat omiaan heikentämään luottamusta sen 
asianmukaisuuteen.   

 
Restel Oy:n hallituksen tulee vuosittain käsitellä johtoryhmän jäsenten sidonnaisuuksia 
koskevat tiedot sekä arvioida näiden perusteella johtoryhmän jäsenten riippumatto-
muutta. 

 
4. PALKITSEMINEN 
 
Restel-konsernin hallituksen ja johdon palkitsemisjärjestelmällä pyritään edistämään Res-
tel-konsernin kilpailukykyä, pitkän aikavälin taloudellista menestystä, yhtiön asettamien 
tavoitteiden ja yhtiön strategian toteutumista sekä myötävaikuttamaan Restel-konsernin 
omistaja-arvon suotuisaan kehittymiseen. 
 
4.1. Hallitus 
 
Restel Oy:n hallituksen jäsenten palkkioista päättää Restelin yhtiökokous. 
 
Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkio sekä kokouskohtainen kokouspalkkio. 
Palkkiot maksetaan hallituksen jäsenille rahana. Restel-konsernin hallituksen jäsenille ei 
makseta muita palkkioita. 
 
Restelin hallituksen jäseninä toimiville Tradeka-Yhtiöt Oy:n toimihenkilöille ei makseta 
palkkiota osallistumisesta Restel Oy:n hallitustyöskentelyyn.  
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4.2. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 
 
Restelin toimitusjohtajan palkkauksesta sekä toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää 
Restel Oy:n hallitus. 
 
Restelin toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkkaus perustuu kokonaispalkkaan, 
joka jakaantuu kiinteään peruspalkkaan ja muuttuvaan tulospalkkioon. Vuotuinen tulos-
palkkio voi olla suuruudeltaan enintään ko. henkilön kuuden kuukauden kiinteää kuukau-
sipalkkiota vastaavan palkan suuruinen. 
 
Toimitusjohtajan ja johtoryhmän tulospalkkioista ja niiden saavuttamisen edellyttämistä 
suoritus- ja tuloskriteereistä päätetään vuosittain Restel Oy:n hallituksessa siltä osin kuin 
niistä ei päätetä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnassa.  
 
5. SISÄINEN VALVONTA JA -TARKASTUS SEKÄ RISKIEN HALLINTA  

 
Restel Oy:n hallitus vastaa siitä, että Restel-konsernissa on määritelty sisäisen valvonnan 
ja riskien hallinnan osalta noudatettavat periaatteet. Sisäisen valvonnan ja tarkastuksen 
sekä riskien hallinnan järjestämisestä sekä niitä koskevan raportoinnin järjestämisestä 
Restel-konsernissa vastaa Restel-konsernin toimitusjohtaja. 
 
5.1. Sisäinen valvonta  
 
Restel Oy:n hallitus on hyväksynyt Restel-konsernissa noudatettavat sisäisen valvonnan 
toimintaperiaatteet. Restel-konsernin johtamiskulttuuri perustuu voimassa olevan lain-
säädännön sekä Restel-konsernin arvojen ja eettisesti hyväksyttävien liiketoimintatapojen 
noudattamiseen. 
  
Restel konsernissa sisäinen valvonta on osa normaalia liiketoiminnan ohjausta ja johta-
mista, jota varmennetaan riskienhallinnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen 
avulla. 
 
Sisäisen valvonnan avulla pyritään varmistamaan, että Restel-konsernin toiminta on kai-
killa tasoilla tehokasta, tuloksellista ja sitä koskeva informaatio luotettavaa, liiketoimin-
nassa otetut riskit ovat asianmukaisesti hallittuja, ja että Restel-konsernin toiminnassa 
noudatetaan lakeja ja säännöksiä. Restel-konsernin sisäinen valvonta perustuu selkeään 
tavoitteenasetteluun, tavoitteiden saavuttamisen tehokkaaseen seurantaan sekä käytän-
nönläheiseen riskienhallintaan. 
 
Taloudellista ohjausta ja raportointia varten Restel-konsernissa on raportointijärjestelmä, 
jonka tarkoituksena on tuottaa johdolle riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa toiminnan 
suunnittelua ja johtamista varten. 
 
