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Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Bittium Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallinto 
määräytyy Yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suo-
men lakien (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja 
arvopaperimarkkinalaki) sekä Yhtiön hal-
linnointiohjeen pohjalta. Yhtiö noudattaa 
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n valmiste-
lemaa hallinnointikoodia 2015. Hallinnoin-
tikoodi on nähtävillä muun muassa Arvo-
paperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla 
osoitteessa www.cgfinland.fi.

12.4.2017 valittu hallitus harkitsi samana 
päivänä pidetyssä järjestäytymiskokouk-
sessaan tarkastusvaliokunnan jatkoa ja 
katsoi Yhtiön liiketoiminnan laajuuden edel-
lyttävän edelleen taloudellista raportointia 
ja valvontaa koskevien asioiden valmiste-
lua koko hallitusta pienemmässä kokoon-
panossa. Hallinnointikoodin suosituksen 

mukaan valiokunnassa on oltava vähintään 
kolme jäsentä. Uusi hallitus päätti 12.4.2017 
pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan, 
että hallituksen tarkastusvaliokuntaan va-
litaan edelleen jäseniksi Staffan Simberg 
(valiokunnan puheenjohtaja) ja Kirsi Komi, ja 
että tarkastusvaliokunnan hallituksen ulko-
puoliseksi asiantuntijaksi kutsutaan KHT-ti-
lintarkastaja Seppo Laine. Kahden varsinai-
sen jäsenen ja yhden ulkopuolisen jäsenen 
kokoonpanon katsottiin olevan suosituksen 
mukainen, sillä KHT-tilintarkastaja Seppo 
Laine tuo mukanaan jatkuvuutta ja valio-
kunnassa tarvittavaa asiantuntemusta.

Tämä selvitys on annettu hallituksen toi-
mintakertomuksesta erillisenä. Hallituk-
sen tarkastusvaliokunta sekä tilintarkastaja 
ovat käsitelleet tämän selvityksen.

Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä ovat yh-
tiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilin-
tarkastaja. Yhtiön johtoryhmä tukee Yhtiön 
lakisääteisiä hallintoelimiä. Yhtiön kotipaik-
ka on Oulu.

Tämä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjes-
telmästä on julkisesti nähtävillä Yhtiön in-
ternetsivuilla osoitteessa 
www.bittium.com.
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1.1.–31.12.2017 Hallitus Tarkastusvaliokunta

Staffan Simberg 13/13 6/6
Erkki Veikkolainen 13/13
Kirsi Komi 12/13 6/6
Juha Putkiranta 13/13
Seppo Mäkinen 13/13
Tero Ojanperä 9/10
Seppo Laine (hallituksen ulkopuolinen neuvonantaja) 6/6
 

Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmu-
kaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, 
johon kuuluu kolmesta seitsemään (3–7) 
varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voi 
kuulua yhdestä kolmeen (1–3) varajäsentä. 
Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee hal-
lituksen jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy 
vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiö-
kokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten 
toimikausien määrää ei ole rajoitettu. Halli-
tus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumatto-
muutta vuosittain suosituksen 10 mu-
kaisesti. Hallituksen jäsen on velvollinen 
toimittamaan Yhtiölle tarvittavat tiedot riip-
pumattomuusarvioinnin suorittamista var-
ten. Hallituksen jäsenellä on myös velvolli-
suus ilmoittaa mahdollisista muutoksista 
riippumattomuuteen liittyvissä tiedoissa.

12.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous 
vahvisti Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi 
kuusi (6). Kirsi Komi, Seppo Mäkinen, Juha 
Putkiranta, Staffan Simberg ja Erkki Veikko-
lainen valittiin uudelleen hallituksen jäsenik-
si ja lisäksi Tero Ojanperä valittiin hallituksen 
uudeksi jäseneksi. Hallitusten jäsenten arvi-
oitiin olevan sekä Yhtiöstä että sen merkit-
tävistä osakkeenomistajista riippumatto-

mia hallituksen jäseniä. 12.4.2017 pidetyssä 
järjestäytymiskokouksessaan hallitus valit-
si puheenjohtajakseen Erkki Veikkolaisen. 
Lisäksi hallitus päätti, että hallituksella on 
edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäse-
niksi valittiin Staffan Simberg (valiokunnan 
puheenjohtaja) ja Kirsi Komi, ja tarkastusva-
liokunnan hallituksen ulkopuoliseksi asian-
tuntijaksi kutsuttiin KHT Seppo Laine.

Kuvaus toiminnasta
Hallitus on laatinut työjärjestyksen ja arvioi 
työskentelyään vuosittain. Hallituksen teh-
tävänä on huolehtia yhtiökokouksen pää-
tösten täytäntöönpanosta. Hallitus valvoo 
operatiivista toimintaa ja hallintoa. Hallitus 
päättää Yhtiön toimintaa ohjaavista periaat-
teista, strategiasta sekä budjetista. Edelleen 
hallitus päättää yritysjärjestelyistä ja -kau-
poista ja muista strategisista yhteenliitty-
mistä ja merkittävistä investoinneista sekä 
merkittävistä organisaatiota ja rahoitusta 
koskevista asioista. Hallitus valvoo, että kon-
serniin kuuluvien yhtiöiden kirjanpidon ja va-
rainhoidon valvonta on asianmukaisesti jär-
jestetty. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja 
tämän mahdollisen sijaisen sekä hyväksyy 
Yhtiön organisaatiorakenteen.

Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiain-
johtaja (joka toimii hallituksen sihteerinä) 
osallistuvat hallituksen kokouksiin. Muu Yh-
tiön johto osallistuu kokouksiin tarvittaes-
sa tai hallituksen kutsusta. Hallituksen pu-
heenjohtaja hyväksyy hallituksen kokousten 
esityslistat toimitusjohtajan ja hallituksen 
sihteerin valmistelusta.

Hallitus soveltaa työskentelyssään vuosi-
kelloa, jonka mukaan säännönmukaisesti 
käsiteltävät aiheet määräytyvät. Vuosikel-
lon säännönmukaisten aiheiden lisäksi hal-
lituksen tärkeimpinä aiheina vuoden aikana 
olivat kasvun hakeminen sekä orgaanisesti 
että epäorgaanisesti ja tuotekehityspanos-
ten kohdentaminen.

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituk-
sen jäsenten palkkioista, ja ne ovat julkisesti 
nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa 
www.bittium.com.

Vuonna 2017 hallitus kokoontui 13 kertaa. 
Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:
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Hallituksen
monimuotoisuutta
koskevat periaatteet

Yhtiössä monimuotoisuus nähdään olennai-
sena osana vastuullista toimintaa ja menes-
tystekijänä, joka mahdollistaa strategisten 
tavoitteiden saavuttamisen ja asiakasym-
märryksen jatkuvan parantamisen.

Hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa 
otetaan huomioon Yhtiön liiketoimintojen 
tarpeet ja kehitysvaiheet sekä hallituksen 
valiokuntien edellyttämät osaamisalueet. 
Hallituksen jäsenten valinnassa tavoittee-
na on varmistaa, että hallitus kokonaisuu-
tena tukee Yhtiön nykyisen ja tulevan liike-
toiminnan kehittämistä. Monimuotoisuus 
tukee tätä tavoitetta, joten Yhtiö pyrkii sii-
hen, että monimuotoisuutta tukevat seikat 
otetaan hallituksen kokoonpanon suunnit-
telussa huomioon olennaisena kriteerinä. 

Hallituksen monimuotoisuutta tarkastel-
laan eri näkökulmista. Yhtiön kannalta olen-
naisia tekijöitä ovat jäsenten toisiaan täy-

dentävä osaaminen, koulutus ja kokemus 
eri ammatti- ja toimialoilta, eri kehitysvai-
heissa olevista liiketoiminnoista ja johtami-
sesta sekä jäsenten henkilökohtaiset omi-
naisuudet. Hallituksen monimuotoisuutta 
tukee kokemus kansainvälisestä toimin-
taympäristöstä ja eri kulttuureista sekä 
ikä- ja sukupuolijakauman huomioiminen. 
Tavoitteena on, että molemmat sukupuo-
let ovat edustettuna hallituksessa ja Yhtiö 
pyrkii hyvään ja tasapainoiseen sukupuo-
lijakaumaan. 

