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Hello
lawely

Pohjoismaiden 
innovatiivisin 
lakitoimisto
Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka tarjoaa uudenlaisia palvelumalleja ja 

hyödyntää digitaalisia teknologioita. Merkittävä osa Fondian liikevaihdosta syntyy jatku-

valuonteisen LDaaS (Legal Department as a Service) -palvelun tuottamana. Fondia on ke-

hittänyt ainutlaatuisen digitaalisen MyFondia-alustan, joka palvelee juristien keskinäis-

tä ja asiakkaiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja kommunikointia. Fondialla on toimintaa 

seitsemässä kaupungissa Suomessa sekä lisäksi Tallinnassa, Göteborgissa, Tukholmassa ja 

Vilnassa.

Fondia kasvoi Ruotsissa ja Baltiassa
Kasvustrategiaansa vauhdittaakseen Fondia osti tammikuussa 2018 ruotsalaisen lakitoimis-

ton Jansson & Norinin. Kaupan myötä Fondialla on nyt yhteensä 33 työntekijää Ruotsissa 

vastaamassa LDaaS-palvelun kasvavaan kysyntään. 

Myös Baltiassa LDaaS-palvelu herättää kasvavaa kiinnostusta. Tammikuussa 2019 Fondia 

avasi toimiston Liettuan Vilnaan. Tallinnan toimiston liiketoiminta on jo hyvässä vauhdis-

sa. Yhdessä Vilnan toimiston kanssa Fondialla on nyt yhteensä 6 työntekijää Baltiassa.
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Fondian liikevaihto kasvoi tilikau-
della 15,9 %, mikä on seurausta jat-
kuvan LDaaS-palvelumme (Legal 
Department as a Service) hyvästä 

kysynnästä Suomessa ja etenkin Ruotsissa. Olen erit-
täin tyytyväinen, että hyvän LDaaS-kysynnän jatkues-
sa onnistuimme palkkaamaan Fondiaan kasvutavoit-
teemme tueksi lukuisia uusia juristeja. Henkilöstöm-
me lukumäärä kasvoi 29 % sekä Ruotsin yritysoston 
että aktiivisen rekrytoinnin johdosta. Tämä vaikutti 
osaltaan kannattavuutemme kehitykseen loppuvuo-
desta, sillä uudet juristit eivät ehtineet päästä asia-
kastyöhön kiinni täydellä teholla. Rekrytoinnit ovat 
tärkeä tekijä tulevan kasvun aikaansaamiseksi. Ruot-
sin liiketoiminta on vahvassa kasvuvaiheessa, jolloin 
sen kannattavuustaso ei ollut vielä keskipitkän aika-
välin tavoitteiden mukainen. Vertailukelpoinen liike-
voitto jäi edellisestä vuodesta. Myös projektiliiketoi-
minnan laskutus oli alkuvuodesta vahvempaa kuin 
loppuvuodesta.

LDaaS-palvelun kysynnän kasvuun vastatakseen ja 
kansainvälistymistä vauhdittaakseen Fondia osti al-
kuvuodesta ruotsalaisen lakitoimisto Jansson & No-
rin AB:n. LDaaS on myös Ruotsin markkinoilla ainut-
laatuinen palvelukonsepti, jonka asiakkaat ovat otta-
neet ilolla vastaan. Kuluneen vuoden aikana Fondia 
on keskittynyt yritysoston integraatioon, joka onkin 
lähtenyt hyvin liikkeelle yrityskulttuurien saman-
kaltaisuudesta johtuen. LDaaS-palvelun kysynnäl-
lä on hyvää kasvupotentiaalia myös Baltian alueel-
la. Tilikauden päättymisen jälkeen Fondia vahvis-
ti asemaansa kyseisillä markkinoilla ja avasi uuden 
toimiston Liettuan Vilnaan jo muutama vuosi sitten 
avatun Tallinnan konttorin lisäksi.

Fondia valittiin jo kolmatta kertaa Euroopan innova-
tiivisimpien lakialan yritysten joukkoon, kun LDaaS 
ja MyFondia-palvelut palkittiin Lontoossa lokakuus-
sa FT Innovative Lawyers Award -tilaisuudessa. Fon-
dia sijoittui kolmannella sijallaan pohjoismaisista 
toimistoista parhaiten. Myös tutkimustulosten pe-
rusteella Fondian kaltaiselle innovatiiviselle ja läpi-

Onnistuimme hyvin 
kasvutavoitteitamme 
tukevissa rekrytoinneissa 

näkyvän toimintatavan lakitoimistolle on kysyntää 
sekä Suomessa että Ruotsissa. Tämä kävi ilmi Fon-
dian kesällä 2018 toteuttaman lakitoimistopalve-
luiden ostamiseen liittyvän tutkimuksen tuloksis-
ta. Fondian menestyksen takana on strategia, joka 
yhdistää jatkuvan lakipalvelun liiketoimintamalli 
LDaaS:in ja MyFondian digitaalisen työskentely-ym-
päristön. Tarjoamme asiakkaillemme jatkossakin 
heidän kaipaamaansa kustannusten ennakoitavuut-
ta, sujuvampaa kommunikointia sekä selkeyttä pal-
velun ostamisessa.

Fondian toiminnan keskiössä ovat kokeneet juris-
timme ja osaava henkilöstömme. Tavoitteenamme 
on edistää henkilöstömme motivaatiota ja sitoutu-
mista yhtiön toimintaan entisestään. Tästä syystä 
Fondian hallitus päätti aloittaa koko henkilöstölle 
avoimen osakesäästöohjelman. Uskomme, että oh-
jelmalla on positiivinen vaikutus konsernin kehityk-
seen tulevaisuudessa. Fondia on myös panostanut 
henkilöstön liiketoimintaa palvelevaan osaamiseen 
monella tavalla. Vahvana painopistealueena on ollut 
digitalisaation juridisten ja liiketoimintavaikutusten 
ymmärryksen lisääminen. Keskitymme jatkossakin 
asiakkaiden liiketoimintaa palvelevan osaamisen ke-
hittämiseen ja haluamme olla juridiikan toimialalla 
edelläkävijä digitaalisuuden hyödyntämisessä myös 
omassa liiketoiminnassamme.

Tuoreena toimitusjohtajana olen iloinen nähdessä-
ni, mitä kaikkea Fondiassa on saatu aikaan ja miten 
innostava ilmapiiri yrityksessämme vallitsee. Fon-
dian menestyksen perustana on alusta alkaen ollut 
vahva, yhteinen visio erilaisesta tavasta tarjota pe-
rinteisiä palveluita. Tätä visiota haluan määrätie-
toisesti jatkaa yhdessä fondiaanien kanssa, tuoden 
esille vankkaa ammattitaitoamme höystettynä ilol-
la ja innostuksella. Haluan kiittää Fondian asiakkai-
ta luottamuksesta sekä henkilökuntaa sitoutumises-
ta vuoden 2018 aikana.”

Leena Hellfors
TOIMITUSJOHTAJA



6 7

Toimistot

PERUSTETTU 
2004

JURISTEJA

111

ASIAKKAITA 

1 950+

SUOSITTELEE

96 %

LIIKEVAIHTO 
20,2 M€

LIIKEVOITTO 

2,1 M€

Tämä on Fondia

Liiketoiminnan kehitys 2014–2018

Liikevaihdon jakauma 2018

LDAAS-
ASIAKKAAT 
YHTEENSÄ

JATKUVA 
KUUKAUSI-
LASKUTUS

SUURIMMAT 
ASIAKKAAT

10 SUURINTA 

12 %
MUUT

88 %

LDAAS

70 %
MUUT

30 %

LDAAS

45 %
MUUT

55 %

Henkilöstömäärän kehitys

2015 2016 2017 20182014

102 111
126

163

100

Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

29 %

TAVOITE 2018
KEHITYS

2016 - 2018

n. 15 %

n. 15 %

≥ 2/3

Liikevaihdon vuosittainen kasvu 
keskipitkällä aikavälillä keskimäärin

Keskipitkän aikavälin 
liikevoittomarginaali keskimäärin

Tavoitteena jakaa osakekohtaisesta 
tuloksesta osinkoina

15,9 %

10,6 %

0,37 €*
= 85 %

16,7 %

12,9 %

* Hallituksen 
esitys

Fondia lukuina

2014 2015 2016 2017

11,4 M€
12,9 M€

14,9 M€

17,5 M€

20,2 M€

2018

10,6 %

14,6 %13,5 %
12,4 %

4,0 %

CAGR 15,3 %

15,9 %

VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO-% LIIKEVAIHTO, M€
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Toiminta- 
kertomus 

2018

Liiketoiminnan kehitys 2018 
Fondia on täyden palvelun lakitoimisto, jonka liikevaihdosta lähes puolet muo-
dostuu jatkuvaan lakiosastopalveluun LDaaS:iin pohjautuvasta kuukausilasku-
tuksesta. Tilikaudella 2018 liikevaihto kasvoi 15,9 % ja oli 20,2 miljoonaa euroa. 
Jatkuvan LDaaS-laskutuksen osuus liikevaihdosta oli 45 %. Loput liikevaihdos-
ta muodostuu sekä kuukausilaskutteisten että muiden asiakkaiden yksittäisten 
projektien ja toimeksiantojen pohjalta. 

Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat asiakkuuksien määrän lisääntyminen ja ole-
massa olevien asiakkaiden laskutusvolyymin kasvu. Liikevaihdon kasvua tuki-
vat myös uudet LDaaS-asiakkuudet Ruotsissa. LDaaS-liikevaihdon tasainen kas-
vu jatkui tilikauden aikana, kun taas projektitoiminnan liikevaihdon kasvu hi-
dastui vuoden loppupuoliskolla. Projektitoiminnalle on luonteenomaista vaih-
della kaudesta toiseen. Kannattavuuden heikkenemiseen vaikuttivat loppuvuo-
den aikana tehdyt useat kasvustrategiaa tukevat rekrytoinnit. Kaikki uudet juris-
tit eivät ehtineet päästä asiakastyöhön kiinni täydellä teholla. Ruotsin liiketoi-
minta on vahvassa kasvuvaiheessa, eikä vielä samalla kannattavuustasolla kuin 
Suomen liiketoiminta.

Vuoden 2018 aikana Fondia kehitti palvelumallinsa mukaisesti asiakkaidensa 
lakitoimintoja mm. useissa mittavissa tietosuoja-asetuksen (GDPR) voimantu-
loon liittyvissä projekteissa, työoikeuteen liittyvissä neuvotteluissa ja prosesseis-
sa, compliance-projekteissa sekä toimi asiamiehenä merkittäviä ympäristölupia 
koskevissa muutosprosesseissa. Fondian Finance & M&A -tiimin juristit olivat 
myös mukana useissa yrityskauppaprojekteissa, pääomasijoitusyhtiöiden yritys-
järjestelyissä, listautumisanneissa ja erilaisissa rahoitusjärjestelyissä. Vuoden ai-
kana liiketoimintaan kuului myös useita julkisen hankinnan toimeksiantoja, tuo-
tevastuuasioita, legal design -projekteja sekä riidanratkaisutoimeksiantoja.

Fondia onnistui tilikauden aikana hyvin rekrytoinneissa ja henkilöstön lukumää-
rä kasvoi 29 %:lla edellisestä vuodesta. Vuoden aikana panostettiin myös eri-
laisiin asiakkaiden liiketoimintaa palveleviin osaamisalueisiin, kuten esimerkik-
si digitalisaation juridisten ja liiketoiminnallisten vaikutusten ymmärtämiseen. 
Fondia järjesti yhteistyökumppaneiden kanssa myös digiseminaarin, jonka yh-
teydessä yhtiö julkaisi myös 13 toimialaraporttia digitalisaation vaikutuksista. 

Lakipalveluiden markkina
Fondia toimii lakipalveluiden markkinalla, joka koostuu kahdesta osasta: yritys-
ten omista työsuhteessa olevista juristeista sekä asianajotoimistoista ja muista 
lakipalveluja tuottavista yrityksistä. Asianajotoimistojen ja lakipalveluyritysten 
muodostama lakipalvelumarkkina kasvoi vuonna 2017 noin 879 miljoonaan eu-
roon (noin 846 miljoonaa euroa vuonna 2016). 

Lakipalveluiden markkinan keskeisiä kasvuajureita ovat 
mm.

• Kansainvälisten sopimusten ja erityisesti EU-sääntelyn lisääntyminen  

• Ilman omaa lakimiestä tai rajallisin juridisin resurssein toimivien PK- 
yritysten kasvava tarve oikeudelliselle neuvonnalle

• Ulkoistamistrendin mukanaan tuoma mahdollisuus tarjota asiakkaille 
lakiosastoa palveluna 

• Kaikilla toimialoilla kasvava digitalisaatio, joka tuottaa uusia tarpeita lain-
säädännölle ja lakien soveltamiselle (esimerkiksi tieto- tai yksityisyyden-
suojaan liittyvät kysymykset)

LIIKEVAIHTO
KASVOI

LDAAS LASKU-
TUKSEN OSUUS

HENKILÖSTÖ 
KASVOI

15,9 %

45 %

29 %
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Markkinoiden kasvun lisäksi yhä useammat lakipalveluita ostavat yritykset 
tarkastelevat kriittisesti  ostamiaan palveluita ja pyrkivät löytämään uusia 
toimintatapoja ja -malleja juridisten tarpeidensa täyttämiseksi.