Käytännössä Restel-konsernin sisäisestä valvonnasta vastaa kunkin liiketoiminta-alueen 
johto ja jokainen toiminto järjestää sisäisen valvontansa itse konsernitasolla määritettyjen 
periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti. 
 
5.2. Sisäinen tarkastus  
 
Restel Oy:n sisäisestä tarkastuksesta vastaa Tradeka_yhtiöt Oy:n sisäinen tarkastus, jonka 
tehtävänä on arvioida Restel Oy:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta ja 
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luotettavuutta. Restel Oy:tä koskevilta osiltaan Tradeka-Yhtiöt Oy:n sisäinen tarkastus ra-
portoi Restel-konsernin toimitusjohtajalle ja erikseen sovittavalla tavalla Restel Oy:n hal-
litukselle ja Restel Oy:n tarkastusvaliokunnalle, mikäli Restel Oy:lle on valittu erillinen tar-
kastusvaliokunta. 
 
5.3. Riskien hallinta 

 
Riskien hallinta on osa Restel-konsernin johtamisjärjestelmää. Riskien hallinnan tavoit-
teena on tunnistaa, mitata ja hallita ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat yhtiön toimin-
taa tai asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 
 
Kokonaisvaltaista riskienhallintaprosessia, käytännön toimenpiteitä sekä vastuiden mää-
rittelyä kehitetään säännöllisesti toteutettavilla riskikartoituksilla, jotka kattavat strategi-
set riskit, operatiiviset riskit sekä rahoitusriskit. Operatiivinen riskienhallinta kattaa myös 
hankekohtaisen riskienhallinnan. 

 
6. TILINTARKASTUS 

 
Restel Oy:n yhtiökokous valitsee vuosittain tilintarkastajat seuraavalle tilikaudelle. Tra-
deka-Yhtiöt Oy:n Corporate Governance ohjeistuksen mukaisesti Restel Oy:n tilintarkas-
tajiksi tulee valita Tradeka-Yhtiöt Oy:n tilintarkastajaksi valitut tilintarkastajat. 
 
Restel-konserniin kuuluvien yhtiöiden tilintarkastus toteutetaan asianomaisten lakien ja 
Restel Oy:n yhtiöjärjestysten mukaan.   

 
Lakisääteisen tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös ja toimintakerto-
mus antavat oikeat ja riittävät tiedot konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta. Lisäksi tilintarkastus käsittää yhtiön kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksen. 
 
Tilintarkastajilla on keskeinen rooli Restel-konsernin valvojina ja johtamisen apuna. Restel 
Oy:n hallituksen ja johdon tulee hyödyntää Restel-konsernin liiketoiminnan harjoittamista 
koskevassa päätöksenteossa tilintarkastusprosessissa syntyneitä havaintoja. 
 
7. HENKILÖSTÖEDUSTUS 
 
Restel-konsernin toiminnan, Restel-konsernin ja sen johdon sekä henkilöstön välisen vuo-
ropuhelun ja yhteistoiminnan kehittämiseksi sekä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien 
lisäämiseksi Restel-konsernin henkilöstöllä on oikeus asettaa yksi jäsen ja tälle henkilö-
kohtainen varajäsen Restel Oy:n hallitukseen. 
 
Henkilöstöedustajilla on hallintoelimissä samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muilla hal-
lintoelinten jäsenillä. Henkilöstöedustajilla ei kuitenkaan ole oikeutta osallistua yrityksen 
johdon valintaa, erottamista, johdon sopimusehtoja, henkilöstön työsuhteen ehtoja tai 
työtaistelutoimenpiteitä koskevien asioiden käsittelyyn. 
 