Monimuotoisuusperiaatteiden toteuttami-
seksi hallituksen jäsenehdokkaiden etsintä- 
ja arviointiprosessissa otetaan huomioon 
monimuotoisuusperiaatteet ja prosessiin 
etsitään molempien sukupuolien edusta-
jia. Monimuotoisuuden tilaa ja aikaisem-
min mainitun tavoitteen saavuttamisen 
edistymistä monitoroidaan hallituksen it-
searviointikeskusteluissa. Yhtiön hallituk-
sen jäseneksi valittavalla on oltava tehtä-
vän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus 
käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitami-
seen. Hallituskokoonpanon valmistelussa 

huomioidaan myös pitkän aikavälin tarpeet 
ja seuraajasuunnittelu.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti Yhti-
ön hallituksessa on kolmesta seitsemään 
(3–7) varsinaista jäsentä. Lisäksi hallituk-
seen voi kuulua yhdestä kolmeen (1–3) va-
rajäsentä. Hallituskokoonpanon ja jäsenten 
lukumäärän on mahdollistettava hallituksen 
tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksen 
jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa 
yhtiökokouksessa.

Yhtiön hallituksessa on 31.12.2017 päätty-
neen tilikauden aikana ollut 12.4.2017 pidet-
tyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen asti viisi 
ja yhtiökokouksesta lähtien kuusi jäsentä, 
joista yksi on koko tilikauden ajan ollut nai-
nen. Hallituksen itsearviointikeskusteluissa 
on tultu siihen tulokseen, että hallituksen 
jäsenet ovat erikoisosaamiseltaan, taus-
toiltaan sekä ikä- ja sukupuolijakaumal-
taan siinä määrin erilaisia, että hallitus on 
kokonaisuutena pystynyt tämän ansiosta 
tehokkaasti tukemaan Yhtiön liiketoimintaa 
ja sen kehittämistä.
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PVK: puolivuosikatsaus   JR: yhteinen kokous johtoryhmän kanssa

JOULUKUU (1 PÄIVÄ)
•  Seuraavan vuoden suunnitelman ja budjetin hyväksyntä
•  Henkilöstösuunnitelman hyväksyntä
•  Hallituksen itsearviointi ja toimintasuunnitelma
MARRASKUU (1 PÄIVÄ)
• Budjetoinnin tilannekatsaus kommentoitavaksi
• Henkilöstökyselyn tulokset ja toimenpidesuunnitelma
LOKAKUU (1 PÄIVÄ)
•  Seuraavan vuoden suunnitelman ja   

budjetin hyväksyntä
•  Palkitsemispolitiikan ja -rakenteen hyväksyntä
•  Kannustin- ja palkkiojärjestelmän    

rakenteen katselmointi
•  Riskienhallinnan ja riskienhallinta-   

suunnitelman katselmointi
• Johdon seuraajasuunnitelman     

katselmointi
SYYSKUU (1 PÄIVÄ)
• Liiketoimintakatsaus
• Strategian ja KPI-mittareiden katselmointi
ELOKUU II (1 PÄIVÄ)
• Sijoittajasuhdestrategian katselmointi
• Hallituksen seuraavan vuoden kalenterin  

ja vuosikellon hyväksyntä
• Bittiumin arvojen katselmointi
ELOKUU I (2 TUNTIA)
• Liiketoimintakatsaus
• H1-puolivuosikatsauksen hyväksyntä

TAMMIKUU (1 PÄIVÄ)
• Tapaaminen tilintarkastajien kanssa
• Tilinpäätöksen katselmointi ja ehdotukset varsinaiselle  

yhtiökokoukselle
• Toimitusjohtajan performance-katsaus kuluneesta vuodesta
• Toimitusjohtajan tavoiteasetanta seuraavalle vuodelle
• Strategian terveystarkastus, sis. KPI-mittareiden katselmointi,  

visio, strategia ja pitkän tähtäimen ohjaus
  HELMIKUU  (1 PÄIVÄ)
  • Tilinpäätöksen hyväksyntä
  • Riskienhallinnan katselmointi
  • Hallinto- ja ohjausjärjestelmän 
   katselmointi
  • Compliance-katselmointi
   MAALISKUU I (2 PÄIVÄÄ)
  • Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 
  • Strategia ja pitkän tähtäimen toiminta-
   suunnitelma 
   HUHTIKUU  (2 TUNTIA)
   • Hallituksen järjestäytymiskokous
   TOUKOKUU 1 (1 PÄIVÄ)
   • Strategian ja pitkän tähtäimen
    suunnitelman hyväksyntä
   TOUKOKUU 2 (1 PÄIVÄ)
   • Liiketoimintakatsaus
   KESÄKUU (2 TUNTIA)
  • Liiketoimintakatsaus
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Erkki Veikkolainen
s. 1952, DI, eMBA
Päätoimi: Mevita Invest Oy, toimitusjohtaja

Luottamustoimet:
• Bittium Oyj (ent. Elektrobit Oyj),   

hallituksen jäsen 2008–2015,   
hallituksen puheenjohtaja 2015–.

• Elcoflex (Suzhou) Co. Ltd,   
hallituksen jäsen 2007–.

• Elcoflex Oy, hallituksen jäsen 2015–,  
hallituksen puheenjohtaja 2006–2015.

• Maustaja Oy, hallituksen jäsen 2006–.
• Mecanova Oy, hallituksen jäsen 2005–.

Työhistoria:
• Bittium Technologies Oy (ent. Elektrobit  

Technologies Oy), hallituksen jäsen 2011–
2015.

• Elektrobit Oyj, sopimustuotekehitys- ja  
testausliiketoiminta-yksiköistä vastaava  
johtaja 2002–2003.

• Elektrobit Technologies Oy, toimitusjohtaja 
2001–2003.

• Elektrobit Oy, liiketoiminnan kehittämisestä 
vastaava johtaja 1998–2001.

• Nokia Mobile Phones, eri tehtäviä 1985–1998, 
viimeksi liiketoiminta-alueen vetäjänä.

Omistus 31.12.2017:
Omistaa 1 505 025 Bittium Oyj:n osaketta. 
Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen 
merkittävistä osakkeenomistajista.

Kirsi Komi
s. 1963, OTK
Päätoimi: Hallitusammattilainen

Luottamustoimet:
• Bittium Oyj, hallituksen jäsen, tarkastus- 

valiokunnan jäsen 2015–.
• Humana AB, hallituksen jäsen 2017–.
• Lindström Invest Oy, hallituksen jäsen 2017–.
• Kansallisteatteri Oy, hallituksen jäsen 2017–.
• Directors’ Institute Finland – Hallitus- 

ammattilaiset ry, hallituksen varapuheen- 
johtaja 2015–.

• Martela Oyj, hallituksen jäsen, palkitsemis- 
valiokunnan jäsen 2013–.

• Finnvera Oyj, hallituksen jäsen, tarkastus- 
valiokunnan puheenjohtaja 2013–.

• Citycon Oyj, hallituksen jäsen, tarkastus-   
ja hallinnointivaliokunnan jäsen, nimitys-   
ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 2011–.

• Docrates Oy, hallituksen puheenjohtaja 2011–.
• Suomen Punainen Risti, Veripalvelu,  

hallituksen puheenjohtaja 2011–,  
hallituksen jäsen 2010–2011.

• Metsä Board Oyj, hallituksen jäsen,  
tarkastusvaliokunnan jäsen 2010–.

Työhistoria:
• Veikkaus Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016.
• Patria Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja, tar-

kastusvaliokunnan puheenjohtaja 2011–2016.
• Nokia Siemens Networks, lakiasiainjohtaja, 

johtoryhmän jäsen 2007–2010.
• Nokia Corporation, Networks Business Group, 

Vice President (legal), Member of NET Leader-
ship Team and other NET/Nokia senior mana-
gement forums 1997–2007.