Lakipalveluita ostavat henkilöt vaativat palveluita  
tarjoavilta yrityksiltä ja näiden asiantuntijoilta  
kasvavassa määrin:

• Laaja-alaista, juridiikan rajat ylittävää liiketoiminnan asiantuntemusta  
sekä monitahoisia lähestymis- ja ratkaisutapoja

• Digitalisaation ja uusien teknologioiden tuntemusta sekä käyttöönottoa 
lakipalveluiden tuotannossa

• Proaktiivista neuvontaa, varsinkin kasvavien lakisääteisten velvoitteiden 
tunnistamiseksi ja niihin vastaamiseksi

• Läpinäkyvää, arvopohjaista hinnoittelua, joka nojaa tuntiveloituksen 
sijaan tehdyn työn sisältöön ja lisäarvoon

Fondian strategia
Yrityksen oman juristin tai lakiosaston keskeinen etu on yrityksen liiketoimin-
nan läheinen tuntemus ja kyky siten myös johtaa ja ennakoida lakiasioiden hoi-
toa liiketoiminnan tehokkaaksi tueksi. Ulkoisella palveluntuottajalla, erityisesti 
isoimmilla lakitoimistoilla, on puolestaan tarjota kattavasti eri juridiikan aluei-
den erikoisosaaminen. Fondian strategiana on tuottaa asiakashyötyä yhdistä-
mällä sekä sisäisen lakiosaston että ulkoa ostetun lakipalvelun hyödyt asiakkai-
den rakastamaksi palvelukonseptiksi. 

Fondian strategian kulmakivenä on jatkuvan palvelun liiketoimintamalli, jolla 
kaikki asiakasyrityksen tarvitsemat päivittäiset liikejuridiikan tarpeet voidaan 
tuottaa yrityksille palveluna. Tämän LDaaS-palvelun rinnalla tärkeänä osana tuo-
tetaan yksittäisiä toimeksiantopalveluja ja projektipalveluja (kuten yritysjärjes-
telyt ja riidanratkaisu) sekä lakiosastoasiakkaille että muille asiakkaille. Tämä 
tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden hankkia kaikki liikejuridiikan palvelut tehok-
kaasti yhdeltä palveluntarjoajalta. 

Fondian strategiaa tukee myös MyFondia-alusta, joka on Fondian kehittämä di-
gitaalinen työskentely-ympäristö sekä Fondian juristien keskinäiseen, että asiak-
kaiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ja kommunikointiin. Tavoitteena on, että 
asiakas voi nähdä palvelukokonaisuuden, toteutetut ja vireillä olevat toimeksi-
annot ja hankkeet, kommunikoida helposti asiantuntijatiimin kanssa, hyväksyä 
toimenpiteet ja suoritteet sekä hallita lakipalveluresurssien käyttöä dynaamisen 
lakipalvelusuunnitelman avulla.

Fondia haluaa olla 
liikejuridiikan alan 
paras työpaikka

Taloudellinen kehitys 
Konsernin liikevaihto tilikaudella 2018 oli 20 244 tuhatta euroa ja kasvua oli 15,9 %. 
Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat asiakkuuksien määrän lisääntyminen ja ole-
massa olevien asiakkaiden laskutusvolyymin kasvu.

Tilikauden 2018 vertailukelpoinen liikevoitto oli 2 138 tuhatta euroa (2 542) ja 
muutos -15,9 % verrattuna vuoden 2017 liikevoittoon. Vertailukelpoinen liikevoit-
tomarginaali oli 10,6 % (14,6 %). Vertailukelpoisuuteen vaikuttivat First North -lis-
tautumisesta johtuvat kertaluonteiset henkilöstö- ja muihin kuluihin tilikaudel-
la 2017 kirjatut kulut 247 tuhatta euroa. Vuoden 2018 liikevoitto oli 2 138 (2 295) 
tuhatta euroa ja liikevoitto laski 6,8 % edellisestä vuodesta. Liikevoittomarginaa-
li oli 10,6 % (13,1 %). Kannattavuuden heikkenemiseen vaikuttivat vuoden aikana 
tehdyt useat kasvustrategiaa tukevat rekrytoinnit. Kaikki uudet juristit eivät eh-
tineet päästä asiakastyöhön kiinni täydellä teholla. Ruotsin liiketoiminta on vah-
vassa kasvuvaiheessa, eikä vielä samalla kannattavuustasolla kuin Suomen liike-
toiminta.

Tilikauden 2018 vertailukelpoinen tulos oli 1 618 tuhatta euroa (1 957) ja muutos 
oli -17,3 %. Vertailukelpoisuuteen vaikuttivat 2017 tilikauden tulosta rasittaneet 
First North -listautumiseen liittyvät kulut, jotka olivat yhteensä 570 tuhatta eu-
roa. Näistä kertaluonteisista listauskuluista 324 tuhatta euroa on kirjattu rahoi-
tuskuluihin ja 247 tuhatta euroa henkilöstö- ja muihin kuluihin. Tilikauden 2018 
tulos oli 1 618 tuhatta euroa (1 494) ja se kasvoi 8,2 %.

Konsernin taseen loppusumma 31.12.2018 oli 12 153 tuhatta euroa (10 345). 

TULOS 
KASVOI

8,2 %

LIIKEVOITTO 
(EBIT)

10,6 %

1 000 euroa 1-12/2018 1-12/2017 

Vertailukelpoinen kauden tulos 1 618      1 957   
Listautumiseen liittyvät rahoituskulut    -324   
Listautumiseen liittyvät henkilöstö- ja muut kulut     -247   
Verot      108

Kauden tulos 1 618      1 494   

Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) 2 138      2 542   
Listautumiseen liittyvät henkilöstö- ja muut kulut     -247   

Liikevoitto (EBIT) 2 138      2 295   

Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät
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1 000 euroa 2018 2017 Muutos,%

Liikevaihto, 1 000 euroa 20 244  17 462 15,9 

Liikevoitto (EBIT), 1 000 euroa 2 138 2 295 -6,8 

     % liikevaihdosta 10,6   13,1

Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)* 2 138 2 542 -15,9 

     % liikevaihdosta* 10,6 14,6

Kauden tulos, 1 000 euroa 1 618 1 494 8,2 

     % liikevaihdosta 8,0 8,6

Vertailukelpoinen kauden tulos*, 1 000 euroa 1 618 1 957 -17,3 

     % liikevaihdosta* 8,0 11,2

Nettovelkaantumisaste % -95,2 -109,1

Omavaraisuusaste %                             58,7           63,8

Oman pääoman tuotto (ROE) %                  23,6          31,4

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kauden aikana                  149 118

Taseen loppusumma, 1 000 euroa             12 153 10 345

Osakekohtainen nettotulos, euroa                 0,41 0,39**

Avainluvut

* Vertailukelpoisuuteen vaikuttivat tilikauden 2017 tulosta rasittaneet First North -listautumiseen liitty-
vät kirjatut kulut 570 tuhatta euroa. Kertaluonteisista listauskuluista 324 tuhatta euroa on kirjattu ra-
hoituskuluihin ja 247 tuhatta euroa henkilöstö- ja muihin kuluihin. 

** Oikaisu: Tilikautta 1.1.–31.12.2017 koskevassa tilinpäätöksessä on ilmoitettu tilikauden keskimääräi-
seksi osakelukumääräksi  3 710 613 osaketta, joka oli 1.1.–30.6.2017 osakelukumäärä. Oikea lukumäärä ti-
likaudelle 2017 on 3 808 372 osaketta. Osakekohtainen tulos tilikaudella 2017 on 0,39 euroa ilmoitetun 
0,38 euron sijaan pyöristyserosta johtuen.

Muutokset konsernirakenteessa
ja yritysostot
Fondia vahvisti asemiaan Ruotsissa ostamalla lakitoimisto Jansson & Norin AB:n (J&N) koko osakekan-
nan. Yritysoston taustalla on Fondia Oyj:n kasvu- ja kansainvälistymisstrategia. J&N:n liikevaihto vuon-
na 2017 oli 1,4 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli 21 henkilöä. J&N on raportoitu osana Fondiaa 
1.2.2018 alkaen.

Kauppahinta oli noin 1,6 miljoonaa euroa, josta noin 1,3 miljoonaa euroa maksettiin käteisellä ja lo-
put Fondian osakkeilla. Osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus, joka oli voimassa 50 %:lle osakkeista 
31.7.2018 asti. Lopuille osakkeille luovutusrajoitus oli voimassa 31.01.2019 asti.  

Kaupan ehtoihin liittyi Fondia Oyj:hin yhdistyneen Ruotsin yksikön liikevaihdon kahden seuraavan 
vuoden kehitykseen sidottu lisäkauppahinta, joka on maksimissaan noin 0,7 miljoonaa euroa. Summa 
maksetaan erissä tilikausien 2018 ja 2019 tilinpäätösten valmistuttua. Mahdollinen lisäkauppahinta suo-
ritetaan osakkeiden ja käteisen yhdistelmänä. Yhtiö kirjaa konsernitilinpäätöksessä konsernin tulok-
seen vaikuttavia liikearvopoistoja, jotka ovat noin 19 900 euroa kuukaudessa.

HENKILÖSTÖ 
KASVOI

29 %

Tutkimus- ja kehitysmenot
Fondia investoi tilikaudella digitaalisten työkalujen, kuten MyFondian kehittä-
miseen 262 tuhatta euroa (201), mikä vastaa 1,3 % (1,2) liikevaihdosta. Tulokseen 
vaikuttivat vuoden 2018 poistot 219 tuhatta euroa (181).  Poistoaika näille inves-
toinneille on 3 vuotta.

Henkilöstö ja toimipaikat
Fondia jatkaa panostustaan yksilölliseen yrityskulttuuriin ja arvoihin. Näin yh-
tiö pystyy houkuttelemaan riveihinsä kokeneita liikejuridiikan ja eri toimialo-
jen asiantuntijoita. Konsernin palveluksessa oli 31.12.2018 163 henkilöä, joista 111 
oli juristeja. Henkilöstömäärä kasvoi 29 % vuoden 2017 lopun tilanteesta, jol-
loin palveluksessa oli 126 henkilöä. Keskimäärin henkilöstöä oli vuoden aika-
na 149 (118).

Konsernin palkkakulut olivat tilikaudella yhteensä 12 621 175,09 euroa sivuku-
luineen (10 671 936,31 euroa vuonna 2017).

Yhtiöllä oli tilikauden lopussa toimipisteet Helsingissä, Vaasassa, Turussa, Tam-
pereella, Rovaniemellä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Tallinnassa, Tukholmas-
sa ja Göteborgissa.

Johto ja hallitus
Yhtiön toimitusjohtaja KTM Salla Vainio jätti tehtävänsä 18.10.2018 alkaen ja uu-
deksi toimitusjohtajaksi nimitettiin DI Leena Hellfors. Hellfors aloitti tehtäväs-
sään 3.1.2019. Yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi ajalle 18.10.2018–2.1.2019 
nimitettiin yhtiön talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen, KTM Kirsi Untala. 
 
Fondia-konsernin johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Salla Vainio  
(18.10.2018 asti), tiiminvetäjät Erkki Hyvärinen, Pirjo Valtanen, Petri Ruisaho,  
Timo Tuuli, Bradley Mitchell ja Susanne Mattsson sekä talousjohtaja Kirsi  
Untala, Talent Director Wilma Laukkanen ja Ruotsin yhtiön toimitusjohtaja Niclas 
Gottlieb. Talousjohtaja ja Ruotsin toimitusjohtaja vaihtuvat kevään 2019 aikana.

Yhtiön hallituksen muodostivat hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsama, 
hallituksen varapuheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki ja jäsenet, Joséphine  
Mickwitz,  Johan Hammarén, Marianne Saarikko-Janson 15.3.2018 asti ja Lara 
Saulo 15.3.2018 alkaen.

Vuonna 2018 hallitus kokoontui 14 kertaa ja osallistumisprosentti hallituksen 
kokouksissa oli keskimäärin 98,9 %.

OSALLISTUMIS- 
PROSENTTI

98,9 %

Johdon ja avainhenkilöiden lainat 2018 2017 

Lainat tilikauden alussa 11 700,00 42 198,40
Tilikauden aikana myönnetyt lainat 0,00 0,00
Lainojen takaisinmaksut -3 900,00 -30 498,40

Lainat tilikauden lopussa 7 800,00 11 700,00

Laina-aika 5 vuotta, lainojen korko euribor 12 kk + 1 % p.a.
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Konsernirakenne 
Fondia Oyj on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluvat myös täysin omistetut tytäryhtiöt Fondia Legal 
Services AB ja Fondia Baltic Oü.