Restel Oy:n hallituksen henkilöstöedustajan osalta noudatetaan lisäksi Restel Oy:n yhtiö-
järjestystä ja muita Restel Oy:n henkilöstöedustusta koskevia päätöksiä sekä henkilöstön 
ja Restel Oy:n välisiä henkilöstöedustusta koskevia sopimuksia. 
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8. LÄHIPIIRILIIKETOIMET 
 
Restel Oy:n ja sen lähipiirin välillä tehtävien liiketoimien tulee olla Restel Oy:n toiminnan 
tarkoituksen mukaisia ja niiden tulee olla tehty Restel Oy:n toiminnan kannalta hyväksyt-
tävin perustein. Lisäksi niiden tulee olla Restel Oy:n edun mukaisia. Lähipiiriliiketoimet 
edellyttävät Restel Oy:n hallituksen erikseen tekemää nimenomaista päätöstä ja ne tulee 
raportoida Tradeka-Yhtiön Oy:n corporate governance selvityksessä. 
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Liite 2 
 
Restel Oy:n hallituksen työjärjestys 
 
1. Hallituksen ja jäsenten ja puheenjohtajien valinta 

 
Restel Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöillä on hallitus, johon varsinainen yhtiökokous 
vuodeksi kerrallaan valitsee vähintään kolme ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Li-
säksi henkilöstö voi nimetä hallitukseen yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäse-
nen. 
 
Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan. Hallituksen varapuheenjohtajan halli-
tus valitsee keskuudestaan. 
 
Hallituksen kokoonpanon tulee vastata Restel-konsernin koon, markkina-aseman ja toi-
mialan asettamia vaatimuksia. 
 
Hallituksen jäseniksi valitaan henkilöitä, joilla on tehtävän edellyttämä pätevyys. Tradeka-
Yhtiöt Oy:n toimihenkilöitä sekä henkilöstöedustajaa lukuunottamatta hallituksen jäsen-
ten tulee olla riippumattomia Restel-konsernista. 
 
2. Hallituksen toiminnassa noudatettavat säännöt 
 
Restel Oy:n hallituksen toiminnassa noudatetaan osakeyhtiölakia ja muuta Suomessa voi-
massa olevaa lainsäädäntöä, Restel Oy:n yhtiöjärjestystä sekä hallituksen vahvistamaa 
Restel-konsernin Corporate Governance –ohjeitusta. 
 
Restel Oy:n hallitus on vahvistanut itselleen tämän työjärjestyksen. 
 
3. Hallituksen tehtävät 
 
Hallituksen tehtävänä on suunnata Restel-konsernin liiketoiminta niin, että se turvaa yh-
tiön taloudellisen menestyksen pitkällä aikavälillä sekä edistää Restel-konsernin omistaja-
arvon suotuisaa kehittymistä. 
 
Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu Restel-konsernin strategiaa, toimintapolitiikkaa ja 
vuosittaista toimintasuunnittelua koskevat päätökset. Hallituksen tulee myös seurata ja 
analysoida Restel-konsernin taloudellista tilannetta. 
 
Tehtäviensä hoitamiseksi hallitus: 
 

- vahvistaa itselleen työjärjestyksen, 
- vastaa Restel-konsernin strategiasta ja sen ajantasaisuudesta, 
- hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman ja budjetin, 
- päättää kaikista arvoltaan yli 200 000 euron suuruista sekä muista 

keskeisistä investoinneista ja yrityskaupoista, 
- päättää kaikista arvoltaan yli 100 000 euron suuruisista sekä 

muista keskeisistä divestoinneista ja omaisuuden myynneistä, 
- vahvistaa Restel-konsernin kassavarojen sijoittamisessa noudatet-

tavat periaatteet, 
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- vahvistaa Restel-konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
toimintaperiaatteet sekä arvioi vuosittain keskeiset Restel-konser-
niin liittyvät riskit sekä antaa tarvittaessa tähän liittyen ohjeita 
Restel-konsernin toimitusjohtajalle, 

- käsittelee ja hyväksyy välitilinpäätökset ja tilinpäätökset, 
- nimittää ja vapauttaa tehtävästään toimitusjohtajan sekä määrää 

hänen tehtävänsä sekä päättää hänen työehdoistaan ja palkitse-
misesta, 

- asettaa vuosittain toimitusjohtajalle henkilökohtaiset tavoitteet ja 
arvioi niiden toteutumista,  

- seuraa johdon seuraajakysymyksiä ja tekee niistä tarvittavat joh-
topäätökset, 

- seuraa yhtiön työskentelyilmapiiriä ja henkilöstön selviämistä työ-
tehtävistään, 

- arvioi vähintään kerran vuodessa omaa toimintaansa sekä  
- käsittelee kaikki muut asiat, jotka puheenjohtaja ja toimitusjoh-

taja ovat esittäneet otettavaksi hallituksen kokouksen asialistalle. 
 