• Nokia Corporation, Networks Business Group, 
Senior Legal Counsel & Head of European 
Practice Group 1998.

• Nokia Corporation, Networks Business Group, 
Vice President, Contracts 1995–1996.

• Nokia Corporation, Networks Business Group, 
Legal Counsel 1992–1995, 1997.

Omistus 31.12.2017:
Omistaa 3 618 Bittium Oyj:n osaketta. 
Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen 
merkittävistä osakkeenomistajista.

Seppo Mäkinen
s. 1952, FM (fysikaalinen kemia)
Päätoimi: Hallitusammattilainen

Luottamustoimet:
•  Bittium Oyj, hallituksen jäsen 2015–.
• Pathena S.A., partner 2017–.
• ValiRx Plc, hallituksen jäsen 2013–2017,   

Advisor 2017–.
• Evondos Oy, hallituksen jäsen 2016–.
• CBRA Genomics S.A., hallituksen jäsen 2016–.
• Neurotar Oy, hallituksen jäsen 2015–.
• MedGroup Oy, hallituksen jäsen 2013–.
• Ginolis Oy, hallituksen jäsen 2011–,   

hallituksen puheenjohtaja 2011–2014.

Työhistoria:
• Taikon Advisor, Managing Partner 2010–2016.
• Mérieux Développement, Regional Partner, 

Nordics 2010–2016.
• Ventac Partners, Partner 2012–2016.
• Magnasense Technologies Oy,    

hallituksen jäsen 2011–2015.
• Arcdia International Oy, hallituksen jäsen  

2011–2014.
• Balonco, Senior Advisor, owner 2012–2013.
• Mediracer Ltd, hallituksen puheenjohtaja  

2010–2013.
• RSP Systems, hallituksen jäsen 2010–2011.
• Bio Fund Management Oy,   

Founding/Managing Partner 1997–2010.
• Sitra, Director in Life Science 1987–1997.
• Millipore/Waters, Sales & Marketing 1983–1987.
• State Institute of Agricultural Chemistry,  

Chemist 1980–1983.
• Toiminut hallituksen puheenjohtajana ja hal-

lituksen jäsenenä mm. Egalet A/S, SpinX Inc., 
Chempaq, Profos AG, Ilochip A/S, Exiqon A/S, 
KSH-Productor Oy, Merlin Diagnostika GmbH, 
Primex ASA, Rumen Oy, Millimed Inc., BioPorto 
A/S, Wallac, Kone Instruments, Rados Techno-
logies, MAP Medical Technologies, Pharming 
NV, Bio-Orbit, Labmaster Oy, Viable Biopro-
ducts ja Fluilogic Oy.

Omistus 31.12.2017:
Omistaa 2 871 Bittium Oyj:n osaketta. 
Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen 
merkittävistä osakkeenomistajista.

Bittium Oyj
Hallitus
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Staffan Simberg
s. 1949, MBA
Päätoimi: Hallitusammattilainen, 
liikkeenjohdon konsultti

Luottamustoimet:
•  Bittium Oyj (ent. Elektrobit Oyj),   

hallituksen jäsen 2008– ja tarkastus- 
valiokunnan puheenjohtaja 2010–.

• Oriola Oyj, hallituksen jäsen ja   
tarkastusvaliokunnan jäsen 2015–.

• Endomines AB (julk.), hallituksen jäsen   
ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2011–,  
hallituksen puheenjohtaja 2012–.

• Simberg & Partners Oy,   
hallituksen puheenjohtaja 1994–.

• NEZ-Invest Ab, hallituksen puheenjohtaja 
1994–.

Työhistoria:
•  Bittium Technologies Oy (ent. Elektrobit  

Technologies Oy), hallituksen jäsen 2011–
2015.

• Nordic Vehicle Conversion AB,   
hallituksen jäsen 2011–2015.

• Silva Group AB, hallituksen jäsen 2011–2015.
• Valmet Automotive -konserni,   

hallituksen neuvonantaja 2014.
• Metso-konserni, teollinen neuvonantaja 2011.
• Cargotec Oyj, teollinen neuvonantaja 2009, 

2012.
• Metso Panelboard, puheenjohtaja 2008–

2009.
• Landis & Gyr AG, neuvottelukunnan jäsen 

2007–2013.
• Enermet-konserni, toimitusjohtaja 2005–

2007.
• Siar-Bossard, Associated Partner 1992–1994.
• Nokia-konserni, johtavia tehtäviä 1978–1991.

Omistus 31.12.2017:
Omistaa 2 871 Bittium Oyj:n osaketta,  
määräysvaltayhtiö NEZ-Invest Ab omistaa  
50 000 Bittium Oyj:n osaketta. Riippumaton 
sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osak-
keenomistajista. 

Juha Putkiranta
s. 1957, DI
Päätoimi: Saafricon Oy, toimitusjohtaja

Luottamustoimet:
• Bittium Oyj, hallituksen jäsen 2015–.
• Variantum Oy, hallituksen puheenjohtaja 

2016–.
• Aspocomp Oyj, hallituksen jäsen 2016–.
• Nordcloud Oy, hallituksen jäsen 2015–.

Työhistoria:
• Saafricon Oy, toimitusjohtaja ja omistaja 

2015–.
• Microsoft Corporation, Corporate Vice        

President, Company Integration, 2014.
• Nokia Oyj, Executive Vice President,            

Operations 2013–2014.
• Nokia Oyj, Senior Vice President,  

Head of Nokia Supply Chain 2008–2012.
• Nokia Oyj, Senior Vice President, Head of 

Multimedia, Product Marketing and R&D 
2006–2007.

• Nokia Oyj, Senior Vice President, Head   
of Imaging Business Unit 2003–2005.

• Nokia Oyj, Senior Vice President, Head   
of Cellular Telephones Unit 2000–2003.

• Symbian Ltd, hallituksen jäsen 1998–2001.
• Nokia Oyj, Vice President, Corporate Planning 

and Business Development 1997–2000.
• Hewlett-Packard Corporation, markkinointi-

johtaja, Euroopan ja Afrikan alueet, elektro- 
niikan mittausjärjestelmät 1992–1997.

• Siar Oy, liikkeenjohdon konsultti 1986–1987.
• Nokia Oyj, erilaisia projektien, myynnin ja 

markkinoinnin johtotehtäviä, informaatio- 
järjestelmäyksikkö 1979–1986.

Omistus 31.12.2017:
Omistaa 12 871 Bittium Oyj:n osaketta. 
Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen 
merkittävistä osakkeenomistajista.

Vasemmalta oikealle: Staffan Simberg,  Juha Putkiranta,  Kirsi Komi, Seppo Mäkinen, Erkki Veikkolainen ja Tero Ojanperä.

Tero Ojanperä
s. 1966, TkT
Päätoimi: Silo AI Oy, toimitusjohtaja   
ja perustajaosakas

Luottamustoimet:
• Bittium Oyj, hallituksen jäsen, 2017–.
• Visionplus Oyj,     

hallituksen puheenjohtaja 2012–.
• Tampereen teknillinen yliopisto,   

hallituksen puheenjohtaja, 2012–.
• DNA Oy, hallituksen jäsen, 2014–.
• Tailorframe Oy,    

hallituksen puheenjohtaja, 2013–.

Työhistoria:
• Visionplus Oyj, toimitusjohtaja 2012–2017.
• Nokia Oyj, teknologia- ja strategiajohtaja,  

Nokia Research Center:n vetäjä, Nokia 
Networksin johtaja ja muissa johtotehtävissä 
sekä johtokunnan jäsenenä 1990–2011.

 
Omistus 31.12.2017: 
Omistaa 1 500 Bittium Oyj:n osaketta.   
Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen  
merkittävistä osakkeenomistajista.
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Hallituksen
valiokunnat

Yhtiön hallinnon toimivuus edellyttää, että 
hallitustyöskentely järjestetään mahdolli-
simman tehokkaalla tavalla. Tästä johtuen 
Yhtiön hallitus on asettanut tarkastusva-
liokunnan.