Hallinnointijärjestelmä ja palkka- ja 
palkkioselvitys
Fondia julkaisee tilinpäätöksen yhteydessä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, joka sisältää 
palkka- ja palkkioselvityksen. Selvitys julkaistaan Fondian verkkosivuilla osoitteessa www.fondia.fi.

Varsinainen yhtiökokous 15.3.2018 
Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 15.3.2018. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpää-
töksen tilikaudelta 2017 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudel-
ta 1.1.–31.12.2017

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista makse-
taan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous päätti yli 43 % yhtiön osakkeista ja äänistä edustavien osakkeenomistajien ehdotuksen 
mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 2 500 
euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 2 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille 
jäsenille kullekin 1 500 euroa kuukaudessa.

Matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäis-
määrän mukaisena.

Yli 43 % yhtiön osakkeista ja äänistä edustavien osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti yhtiöko-
kous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Johan 
Hammarén, Tuomo Lähdesmäki, Joséphine Mickwitz ja Juha Sarsama ja uutena jäsenenä Lara Saulo. 
Hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen 
tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Peter Åhman jatkaa pää-
vastuullisena tilintarkastajana.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hal-
lussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä sekä hankkimaan yh-
tiön omia osakkeita yhdessä tai useammassa erässä. Hallitukselle annettuja valtuutuksia on kuvattu 
tarkemmin kohdassa ”Osakkeet ja osakkeenomistajat”.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjoh-
tajaksi Juha Sarsaman ja varapuheenjohtajaksi Tuomo Lähdesmäen.

Hallitus arvioi kokouksessaan jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoo-
din mukaisesti ja on todennut, että Juha Sarsama, Tuomo Lähdesmäki, Johan Hammarén, Joséphine 
Mickwitz ja Lara Saulo ovat riippumattomia yhtiöstä ja Juha Sarsama, Tuomo Lähdesmäki, Joséphine 
Mickwitz ja Lara Saulo ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Liikkeelle lasketut osakkeet ja osakepääoma

Yhtiön osakemäärä 31.12.2018 oli 3 930 035 osaketta. Liikkeelle laskettujen osakkeiden keskimääräinen 
lukumäärä 1.1.–31.12.2018 oli 3 926 891 osaketta (3 808 372 osaketta tilikaudella 1.1.–31.12.2017). 
Yhtiön osakepääoma oli tilikauden 2018 lopussa 100 000 euroa.

Tilikauden päättyessä Fondia ei omistanut omia osakkeita.

Osakeanti

31.1.2018 yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen 16.2.2017 antaman valtuutuksen perusteella enintään 
25 499 osakkeen maksullisesta osakeannista tytäryhtiökaupan toteuttamiseksi. Osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle oli osakeyhtiölain 9 luvun 4.1 §:n tarkoittama painava talou-
dellinen syy.

Kaupankäynti osakkeella

Osakkeen päätöskurssi tilikauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 31.12.2018 oli 12,85 euroa. Tilikau-
den alin kaupankäyntikurssi oli 11,5 euroa ja ylin 14,45 euroa. Tilikaudella osaketta vaihdettiin 318 671 
kappaletta. Fondia Oyj:n markkina arvo tilikauden lopussa oli 50,5 miljoonaa euroa.

Hallituksen valtuutukset

Osakeantivaltuutus

15.3.2018 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päät-
tämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraa-
vasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 400 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuk-
sien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 10,2 % yhtiön kaikkien osakkeiden tä-
mänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oi-
keuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön 
hallussa olevia osakkeita. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan 
luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkei-
siin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeen-
omistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudel-
linen syy.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 16.2.2017 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraa-
vaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka.

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön 
omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 300 000 osa-
ketta, mikä vastaa noin 7,6 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Yhtiö ei 
kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enem-
pää kuin 10 % kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain 
vapaalla omalla pääomalla.
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Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä monenkeskisessä kaupan-
käynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hin-
taan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia 
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnat-
tu hankinta), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luo-
vutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön lii-
ketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käy-
tettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi, 
pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 16.2.2017 antaman valtuutuksen. Valtuutus 
on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kui-
tenkin enintään 30.6.2019 asti.

Henkilöstön osakesäästöohjelma

Hallitus päätti 28.11.2018 koko konsernin vakituista henkilöstöä koskevan osa-
kesäästöohjelman käyttöönotosta. Osakesäästöohjelman tarkoituksena on tar-
jota konsernin henkilöstölle mahdollisuus säästää osa säännöllisestä palkas-
taan yhtiön osakkeiden hankintaan edullisin ehdoin antamalla osakesäästö-
ohjelmaan osallistuville työntekijöille vastikkeettomia lisäosakkeita. Kannus-
tamalla työntekijöitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita yhtiö pyr-
kii vahvistamaan Fondian osakkeenomistajien ja työntekijöiden yhteyttä. Ta-
voitteena on edistää työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista yhtiön toimin-
taan. Hallitus katsoo, että ohjelmalla on positiivinen vaikutus konsernin kehi-
tykseen tulevaisuudessa ja sitä kautta ohjelma on sekä osakkeenomistajien et-
tä työntekijöiden edun mukainen.

Osakkeita hankitaan kertyneillä säästöillä kaksi kertaa vuodessa yhtiön puoli-
vuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamisten jälkeen markkinahin-
taan. Jokainen osallistuja saa yhtiöltä maksutta yhden lisäosakkeen (ennen ve-
roja) kutakin kahta hankittua säästöosaketta kohden. Lisäosakkeet annetaan 
osallistujalle, jos hän omistaa säästökaudella 1.3.2019–29.2.2020 hankitut sääs-
töosakkeet ja hänen työsuhteensa on voimassa omistusjakson päättymiseen 
asti. Lisäosakkeet maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Ra-
haosuudella pyritään kattamaan edusta osallistujalle aiheutuvia veroja ja ve-
ronluonteisia maksuja.

Tarkoituksena on, että hallitus päättää myöhemmin yhtiökokouksen valtuu-
tuksen perusteella osakeanneista, joissa merkitään kertyneillä säästöillä han-
kittavat osakkeet. Hallituksen päätökset osakeanneista tehdään yhtiön puoli-
vuotis- ja vuosikatsausten 2019 julkistamisten jälkeen. Annettavat lisäosakkeet 
on tarkoitus hankkia markkinoilta markkinahintaan.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli 3 602 omistajaa tilikauden 2018 lopussa.

Riskit ja epävarmuustekijät
Lähitulevaisuuden epävarmuustekijät liittyvät siihen, kuinka hyvin yhtiö onnis-
tuu rekrytoimaan, motivoimaan ja pitämään palveluksessaan ammattitaitoista 
henkilöstöä. Ruotsin integraation onnistuminen on myös lähitulevaisuuden epä-
varmuustekijä. Lisäksi vaikka taloudelliset tavoitteet on toistaiseksi saavutettu, 

OSAKKEEN-
OMISTAJIA

3 602

KASVUTAVOITE 
PITKÄLLÄ 
AIKAVÄLILLÄ

15 %

kannattavan kasvun toteutumisesta aiemmalla tasolla ei ole takeita. Yhtiön johto 
arvioi lisäksi, että Fondia on riippuvainen tietojärjestelmistään ja puutteet, häi-
riöt tai viat IT-järjestelmissä voivat vaikuttaa haitallisesti liiketoimintaan. 

Arvio todennäköisestä 
tulevasta kehityksestä
Lakipalveluiden kysynnän ja ulkoistetun lakiosastopalvelun kysynnän kasvun odo-
tetaan jatkuvan vuonna 2019, mikä tukee Fondian liiketoiminnan kasvutavoitteita. 

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Yhtiöllä ei ole muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapah-
tumia tilikauden jälkeen.

Voitonjakopolitiikka ja 
taloudelliset tavoitteet
Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteet ovat liikevaihdon vuosittainen kasvu 
keskimäärin noin 15 % ja keskimäärin noin 15 %:n liikevoittomarginaali. Voiton-
jakopolitiikan mukaisesti yhtiön tavoitteena on jakaa vähintään kaksi kolmas-
osaa (2/3) yhtiön osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina osakkeenomistajille. 
Voitonjaossa huomioidaan muun muassa Fondian tuloskehitys ja -näkymät se-
kä tulevaisuuden investointitarpeet.

Hallituksen voitonjakoehdotus
Fondian hallitus esittää 27.3.2019 pidettävälle yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 
päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,37 euroa osakkeelta. Emoyhtiön ja-
kokelpoiset varat tilikauden lopussa olivat 8 925 820,84 euroa, josta tilikauden 
voitto oli 1 921 651,34 euroa.

Taloudellinen tiedottaminen 
vuonna 2019
Yhtiökokous järjestetään 27.3.2019 kello 11:00. Puolivuosikatsaus tammi–kesä-
kuu 2019 julkaistaan 30.8.2019. Puolivuosikatsauksesta ja tilinpäätöstiedottees-
ta julkaistaan epävirallinen käännös englanniksi lehdistötiedotteen muodossa.

OSINKO-
EHDOTUS/
OSAKE

0,37 €
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Tilin-
päätös
2018

VASTAAVAA 31.12.2018 31.12.2017
           PYSYVÄT VASTAAVAT
           Aineettomat hyödykkeet
                     Konserniliikearvo 2 165 853,16 0,00
                     Muut aineettomat hyödykkeet 241 810,37 198 645,73

2 407 663,53 198 645,73
           Aineelliset hyödykkeet
                     Koneet ja kalusto 197 246,50 89 030,85

197 246,50 89 030,85
           PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 604 910,03 287 676,58

           VAIHTUVAT VASTAAVAT
           Saamiset
                Pitkäaikaiset
                     Lainasaamiset 7 800,00 114 702,21
                     Muut saamiset 11 282,96 9 332,65

19 082,96 124 034,86
           Saamiset
                Lyhytaikaiset
                     Myyntisaamiset 2 356 886,04 2 354 762,04
                     Lainasaamiset 91 495,72 83 697,79
                     Muut saamiset 23 113,25 40 377,18
                     Siirtosaamiset 272 845,03 255 870,05

2 744 340,04 2 734 707,06
           Rahat ja pankkisaamiset 6 784 756,12 7 198 366,30
           VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 548 179,12 10 057 108,22
 VASTAAVAA YHTEENSÄ 12 153 089,15 10 344 784,80

VASTATTAVAA
           OMA PÄÄOMA
           Osakepääoma 100 000,00 100 000,00
           Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 3 528 194,38 3 234 445,90
           Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 868 550,48 1 749 628,46
           Tilikauden voitto (tappio) 1 617 660,01 1 494 434,27
           Muuntoerot 13 519,46 19 499,56
           OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 7 127 924,33 6 598 008,19

           VIERAS PÄÄOMA
           Pitkäaikainen
                     Muut velat 534 625,00 0,00

534 625,00 0,00
           Lyhytaikainen
                     Saadut ennakot 155,00 10 171,93
                     Ostovelat 1 017 193,99 379 921,18
                     Muut velat 1 370 608,30 974 456,46
                     Siirtovelat 2 102 582,53 2 382 227,04

4 490 539,82 3 746 776,61
           VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 025 164,82 3 746 776,61
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 12 153 089,15 10 344 784,80

Konsernitase
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1.1.  —  31.12.2018 1.1.  —  31.12.2017
 LIIKEVAIHTO 20 243 690,44 17 461 599,35
 Liiketoiminnan muut tuotot 155 614,97 90 957,51
 Materiaalit ja palvelut
         Ulkopuoliset palvelut -626 594,50 -679 968,38

-626 594,50 -679 968,38
 Henkilöstökulut
      Palkat ja palkkiot -10 037 738,97 -8 529 607,03
      Henkilösivukulut
           Eläkekulut -2 045 642,54 -1 666 111,25
           Muut henkilösivukulut -537 793,58 -476 218,03

-12 621 175,09 -10 671 936,31
 Poistot ja arvonalentumiset
      Konserniliikearvon poisto -218 572,34
      Suunnitelman mukaiset poistot -286 727,99 -212 772,90

-505 300,33 -212 772,90
 Liiketoiminnan muut kulut -4 508 423,29 -3 693 187,10

 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 137 812,21 2 294 692,17
 Rahoitustuotot ja -kulut
      Muut korko- ja rahoitustuotot
           Muilta 1 511,61 5 474,45
      Konsolidoinnin kurssiero -7 214,20 -10 871,66
      Korkokulut ja muut rahoituskulut
           Muille -15 838,43 -333 160,63

-21 541,01 -338 557,83
 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-
 SIIRTOJA JA VEROJA 2 116 271,20 1 956 134,34
 Tuloverot
      Tilikauden verot -498 611,18 -461 700,07

-498 611,18 -461 700,07
 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 617 660,01 1 494 434,27

Konsernituloslaskelma

1.1.  —  31.12.2018 1.1.  —  31.12.2017

 Liiketoiminnan rahavirta

      Voitto (-tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 116 271,20 1 956 134,33

           Oikaisut:

                Suunnitelman mukaiset poistot 505 300,33 212 772,90

                Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -13 194,30 -10 817,62

                Rahoitustuotot ja -kulut 21 541,02 338 557,84

          Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 2 629 918,25 2 496 647,45

          Käyttöpääoman muutos:

                Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten

                lisäys (-) / vähennys (+) 249 264,96 -398 481,47

                Lyhytaikaisten korottomien velkojen

                lisäys (+) / vähennys (-) 241 014,57 497 332,19

           Liiketoiminnan rahavirta ennen 
           rahoituseriä ja veroja 3 120 197,79 2 595 498,17

           Maksetut korot ja muut rahoituskulut -15 838,43 -333 272,54

           Saadut korot ja muut rahoitustuotot 2 926,64 5 800,20

           Maksetut välittömät verot -597 348,56 -473 119,55

 Liiketoiminnan rahavirta (A) 2 509 937,44 1 794 906,28

 Investointien rahavirta:
           Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -405 151,58 -209 925,93
           Hankitut tytäryhtiöosakkeet -1 037 164,42 0,00

           Lainojen maksu -204 823,60 0,00

           Lainasaamisten takaisinmaksut 99 104,28 84 398,40

 Investointien rahavirta (B) -1 548 035,32 -125 527,53

Rahoituksen rahavirta

           Listautumisanti 0,00 2 927 250,00

           Omien osakkeiden hankinta 0,00 0,00

           Lainojen takaisinmaksut 0,00 -50 998,00

           Maksetut osingot -1 375 512,25 -749 767,68

           Pitkäaikainen vuokravakuus 0,00 0,00

Rahoituksen rahavirta (C) -1 375 512,25 2 126 484,32

 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -413 610,18 3 795 863,10

 Rahavarat tilikauden alussa 7 198 366,30 3 402 503,20

 Rahavarat tilikauden lopussa 6 784 756,12 7 198 366,30

 Rahavarojen muutos -413 610,18 3 795 863,10

Konsernin rahoituslaskelma
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VASTAAVAA 31.12.2018 31.12.2017
           PYSYVÄT VASTAAVAT
           Aineettomat hyödykkeet
                     Muut aineettomat hyödykkeet 241 810,37 198 645,73

241 810,37 198 645,73
           Aineelliset hyödykkeet
                     Koneet ja kalusto 166 654,93 82 475,22

166 654,93 82 475,22
           Sijoitukset
                     Osuudet saman konsernin yrityksissä 4 118 996,70 1 641 611,09

4 118 996,70 1 641 611,09
           PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 527 462,00 1 922 732,04

           VAIHTUVAT VASTAAVAT
           Saamiset
                Pitkäaikaiset
                       Saamiset saman konsernin yrityksiltä 307 276,50 112 323,95
                       Lainasaamiset 7 800,00 114 702,21
                       Muut saamiset 9 332,65 9 332,65

324 409,15 236 358,81
                Lyhytaikaiset
                     Myyntisaamiset 1 851 074,92 2 198 029,46
                     Saamiset saman konsernin yrityksiltä 18 915,21 27 185,04
                     Lainasaamiset 91 495,72 83 697,79
                     Muut saamiset 5 163,35 6 317,41
                     Siirtosaamiset 131 874,90 232 565,73

2 098 524,10 2 547 795,43
           Rahat ja pankkisaamiset 6 327 735,16 6 940 405,60
           VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 8 750 668,41 9 724 559,84
 VASTAAVAA YHTEENSÄ 13 278 130,41 11 647 291,88

VASTATTAVAA 31.12.2018 31.12.2017
           OMA PÄÄOMA
           Osakepääoma 100 000,00 100 000,00
           Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 3 528 194,38 3 234 445,90
           Edellisten tilikausien voitto (tappio) 3 475 975,12 3 059 379,10
           Tilikauden voitto (tappio) 1 921 651,34 1 792 108,27
           OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 025 820,84 8 185 933,27

           VIERAS PÄÄOMA
           Pitkäaikainen
                     Muut velat 534 625,00 0,00

534 625,00 0,00
           Lyhytaikainen
                     Saadut ennakot 155,00 10 171,93
                     Ostovelat 777 857,96 295 177,31
                     Velat saman konsernin yrityksille 32 883,27 16 168,09
                     Muut velat 1 037 947,99 868 200,24
                     Siirtovelat 1 868 840,35 2 271 641,04

3 717 684,57 3 461 358,61
           VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 252 309,57 3 461 358,61

 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 13 278 130,41 11 647 291,88

Tase

1.1. — 31.12.2018 1.1. —  31.12.2017

LIIKEVAIHTO 17 056 853,69 16 406 861,45

Liiketoiminnan muut tuotot 152 200,70 101 720,29

Materiaalit ja palvelut

      Ulkopuoliset palvelut -773 321,75 -732 402,96

-773 321,75 -732 402,96

 Henkilöstökulut

      Palkat ja palkkiot -8 249 800,28 -7 851 763,54

      Henkilösivukulut

           Eläkekulut -1 514 859,06 -1 466 727,96

           Muut henkilösivukulut -254 381,06 -314 362,55

-10 019 040,40 -9 632 854,05

 Poistot ja arvonalentumiset

      Suunnitelman mukaiset poistot -274 578,73 -211 204,90

-274 578,73 -211 204,90

 Liiketoiminnan muut kulut -3 720 306,60 -3 343 465,63

 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 421 806,91 2 588 654,20

 Rahoitustuotot ja -kulut

      Muut korko- ja rahoitustuotot

           Saman konsernin yrityksiltä 0,00 416,84

           Muilta 1 510,35 5 471,55

      Korkokulut ja muut rahoituskulut

           Saman konsernin yrityksille -5 189,09 -7 577,56

           Muille -10 303,62 -333 156,69

-13 982,36 -334 845,86

VOITTO (-TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- 
SIIRTOJA JA VEROJA 2 407 824,55 2 253 808,34

  Tuloverot -486 173,21 -461 700,07

  TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) 1 921 651,34 1 792 108,27

Tuloslaskelma
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1.1. —  31.12.2018 1.1. —  31.12.2017

 Liiketoiminnan rahavirta

      Voitto (-tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 407 824,55 2 253 808,34

           Oikaisut:

                Suunnitelman mukaiset poistot 274 578,73 211 204,90

                Rahoitustuotot ja -kulut 13 982,36 334 845,86

           Rahavirta ennen 
           käyttöpääoman muutosta 2 696 385,64 2 799 859,10

           Käyttöpääoman muutos:

                Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten

                lisäys (-) / vähennys (+) 457 554,83 -333 104,06

                Lyhytaikaisten korottomien velkojen

                lisäys (+) / vähennys (-) 157 379,12 295 656,38

           Liiketoiminnan rahavirta 
           ennen rahoituseriä ja veroja 3 311 319,59 2 762 411,42

           Maksetut korot ja muut rahoituskulut -10 303,62 -333 268,60

           Saadut korot ja muut rahoitustuotot 1 024,78 5 873,30

           Maksetut välittömät verot -597 295,03 -473 119,55

 Liiketoiminnan rahavirta 2 704 745,72 1 961 896,57

 Investointien rahavirta:

           Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -401 923,08 -201 802,30

           Investoinnit sijoituksiin -1 429 085,11 -284 934,81

           Myönnetyt lainat -210 000,00 -37 855,14

           Myönnettyjen lainojen takaisin maksut 99 104,28 84 398,40

 Investointien rahavirta -1 941 903,91 -440 193,85

Rahoituksen rahavirta

           Listautumisanti 0,00 2 927 250,00

           Osingonjako -1 375 512,25 -749 767,68

           Lainojen takaisin maksut 0,00 -50 998,00

Rahoituksen rahavirta -1 375 512,25 2 126 484,32

 Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (-) -612 670,44 3 648 187,04

 Rahavarat tilikauden alussa 6 940 405,60 3 292 218,56

 Rahavarat tilikauden lopussa 6 327 735,16 6 940 405,60

 Rahavarojen muutos -612 670,44 3 648 187,04

Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimista 
koskevat liitetiedot 31.12.2018

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Fondia Oyj:n lisäksi tytäryritykset Fondia Legal Services 
Ab ja Fondia Baltic Oü. Fondia Oyj omistaa nämä molemmat tytäryhtiöt 100 %:sti. 

31.1.2018 on hankittu tytäryritys Jansson & Norin Ab, joka on fuusioitu Fondia Legal Services Ab:hen 
3.9.2018.

Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet

Konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS).  
 
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Kaikki konsernin sisäiset tapahtumat,  
keskinäiset omistukset, saamiset sekä velat on eliminoitu. 
  
Ulkomaisen valuuttamääräisen tytäryhtiön tuloslaskelma on muutettu Suomen rahan määräiseksi 
tilikauden keskikurssiin ja tase on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. 
   

Konsernitilinpäätöksen arvostusperiaatteet ja -menetelmät

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyödykkeet on arvostettu suunnitelman mukaisil-
la poistoilla vähennettyyn hankintamenoonsa ja aineelliset hyödykkeet suunnitelman mukaisilla pois-
toilla vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa.  

Konsernitilinpäätöksen jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Konsernin pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden 
hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistot on mukautettu 
verotuspoistojen kanssa. 

Konsernin suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja muutokset 
  

HYÖDYKERYHMÄ Arvioitu pitoaika Poistoprosentti

Aineettomat hyödykkeet

Muut aineettomat hyödykkeet 3 vuotta tasapoisto

Konserniliikearvo 10 vuotta tasapoisto

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto menojäännöspoisto 25 %

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät

Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyödykkeet on arvostettu suunnitelman mukaisilla 
poistoilla vähennettyyn hankintamenoonsa ja aineelliset hyödykkeet suunnitelman mukaisilla poistoilla 
vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa. Rahoitusomaisuuteen merkityt myynti-, laina- ja muut 
saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa.
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Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot pois-
tetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistot on mukautettu verotuspoistojen kanssa. 
Hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankin-
nat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi.     
 

Tietojen vertailukelpoisuus

Vertailtaessa tilikauden tietoja edelliseen tilikauteen tulee huomioida, että vuonna 2017 kuluihin 
sisältyy poikkeuksellisia kulueriä, jotka liittyvät yhtiön listautumiseen First North -markkinapaikalle. 
 
Nämä kulut vuonna 2017 ovat yhteensä 570 tuhatta euroa, joista 323 tuhatta euroa on kirjattu rahoi-
tuskuluihin, 166 tuhatta euroa henkilöstökuluihin ja 81 tuhatta muihin liiketoiminnan kuluihin.  
   

Emon suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja muutokset 
 

HYÖDYKERYHMÄ Arvioitu 
pitoaika

Poistoprosentti/
poistomenetelmä

Aineettomat hyödykkeet

Muut aineettomat hyödykkeet 3 vuotta tasapoisto

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto menojäännöspoisto 25 %

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

LIIKEVAIHDON 
JAKAUTUMINEN

Konserni 
2018

Konserni 
2017

Emo 
2018

Emo 
2017

Suomi 16 971 831,00 16 302 405,55 17 056 853,69 16 406 861,45

Ruotsi 3 039 036,07 970 674,51

Baltia 232 823,37 188 519,29

Yhteensä 20 243 690,44 17 461 599,35 17 056 853,69 16 406 861,45

LIIKETOIMINNAN 
MUUT TUOTOT

Konserni 
2018

Konserni 
2017

Emo 
2018

Emo 
2017

Vuokratuotot 101 713,03 73 193,20 53 424,00 53 424,00

Management fee/
tytäryritykset 0,00 0,00 48 000,00 33 679,83

Muut tuotot 53 901,94 17 764,21 50 776,70 14 616,46

Yhteensä 155 614,97 90 957,41 152 200,70 101 720,29

POISTOT  JA ARVON-
ALENTUMISET

Konserni 
2018

Konserni 
2017

Emo 
2018

Emo 
2017

Aineettomat hyödykkeet

Konserniliikearvo 218 572,34 0,00 0,00 0,00

Muut aineettomat 
hyödykkeet 219 027,06 181 407,34 219 027,06 181 407,34

Aineettomat 
hyödykkeet yhteensä 437 599,40 183 713,15 219 027,06 183 713,15

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 67 700,93 29 059,75 55 551,67 27 491,75

Aineelliset 
hyödykkeet yhteensä 67 700,93 29 059,75 55 551,67 27 491,75

Yhteensä 505 300,32 212 772,90 274 578,73 211 204,90

TILINTARKASTAJAN 
PALKKIOT

Konserni 
2018

Konserni 
2017

Emo 
2018

Emo 
2017

Tilintarkastus 16 829,36 13 212,08 13 760,00 9 760,00

Veroneuvonta 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00

Muut palvelut 0,00 30 622,50 0,00 30 622,50

Yhteensä 16 829,36 45 334,58 13 760,00 41 882,50

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Konserni 
2018

Konserni 
2017

Emo 
2018

Emo 
2017

Aineettomat oikeudet

Hankintameno 1.1. 0,00 6 917,43 0,00 6 917,43

+ Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00

Hankintameno 31.12. 0,00 6 917,43 0,00 6 917,43

Kertyneet poistot ja 
arvonalennukset 1.1. 0,00 -4 611,62 0,00 -4 611,62

- Tilikauden poisto 0,00 -2 305,81 0,00 -2 305,81
Kertyneet poistot ja 
arvonalennukset 31.12. 0,00 -6 917,43 0,00 -6 917,43