4. Hallituksen työryhmät ja valiokunnat 
 
Tehtäviensä hoitamisessa hallitusta voi avustaa hallituksen jäsenistä koostuvat tarkastus- 
sekä nimitys- ja palkkiovaliokunnat. Hallitus hyväksyy valiokuntien työjärjestykset. 
 
Hallitus voi valtuuttaa nimitys- ja palkkiovaliokunnan päättämään asioista, joista päättä-
minen muutoin kuuluisi hallitukselle. 
 
Valiokuntien toimintaan voi hallituksen jäsenten lisäksi osallistua myös muita henkilöitä 
sen mukaan kuin kyseisen valiokunnan työjärjestyksessä määrätään tai hallitus muuten 
päättää. 
 
Hallitus voi myös tarpeen mukaan asettaa muita valiokuntia ja työryhmiä. 
 
5. Koolle kutsuminen 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin Restel-konsernin asiat sitä 
vaativat. Hallituksen kokousaikataulu seuraavalle vuodelle vahvistetaan viimeistään edel-
lisen vuoden viimeisessä kokouksessa. 
 
Kutsut hallituksen kokoukseen lähetetään vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouskut-
sun yhteydessä lähetetään kokouksen asialista sekä materiaalia kokouksessa käsiteltä-
vistä asioista. 

 
6. Päätösvaltaisuus 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on läsnä ko-
kouksessa. 
 
Puhetta kokouksessa johtaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa vara-
puheenjohtaja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan estyneenä ollessa valitsevat läsnä 
olevat jäsenet jonkun keskuudestaan johtamaan puhetta. 
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7. Läsnäolo-, puhe-, esitys- ja äänioikeus 
 
Hallituksen jäsenten lisäksi Restel-konsernin toimitusjohtajalla on läsnäolo-, puhe- ja esi-
tysoikeus hallituksen kokouksissa.  
 
Hallituksen kokouksissa on läsnä myös kokouksen sihteerinä toimiva Restel-konsernin hal-
lintojohtaja tai muu kokouksen sihteeriksi valittu henkilö. 
 
Hallitus voi myös myöntää muille henkilöille läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen ko-
kouksissa. 
 
8. Asioiden käsittely 
 
Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on johtaa hallituksen työskentelyä niin, että sen 
tehtävät tulevat hoidetuksi mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. 
 
Hallitus käsittelee kokouksen asialistalla olevat asiat. Asiat esittelee hallituksen puheen-
johtaja, toimitusjohtaja tai muu hallituksen määräämä asian valmisteluun osallistunut 
henkilö. 
 
Muita kuin asialistalla olevia asioita voidaan ottaa käsittelyyn hallituksen puheenjohtajan, 
jäsenen tai toimitusjohtajan esityksestä. 
 
9. Päätöksenteko 
 
Hallitus pyrkii yksimielisiin päätöksiin. 
 
Erimielisyyden sattuessa ratkaistaan asia äänestyksellä. Hallituksen kannaksi tulee kanta, 
johon kokouksessa läsnä olevien hallituksen jäsenten enemmistö on yhtynyt. Äänten 
mennessä tasan tulee päätökseksi se esitys, jota kokouksen puheenjohtaja on kannatta-
nut. 

 
10. Pöytäkirja 

 
Hallituksen kokouksista pidetään kalenterivuosittain juoksevasti numeroitua pöytäkirjaa. 
Pöytäkirjassa on mainittava kokouksen aika, paikka sekä kokouksessa läsnä olleet. Pöytä-
kirjaan on kirjattava kokouksen päätökset sekä mahdolliset äänestykset. 
 
Pöytäkirja tarkistetaan ja hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa ja sen allekir-
joittavat kaikki hallituksen jäsenet, Restel-konsernin toimitusjohtaja sekä kokouksen sih-
teeri. 
 