Valiokunnassa olevat hallituksen jäsenet 
voivat keskittyä valiokunnalle kuuluviin 
asioihin laaja-alaisemmin kuin koko halli-
tus. Valiokunnan tarkoituksena on tehostaa 
hallitukselle kuuluvien asioiden valmiste-
lua, lisätä hallituksen päätöksenteon läpi-
näkyvyyttä ja taata päätöksenteon laatu ja 
tehokkuus.

Valiokunta avustaa hallitusta valmistele-
malla hallituksen päätösvaltaan kuuluvia 
asioita. Hallitus on jatkossakin vastuussa 
valiokunnalle osoitetuista tehtävistä. Va-
liokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa 
vaan hallitus tekee päätösvaltansa alaiset 
päätökset yhteisesti.

Valiokunnan tulee säännöllisesti raportoida 
työstään hallitukselle. Raporttien tulee si-
sältää vähintään yhteenveto valiokunnan 
käsittelemistä asioista ja esittämistä toi-
menpiteistä.

Tarkastusvaliokunnan keskeiset tehtävät 
ja toimintaperiaatteet on kuvattu alla. Var-
sinainen yhtiökokous päättää hallituksen 
valiokuntien jäsenten palkkioista, ja ne ovat 
julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla 
osoitteessa www.bittium.com.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnalla on seuraavat teh-
tävät:
• seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia;
• valvoa taloudellista raportointiprosessia;
• seurata Yhtiön sisäisen valvonnan, mah-

dollisen sisäisen tarkastuksen ja riskien-
hallintajärjestelmien tehokkuutta;

• käsitellä Yhtiön hallinto- ja ohjausjär-
jestelmästä annettavaan selvitykseen 
sisältyvää kuvausta taloudelliseen ra-
portointiprosessiin liittyvien sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan järjestelmien 
pääpiirteistä;

• seurata tilinpäätöksen ja konsernitilin-
päätöksen lakisääteisen tarkastusta;

• arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön riippumattomuut-
ta ja erityisesti oheispalveluiden tarjoa-
mista; sekä

• valmistella tilintarkastajan valintaa kos-
keva päätösehdotus.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan sekä 
jäsenet nimittää Yhtiön hallitus. Vähintään 
yhden valiokunnan jäsenen tulee olla ta-
lousasiantuntija, jolla on huomattavaa tie-
tämystä ja kokemusta kirjanpidosta ja Yh-
tiöön sovellettavista kirjanpitoperiaatteista. 
12.4.2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa 
valittu hallitus päätti samana päivänä pi-
detyssä järjestäytymiskokouksessaan va-
lita tarkastusvaliokunnan jäseniksi Staffan 
Simbergin (valiokunnan puheenjohtaja) ja 
Kirsi Komin. Valiokunnan jäsenet ovat riip-
pumattomia sekä Yhtiöstä että myös Yhtiön 
merkittävistä osakkeenomistajista ja heillä 
on pitkäaikainen kokemus yritystoiminnan 
johtamisesta. Lisäksi Yhtiön hallitus päätti 
samassa kokouksessaan, että hallituksen 
ulkopuoliseksi asiantuntijaksi kutsutaan 
KHT Seppo Laine.

Valiokunnan jäsenten lisäksi valiokunnan 
kokouksiin osallistuvat säännöllisesti Yh-
tiön toimitusjohtaja, talousjohtaja ja valio-
kunnan sihteerinä toimiva lakiasiainjohtaja 
sekä valinnaisesti yhtiön ulkopuoliset tilin-
tarkastajat. Lisäksi valiokunnan jäsenet voi-
vat tavata ulkopuolisia tilintarkastajia ilman, 
että toimivan johdon edustajat ovat paikalla 
kyseisissä kokouksissa. Vuonna 2017 tar-
kastusvaliokunta kokoontui kokouksiin kuu-
si (6) kertaa. Valiokunta on tilikauden 1.1.2017 
– 31.12.2017 aikana arvioinut, valmistellut tai 
katselmoinut muun muassa seuraavia asia-
kokonaisuuksia:
• tilinpäätös vuodelta 2016;
• puolivuosikatsaus vuodelta 2017;
• tilintarkastussuunnitelma vuodelta 2017; 
• tilikauden aikaisen tilintarkastuksen  

havaintojen läpikäynti;
• sisäisen valvonnan havainnot;
• kassavirran seuranta ja rahoituksen  

riittävyyden arviointi; 
• budjetin tavoiteasetanta ja budjetti- 

prosessi;
• osingonmaksu;
• yritysjärjestelyihin liittyviä asioita ja  

niiden vaikutukset konsernin tulokseen, 
taseeseen ja rahoitusasemaan;

• konsernin juridiseen rakenteeseen  
liittyvät kysymykset; ja

• tytäryhtiöosakkeiden ja liikearvojen  
arvontestaus.

Vuoden 2018 tarkastusvaliokunnan paino-
pistealueina ovat:
• tutkimus- ja tuotekehitysaktivointien 

valvonta;
• varaston arvotusprosessin valvonta;
• myyntitarjous- ja sopimusprosessien 

katselmointi; ja
• talousprosessien edelleen kehittämisen 

seuranta.



11

Bittium vuosikertomus 2017

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja johtaa operatiivista hallintoa 
osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen sekä hal-
lituksen antamien ohjeiden ja määräysten 
mukaisesti sekä vastaa hallituksen kokous-
ten valmistelusta ja hallituksen päätösten 
täytäntöönpanosta. Kirjanpidon lainmukai-
suus ja varainhoidon luotettava hoito ovat 
myös toimitusjohtajan vastuulla. Toimitus-
johtaja vastaa strategian, pitkän aikavälin 
suunnitelmien, investointien, yritysjärjeste-
lyjen ja -kauppojen ja rahoituksen valmiste-
lusta ja näistä päättämisestä siltä osin kuin 
päätösvalta ei kuulu hallitukselle. Edelleen 
toimitusjohtaja vastaa taloussuunnittelusta, 
konserniviestinnästä ja sijoittajasuhteista.

Hallitus määrittelee ja hyväksyy toimitus-
johtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot 
mukaan lukien toimitusjohtajan palkkion. 
Palvelussuhteen ehdot on laadittu kirjal-
lisen toimisopimuksen muotoon. Toimi-
tusjohtajan toimisopimus on toistaiseksi 
voimassaoleva ja voidaan irtisanoa Yhtiön 
toimesta kahdentoista (12) ja toimitusjoh-
tajan toimesta kuuden (6) kuukauden irti-
sanomisajalla.

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja, 2015–
s. 1966, KTM

Luottamustoimet:
• Teknologiateollisuus ry, hallituksen jäsen, 2017–.

Työhistoria:
• Elektrobit Technologies Oy, johtaja, Wireless-liiketoimintasegmentti 2010–2015.
• Tekniseri Oy, hallituksen jäsen 2012–2016.
• EXFO Inc. (aiemmin NetHawk Oyj), Wireless-divisioonan johtaja 2010.
• NetHawk Oyj, toimitusjohtaja 2003–2010, varatoimitusjohtaja 2002–2003.
• Nokia Mobile Phones Oy, IP-konvergenssiyksikkö, johtaja 2002,    

Special Products -liiketoimintayksikkö, johtaja 1998–2002,    
NMT450-liiketoimintayksikkö, johtaja 1995–1998.

Omistus 31.12.2017:
Omistaa 10 000 Bittium Oyj:n osaketta.