Kirjanpitoarvo 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 1.1. 0,00 2 305,81 0,00 2 305,81

Konserniliikearvo

Hankintameno 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Lisäykset 2 384 425,49 0,00 0,00 0,00

Hankintameno 31.12. 2 384 425,49 0,00 0,00 0,00

Kertyneet poistot ja 
arvonalennukset 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00

- Tilikauden poisto -218 572,34 0,00 0,00 0,00
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Kertyneet poistot ja 
arvonalennukset 31.12. -218 572,34 0,00 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 2 165 853,16 0,00 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut aineettomat hyödykkeet

Hankintameno 1.1. 870 567,45 669 519,86 870 567,45 669 519,86

+ Lisäykset 262 191,70 201 047,59 262 191,70 201 047,59

Hankintameno 31.12. 1 132 759,15 870 567,45 1 132 759,15 870 567,45

Kertyneet poistot ja 
arvonalennukset 1.1. -671 921,72 -490 514,38 -671 921,72 -490 514,38

- Tilikauden poisto -219 027,06 -181 407,34 -219 027,06 -181 407,34
Kertyneet poistot ja
 arvonalennukset 31.12. -890 948,78 -671 921,72 -890 948,78 -671 921,72

Kirjanpitoarvo 31.12. 241 810,37 198 645,73 241 810,37 198 645,73

Kirjanpitoarvo 1.1. 198 645,73 179 005,48 198 645,73 179 005,48

Aineettomat hyödykkeet 
yhteensä 2 407 663,53 198 645,73 241 810,37 198 645,73

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto

Hankintameno 1.1. 338 132,74 329 254,40 329 979,11 329 224,40

+ Lisäykset 175 960,95 8 878,34 139 731,38 754,71

Hankintameno 31.12. 514 093,69 338 132,74 469 710,49 329 979,11

Kertyneet poistot ja arvonalen-
nukset 1.1. -249 101,98 -220 042,23 -247 503,98 -220 012,23

- Tilikauden poisto -67 745,30 -29 059,75 -55 551,67 -27 491,75
Kertyneet poistot ja arvonalen-
nukset 31.12. -316 847,28 -249 101,98 -303 055,65 -247 503,98

Kirjanpitoarvo 31.12. 197 246,50 89 030,85 166 654,93 82 475,22

Kirjanpitoarvo 1.1. 89 030,85 109 212,26 82 475,22 109 212,26
Aineelliset hyödykkeet 
yhteensä 197 246,50 89 030,85 166 654,93 82 475,22

KONSERNIYRITYKSET
OMISTUKSET TYTÄRYRITYKSISSÄ

Omistus-
osuus %

2018 
Kirjan-

pitoarvo

2017 
Kirjan-

pitoarvo
Fondia Legal Services Ab, Sweden 100 % 4 011 496,70 1 534 111,09

Fondia Baltic Oü, Estonia 100 % 107 500,00 107 500,00

Yhteensä 4 118 996,70 1 641 611,09

31.1.2018 hankittu tytäryhtiö Jansson & Norin Ab (hankintameno 2 467 527,25 eur) on fuusioitu 3.9.2018 
Fondia Legal Services Ab:hen.   
   
Kaupan ehtoihin liittyi Fondia Oyj:hin yhdistyneen Ruotsin yksikön liikevaihdon kahden seuraavan vuo-
den kehitykseen sidottu lisäkauppahinta, joka on maksimissaan 744 693,66 euroa. Summa maksetaan 
erissä tilikausien 2018 ja 2019 tilinpäätösten valmistuttua. Mahdollinen lisäkauppahinta suoritetaan osak-
keiden ja käteisen yhdistelmänä. Mahdollinen lisäkauppahinta on kokonaisuudessaan kirjattu.

SIIRTOSAAMISTEN 
ERITTELY

Konserni 
2018

Konserni 
2017

Emo 
2018

Emo 
2017

Jaksotetut henkilösivukulut 566,02 128 045,75 566,02 128 045,75

Menoennakot 264 728,42 115 881,23 121 621,18 98 278,41

Korkotulot 1 415,03 193,30 1 415,03 193,30

Muut siirtosaamiset 6 135,56 11 749,77 8 272,67 6 048,27

Yhteensä 272 845,03 255 870,05 131 874,90 232 565,73

OMAN PÄÄOMAN ERITTELY Konserni 
2018

Konserni 
2017

Emo 
2018

Emo 
2017

Osakepääoma 1.1. 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Osakepääoma 31.12. 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Sidottu oma pääoma 
yhteensä 31.12. 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahasto 1.1. 3 234 445,90 307 195,90 3 234 445,90 307 195,90

Osakeanti 293 748,48 2 927 250,00 293 748,48 2 927 250,00
Sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahasto 31.12. 3 528 194,38 3 234 445,90 3 528 194,38 3 234 445,90

Edellisten tilikausien voitto/
tappio 1.1. 3 244 062,73 2 499 396,14 4 851 487,37 3 809 146,78

Osingonjako -1 375 512,25 -749 767,68 -1 375 512,25 -749 767,68
Edellisten tilikausien voitto/
tappio 31.12. 1 868 550,47 1 749 628,46 3 475 975,12 3 059 379,10

Tilikauden voitto/ tappio 1 617 660,01 1 494 434,27 1 921 651,34 1 792 108,27

Muuntoero 13 519,46 19 499,56 0,00 0,00
Vapaa oma pääoma 
yhteensä 31.12. 7 027 924,32 6 498 008,19 8 925 820,84 8 085 933,27

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 7 127 924,32 6 598 008,19 9 025 820,84 8 185 933,27

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

LASKELMA EMOYHTIÖN JAKOKELPOISESTA 
VAPAASTA OMASTA PÄÄOMASTA

Emo 
2018

Emo 
2017

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 3 528 194,38 3 234 445,90

Edellisten tilikausien voitto/tappio 3 475 975,12 3 059 379,10

Tilikauden voitto/tappio 1 921 651,34 1 792 108,27

Jakokelpoinen vapaa oma pääoma yhteensä 8 925 820,84 8 085 933,27

SAAMISET SAMAN KONSERNIN YRITYKSILTÄ Emo 
2018

Emo 
2017

Lainasaamiset pitkäaikaiset 307 276,50 112 323,95

Myyntisaamiset 9 123,23 26 448,88

Muut saamiset 9 791,98 736,16

Yhteensä 326 191,71 139 508,99
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TOIMINTAKERTOMUSTA TÄYDENTÄVÄT LIITETIEDOT

SIIRTOVELKOJEN ERITTELY Konserni 
2018

Konserni 
2017

Emo 
2018

Emo 
2017

Verojaksotus 13 053,77 124 175,59 13 053,77 124 175,59
Palkkajaksotukset 
sosiaalikuluineen 2 065 579,59 2 155 242,46 1 855 786,58 2 123 262,95

Muut siirtovelat 23 949,17 102 808,98 0,00 24 202,50

Yhteensä 2 102 582,53 2 382 227,04 1 868 840,35 2 271 641,04

TULOVEROJA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Konsernilla oli 31.12.2018 vahvistettuja tappioita 1 418 692,90 euroa (31.12.2017 1 346 826,10 euroa) 
Ruotsissa, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista varovaisuuden periaatteen mukaisesti. 
  
Kyseiset tappiot voidaan käyttää  vuonna 2024. 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET   

LEASINGSOPIMUS-
VASTUUT

Konserni 
2018

Konserni 
2017

Emo 
2018

Emo 
2017

Seuraavalla tilikaudella 
erääntyvät 33 872,14 55 958,64 33 872,14 55 958,64

Myöhemmin erääntyvät 29 760,00 33 260,40 29 760,00 33 260,40

Yhteensä 63 632,14 89 219,04 63 632,14 89 219,04
Leasingsopimuksiin 
sisältyvät muut vastuut 45 251,62 67 969,91 45 251,62 67 969,91

Summat eivät sisällä arvonlisäveroa, niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

VUOKRAVASTUUT 
TOIMITILOISTA

Konserni 
2018

Konserni 
2017

Emo 
2018

Emo 
2017

Seuraavalla tilikaudella 
erääntyvät 798 707,68 556 924,99 552 208,48 508 357,16

Myöhemmin erääntyvät 1 006 111,85 900 470,80 513 113,45 900 470,80

Yhteensä 1 804 819,53 1 457 395,79 1 065 321,93 1 408 827,96
Vuokravakuudet 
toimitiloista 81 781,56 109 749,56 14 496,00 14 496,00

Summat eivät sisällä arvonlisäveroa, niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Vuokravastuun vakuutena lisäksi pankkitakaus.

MUUT VASTUUT Emo 
2018

Emo 
2017

Shekkitilin limiitti 1 000 000,00 1 000 000,00

Josta käytössä 0,00 0,00

Yrityskiinnitys omien velkojen puolesta 1 120 000,00 1 120 000,00

HENKILÖSTÖN 
KESKIMÄÄRÄINEN 
LUKUMÄÄRÄ

Konserni 
2018

Konserni 
2017

Emo 
2018

Emo 
2017

149 118 118 110

JOHDON PALKAT JA 
PALKKIOT

Konserni 
2018

Konserni 
2017

Emo 
2018

Emo 
2017

508 660,23 662 276,58 304 465,18 461 986,64

JOHDON JA AVAINHENKILÖIDEN LAINAT Emo 
2018

Emo 
2017

Lainat tilikauden alussa 11 700,00 42 198,40

Tilikauden aikana myönnetyt lainat 0,00 0,00

Lainojen takaisinmaksut -3 900,00 -30 498,40

Lainat tilikauden lopussa 7 800,00 11 700,00

Veloitetut korot 63,40 257,40

Tilikauden aikana saadut koronmaksut -113,03 -518,02

Laina-aika 5 vuotta, lainojen korko euribor 12 kk + 1 % p.a.

Hallituksen esitys emoyhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi 

Fondia Oyj:n tilikauden voitto on 1 921 651,34 euroa. Hallitus esittää, että osinkoina jaetaan 0,37 euroa 
per osake eli 1 454 112,95 euroa. Osakemäärä 31.12.2018 oli 3 930 035 osaketta.

Tilikauden päättymisen jälkeen Fondian taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. 
Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan 
yhtiön maksuvalmiutta.

EMOYHTIÖN OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ 
OSAKELAJEITTAIN 2018 2017

YHTEENSÄ 3 930 035 3 904 536

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 

Osakeanti

Hallitus 31.1.2018 päätti yhtiökokouksen 16.2.2017 antaman valtuutuksen perusteella enintään 25 499 
osakkeen maksullisesta osakeannista tytäryhtiökaupan toteuttamiseksi. Annin kokonaissumma oli 293 
748,48 euroa. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle oli siten osakeyhtiölain 9  
luvun 4.1 §:n tarkoittama painava taloudellinen syy. 

VELAT SAMAN KONSERNIN YRITYKSILLE Emo 
2018

Emo 
2017

Ostovelat 32 883,27 16 168,09

Yhteensä 32 883,27 16 168,09
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Hallituksen valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään 
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkei-
siin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 400 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuk-
sien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 10,2 % yhtiön kaikkien osakkeiden tä-
mänhetkisestä lukumäärästä.
   

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Uudet 
osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai 
maksutta. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suun-
nattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa seuraavaan 
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka.

Omat osakkeet

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen myös omien osakkeiden hankintaan. Valtuutus on  
voimassa seuravaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 
asti. Valtuutusta ei käytetty kuluneella tilikaudella.   

Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitus

Helsingissä 13. helmikuuta 2019

JUHA SARSAMA
hallituksen puheenjohtaja

TUOMO LÄHDESMÄKI
hallituksen varapuheenjohtaja

JOSEPHINE MICKWITZ
hallituksen jäsen

JOHAN HAMMARÉN
hallituksen jäsen

LARA SAULO
hallituksen jäsen

LEENA HELLFORS
toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 13. helmikuuta 2019

Revico Grant Thornton Oy
Tilintarkastusyhteisö

PETER ÅHMAN
KHT

Tunnuslukujen laskentakaavat

Liikevoitto (EBIT) =

Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot 
– materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut 
– liiketoiminnan muut kulut – poistot ja 

arvonalentumiset

Liikevoitto liikevaihdosta, % =
Liikevoitto
Liikevaihto

x100

Tilikauden tulos liikevaihdosta, % =
Tilikauden tulos

Liikevaihto
x100

Omavaraisuusaste, % =
Oma pääoma + vähemmistöosuus

Taseen loppusumma – saadut ennakot
x100

Oman pääoman tuotto (ROE), % =
Voitto rahoituserien jälkeen – tuloverot

Oma pääoma + vähemmistöosuus
(keskimäärin vuoden aikana)

x100

Nettovelkaantumisaste, % =
Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset

Oma pääoma + vähemmistöosuus
x100
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TILINPÄÄTÖS
Tilinpäätös ja tase-erittelyt

TILILUETTELO JA SALDOLUETTELOT
Tilikohtainen tuloslaskelma
Tilikohtainen tase
Tililuettelo

KIRJANPIDOT
Päivä- ja pääkirjat
Myyntireskontra
Ostoreskontra
Palkkakirjanpito 

Luettelo 
käytetyistä 
kirjanpitokirjoista

Tositelajit ja 
säilyttämistapa
Automaattiset alv-kirjaukset AT

Kuitit receiptcam KU

Myyntilaskut ML

Myyntisuoritukset MS

Muut tositteet MU

Palkat PK

Pankkitositteet Aktia PT 1

Pankkitositteet Nordea PT 2

Pankkitositteet Nordea PT 3

Ostolaskut OL

Ostosuoritukset OS

Automaattiset 
tilinpäätöskirjaukset

T

Liitetietotositteet LTT

Kaikki aineisto säilytetään sähköisesti.

