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Selvitys hallinto- ja ohjaus-
järjestelmästä 2012
SATO Oyj:n hallinto perustuu osakeyhtiö-
lakiin ja SATO Oyj:n yhtiöjärjestykseen. 
Lisäksi noudatetaan Arvopaperimark-
kinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa 
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. 
Koska SATO Oyj:n osake ei ole julkisesti 
noteerattu, yhtiö ei kuitenkaan noudata 
kohdan 3 suositusta 9, siltä osin kuin 
se koskee hallituksen kokoonpanoa. 
Kohdan 9 suositusta 51 sisäpiirihallinnosta 
noudatetaan siten kuin se koskee listatun 
joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijaa. 
Hallinnointikoodi on saatavissa julkisesti 
Internet-osoitteessa www.cgfinland.fi.

SATO Oyj on 16.4.2012 laskenut 
liikkeeseen vakuudellisen joukkovelkakir-
jalainan, joka on listattu NASDAQ OMX 
Helsingin Pörssissä ja yhtiö noudattaa sen 
antamia, listattuja joukkovelkakirjalainoja 
koskevia sääntöjä ja määräyksiä, arvopa-
perimarkkinalakia sekä Finanssivalvonnan 
määräyksiä. 

Yhtiön hallitus on hyväksynyt 13.2.2008 
ohjeen, joka koskee kaupankäyntiä SATO 
Oyj:n osakkeilla ja muilla arvopapereilla. 

SATO Oyj laatii konsernitilinpäätöksen 
ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n 
hyväksymien IFRS-raportointistandardien 
mukaisesti. Yhtiön toimintakertomus ja 
emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Suomen 
kirjanpitolainsäädännön mukaisesti. 

Yhtiön määräysvalta ja hallinnointi 
on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja 
toimitusjohtajan kesken. SATO Oyj:n 
voimassa oleva yhtiöjärjestys on rekisteröity 
15.3.2011. 

Yhtiökokous
Yhtiökokous on SATO Oyj:n ylin päättävä 
elin. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä 
vuosittain kuuden kuukauden kuluessa 
tilikauden päättymisestä. 

vähintään kahden mainittua enemmistöä 
edustavan jäsenen on oltava myös riippu-
maton merkittävistä osakkeenomistajista.  
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy 
vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiö-
kokouksen päättyessä.

1.3.2012 kokoontunut varsinainen 
yhtiökokous valitsi hallitukseen puheen-
johtajaksi Juha Laaksosen ja jäseniksi Timo 
Hukan, Vesa Immosen, Jorma Kuokkasen, 
Raimo Lindin ja Esko Torstin. Hallitus 
valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi 
Raimo Lindin. Hallitus kokoontuu 6–12 
kertaa vuodessa. Vuonna 2012 hallitus 
kokoontui 10 kertaa. Hallituksen kokouk-
sissa oli läsnä keskimäärin 97 prosenttia 
hallituksen jäsenistä. 

Yhtiön hallituksen puheenjohtajaa ja 
jäseniä koskevat henkilö- ja omistustiedot 
on esitetty yhtiön Internet-sivuilla www.
sato.fi ja vuosikertomuksessa sivuilla 42–43.

Yhtiön hallitus huolehtii yhtiön hallin-
nosta ja toiminnan asianmukaisesta järjes-
tämisestä. Hallituksen tehtävänä on edistää 
yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua. 

SATO Oyj:n hallitus on vahvistanut 
työjärjestyksen, joka koskee hallituksen 
tehtäviä, kokouskäytäntöä ja päätöksente-
komenettelyä. Työjärjestyksen keskeinen 
sisältö on selostettu yhtiön Internet-sivuilla 
www.sato.fi. Päätösasioiden lisäksi hallituk-
selle annetaan kokouksissa ajankohtaista 
tietoa konsernin toiminnasta, taloudesta ja 
riskeistä.

Osakeyhtiölaissa määrättyjen tehtävien 
lisäksi hallitus päättää asioista, joilla 
konsernin toiminnan laajuus ja koko 
huomioon ottaen on huomattavaa merki-
tystä konsernin toiminnalle. Hallituksen 
tehtäviin kuuluvat mm. 
1. konsernin toimintastrategian vahvista-

minen ja toteutuksen seuranta 

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain 
ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista 
asioista, joita ovat mm. 
1. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 

vahvistaminen
2. taseen osoittaman voiton käyttäminen
3. vastuuvapauden myöntäminen halli-

tuksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
4. hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan 

sekä tilintarkastajan valinta
5. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle 

maksettavat palkkiot. 
Osakkeenomistajalla on oikeus saada 

yhtiökokoukselle osakeyhtiölain nojalla 
kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, 
jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta 
viimeistään neljä viikkoa ennen kokous-
kutsun toimittamista. 