Toimitusjohtaja on oikeutettu työsopimus-
lain ja muun eläkettä säätelevän lainsää-
dännön mukaiseen työeläkkeeseen eikä 
hänellä ole lisäeläkettä. Suomen työelä-
kejärjestelmä (TyEL) oikeuttaa työeläkkee-
seen, joka perustuu työuran aikaisiin työ-
eläkkeeseen oikeuttaviin ansioihin. Vuonna 
1954 ja sitä ennen syntyneet voivat jäädä 
vanhuuseläkkeelle aikaisintaan täytettyään 
63 vuotta. Vuonna 1955 ja sitä myöhemmin 
syntyneillä vanhuuseläkeikä nousee tasai-
sesti kolme kuukautta vuodessa kunnes 
saavutetaan 65 vuoden eläkeikä. Vuosina 
1962–1964 syntyneiden vanhuuseläkeiän 
alaraja on 65 vuotta. Vuonna 1965 tai sen 
jälkeen syntyneiden henkilöiden eläkeikä on 
sidottu elinajanodotteeseen. 
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Karoliina Fyrstén
Viestintä- ja markkinointijohtaja, 2015–
s. 1977, FM, kansainvälinen yritysviestintä

Työhistoria: 
•  Elektrobit Oyj, viestintäpäällikkö, 2015.
•  Elektrobit Automotive GmbH, 

konsernin viestintäpäällikkö, 2013–2015.
•  Elektrobit Oyj, viestintäpäällikkö, 2009–2013.
•  Elektrobit Oyj, sisäinen viestintä, 

2006–2008.
•  Elektrobit Group Oyj, viestintä, 2002–2006.
•  JOT Automation Group Plc, 

sijoittajasuhteet ja viestintä, 2001–2002.

Omistus 31.12.2017: 
Omistaa 1 600 Bittium Oyj:n osaketta.

Johtoryhmä
Toimitusjohtajan tukena toimii johtoryhmä, johon kuuluvat toi-
mitusjohtaja puheenjohtajana, talousjohtaja, lakiasiainjohtaja, 
viestintä- ja markkinointijohtaja, tuote- ja palvelualueiden joh-
tajat sekä engineering-toiminnoista vastaava johtaja. Johtoryh-
män tehtävänä on toimia toimitusjohtajan tukena toimitusjohta-
jan toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä, niiden toteutuksessa ja 
seurannassa, erityisesti operatiivisen toiminnan, liiketoiminta-
portfolion hallinnan ja kehittämisen, varainhallinnan ja verotuk-
sen, sisäisen valvonnan, yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän, 
sijoittaja- ja markkinointiviestinnän ja riskienhallinnan osalta.

Bittium vuosikertomus 2017

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
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Pekka Kunnari
Talousjohtaja, 2015–
s. 1967, KTM, OTM

Työhistoria:
•  Elektrobit Technologies Oy, talousjohtaja, 

2011–2015.
•  Elektrobit Oyj, johtaja, Finance, 2005–2011.
•  Elektrobit Inc, konsernikontrolleri, 

2004–2005.
•  Elektrobit Group Oyj, konsernikontrolleri, 

2003–2004.
•  Elektrobit Oy, liiketoiminnan kontrolleri, 

2001–2003.
•  RPC Rapid Prototyping Center Oy, 

talouspäällikkö, 2000–2001.
•  Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young, 

tilintarkastaja, 1998–2000.
•  Tuottotieto Oy, liiketoiminnan konsultti, 

1994–1998.

Omistus 31.12.2017:
Omistaa 3 000 Bittium Oyj:n osaketta.

Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja, 2014–
s. 1969, VT, OTK, LL.M. (Saarbrücken)

Työhistoria:
•  Elektrobit Technologies Oy, lakimies, 

2012–2014.
•  Elektrobit Oyj, lakimies, 2010–2012.
•  Elektrobit Automotive GmbH, lakimies, 

2008–2010.
•  Elektrobit Oyj, lakimies, 2008.
•  Polar Electro Oy, konsernilakimies, 

2000–2007.
•  Asianajotoimisto Gilbert, Segall and Young 

Oy, Attorneys at Law Helsinki, asianajaja, 
1998–2000.

Omistus 31.12.2017:
Omistaa 1 100 Bittium Oyj:n osaketta.

Jari-Pekka Innanen
Engineering-toiminnoista 
vastaava johtaja, 2015– 
 s. 1968, DI (mekaniikka)

Työhistoria:
•  Elektrobit Wireless Communications Oy,  

Engineering-toiminnoista vastaava johtaja, 
Wireless-liiketoimintasegmentti, 2011–2015.

•  Elektrobit, Wireless-liiketoiminnan 
globaalista resursoinnista vastaava 
johtaja, 2007–2010. 

•  Elektrobit, päällikkö, Head of Global HW, 
2006–2007. 

•  Elektrobit, päällikkö, Mobile Terminal  
Solutions, Head of HW Competence areas, 
2006.

•  Elektrobit, päällikkö, Mekaniikan 
osaamisyksikkö, 2003–2005. 

•  Elektrobit, projektipäällikkö, 1999–2003. 
•  Elektrobit, mekaniikkasuunnittelija, 

1998–1999. 
•  Outokumpu Stainless Steel, Cold Rolling 

Mills, esimies, 1994–1997.

Omistus 31.12.2017:
Omistaa 7 000 Bittium Oyj:n osaketta.
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Jari Sankala
Defense & Security -tuote- ja 
palvelualueen johtaja, 2016– 
s. 1966, DI (sähkötekniikka, 
digitaalinen tiedonsiirto)

Työhistoria:
•  Bittium Oyj, myyntijohtaja, 2015–2016.
•  Elektrobit Wireless Communications Oy, 

myynti- ja markkinointijohtaja, Wireless- 
liiketoimintasegmentti, 2014–2015.

•  Elektrobit Wireless Communications Oy,  
Defense- ja Security-liiketoiminnasta 
vastaava johtaja, 2011–2014.

•  NetHawk Group, myynti- ja 
markkinointijohtaja, 2005–2011.

•  NetHawk Germany, toimitusjohtaja, 
2001–2005.

•  Siemens AG, myyntijohtaja, 
Pohjois-Eurooppa, Mobile Networks, 
Saksa, 1996–2001.

Omistus 31.12.2017:
Omistaa 27 500 Bittium Oyj:n osaketta.

Arto Pietilä
Medical Technologies -tuote- ja 
palvelualueen johtaja, 2016– 
s. 1958, DI (sovellettu elektroniikka)

Työhistoria:
•  Bittium Wireless Oy, Operations-toiminnoista 

vastaava johtaja, 2015–2016.
•  Elektrobit Wireless Communications Oy, 

Operations-toimintojen johtaja, Wireless- 
liiketoimintasegmentti, 2010–2015. 

•  Elektrobit Wireless Communications Oy,  
Wireless Solutions -liiketoimintayksikkö, 
Operations-toimintojen johtaja, 2008–2010. 

•  Elektrobit Wireless Communications Oy,  
Mobile Terminal Solutions -liiketoiminta- 
yksikön johtaja, 2006–2008.

•  Elektrobit Wireless Communications Oy, 
Contract R&D -liiketoimintayksikön johtaja, 
2004–2006. 

•  Elektrobit Technologies Oy, toimitusjohtaja, 
2004–2006. 

•  Elektrobit Oy, toimitusjohtaja, 2002–2004. 
•  Elektrobit Oy, Contract R&D -yksikön johtaja, 

2001–2002. 
•  Polar Electro Oy, toimitusjohtaja, 1999–2001.
•  Polar Electro Oy, varatoimitusjohtaja, 

1996–1999. 
•  Polar Electro Oy, teknillinen johtaja, 

1992–1996.
•  Polar Electro Oy, tuotekehityspäällikkö, 

1986–1992.
•  Polar Electro Ky/Oy, SW/HW Design Engineer, 

1980–1986.

Omistus 31.12.2017: 
Omistaa 80 000 Bittium Oyj:n osaketta.

Klaus Mäntysaari
Connectivity Solutions -tuote- ja palvelu- 
alueen johtaja, teknologiajohtaja 2016– 
s. 1966, DI 

Luottamustoimet: 
•  Health Innovation Academy Oy, 

hallituksen varajäsen, 2014–.