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 
vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §) 
    
     
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä 
vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta jonka 
aikana tilikausi on päättynyt (KPL 2:10.2 §)  
   

Fondia Oyj:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Fondia Oyj:n (y-tunnus 0706964-1) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–
31.12.2018. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskel-
man ja liitetiedot. 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön 
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimis-
ta koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaises-
ti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkasta-
jan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konser-
niyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorit-
tamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvolli-
suutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän 
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän 
kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyt-
tää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvon-
nasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä 
tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin 
kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jat-
kuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laadi-
taan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta 
lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena vää-
rinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, jo-
ka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, et-
tä olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintar-
kastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan 
olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, 
joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa 
ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: 

• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen vir-
heellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimen-
piteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilin-
tarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havait-
sematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitse-
matta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittä-

Tilintarkastuskertomus
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mättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

• Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäk-
semme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet, mutta 
emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäi-
sen valvonnan tehokkuudesta.

• Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon teke-
mien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

• Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilin-
päätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastus-

 evidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liitty-
vää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin 
kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, mei-
dän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin 
tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mu-
kauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään 
mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuiten-
kin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.

• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esittävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämis-
tapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja ta-
pahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan. 

• Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuu-
luvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme anta-
maan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, 
valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja 
ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvon-
nan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana. 

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakerto-
mukseen sisältyvän informaation. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkas-
tuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä informaatio 
olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen 
kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvi-
oida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja et-
tä toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomukseen sisältyvässä 
informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole 
tämän asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 13. helmikuuta 2019

Revico Grant Thornton Oy
tilintarkastusyhteisö

PETER ÅHMAN 
KHT
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SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2018 

Yleistä hallinnosta 

Fondia Oyj on suomalainen osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien 
mukaisesti. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinto ja johto on jaettu 
osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa 
johtoryhmä.  

Yhtiön hallitus on päättänyt, että yhtiö noudattaa kaikkia Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate 
Governance) suosituksia. Lisätietoja on saatavilla Fondia Oyj:n kotisivuilta www.fondia.com. 

Fondia Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Alexander Corporate Finance. Yhtiön hyväksytty neuvonantaja 
varmistaa, että yhtiö täyttää Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämän First North Finland -markkinapaikan vaatimukset ja 
kulloinkin voimassa olevat velvoitteet. 

Yhtiökokous 

Yhtiökokous on Fondia Oyj:n ylin päätöksentekoelin ja osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiön hallintoon 
pääasiallisesti yhtiökokouksessa tehtävien päätösten kautta. Yhtiökokous kokoontuu yleensä hallituksen kutsusta. Yhtiön 
varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen erikseen määräämänä päivänä, viimeistään ennen kesäkuun 
loppua. Yhtiökokous on lisäksi pidettävä, jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat 
vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista niistä yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole yhtiön itsensä 
hallussa, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista tietyn asian käsittelyä varten.  

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista tehtävistä, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta, 
vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiöjärjestyksen mahdollisesta 
muuttamisesta. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää heille maksettavista 
palkkioista. 

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä tiettyjen asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 
kun tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenen (10) prosenttia kaikista yhtiön osakkeista, 
pyytävät sitä kirjallisesti.  

Kutsu yhtiökokoukseen  

Fondia Oyj julkaisee yhtiökokouskutsun yhtiötiedotteena ja yhtiön internetsivuilla. Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu 
yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, 
kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, 
halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään 
kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää. 

Osakkeenomistajan oikeudet  

Jokaisella Fondia Oyj:n osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokouksiin noudattaen yhtiökokouksen kutsussa 
annettuja ohjeita. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. 
Jokainen Fondia Oyj:n osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen.  

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä edellyttää, että osakkeenomistaja on rekisteröity Euroclear Finland 
ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään kahdeksan (8) arkipäivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen 
täsmäytyspäivä). Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hakea tilapäistä 
rekisteröintiä osakasluetteloon. Tilapäistä rekisteröintiä koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa 
ilmoitettavana ajankohtana, joka on lain mukaan yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Tällainen ilmoitus tilapäisestä 
rekisteröinnistä katsotaan hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Asiaa koskeva 
vaatimus on esitettävä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhtiö 
ilmoittaa viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä internetsivuillaan päivämäärän, 
johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava Fondia Oyj:n hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi 
vaatimansa asia. 



  

 

Yhtiökokouksen päätösvaltaisuus ei edellytä tietyn osakemäärän olevan edustettuna kokouksessa tiettyjä osakeyhtiölaissa 
määriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.  

Hallitus 

Hallitus vastaa Fondia Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on yleistoimivalta 
päättää kaikista yhtiön hallintoon ja muihin asioihin liittyvistä kysymyksistä, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan eivät 
kuulu yhtiökokoukselle tai toimitusjohtajalle. Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista sen velvollisuuksien 
hoitamiseksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet sen jäsenistä.  

Hallituksen valitsee yhtiökokous. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen voi kuulua vähintään yksi (1) ja enintään 
kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista 
jäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Yhtiön hallituksessa on viisi (5) jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsenet ovat 15.3.2018 Juha Sarsama (puheenjohtaja), Tuomo 
Lähdesmäki (varapuheenjohtaja), Johan Hammarén, Joséphine Mickwitz ja Lara Saulo. Marianne Saarikko toimi yhtiön 
hallituksen jäsenenä 1.1.2018 – 15.3.2018.  

Hallitus 15.3.2018 alkaen: 

Hallituksen puheenjohtaja 
Juha Sarsama 
OTK, MSM 
s. 1965 
Suomen kansalainen 
Yhtiön hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017 alkaen 
Panostaja Oyj, toimitusjohtaja 2007–2018, sijoitusjohtaja 2019 alkaen 
 
Hallituksen varapuheenjohtaja 
Tuomo Lähdesmäki 
DI, MBA 
s. 1957 
Suomen kansalainen 
Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2017 alkaen 
Boardman Oy, Perustajaosakas 2002 alkaen  
 
Hallituksen jäsen 
Johan Hammarén 
OTK, KTK 
s. 1969 
Suomen kansalainen 
Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2006 alkaen 
JAM Advisors Oy, perustajaosakas ja eri johtotehtävissä 2012 -2018 
 
Hallituksen jäsen 
Joséphine Mickwitz  
KTM 
s. 1968 
Suomen kansalainen 
Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2013 alkaen 
Glaston Oyj Abp, sijoittajasuhde-, viestintä- ja markkinointijohtaja 2018 alkaen 
 
Hallituksen jäsen 
Lara Saulo 15.3.2018 alkaen 
KTM 
s. 1972 
Suomen kansalainen  
Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2018 alkaen 
Fazer Group, EVP, Group Transformation 2017- 2018, EVP People & Transformation 2019 alkaen 
 
Lisäksi ajalla 1.1.2018 – 15.3.2018 hallituksen jäsenenä toimi  
 
Marianne Saarikko Janson 
OTK 
s. 1975 



  

 

Suomen kansalainen 
Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2004 alkaen  
Fondia Oyj, perustaja 
 
Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä on saatavissa yhtiön internet-sivuilla www.fondia.fi/sijoittajille.  

Hallituksen jäsenten riippumattomuus   

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta säännöllisesti Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. 
Viimeisimmän riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.  
Merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomat hallituksen jäsenet ovat Juha Sarsama, Tuomo Lähdesmäki, Joséphine 
Mickwitz ja Lara Saulo. 

Hallituksen jäsenten osakeomistukset 

Seuraavassa taulukossa on ilmoitettu hallituksen jäsenten ja heidän määräysvaltayhteisöjensä omistamat Fondia Oyj:n 
osakkeet 31.12.2018: 

Hallituksen jäsen Osakkeiden lukumäärä 
Osuus osakkeista ja 
äänistä, prosenttia 

Johan Hammarén / Hypericus Oy 656 250 16,69 
Tuomo Lähdesmäki  11 000 0,28 
Joséphine Mickwitz  - - 
Lara Saulo - - 
Juha Sarsama / Pravia Oy 323 0,01 
Yhteensä 667 573 16,98 

 

Hallituksen monimuotoisuus 

Hallituksella tulee olla sen työn kannalta riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä kokemus. Hallituskokoonpanossa 
otetaan huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe sekä monimuotoisuuden vaatimukset. 
Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän 
hoitamiseen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas 
hoitaminen.  

Yhtiön liiketoiminnan monipuolista tukemista ja kehittämistä varten yhtiön hallituksen kokoonpanon tulee olla riittävän 
monimuotoinen. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Tavoitteena on, että hallituksessa on kokonaisuutena 
arvioiden riittävän laaja-alaista pätevyyttä, osaamista ja kokemusta. Hallituksen riittävä monimuotoisuus, kuten ikä- ja 
sukupuolijakauma sekä koulutuksellinen ja ammatillinen tausta, otetaan huomioon hallituskokoonpanoa koskevan 
ehdotuksen valmistelussa.  

Hallituskokoonpanoa ja hallituksen palkkioita koskevat ehdotukset valmistellaan suurimpien osakkeenomistajien 
toimesta. Vuonna 2018 hallituskokoonpanoa ja hallituksen palkkioita koskevan ehdotuksen valmisteli Fondia Oyj:n 
suurimmista osakkeenomistajista koostuva kokoonpano Hypericus AB:n ja Placereri AB:n johdolla. Hallituskokoonpanon 
valmisteluun osallistuneet osakkeenomistajat edustivat yhteensä yli 43:ä prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. 
Ehdotuksissa huomioitiin ehdokkaiden pätevyyden lisäksi edellä mainitut hallituksen monimuotoisuuden turvaamista 
koskevat periaatteet.  

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön 
kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenten on 
annettava hallitukselle riittävät tiedot hänen pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi sekä ilmoitettava 
tiedoissa tapahtuvista muutoksista. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tai muutoin 
heidän etupiiriinsä kuuluvia tahoja. 



  

 

Hallituksen kokoonpanoa koskevat periaatteet toteutuivat vuonna 2018 valitussa hallituksessa. Tällä hetkellä Fondia Oyj:n 
hallitukseen kuuluu viisi (5) jäsentä. Kaikilla hallituksen jäsenillä on yksi tai useampi korkeakoulututkinto. Hallituksen 
jäsenillä on monipuolisesti sekä toimiala- että taloudellista ja liiketoiminnallista osaamista. Kaikilla hallituksen jäsenillä 
on kokemusta erilaisista johtotehtävistä ja he ovat olleet hallituksen jäseninä sekä listatuissa että listaamattomissa 
yhtiöissä. Hallituksen jäsenten ikäjakauma on 46 – 61 vuotta. Naisten osuus on neljäkymmentä (40) prosenttia (2/5).  

Hallituksen keskeiset tehtävät 

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että yhtiön 
kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallitus käsittelee yhtiön ja sen tytäryhtiöiden 
toiminnan kannalta laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat. Hallituksen ja toimitusjohtajan tulee johtaa yhtiötä 
ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja 
sen kaikkien osakkeenomistajien etua.  

Fondia Oyj:n hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen hallituksen tehtävistä, käsiteltävistä asioista, 
kokouskäytännöstä ja päätöksentekomenettelystä.  

Tehtäviensä toteuttamiseksi hallitus muun muassa: 

• vahvistaa liiketoimintastrategian; 

• vahvistaa yhtiön ja sen tytäryhtiöiden toiminnassa noudatettavat arvot; 

• hyväksyy vuosittain liiketoimintasuunnitelman ja budjetin sekä valvoo niiden toteuttamista; 

• päättää yhtiön keskeisestä organisaatiorakenteesta ja johtamisjärjestelmästä; 

• hyväksyy yhtiön keskeiset toimintapolitiikat; 

• käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen ja puolivuosikatsaukset; 

• määrittelee yhtiön osinkopolitiikan ja tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen maksettavan osingon määrästä; 

• nimittää yhtiön toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkauksestaan ja toimisuhteen ehdoista; 

• vahvistaa yhtiön johtoryhmän jäsenten nimitykset ja heidän palkkauksensa; 

• päättää henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien periaatteista; 

• päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yhtiöostoista, myynneistä 
tai -järjestelyistä; 

• päättää muista kuin vähäisistä lahjoituksista; 

• vahvistaa vuosittain yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan periaatteet sekä 
käsittelee yhtiön toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät; 

• arvioi vuosittain toimintaansa sekä toimitusjohtajan toimintaa – hallituksen toiminnan arviointi voidaan tehdä 
joko itsearviointina tai ulkopuolisen tahon toimesta;  

• käsittelee ja vahvistaa yhtiön Corporate Governance -selvityksen; ja 

• vastata muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä. 