Pöytäkirjat säilytetään luotettavasti. 
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Liite 3 
 
 
Restel Oy:n hallituksen tarkastusvaliokunnan työjärjestys 

 
1. Yleistä 
 
Mikäli Restel Oy:n hallitukselle on valittu tarkastusvaliokunta, tulee valionkunnan toimin-
nassa noudattaa tätä Restel Oy:n hallituksen vahvistamaa työjärjestystä. 
 
Restel Oy:n hallituksen tarkastusvaliokunnan tehtävänä on hallituksen valmistelevana eli-
menä valvoa kirjanpitoa ja tilinpäätöksen valmistelua, tilinpäätöksiä, riskienhallintaa ja si-
säistä valvontaa sekä sisäistä tarkastusta. 
 
2. Kokoonpano 

 
Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kahdesta (2) Restel Oy:n hallituksen valitsemasta 
hallituksen jäsenestä. Hallitus valitsee myös tarkastusvaliokunnalle puheenjohtajan ja 
päättää tarkastusvaliokunnan sihteeristä. 
 
Tarkastusvaliokunnan kokouksiin osallistuu Restel oy:n toimitusjohtaja sekä tarvittaessa 
erikseen kutsuttuna Tradeka-Yhtiöt Oy:n tilintarkastajana toimiva KHT-tilintarkastaja sekä 
muita Restel-konsernin tai Tradeka-Yhtiöt Oy:n taloudesta, hallinnosta ja kirjanpidosta 
vastaavia henkilöitä sen mukaan kuin hallituksen tarkastusvaliokunta päättää. 
 
Tarvittaessa valiokunta voi käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita. 
 

 
3. Tarkastusvaliokunnan tehtävät 
 
Tehtäviensä hoitamiseksi tarkastusvaliokunnan tulee: 
 
- seurata Restel-konsernin taloudellista tilannetta mm. perehtymällä säännöllisesti 

Restel-konsernin toimintaa ja taloutta koskeviin raportteihin sekä tilinpäätökseen ja 
välitilinpäätöksiin sekä niiden laadintaan, 

 
- perehtyä tilinpäätösluonnoksiin sekä merkittäviin tilinpäätösten perusteiden muutok-

siin, 
 

- perehtyä tilintarkastajan laatimiin väli- ja vuositarkastusraportteihin, 
 

- seurata Restel-konsernin riskienhallintaa sekä käsitellä vähintään kerran vuodessa 
Restel-konsernin riskienhallinnan periaatteita ja riskienhallintapolitiikkaa sekä arvi-
oida vuosittain keskeiset Restel-konsernin toimintaan liittyvät riskit, 

 
- seurata Restel-konsernin sisäisen valvonnan tasoa sekä tilintarkastajien ja sisäisen tar-

kastuksen työnlaatua, 
 

- perehtyä tilintarkastajien ja sisäisen tarkastuksen vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin, 
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- seurata sitä, että sisäisellä tarkastuksella ja tilintarkastajilla on riittävät toimintamah-
dollisuudet sekä seurata sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajien työn koordinointia, 

 
- perehtyä tilintarkastajien tilinpäätöksen tarkastamisen tai tilikauden aikana muutoin 

havaitsemiin puutteisiin ja virheellisyyksiin, 
 

- perehtyä sisäisen tarkastuksen hallitukselle laatimiin raportteihin ja tarkastushavain-
toihin, 

 
- tehdä tarvittaessa hallitukselle ehdotuksia toimenpiteiksi valvontajärjestelmien, tilin-

päätöksen ja sen laadinnan kehittämistä sekä muita tarpeelliseksi katsomiaan asioita 
koskien. 

 
4. Kokoukset 
 
Tarkastusvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta sen mukaan kuin valiokunnan 
tehtävien hoitaminen sitä edellyttää. 
 
Kokouskutsu, kokouksen asialista ja muu keskeinen kokousaineisto on lähetettävä valio-
kunnan jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta. 
 
Tarkastusvaliokunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat valiokunnan 
puheenjohtaja ja sihteeri. 
 
Tarkastusvaliokunnan kokousten pöytäkirjat säilytetään luotettavasti. 
 