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan 
osakkaille aikaisintaan kolmea kuukautta 
ja viimeistään kolmea viikkoa ennen 
kokousta julkaisemalla kutsu pääkaupun-
gissa ilmestyvässä sanomalehdessä tai todis-
tettavasti kirjallisesti sekä liitteineen yhtiön 
Internet-sivuilla.

 Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on 
osakkeenomistajalla, joka on merkittynä 
osakasluetteloon kahdeksan arkipäivää 
ennen yhtiökokousta. 

SATO Oyj:ssä on yksi osakesarja. Kukin 
osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden 
äänen.

Hallitus  
Yhtiökokous valitsee yhtiön hallitukseen 
vähintään viisi ja enintään yhdeksän 
jäsentä. Yhtiökokous valitsee yhden 
hallituksen jäsenistä hallituksen puheen-
johtajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan 
hallituksen varapuheenjohtajan. 

Enemmistön hallituksen jäsenistä 
on oltava yhtiöstä riippumattomia, ja 
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2. vuosibudjetin ja toimintasuunnitelman 
vahvistaminen ja seuranta 

3. tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
sekä osavuosikatsausten käsitteleminen

4. yhtiön osinkopolitiikan vahvistaminen
5. riskienhallinnan, sisäisen valvonnan 

ja sisäisen tarkastuksen tehokkuuden 
valvonta. 

Lisäksi hallitus nimittää toimitusjoh-
tajan, tämän sijaisen ja konsernin johto-
ryhmän jäsenet ja päättää heidän työ- ja 
toimisuhteidensa ehdoista. 

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja 
työtapojaan sisäisenä itsearviointina. Itse-
arvioinnin tarkoituksena on todeta, miten 
hallituksen toiminta on vuoden aikana 
toteutunut, sekä toimia perustana arvioita-
essa hallituksen toimintatapaa.

Hallituksen valiokunnat
Hallitus asettaa vuosittain yhtiökokouksen 
jälkeen pidettävässä järjestäytymiskoko-
uksessa tarkastus- sekä nimitys- ja palkit-
semisvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan 
ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan 
muodostavat hallituksen keskuudestaan 
valitsemat kolme–viisi jäsentä, joista yksi 
toimii puheenjohtajana.

Hallitus on vahvistanut valiokuntien 
työjärjestykset. Valiokunnilla ei ole itse-
näistä päätösvaltaa. Niiden tehtävänä 
on valmistella asioita hallituksen ja 
yhtiökokouksen päätettäviksi ja ne rapor-
toivat toimistaan jatkuvasti hallitukselle. 
Työjärjestykset ovat nähtävillä konsernin 
Internet-sivuilla www.sato.fi.

Tarkastusvaliokunta kokoontui tili-
kauden aikana kolme kertaa ja nimitys- ja 
palkitsemisvaliokunta neljä kertaa. Valio-
kuntien kokouksissa oli läsnä keskimäärin 
95 prosenttia valiokunnan jäsenistä.

Tarkastusvaliokunnassa vuonna 2012 

toimivat puheenjohtajana Raimo Lind ja 
jäseninä Vesa Immonen ja Esko Torsti. 
Kaikki jäsenet ovat riippumattomia 
yhtiöstä ja yksi lisäksi riippumaton merkit-
tävistä osakkeenomistajista. 

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnassa 
vuonna 2012 toimivat puheenjohtajana 
Juha Laaksonen ja jäseninä Timo Hukka ja 
Jorma Kuokkanen. Kaikki jäsenet ovat riip-
pumattomia yhtiöstä ja yksi lisäksi riippu-
maton merkittävistä osakkeenomistajista.

Toimitusjohtaja 
Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan 
ja hänen sijaisensa. Toimitusjohtajan 
tehtävät määräytyvät lain, yhtiöjärjes-
tyksen sekä hallituksen antamien ohjeiden 
perusteella.  Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön 
juoksevaa hallintoa hallituksen antamien 
ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimi-
tusjohtaja vastaa konsernin liiketoimin-
nasta, sen suunnittelusta ja tavoitteiden 
toteutumisesta. Toimitusjohtaja toimii 
konsernin johtoryhmän puheenjohtajana. 