Hallitus voi tarvittaessa perustaa valiokuntia (esimerkiksi tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan) sen vastuulle 
kuuluvien tehtävien valmistelua varten, mikäli yhtiön toiminnan laajuus tai hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen tätä 
edellyttää.  Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset valiokuntien valmistelun pohjalta. 
Tarvetta valiokuntien perustamiselle arvioidaan vuosittain hallituksen itsearvioinnin yhteydessä. 

Hallitus ei ole toistaiseksi päättänyt perustaa valiokuntia. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisia 
tarkastusvaliokunnan tehtäviä hoitaa Fondia Oyj:n koko hallitus. 



  

 

Hallituksen työskentely 

Hallitus päättää sille kuuluvista asioista hallituksen kokouksessa. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla 
on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista 
on kannattanut, tai äänten mennessä tasan mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. 

Jos hallituksen jäsen on estynyt olemasta läsnä kokouksessa, hänen on ilmoitettava poissaolosta viipymättä hallituksen 
puheenjohtajalle, toimitusjohtajalle tai hallituksen sihteerille. Hallituksen kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet. 
Toimitusjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jollei 
hallitus määrätyssä tapauksessa toisin päätä. Hallituksen kokoukseen osallistuu myös hallituksen sihteeri sekä 
tapauskohtaisesti muu henkilö, jonka läsnäolo on käsiteltävän asian vuoksi tarpeellista. 

Hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja ei saa ottaa osaa hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän 
ei myöskään saa ottaa osaa yhtiön ja kolmannen henkilön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, mikäli hänellä on 
siitä odotettavissa olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Mitä edellä on todettu sopimuksesta, 
on vastaavasti sovellettava oikeudenkäyntiin tai muuhun puhevallan käyttämiseen. Hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan 
tulee itse ilmoittaa esteellisyydestään hallitukselle. 

Hallituksen kokoukset 

Hallituksen kokousaikataulu vahvistetaan kalenterivuosittain osana hallituksen toimintasuunnitelmaa. Hallituksen 
kokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä keskimäärin kerran kuukaudessa, ellei hallitus päätä toisin. Hallituksen 
kokous voidaan pitää myös muulloin, jos hallitus näin päättää tai jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Kutsu 
hallituksen kokoukseen ja keskeinen kokousmateriaali on toimitettava hallituksen jäsenille mahdollisuuksien mukaan 
viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. 

Vuonna 2018 hallitus piti 14 kokousta, joista kolme kokoontumatta. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti hallituksen 
kokouksiin oli 98,9. 

Vuonna 2018 hallituksen jäsenet olivat läsnä kokouksissa seuraavasti: 

• Juha Sarsama 14/14 (osallistumisprosentti 100) 

• Tuomo Lähdesmäki 14/14 (osallistumisprosentti 100) 

• Johan Hammarén 14/14 (osallistumisprosentti 100) 

• Joséphine Mickwitz 13/14 (osallistumisprosentti 92) 

• Lara Saulo 11/11 (osallistumisprosentti 100, hallituksen jäsen 15.3.2018 alkaen) 

• Marianne Saarikko-Janson 3/3 (osallistumisprosentti 100, hallituksen jäsen 15.3.2018 asti) 

Hallituksen toiminnan arviointi 

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan itsearviointina kerran vuodessa tai ulkopuolisen tahon toimesta. 
Samalla arvioidaan, millaisia odotuksia yhtiön osakkeenomistajilla ja merkittävillä sidosryhmillä on hallituksen 
toimintaan nähden. Edelleen tarkistetaan, onko hallituksen työjärjestys ajan tasalla. Hallituksen toiminnan arvioinnin 
tarkoituksena on selvittää, miten hallituksen toiminta on vuoden aikana toteutunut sekä toimia perustana arvioitaessa 
hallituksen toimintatapaa, kokoonpanoa ja mahdollisten uusien jäsenien valintaa. 

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön juoksevasta hallinnosta osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden, määräysten ja 
valtuutusten mukaisesti ja varmistaa, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja että yhtiön varainhoito on järjestetty 
luotettavalla tavalla. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja 
toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.  

Yhtiön toimitusjohtaja oli Salla Vainio vuoden 2018 lokakuuhun asti, jolloin hän jätti toimitusjohtajan tehtävänsä. Yhtiön 
talousjohtaja Kirsi Untala nimitettiin yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi vuoden 2018 lokakuusta vuoden 2018 
loppuun asti. Leena Hellfors aloitti yhtiön toimitusjohtajana tammikuussa 2019.  



  

 

 

Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.  

Toimitusjohtaja  
Salla Vainio 
KTM 
s. 1969 
Suomen kansalainen 
Yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen maaliskuusta 2014 alkaen 17.10.2018 asti. 
 
Vt. toimitusjohtaja  
Kirsi Untala 
KTM 
s. 1971 
Yhtiön talousjohtaja vuodesta 2011 alkaen 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012 alkaen 
Yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja 18.10.2018 – 31.12.2018.  
 
Johtoryhmän jäsenet 31.12.2018: 
 
Johtoryhmän jäsen 
Niclas Gottlieb 
s. 1970 
Ruotsin tytäryhtiön Fondia Legal Services Ab:n toimitusjohtaja vuodesta 2016 alkaen 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 alkaen 
 
Johtoryhmän jäsen 
Erkki Hyvärinen 
OTK 
s. 1967 
Yhtiön tiiminvetäjä (SMART tiimi) ja tuotekehityspäällikkö vuodesta 2009 alkaen 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009 alkaen 
 
Johtoryhmän jäsen 
Wilma Laukkanen 
YTM, KTK 
s. 1977 
Yhtiön Talent Director vuodesta 2017 alkaen 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017 alkaen  
 
Johtoryhmän jäsen 
Susanne Mattsson 
OTK 
s. 1967 
Yhtiön tiiminvetäjä (yritysjärjestelyt, rahoitus, pääomamarkkinahankkeet, riidanratkaisu) vuodesta 2017 alkaen 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017 alkaen 
 
Johtoryhmän jäsen 
Bradley D. Mitchell 
JD, Law. BS, Business 
s. 1967 
Chief Compliance Officer  
Yhtiön tiiminvetäjä (compliance, osaamisen kehittäminen) vuodesta 2016 alkaen 31.12.2018 asti  
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 alkaen 
 
Johtoryhmän jäsen 
Petri Ruisaho 
OTK, KTM  
s. 1969 
Yhtiön tiiminvetäjä (yleinen sopimusoikeus, kiinteistöt, rakentaminen ja energia) vuodesta 2009 alkaen 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013 alkaen 
 
Johtoryhmän jäsen 
Timo Tuuli 
OTK, VT 
s.1963 
Yhtiön tiiminvetäjä (yleinen sopimusoikeus, immateriaalioikeudet, teknologia) vuodesta 2010 alkaen 



  

 

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018 alkaen 
 
Johtoryhmän jäsen 
Kirsi Untala 
KTM 
s. 1971 
Yhtiön talousjohtaja vuodesta 2011 alkaen 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012 alkaen 
Yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja vuoden 2018 lokakuusta alkaen vuoden 2018 loppuun.  
 
Johtoryhmän jäsen 
Pirjo Valtanen 
OTK 
s. 1962 
Yhtiön tiiminvetäjä (työoikeus, julkiset hankinnat, terveydenhuolto, life-sciences, media) vuodesta 2012 alkaen 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013 alkaen 
 
 

Johtoryhmän jäsenten osakeomistukset 

Seuraavassa taulukossa on ilmoitettu johtoryhmän jäsenten ja heidän määräysvaltayhteisöjensä omistamat Fondia Oyj:n 
osakkeet 31.12.2018: 

Johtoryhmän jäsen 
Osakkeiden 
lukumäärä 

Osuus osakkeista ja 
äänistä, prosenttia 

 
Optiot, kpl 

Niclas Gottlieb 1 720 0,04 430 
Erkki Hyvärinen 83 698 2,13 541 
Wilma Laukkanen  - - - 
Susanne Mattsson  32 191 0,82 175 
Bradley D. Mitchell  - - - 
Petri Ruisaho  50 000 1,27 1 150 
Timo Tuuli - - - 
Kirsi Untala  17 002 0,43 463 
Pirjo Valtanen 225 0,01 - 
    
Yhteensä 184 836  4,7 2 759 
    
Lisäksi johtoryhmän jäsenenä vuoden 2018 
aikana toimi toimitusjohtaja Salla Vainio 
(toimisuhde päättynyt 17.10.2018) 

122 872 3,15 - 

 

Riskienhallinta 

Riskienhallinnalla Fondia Oyj tukee strategisten ja liiketoiminnallisten tavoitteidensa saavuttamista ja turvaa toimintansa 
jatkuvuuden muuttuvissa olosuhteissa. Kyky kantaa riskejä ja hallita niitä tehokkaasti on liiketoiminnan menestyksen ja 
omistaja-arvon luomisen kannalta keskeisessä asemassa. 

Riskienhallinnan tavoitteet pyritään saavuttamaan siten, että konsernissa on tieto tavoitteisiin ja toimintaan kohdistuvista 
epävarmuustekijöistä, riskeistä ja mahdollisuuksista sekä yhdenmukaiset ja tehokkaat menetelmät tunnistaa, arvioida ja 
hallita riskejä sekä niiden seurauksia. 

Riski tarkoittaa tapahtumaa tai olosuhdetta, joka voi vaikeuttaa tai estää Fondia Oyj:n tavoitteiden saavuttamisen tai jonka 
vuoksi liiketoimintamahdollisuuksia voi jäädä hyödyntämättä. Riskit luokitellaan strategisiin, operatiivisiin ja 
rahoitusriskeihin. Riskejä arvioitaessa otetaan huomioon myös muut kuin taloudelliset vaikutukset. Fondia Oyj:n maine 
on tärkeä kilpailuetu ja maineen vahingoittuminen tai kielteiset markkinakäsitykset voivat vaikuttaa erittäin haitallisesti 
konsernin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 



  

 

Riskienhallinnan pääperiaatteet 

Fondia Oyj:llä on hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka. Yhtiön riskien hallinta on systemaattista toimintaa, 
jonka tarkoituksena on taata koko Fondia-konsernin kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, 
hallinta sekä valvonta. Se on olennainen osa yhtiön suunnittelu- ja johtamisprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä 
johtamista ja toimintaa sekä valvonta- ja raportointimenettelyjä. 

Riskienhallinta ja riskienhallintatoimenpiteet on integroitu kiinteäksi osaksi yhtiön johtamis- ja liiketoimintaprosesseja. 
Riskit pyritään kokoamaan kattavasti koko organisaatiosta. Johtoryhmä seuraa säännöllisesti riskienhallinnan 
toteutumista ja raportoi Chief Compliance Officerin johdolla säännöllisesti riskeistä sekä riskien hallintatoimenpiteiden 
edistymisestä hallitukselle. Toimenpiteiden riittävyyttä ja vaikuttavuutta arvioidaan osana liiketoiminnan seurantaa. 
Tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin. 

Hallitus käy vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä läpi Fondia-konsernin toimintaan vaikuttavat olennaiset riskit 
ja niiden mahdolliset vaikutukset sekä päättää linjauksista riskeihin suhtautumisen osalta. Hallitus valvoo ja käsittelee 
riskienhallintaa sille toimitetun riskianalyysin avulla myös muutoin säännöllisin väliajoin.  

Sisäinen valvonta ja tarkastus 

Fondia Oyj:n hallitus on määrittänyt yhtiön sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet, jotka sisältävät yhtiön liiketoiminnan 
kannalta huomioon otettavat asiat. Hallitus arvioi vähintään kerran vuodessa sisäisen valvonnan tilan. 

Sisäinen valvonta on hallituksen ja johdon sekä muun henkilöstön toteuttama prosessi, jonka tarkoituksena on antaa 
kohtuullinen varmuus yhtiön toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Sisäinen valvonta on kiinteä osa Fondia 
Oyj:n kaikkea toimintaa ja sisäisen valvonnan piiriin kuuluvat yhtiön kaikki politiikat, prosessit ja käytännöt, jotka auttavat 
johtoa ja viime kädessä hallitusta varmistamaan, että yhtiön asettamat tavoitteet täyttyvät, Fondia Oyj:n liiketoiminta 
hoidetaan eettisesti ja kaikkien soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti ja taloudellinen raportointi hoidetaan 
asianmukaisesti. 