5. Raportointi 

 
Tarkastusvaliokunnan tulee raportoida toiminnastaan Restel Oy:n hallitukselle. 
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Liite 4 
 
 
Restel Oy:n hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan työjärjestys 
 
1. Yleistä 
 
Mikäli Restel Oy:n hallitukselle on valittu nimitys- ja palkkiovaliokunta, tulee valionkunnan 
toiminnassa noudattaa tätä Restel Oy:n hallituksen vahvistamaa työjärjestystä. 
 
Restel Oy:n hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävänä on hallituksen valmiste-
levana elimenä päättää, seurata ja valmistella Restel-konsernin ylimmän johdon nimittä-
mistä ja ylimmän johdon ja muun henkilöstön palkitsemista koskevia asioita siten kuin 
tässä työjärjestyksessä määrätään tai Restel Oy:n hallituksessa muuten päätetään. 
 
2. Kokoonpano 
 
Nimitys- ja palkkiovaliokunta koostuu vähintään kahdesta (2) Restel Oy:n hallituksen va-
litsemasta hallituksen jäsenestä. Hallitus valitsee myös nimitys- ja palkkiovaliokunnalle 
puheenjohtajan ja päättää valiokunnan sihteeristä. 
 
Nimitys- ja palkkiovaliokunnan kokouksiin osallistuu tarvittaessa erikseen kutsuttuna Res-
tel-konsernin taloudesta ja hallinnosta vastaavia henkilöitä sen mukaan kuin hallitus tai 
nimitys- ja palkkiovaliokunta päättää. 
 
Tarvittaessa valiokunta voi käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita. 
 
3. Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 
 
Tehtäviensä hoitamiseksi nimitys- ja palkkiovaliokunnan tulee: 
 
- arvioida Restel Oy:n hallituksen koostumusta ja jäsenten palkkioita sekä valmistella 

Restel Oy:n yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten nimittämistä ja palkkioita koskevat 
esitykset, 

- nimittää ja vapauttaa tehtävistään Restel-konsernin johtoryhmän jäsenet sekä mää-
rätä heidän tehtävistään sekä päättää heidän työehdoistaan ja palkitsemisesta, 

- seurata alalla käytössä olevia johdon ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä ja arvioida 
Restel-konsernissa käytössä olevien palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukai-
suutta, 

- arvioida vuosittain Restel-konsernin toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkit-
semisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuutta  

- valmistella Restel Oy:n hallitukselle esitys toimitusjohtajan tulospalkkioiden saavutta-
misen edellyttämistä suoritus- ja tuloskriteereistä sekä edellisen vuoden palkkioista, 

- päättää Restel-konsernin johtoryhmän jäsenten tulospalkkioiden saavuttamisen edel-
lyttämistä suoritus- ja tuloskriteereistä sekä edellisen vuoden palkkioista, 

- arvioida vuosittain Restel-konsernin muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmien tar-
koituksenmukaisuutta sekä tarvittaessa antaa tähän liittyviä suosituksia Restel-kon-
sernin toimitusjohtajalle, 

- seurata Restel-konsernin ylimmän johdon seuraajakysymyksiä ja tehdä tarvittaessa 
tähän liittyviä esityksiä Restel Oy:n hallitukselle sekä 
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- käsitellä muita Restel-konsernin ylimmän johdon nimittämistä ja palkitsemista koske-
via asioita sen mukaan kuin valiokunta pitää niiden käsittelyä tarpeellisena. 
 

4. Kokoukset 
 
Nimitys- ja palkkiovaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta sen mukaan kuin valio-
kunnan tehtävien hoitaminen sitä edellyttää. 
 
Kokouskutsu, kokouksen asialista ja muu kokousaineisto on lähetettävä valiokunnan jäse-
nille vähintään viikkoa ennen kokousta. 
 
Nimitys- ja palkkiovaliokunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat va-
liokunnan puheenjohtaja ja sihteeri. 
 
Nimitys- ja palkkiovaliokunnan kokousten pöytäkirjat säilytetään luotettavasti. 
 
5. Raportointi 
  
Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tulee raportoida toiminnastaan Restel Oy:n hallitukselle. 