Toimitusjohtajana on insinööri Erkka 
Valkila. Toimitusjohtajan sijaisena on 
OTK, ekonomi Tuula Entelä. Toimitusjoh-
tajaa ja hänen sijaistaan koskevat henkilö- 
ja omistustiedot on esitetty konsernin 
Internet-sivuilla www.sato.fi ja vuosikerto-
muksessa sivuilla 44–45.  

konsernin johtoryhmä
Johtoryhmä käsittelee kaikki konserni-
johtamisen kannalta keskeiset asiat kuten 
strategiaan, budjetointiin, investointeihin, 
toiminnan suunnitteluun ja taloudelliseen 
raportointiin liittyvät asiat. Johtoryhmän 
tehtäviin kuuluu toimitusjohtajan johdolla 
panna täytäntöön hallituksen päätökset. 
Johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjär-
jestykseen perustuvaa toimivaltaa vaan 

se toimii toimitusjohtajaa avustavana 
elimenä. 

Konsernin johtoryhmään kuuluvat 
SATO Oyj:n toimitusjohtaja, liiketoimin-
tajohtajat, asiakkuus- ja viestintäjohtaja 
sekä talousjohtaja. Johtoryhmän jäsenten 
tehtävät ja vastuualueet sekä henkilö- ja 
omistustiedot on esitetty konsernin 
Internet-sivuilla www.sato.fi.

Johtoryhmä kokoontuu kerran viikossa.

Tiedottaminen
SATOn kotisivuilla julkaistaan keskeiset 
yhtiön hallintoa koskevat tiedot. Yhtiön 
kaikki tiedotteet ja keskeiset yhtiön talo-
utta koskevat johdon esitysmateriaalit 
ovat heti julkaisemisen jälkeen nähtävissä 
yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.sato.fi.

SATO tiedottaa pörssitiedotteilla sekä 
pitää sijoittajien saatavilla yhtiön koti-
sivuilla osoitteessa www.sato.fi riittävät 
tiedot liikkeeseen laskemansa joukkovel-
kakirjalainan arvoon tai SATOn maksuky-
kyyn olennaisesti vaikuttavista seikoista.

Sisäinen valvonta
Sisäisen valvonnan tavoitteena on osaltaan 
varmistaa, että konsernin toiminta on 
tehokasta, tuloksellista ja luotettavaa ja 
että lainsäädäntöä ja muita säännöksiä 
noudatetaan. Konsernin sisäisen valvonnan 
järjestelmät toimivat sen todentamiseksi, 
että yhtiön julkistamat taloudelliset 
raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot 
konsernin taloudellisesta tilasta. Konserni 
on määritellyt sen toiminnan keskeisille 
alueille konsernin laajuisesti noudatettavat 
periaatteet, jotka muodostavat perustan 
sisäiselle valvonnalle. 

Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä 
kuuluu hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 
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Kullekin hallituksen jäsenelle toimitetaan 
kuukausittain konsernin taloudellista 
tilannetta käsittelevä raportti. Halli-
tuksen tarkastusvaliokunta seuraa sisäisen 
valvonnan tehokkuutta ja taloudellisen 
raportoinnin oikeellisuutta. Vastuu  
sisäisen valvonnan suorittamisesta kuuluu 
koko konsernin toimintaorganisaatiolle 
siten, että kukin konsernin työntekijä 
vastaa aina vastuualueensa valvonnasta 
esimiehelleen. 

Raportointiprosessin sisällöstä ja 
ohjeiden noudattamisesta vastaa konsernin 
taloushallinto. Konsernin taloudelli-
sessa raportointiprosessissa noudatetaan 
konsernin toimintaohjeita ja prosessi-
kuvauksia sekä suoritetaan raportoinnin 
laatua varmistavat kontrollitoimenpiteet. 
Raportointiprosessin kontrollit on määri-
telty prosessin kontrolliriskimatriisin 
avulla. Kontrollit ovat tyypiltään esimer-
kiksi järjestelmäkontrolleja, täsmäytyksiä, 
johdon tai muun tahon suorittamia 
tarkastuksia tai toimenpiteitä. Kontrolleille 
on määritelty vastuutahot, jotka vastaavat 
kontrollien toteutuksesta ja tehokkuudesta.