Työhistoria:
•  Bittium Wireless Oy, Telecom-tuote- ja  

palvelualueen johtaja, 2015–2016.
•  Elektrobit Wireless Communications Oy,  

Telecom-liiketoiminnasta vastaava johtaja, 
Wireless-liiketoimintasegmentti, 2014–2015.

•  Elektrobit Wireless Communications Oy,  
Services-liiketoiminta-alueesta vastaava 
johtaja, Wireless-liiketoimintasegmentti, 
2011–2014.

•  Elektrobit Wireless Communications Oy, 
myynnin ja markkinoinnin kehitysjohtaja,  
Wireless Solutions -liiketoimintayksikkö, 
2008–2011.

•  Elektrobit Wireless Communications Oy,  
johtaja, myynti-, asiakkuus- ja markkinointi-
johtaja, Mobile Terminal Solutions -liike- 
toimintayksikkö, 2008.

•  Elektrobit Wireless Communications Oy, 
myynti- ja asiakkuusjohtaja, Mobile Terminal 
Solutions -liiketoimintayksikkö, 2007–2008.

•  Elektrobit Wireless Communications Oy,  
asiakkuusjohtaja, Contract R&D -liike- 
toimintayksikkö, 2006–2007. 

•  Elektrobit Oy, Nokian avainasiakkuudesta 
vastaava johtaja, Contract R&D -liike- 
toimintayksikkö, 2005–2006. 

•  Elektrobit Oy, avainasiakaspäällikkö, 
Nokia Terminals, Contract R&D -liike- 
toimintayksikkö, 2004–2005. 

•  Nokia, Senior Manager, Vodafone Account, 
Nokia Multimedia, IP Convergence Business 
Program, 2004.

•  Nokia, markkinointipäällikkö, Nokia Multi-
media, IP Convergence Business Program, 
2002–2004.

•  Nokia, johtaja, Nokia Mobile Phones, 
Special Products, 2000–2002.

•  Nokia, markkinointipäällikkö, Nokia Mobile 
Phones, Special Products, 1998–2000.

Omistus 31.12.2017:
Omistaa 2 000 Bittium Oyj:n osaketta.
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Tilintarkastajan
valitseminen ja 
palkkiot
Yhtiössä on yksi KHT-tasoinen tilintarkasta-
ja, ja mikäli tilintarkastaja ei ole laissa tar-
koitettu tilintarkastusyhteisö, valitaan yksi 
varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimi-
kausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraa-
van varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous 2017 valitsi Yhti-
ön tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhtei-
sö Ernst & Young Oy:n, KHT Juhani Rönkön 
päävastuullisena tilintarkastajana. Varsinai-
nen yhtiökokous päätti, että tilintarkastajal-
le maksetaan palkkio tilintarkastajan koh-
tuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajien palkkiot vuonna 2017 oli-
vat 133 000 euroa (206 000 euroa vuonna 
2016). Kokonaispalkkioista tilintarkastuksen 
osuus oli 93 000 euroa (55 000 euroa vuon-
na 2016), veroneuvonnan osuus 29 000  eu-
roa (40 000 euroa vuonna 2016) ja muiden 
palveluiden osuus 11 000 euroa (110 000 eu-
roa vuonna 2016).

Taloudelliseen 
raportointiprosessiin 
liittyvien sisäisen 
valvonnan ja 
riskienhallinnan 
järjestelmien 
pääpiirteet

Riskienhallinta

Riskienhallinnan päämääränä on turvata 
Yhtiön tuloskehitys ja varmistaa liiketoimin-
nan jatkuvuus toteuttamalla riskienhallin-
taa kustannustehokkaasti ja systemaatti-
sesti eri liiketoiminnoissa.

Riskienhallinta on osa Yhtiön strategista ja 
operatiivista suunnittelua, päivittäistä pää-
töksentekoprosessia ja sisäistä valvonta-
järjestelmää. Riskienhallinnassa kytketään 
liiketoiminnan tavoitteet, riskit ja riskienhal-

linnalliset toimenpiteet yhdeksi kokonais-
ketjuksi.

Riskienhallinnan 
järjestämisen 
pääperiaatteet

Yhtiö noudattaa yhtiön hallituksen hyväk-
symää politiikkaa riskien hallitsemiseksi.

Riskienhallinta kattaa kaiken sen toiminnan, 
joka liittyy tavoitteiden asettamiseen, riski-
en tunnistamiseen, mittaamiseen, arvioimi-
seen, käsittelyyn, raportointiin, seurantaan, 
valvontaan ja riskeihin reagoimiseen.

Yhtiön riskienhallinnalla pyritään:
• tunnistamaan ja arvioimaan systemaat-

tisesti ja kattavasti kaikki merkittävät, ta-
voitteiden saavuttamista uhkaavat riskit, 
mukaan lukien liiketoimintaan, omaisuu-
teen, sopimuksiin, osaamiseen, valuut-
toihin, rahoitukseen ja strategiaan liitty-
vät riskit;

• hyödyntämään optimaalisesti liiketoimin-
tamahdollisuudet ja varmistamaan liike-
toiminnan jatkuvuus;

• ennakoimaan ja tunnistamaan epävar-
muustekijät ja siten kehittämään riskien 
ennakointia sekä riskien edellyttämiä   
toimenpiteitä;

• ottamaan ainoastaan tietoisia ja arvioitu-
ja riskejä esim. liiketoiminnan laajentami-
sessa, markkina-aseman kasvattamises-
sa sekä uuden liiketoiminnan luomisessa;

• välttämään tai minimoimaan vahinko-  
riskejä;

• varmistamaan tuotteiden, ratkaisujen   
ja palveluiden turvallisuus;

• luomaan työntekijöille turvallinen työ- 
ympäristö;

• minimoimaan epäterveiden ilmiöiden,   
rikosten tai väärinkäytösten mahdollisuu-
det toimintaperiaatteilla, kontrolleilla   
ja valvonnalla;

• tiedottamaan riskeistä ja riskienhallin- 
nasta sidosryhmille; ja

• kustannustehokkuuteen riskienhallin- 
nassa.

Riskienhallinnalla ei pyritä:
• poistamaan riskejä kokonaisuudessaan;
• omaksumaan tarpeettomia kontrolleja tai 

hallintakeinoja; tai
• ottamaan käyttöön byrokraattisia proses-

seja ja menetelmiä.

Riskienhallintaprosessin
pääpiirteet

Yhtiön toimitusjohtaja arvioi strategiapro-
sessin ja vuosisuunnittelun yhteydessä lii-
ketoimintariskejä, jotka saattavat estää tai 
vaarantaa Yhtiön strategisten ja tulostavoit-
teiden saavuttamisen. Strategiaprosessin 
tueksi tuotetaan riskiarviot. Strategisia ja 
operatiivisia riskejä seurataan kuukausittain 
liiketoimintojen raportoinnin kautta Yhtiön 
hallituksessa. Liiketoimintojen tulee tuot-
taa arviot oman vastuualueensa riskeistä ja 
esittää toimenpidesuunnitelmat riskien hal-
litsemiseksi sekä raportoida toteutettujen 
toimenpiteiden vaiheista ja vaikutuksista.

Sisäisen valvonnan
yleiskuvaus ja
toimintaperiaatteet

Sisäistä valvontaa soveltavat hallitus, johto 
ja Yhtiön koko henkilökunta, jotta johto voi 
kohtuudella vakuuttua siitä, että:

1. toiminnot ovat toimivia, tehokkaita   
 ja strategian mukaisia; 
2. taloudellinen raportointi ja johdolle   
 annettavat tiedot ovat luotettavia, 
 täydellisiä ja oikea-aikaisia; ja
3. Yhtiössä noudatetaan soveltuvia 
 lakeja ja säännöksiä sekä Yhtiön sisäisiä 
 ohjeita ja eettisiä arvoja, mukaan lukien 
 vakaus (”sustainability”).