Taloudellinen raportointiprosessi 

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvällä sisäisellä valvonnalla on tavoitteena varmistaa, että Fondia Oyj:n toiminta 
on tuloksellista, päätöksenteko perustuu luotettavaan informaatioon sekä riittävään liiketoimintariskien tunnistamiseen 
ja että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta.  
 
Konsernin talousraportointia hoidetaan keskitetysti taloushallinnon toimesta. Fondia Oyj:n konsernibudjetti hyväksytään 
vuosittain hallituksessa. Konsernin taloudellista kehitystä seurataan johtoryhmässä ja hallituksessa 
kuukausittain.  Kuukausittainen raportointi ja sen yhteydessä tehtävät analyysit ja vertailut ovat keskeinen osa 
taloudellisen raportoinnin avulla suoritettavaa ohjausta ja valvontaa.  
 
Hallitus kokonaisuutena huolehtii tarkastusvaliokunnan tehtävistä ja tapaa vuosittain yhtiön tilintarkastajan.  

Sisäinen tarkastus 

Fondia Oyj ei liiketoiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen ole toistaiseksi katsonut tarkoituksenmukaiseksi järjestää 
erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa, vaan yhtiö tekee tarvittaessa joko omia tai teettää erillisiä sisäisen tarkastuksen 
selvityksiä ulkopuolisilla asiantuntijoilla. 

Sisäpiirihallinto 

Fondia Oyj noudattaa First North -yhtiöiltä edellytettävällä tavalla sovellettavan sääntelyn lisäksi Nasdaq Helsingin 
sisäpiiriohjetta sekä yhtiön hallituksen vahvistamaa omaa sisäpiiriohjetta. 

Sisäpiiriluettelot ja johtohenkilöiden liiketoimet 

Yhtiö ylläpitää hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita voimassa olevan sisäpiirisääntelyn mukaan. 

Fondia Oyj:n johtohenkilöt ja heidän lähipiiriin kuuluvat tulee ilmoittaa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle Fondia Oyj:n 
rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Yhtiö on laatinut luettelon kaikista johtotehtävissä toimivista henkilöistä sekä 
heidän lähipiiriin kuuluvista henkilöistä. 

Fondia Oyj:n johtohenkilöt ovat: 

• hallituksen jäsenet; 



  

 

• toimitusjohtaja; ja 

• talousjohtaja. 

Suljettu ikkuna  

Fondia Oyj:n johtohenkilöt ja yhtiön taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen ja julkistamiseen osallistuvat 
henkilöt eivät saa käydä kauppaa Fondia Oyj:n rahoitusvälineillä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti 
ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen kunkin tilinpäätöstiedotteen ja puolivuosikatsauksen julkistamista ja 
päättyy näiden tietojen julkistamista seuraavana päivänä. Yhtiö ilmoittaa erikseen kaupankäyntirajoituksen piirissä 
oleville henkilöille, mikäli tilinpäätöstiedote poikkeuksellisesti ei sisällä kaikkea olennaista tietoa yhtiön taloudellisesta 
tilasta, ja suljettu ikkuna siten laajennetaan myös 30 päivään ennen tilinpäätöksen julkistamista. 

Sisäpiirihallinnon tehtävät 

Fondia Oyj:n sisäpiirihallinnon vastuulla ovat seuraavat tehtävät: 

• sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasioista sekä kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevista asioita; 

• sisäpiiriasioita, kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskeva koulutus; 

• sisäpiiriluetteloiden hallinnointi ja toimittaminen Finanssivalvonnalle pyynnöstä; 

• sisäpiiriasioiden, kaupankäyntirajoituksen ja ilmoitusvelvollisuuden valvonta; 

• luettelon ylläpitäminen ilmoitusvelvollisista johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään; 

• tarvittavien hyväksyntöjen kerääminen sisäpiiriluetteloihin merkityiltä henkilöiltä; 

• tarvittavien ilmoitusten antaminen johtohenkilöille ja johtohenkilöiden opastaminen ilmoitusten antamisessa 
heidän lähipiirilleen; 

• johtohenkilöiden ja heidän lähipiirin liiketoimien julkistamisvelvollisuus; ja 

• sisäpiiriasioita, kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevan sääntelyn muutosten huolellinen 
seuranta. 

Tiedottaminen 

Fondia Oyj noudattaa tiedottamisessaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR), arvopaperimarkkinalakia, 
Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle listautuneille yhtiöille asetettua tiedonantovelvollisuutta, jota säännellään 
First North Nordic Rulebook -säännöissä ja Nasdaq Helsinki Oy:n säännöissä, sekä yhtiön hallituksen vahvistamaa 
tiedonantopolitiikkaa. Yhtiön tiedonantopolitiikassa määritetään Fondia Oyj:n viestinnän tavoitteet ja periaatteet.  

Fondia Oyj:n viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on viipymättä ja samanaikaisesti 
käytössään riittävää, luotettavaa, olennaista ja johdonmukaista informaatiota yhtiöstä ja sen toiminnasta, strategiasta, 
tavoitteista, taloudellisesta suorituskyvystä sekä kaikista muista yhtiön liikkeeseen laskeman rahoitusvälineen arvoon 
vaikuttavista seikoista. 

Yhtiö on sitoutunut tiedottamisessaan seuraaviin pääperiaatteisiin: 

• tiedottaminen on tasapuolista, johdonmukaista, säännöllistä ja läpinäkyvää; 
 

• julkistettavat tiedot ovat oikeita, luotettavia ja merkityksellisiä; ja 
 

• olennaiset tiedot julkistetaan mahdollisimman pian ja ne pidetään helposti sijoittajien, markkinaosapuolten ja 
yhtiön sidosryhmien saatavilla. 

Ylin päätöksenteko koskien ulkoista viestintää on yhtiön hallituksella, joka hyväksyy ja vahvistaa tiedonantopolitiikan. 
Operatiivinen vastuu yhtiön tiedonantopolitiikan toimeenpanosta on yhtiön toimitusjohtajalla ja talousjohtajalla. Yhtiön 
toimitusjohtaja ja talousjohtaja vastaavat yhtiön mediasuhteista. Yhtiön hyväksytty neuvonantaja tarkistaa ja hyväksyy 
kaikki yhtiötiedotteet ennen niiden julkistamista. Yhtiön tiedottamiskieli on suomi. 



  

 

Fondia Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
tilikauden päättymisestä lukien. Tilinpäätöstiedot julkistetaan sisäisesti ja ulkoisesti vasta, kun samat tiedot sisältävä 
tilinpäätöstiedote on julkistettu yhtiötiedotteena. Puolivuosikatsaus julkistetaan ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, 
kun yhtiön hallitus on hyväksynyt sen, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua katsauskauden päättymisestä. 
Yhtiö julkaisee varsinaisen tilinpäätöksen viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.  

Tilintarkastaja  

Yhtiön tilintarkastajana toimii Revico Grant Thornton Oy. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Tilintarkastajalle on tilikaudella 2018 maksettu seuraavat palkkiot:  

konsernin tilintarkastuksesta maksetut palkkiot 17 062,40 euroa  

tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista maksetut palkkiot 4 538,40 euroa 

 

 

 

 

  



  

 

 

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS  

 

Palkitseminen 

Fondia Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2018 on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman Suomen 
listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.  

Fondia Oyj esittää tässä selvityksessä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja muulle johdolle tilikauden 2018 aikana 
maksetut palkat, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet sekä Fondia Oyj:n palkitsemista koskevan 
päätöksentekojärjestyksen ja sitä koskevat keskeiset periaatteet.  

Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys 

Seuraavassa on kuvattu Fondia Oyj:n hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemisen 
päätöksentekojärjestys. 

Hallitus  

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti Fondia Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa 
yhtiökokouksessa. 

Toimitusjohtaja 

Fondia Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja 
toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.  

Muu johtoryhmä 

Fondia Oyj:n toimitusjohtaja valmistelee johtoryhmän osalta esitykset palkitsemisesta ja hallituksen puheenjohtaja 
päättää johtoryhmään kuuluvien henkilöiden palkitsemisesta. 

Palkitsemista koskevat keskeiset periaatteet 

Seuraavassa on kuvattu Fondia Oyj:n hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemista koskevat 
keskeiset periaatteet.  

Hallituksen palkitseminen 

Fondia Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 15.3.2018, että hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 
maksetaan palkkiona 2 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille maksetaan 1 500 euroa kuukaudessa. 

Hallituksen jäsenille ei ole myönnetty hallitustyöskentelystä optioita, osake- tai muita palkkioita.  

Toimitusjohtajan palkitseminen 

Fondia Oyj:n toimitusjohtajana toimi 17.10.2018 asti Salla Vainio ja väliaikaisena toimitusjohtajana 18.10.2018 – 
31.12.2018 Fondia Oyj:n talousjohtaja Kirsi Untala. Leena Hellfors aloitti yhtiön toimitusjohtajana 3.1.2019.  

Toimitusjohtajan kompensaatio muodostuu peruspalkasta, luontoiseduista sekä liiketoiminnallisten tavoitteiden 
täyttymiseen liittyvästä bonuspalkkiosta. 

Toimitusjohtaja kuuluu Fondia Oyj:n yleiseen bonusohjelmaan. Toimitusjohtajan bonuspalkkio tilikaudella 2018 oli 
maksimissaan kolmen kuukauden kuukausipalkka. Bonuspalkkion tavoitteet pohjautuvat yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen 
seuraavasti: 1/3 EBIT, 1/3 liikevaihto ja 1/3 uudet LDaaS-asiakkaat.  

Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta ja 
sopimuksessa ei ole sovittu erillisestä erokorvauksesta.  



  

 

Toimitusjohtajalla ei ole osakkeisiin tai optioihin tai muihin osakkeisiin oikeuttavien erityisiin oikeuksiin perustuvaa 
henkilökohtaista palkitsemisjärjestelmää. Toimitusjohtaja voi osallistua Fondia-konsernin työntekijöille tarkoitettuun 
hallituksen marraskuussa 2018 päättämään osakesäästöohjelmaan sen ehtojen mukaisesti.  

Muun johtoryhmän palkitseminen 

Muun johtoryhmän kompensaatio muodostuu peruspalkasta sekä liiketoiminnallisten tavoitteiden täyttymiseen liittyvästä 
bonuspalkkiosta. Muut johtoryhmän jäsenet kuuluvat Fondia Oyj:n yleiseen bonusohjelmaan. Bonuspalkkion tavoitteet 
pohjautuivat vuonna 2018 yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen seuraavasti: 1/4 EBIT, 1/4 liikevaihto, 1/4 uudet LDaaS-
asiakkaat ja 1/4 sovitun, henkilökohtaisen strategiahankkeen toteuttaminen.  

Muilla johtoryhmän jäsenillä ei ole henkilökohtaisia osakkeisiin tai optioihin tai muihin osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin 
oikeuksiin perustuvaa palkitsemisjärjestelmää. Osalla johtoryhmän jäsenistä on yhtiön listautumisen yhteydessä annettuja 
optio-oikeuksia. Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan Fondia-konsernin työntekijöille tarkoitettuun 
hallituksen marraskuussa 2018 päättämään osakesäästöohjelmaan sen ehtojen mukaisesti.  

Palkitsemisraportti 

Hallitus 

Fondia Oyj:n hallitukselle tilikaudella 2018 maksetut palkkiot on esitetty seuraavassa taulukossa: 

Hallitus 2018 (EUR) 

Juha Sarsama (hallituksen puheenjohtaja) 30 000 
Tuomo Lähdesmäki (hallituksen varapuheenjohtaja) 30 000 
Johan Hammarén 18 000 
Joséphine Mickwitz  18 000 
Marianne Saarikko-Janson  (1.1.2018 - 15.3.2018) 4 500 
Lara Saulo (15.3.2018 – 31.12.2018) 13 500 
  
Yhteensä 114 000 

 

Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle on tilikaudella 2018 maksettu palkkiona 2 500 euroa 
kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa. 

Toimitusjohtaja 

Fondia Oyj:n toimitusjohtajalle, Salla Vainiolle, tilikaudella 2018 maksetut palkkiot on esitetty seuraavassa taulukossa: 

Salla Vainio  2018 (EUR) 

Peruspalkka luontoisetuineen 174 587,8 
Bonuspalkkio 39 600 
Yhteensä 214 187,80 

 

Fondia Oyj:n välikaiselle toimitusjohtajalle, Kirsi Untalalle, tilikaudella 2018 (18.10.2018 – 31.12.2018) maksetut palkkiot 
on esitetty seuraavassa taulukossa: 

Kirsi Untala  2018 (EUR) 

Peruspalkka luontoisetuineen 25 566,24 
Bonuspalkkio  - 
Yhteensä 25 566,24 



  

 

Muu johtoryhmä 

Fondia Oyj:n muille johtoryhmän jäsenille tilikaudella 2018 maksetut palkkiot on esitetty seuraavassa taulukossa: 

Johtoryhmä / Johtoryhmän jäsen 2018 (EUR) 

Peruspalkka luontoisetuineen 905 665,81 
Bonuspalkkio 211 979,66   
Yhteensä  1 117 645,47 

 

 

 

 