Tilinpäätösstandardien tulkinta ja 
soveltaminen on keskitetty konsernin 
taloushallintoon, joka ylläpitää taloudel-
lista raportointia koskevia toimintaohjeita, 
prosessikuvauksia, laskentamanuaaleja 
ja kontrollimekanismikuvauksia sekä 
huolehtii niihin liittyvästä sisäisestä 
tiedottamisesta. Konsernin taloushallinto 
myös valvoo näiden ohjeiden ja menette-
lytapojen noudattamista. Budjetointi- ja 
raportointiprosessien valvonta perustuu 
konsernin raportointiperiaatteisiin, joiden 
määrittämisestä ja keskitetystä ylläpidosta 
vastaa konsernin taloushallinto. Periaat-
teita sovelletaan yhdenmukaisesti koko 
konsernissa ja käytössä on yhdenmukainen 
konserniraportointijärjestelmä. 

Sisäinen tarkastus
Sisäisellä tarkastuksella tehostetaan yhtiön 
hallitukselle kuuluvan valvontavelvolli-
suuden hoitamista. 

Sisäinen tarkastus arvioi riippumat-
tomasti ja systemaattisesti konsernin 
johtamis- ja hallinnointijärjestelmien sekä 
liiketoimintaprosessien ja riskienhallinnan 
toimivuutta, tehokkuutta ja tarkoituk-
senmukaisuutta. Sisäinen tarkastus antaa 
raporteissaan suosituksia järjestelmien ja 
prosessien kehittämiseksi. 

Sisäisen tarkastuksen tehtävää on 
hoitanut Deloitte & Touche Oy. Sisäisen 
tarkastuksen raportit toimitetaan halli-
tuksen ja tarkastusvaliokunnan puheen-
johtajille sekä toimitusjohtajalle. Sisäisen 
tarkastuksen katsaus esitetään tarkastusva-
liokunnalle kaksi kertaa vuodessa. Hallitus 
käsittelee sisäisen tarkastuksen vuosi-
suunnitelman ja edellistä vuotta koskevan 
tarkastusraportin. Tarkastuskohteet vali-
taan konsernin strategisten tavoitteiden, 
arvioitujen riskien sekä painopistealueiden 
mukaisesti.

riskienhallinta
SATOn riskienhallinta perustuu strategia- 
ja vuosisuunnitteluprosessiin sisältyvään 
systemaattiseen riskiarviointiin. Riskiar-
viointi kattaa myös taloudellisen rapor-
tointiprosessin riskit. Liiketoimintariskit 
on luokiteltu strategisiin ja operatiivisiin 
riskeihin sekä rahoitus- ja markkinaris-
keihin. Taloudellisen raportointiprosessin 
kontrollit on määritelty erillisen raportoin-
tiprosessin riskien kartoituksen pohjalta.

Vastuu riskienhallinnan järjestämisestä 
kuuluu yhtiön hallitukselle. Sisäinen 
tarkastus ja sisäinen valvonta tehostavat 
hallituksen valvontatehtävän hoitoa. 
Hallituksen keskuudestaan valitseman 
tarkastusvaliokunnan tehtävänä on arvioida 

riskienhallintaprosessien ja riskienhallinnan 
riittävyyttä ja asianmukaisuutta. Tarkas-
tusvaliokunta raportoi hallitukselle, joka 
valvoo riskienhallintaa. 

Tilintarkastus
Varsinainen yhtiökokous valitsee yhtiölle 
yhden tilintarkastajan, jonka on oltava 
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintar-
kastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi 
on tilikausi ja hänen tehtävänsä päättyy 
vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiö-
kokouksen päättyessä. Tilintarkastajana on 
tilikaudella 1.1.–31.12.2012 toiminut KPMG 
Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana 
tilintarkastusyhteisössä on toiminut KTM 
Lasse Holopainen, KHT. Tilintarkastuk-
sessa tarkastetaan yhtiön ja konsernin 
kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. 

Sisäpiirihallinto
SATO Oyj:n sisäpiirisäännöt perustuvat 
arvopaperimarkkinalakiin ja ovat Finans-
sivalvonnan standardien sekä NASDAQ 
OMX Helsinki Oy:n ohjeiden mukaiset 
siltä osin kuin ne koskevat listatun joukko-
velkakirjalainan liikkeeseenlaskijaa. 

SATO Oyj pitää yllä yrityskohtaista (ei 
julkista) pysyvää sisäpiirirekisteriä. Sisä-
piirintietoa on kaikki sellainen tieto, joka 
koskee SATO Oyj:n ja SATO-konsernin 
kykyä vastata JVK-lainaan liittyvistä sitou-
muksistaan. Finanssivalvonnalla on oikeus 
saada tietoa yrityskohtaisen sisäpiirirekis-
terin sisällöstä.

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri 
voidaan perustaa yhtiön hallituksen tai 
toimitusjohtajan päätöksellä.

 
 