Ensimmäinen ryhmä koskee Yhtiön perus-
tavia liiketoiminnallisia tavoitteita, mukaan 
lukien suoritus- ja kannattavuustavoitteet, 
strategia, tavoitteiden ja toimenpiteiden 
täytäntöönpano sekä resurssien turvaa-
minen. Toinen ryhmä liittyy luotettavien 
julkisten tilinpäätöstietojen valmisteluun, 
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mukaan lukien puolivuotiskatsaukset ja tii-
vistetyt tilinpäätöstiedot sekä tällaisista ti-
linpäätöstiedoista johdettu valikoitu julki-
sesti raportoitava taloudellinen tieto, kuten 
tuottojen julkistaminen. Kolmas ryhmä liit-
tyy Yhtiöön kohdistuvien lakien ja säännös-
ten noudattamiseen.

Sisäisen valvonnan
viitekehys Yhtiössä

Bittiumin sisäinen valvonta sisältää seuraa-
vat rakenteelliset elementit:
• Yhtiön hallituksen asettamat sisäisen  

valvonnan, riskienhallinnan ja hallinnon 
ohjeet ja periaatteet;

• ohjeiden ja periaatteiden käyttöönotto  
ja soveltaminen johdon valvonnassa;

• toimintojen tehokkuuden ja toimivuuden 
sekä talous- ja johdon raportoinnin luotet-
tavuuden valvonta talousosaston ja liike-
toimintakontrollereiden toimesta;

• yrityksen riskienhallintaprosessi, jonka 
tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja  
vähentää riskejä, jotka uhkaavat Yhtiön ta-
voitteiden toteutumista;

• compliance-prosessit, joiden tarkoitukse-
na on varmistaa, että kaikkia soveltuvia la-
keja, säännöksiä, sisäisiä ohjeita ja eettisiä 

arvoja (mukaan lukien vakaus, ”sustaina-
bility”) noudatetaan;

• tehokas valvontaympäristö kaikilla   
organisaatiotasoilla, sisältäen räätälöidyt 
valvontatoimet määritellyille prosesseil-
le, sekä Yhtiön tuote- ja palvelualueita ja 
maantieteellisiä alueita koskevien vähim-
mäisvaatimusten luominen;

• yhteiset eettiset arvot ja vahva sisäinen 
valvontakulttuuri kaikkien työntekijöiden 
keskuudessa; ja

• tarvittaessa sisäiset tarkastukset, jotka 
mittaavat sisäisen valvonnan tehokkuutta.

Ydinliiketoiminnan prosessien 
riskit ja valvontatoimet

Liiketoimintaprosessien riskienhallintatoi-
met on määritelty kontrollikohtien muotoon:
• relevanttien prosessiriskien   

tunnistaminen;
• yhteiset kontrollikohdat / Yhtiön   

vähimmäiskontrollikohdat tunnistetaan;
• yhteiset kontrollikohdat implementoidaan 

liiketoimintaprosesseihin;
• ylimääräiset kontrollikohdat määritellään 

tarpeen mukaan liiketoiminta- tai   
toimintotasoilla.

Valvontatoimia ovat ohjeistukset ja toimen-
piteet, joiden avulla varmistetaan johdon 
ohjeiden toteutuminen. Valvontatoimilla 
varmistetaan riskien huomioiminen tar-
vittavilla toimenpiteillä, jotta Yhtiön tavoit-
teet saavutetaan. Valvontatoimet asetetaan 
organisaation laajuisesti, kaikilla tasoilla ja 
kaikkiin toimintoihin. Niihin kuuluu erilaisia 
toimia, kuten esimerkiksi hyväksynnät, val-
tuutukset, varmentamiset, toimintojen te-
hokkuuden tarkastaminen, varallisuuden 
turvaaminen ja vastuiden eriyttäminen.

Taloudellisen raportoinnin 
sisäinen valvonta

Yhtiön ulkoisen talousraportoinnin prosessi, 
sisäinen valvonnan ja riskienhallinnan jär-
jestelmä kuvataan seuraavassa. Pääpaino 
on kirjanpidossa ja siihen liittyvässä valvon-
nassa.

Taloudellisen raportoinnin organisaatio
Yhtiön talousjohto vastaa konserniyhtiöi-
den kirjanpidon, rahaliikenteen ja muiden 
päivittäisten taloustoimintojen sekä liike-
toimintaa tukevan sisäisen raportoinnin jär-
jestämisestä.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
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Yhtiön talousorganisaation tehtäviin kuu-
luvat mm. kuukausittainen konsernikoko-
naisuuden konsolidointi, puolivuotiskatsa-
usten ja konsernitilinpäätöksen laatiminen, 
konsernin rahavarojen hallinta ja sijoittami-
nen, vieraan pääoman hallinta, valuuttaris-
kien suojaaminen ja siirtohinnoittelu. Yhtiön 
taloushallinnon organisaatio toteuttaa ope-
ratiivista valvontatoimintaa talousjohtajan 
alaisuudessa, joka raportoi valvontahavain-
noista tarkastusvaliokunnalle. Emoyhtiön 
ja jokaisen tytäryhtiön kirjanpitotoiminnon 
tehtävät ja vastuujako on kirjattu tiimien ja 
henkilöiden toimenkuviin.

Taloudellisen raportoinnin järjestelmä
Konsolidoitu tilinpäätös laaditaan valitun 
konsolidointityökalun avulla. Konsernin 
tytäryhtiöiden kirjanpito hoidetaan pää-
osin käyttäen konsernin yhteistä kirjan-
pitojärjestelmää, josta toteutuneet luvut 
raportoidaan kuukausittain suoraan kon-
solidointijärjestelmään. Käytössä oleva 
kirjanpitojärjestelmä sisältää pääkirjanpi-
don, ostoreskontran ja myyntireskontran. 
Vaihto-omaisuus- ja palkkakirjanpito on 
järjestetty eri ohjelmien avulla tai ostetaan 
ulkoistettuna palveluna. Ostolaskut kier-
rätetään sähköisen laskutusjärjestelmän 
kautta. Globaalit ennusteet ja budjetit laadi-
taan käyttäen taloushallinnon ylläpitämää 
ennuste- ja raportointijärjestelmää.

Sisäinen valvonta
Yhtiön sisäisen valvonnan mekanismit 
perustuvat ohjeistuksiin, ohjeisiin, rajoi-
tettuihin prosessikuvauksiin, valtuutus-
matriiseihin, taloudellisen raportoinnin 
tarkastuskokouksiin sekä pääkirjanpidon 
velvoitteiden jakamiseen.

Compliance-prosessit
Compliance-prosesseja on jokaisella or-
ganisaatiotasolla, jotta voidaan varmistaa, 
että soveltuvia lakeja, säännöksiä, sisäisiä 
ohjeistuksia ja eettisiä arvoja, mukaan lu-
kien vakaus (”sustainability”), noudatetaan. 
Johto ja liiketoiminnot ovat vastuussa oman 
alueensa lainsäädännön ja muun säänte-
lyn kehittymisen seurannasta ja muutosten 
viestinnästä organisaatiolle. Johtoryhmän 
jäsenet ovat vastuussa asianmukaisen val-
vonta- ja compliance-koulutuksen järjes-

tämisestä yksiköissään. Yhtiön lakiasian-
johtaja koordinoi compliance-prosessien 
asianmukaisuutta ja noudattamista.

Riskien hallinnan 
ja sisäisen valvonnan 
vastuualueet ja roolit

Ensisijaiset roolit ja vastuualueet Yhtiön si-
säisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta 
on määritelty seuraavasti:

Hallitus
Hallitus on viime kädessä vastuussa Yhti-
ön hallinnosta ja toiminnan asianmukaises-
ta järjestämisestä. Hallituksen tehtävänä 
on hyvän hallintotavan mukaisesti lisäksi 
varmistaa, että Yhtiö on riittävällä tavalla 
siirtänyt soveltamansa arvot toimintaansa. 
Hallitus hyväksyy sisäistä valvontaa, riskien-
hallintaa ja hallintotapaa koskevat politiikat 
ja ohjeet. Hallitus määrittää Yhtiön riskinot-
totason ja riskinkantokyvyn sekä arvioi niitä 
säännöllisesti uudelleen osana Yhtiön stra-
tegiaa ja tavoiteasetantaa. Hallitus raportoi 
toiminnastaan osakkeenomistajille.

Tarkastusvaliokunta
Hallituksen tarkastusvaliokunta vastaa seu-
raavista sisäiseen valvontaan liittyvistä teh-
tävistä:
• tilinpäätösraportoinnin prosessin seu-

raaminen;
• taloudellisen raportointiprosessin valvo-

minen;
• Yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen 

sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinta-
järjestelmän tehokkuuden valvominen;

• Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään 
antamaan selvitykseen sisältyvän talou-
delliseen raportointiprosessiin liittyvien 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär-
jestelmien pääpiirteiden kuvauksen käsit-
teleminen; ja

• tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 
lakisääteisen tarkastuksen seuraaminen.

Yksityiskohtaisempi kuvaus siitä, miten 
tarkastusvaliokunta täyttää valvontateh-
tävänsä, määritellään valiokunnan vuosi-
suunnitelmassa. Tarkastusvaliokunta ra-
portoi Yhtiön hallitukselle.

Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja on vastuussa Yhtiön päivit-
täisestä hallinnosta hallituksen antamien 
ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimi-
tusjohtaja luo sisäiselle valvontaympäris-
tölle perustan osoittamalla johtajuutta ja 
suuntaviivoja ylemmälle johdolle sekä ar-
vioimalla heidän tapojaan kontrolloida lii-
ketoimintaa. Toimitusjohtaja vastaa Yhtiön 
riskienhallintaprosessista ja sen jatkuvas-
ta kehittämisestä, työn resursoinnista ja 
riskienhallinnan periaatteiden tarkistami-
sesta sekä toimintaperiaatteiden ja koko-
naisprosessin määrittelystä. Toimitusjoh-
taja raportoi riskienhallinnasta hallitukselle 
osana kuukausiraportointia. Toimitusjohtaja 
ja hänen alaisuudessaan Yhtiön johtoryhmä 
vastaavat Yhtiölle asetettujen tavoitteiden 
toteutumista uhkaavien riskien hallinnasta.

Johtoryhmä
Johtoryhmän jäsenet vastaavat sisäisen 
valvonnan toimeenpanosta omilla vas-
tuualueillaan. Tarkemmat sisäistä valvontaa 
koskevat ohjeet ja toimintamallit laaditaan 
hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien 
periaatteiden puitteissa. Lisäksi johtoryh-
män jäsenet vastaavat riskienhallintakäy-
täntöjen täytäntöönpanosta vuosisuun-
nitelmiin (planning cycle) ja päivittäisiin 
toimintoihin, ja vastaavat, että:
• lakeja,
• alemman tason säännöksiä,
• sisäisiä ohjeita, ja
• eettisiä arvoja
noudatetaan heille osoitetuilla vastuualu-
eilla. 

Yhtiön talousjohtajan tehtävänä on:
• varmistaa riittävien valvontatoimien aset-

tamisesta tuote- ja palvelualueille yhteis-
työssä tuote- ja palvelualueiden johdon 
kanssa;

• valvontatoimien sopivuuden ja tehokkuu-
den toiminnallinen seuranta; ja

• varmistaa, että ulkoinen raportointi on  
virheetöntä, oikea-aikaista ja nouda- 
tettavien säännösten mukaista.

Taloushallinnossa ei ole erillistä sisäisen 
valvonnan toimintoa. Talousjohtaja raportoi 
valvontahavainnot tarkastusvaliokunnalle.
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Lakiasiainjohtajan tehtävänä on varmistaa, 
että konsernin hallinnointikäytännöt ovat 
lainmukaiset ja että konsernin lakiasiat hoi-
detaan asianmukaisella tavalla, erityisesti 
liiketoimintaan liittyvien sopimusperusteis-
ten riskien osalta.

Sisäinen tarkastus
Yhtiöllä ei ole erityistä sisäisen tarkastuk-
sen organisaatiota. Tämä on huomioitu vuo-
sittaisen tilintarkastussuunnitelman sisäl-
lössä ja laajuudessa. Yhtäältä tilintarkastus 
kohdennetaan tiettyihin aiheisiin eri aikoina 
ja toisaalta erikseen sovittuihin painopis-
tealueisiin.

Sisäpiiriohje
Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n (ai-
kaisemmin NASDAQ OMX Helsinki Oy, OMX 
Nordic Exchange Helsinki Oy ja Helsingin 
Pörssi), Keskuskauppakamarin ja Elinkeino-
elämän keskusliiton valmistelemaa sisäpii-
riohjetta pörssiyhtiöille. Yhtiö on täydentä-
nyt ohjeistusta sisäisellä sisäpiiriohjeellaan. 
Yhtiön hyväksymä sisäpiiri- ja kaupankäyn-
tiohje sisältää määräykset sisäpiiristä, sisä-
piirintiedon julkistamisesta ja julkistamisen 
lykkäämisestä, kielletystä sisäpiirintiedon 
käytöstä, sisäpiirilistoista, johtohenkilöiden 
ja näiden lähipiirin liiketoimia koskevasta il-
moitusvelvollisuudesta sekä henkilökunnan 
omista kaupoista yhtiön rahoitusvälineillä. 
Ohjeen tarkoituksena on selostaa Nasdaq 
Helsinki Oy:n julkistaman ohjeen ja muiden 
asiaan liittyvien määräysten sekä rajoitus-
ten sisältöä sekä yhtenäistää ja tehostaa 
sisäpiiri- ja kaupankäyntiasioiden käsitte-
lyä Bittiumissa.

Yhtiön johtohenkilöt ovat EU:n markkinoi-
den väärinkäyttöasetuksen mukaisen kau-
pankäyntikiellon piirissä (suljettu ikkuna). 
Yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti 
Yhtiö on lisäksi määritellyt ajanjaksot, jol-
loin taloudellisen raportoinnin valmisteluun 
osallistuvat henkilöt sekä muut henkilöt, 
joilla on pääsy Yhtiön taloudellista asemaa 
koskevaan tietoon, eivät saa käydä kaup-
paa Yhtiön rahoitusvälineillä. Kaupankäyn-
tirajoitusten tarkoituksena on säädellä kau-
pankäyntiä Yhtiön rahoitusvälineillä ja siten 
lisätä luottamusta Yhtiöön sekä arvopape-
rimarkkinoiden toimintaan. Kaupankäynti 
Yhtiön rahoitusvälineillä on kokonaan kiel-
letty edellä mainituilta henkilöiltä 30 päivän 
ajan ennen yhtiön tulosjulkistusta. Tavalli-
simmat julkistamistapahtumat ovat puo-
livuosikatsauksen julkistaminen ja Yhtiön 
tilinpäätöstiedotteen julkistaminen. Rajoi-
tusta sovelletaan myös mahdollisiin tilin-
päätöksen ja puolivuosikatsauksen ennak-
kotietoihin.

Hankekohtaiseen Sisäpiiriluetteloon merki-
tyiltä henkilöiltä on kielletty kaikki kaupan-
käynti ja liiketoimet Yhtiön rahoitusvälineillä 
hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen 
saakka. Jos hanke kohdistuu toiseen julki-
sesti noteerattuun yritykseen tai saattaa 
vaikuttaa toisen julkisesti noteeratun yrityk-
sen rahoitusvälineiden hintaan, hankekoh-
taisilla sisäpiiriläisillä ei ole oikeutta käydä 
kauppaa tällaisen toisen yhtiön rahoitus-
välineillä.

Yhtiö ylläpitää vapaaehtoisesti internetsi-
vuillaan julkista listaa Yhtiön johtohenkilöi-
den tai johtohenkilöiden määräysvallassa 
olevien yhteisöiden omistamista Yhtiön ra-
hoitusvälineistä. Listaa päivitetään jokaisen 
kuukauden viimeisenä päivänä.
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