
 

Uusi suositus Sisältömuutos tiivistettynä Voimaantulo Poikkeamisen 
ilmoittaminen 

Yhtiökokouskutsun 
sisältö (Suositus 1) 

 

Hallituskokoonpano ja palkkiot on ilmoitettava 
yhtiökokouskutsussa. 

Sovelletaan kaikkiin 1.1.2016 ja sen jälkeen 
julkaistaviin yhtiökokouskutsuihin 

1.1.2016 tai sen jälkeen 
alkavalta tilikaudelta 
annettava CG-selvitys  
(v. 2017) 
 
 
 
 
 
 

Osakkeenomistajien 
ehdotukset 
yhtiökokouksen 
asialistalle  
(Suositus 2)  

Yhtiön on ilmoitettava yhtiökokousta edeltävän tilikauden 
loppuun mennessä internetsivuillaan päivämäärä, johon 
mennessä osakkeenomistajalla mahdollisuus ilmoittaa asia 
yhtiökokouksen käsiteltäväksi.  

Päivämäärä ilmoitettava vuonna 2016 
päättyvän tilikauden loppuun mennessä 

 huom! poikkeavat tilikaudet 
 

Läsnäolo 
yhtiökokouksessa 
(Suositus 3) 

 

Kaikkien hallitusten jäsenten, jäsenehdokkaiden ja 
tilintarkastajien on oltava kokouksessa läsnä. 

Sovelletaan kaikkiin 1.1.2016 tai sen jälkeen 
järjestettäviin yhtiökokouksiin.*  
 
*poikkeama mainittava kokouksessa 

Yhtiökokousasiakirjojen 
arkisto  
(Suositus 4) 
 

Yhtiökokousasiakirjojen säilytys internetsivuilla pitenee 5 
vuoteen. 

Sovelletaan kaikkiin yhtiön internetsivuilla 
1.1.2016 tai sen jälkeen julkaistuihin 
yhtiökokousasiakirjoihin. 
 
Suositellaan internetsivuilla jo olevien v. 2011-
2015 julkaistujen asiakirjojen säilyttämistä 
yhtiökokousarkistossa.   

Hallituksen valinta  
(Suositus 5) 

Tieto suosituksesta poikkeavasta valintamenettelystä 
ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa suosituksen 1 mukaisesti. 

Sovelletaan kaikkiin 1.1.2016 ja sen jälkeen 
julkaistaviin yhtiökokouskutsuihin 

Hallituskokoonpanoa 
koskevan 
valmistelutavan 
ilmoittaminen  
(Suositus 7) 
 

Yhtiön on ilmoitettava internetsivuillaan 
hallituskokoonpanon valmistelutapa 
(hallitus/nimitysvaliokunta/-toimikunta/ merkittävät 
osakkeenomistajat/muu). 
 
Muutos koskee ennen kaikkea yhtiöitä joissa valmistelu 
tapahtuu koko hallituksen/osakkeenomistajien toimesta tai 
muutoin. 

Sovelletaan kaikkiin 1.1.2016 ja sen jälkeen 
annettujen hallituskokoonpanoa koskevien 
ehdotusten valmisteluun.  

Monimuotoisuutta 
koskevien periaatteiden 
määrittely  
(Suositus 9)  

 

Uusi suositus. Yhtiön on määriteltävä hallituksen 
monimuotoisuutta koskevat periaatteet. 

Suositus edellyttää periaatteiden määrittelyä 
vuoden 2016 aikana. Raportointi 1.1.2016 tai 
sen jälkeen alkavalta tilikaudelta annettavassa 
CG-selvityksessä. 



 

Riippumattomuuden 
arviointi ja sen kriteerit  
(Suositus 10) 

 

Riippumattomuuden arviointikriteerit ovat muuttuneet. Sovelletaan kaikkien 1.1.2016 tai sen jälkeen 
valittujen hallitusjäsenten arviointiin. 

1.1.2016 tai sen jälkeen 
alkavalta tilikaudelta 
annettava CG-selvitys  
(v. 2017) 
 

Hallituksen jäsenten 
perehdytys  
(Suositus 12) 

 

Uusi hallituksen jäsen on perehdytettävä yhtiön 
toimintaan. 

Sovelletaan kaikkiin 1.1.2016 tai sen jälkeen 
valittuihin uusiin hallituksen jäseniin  

Valiokunnan 
perustaminen  
(Suositus 14) 

Valiokunnan perustamisesta päättää hallitus. Sovelletaan kaikkiin vuonna 2016 pidetyn 
varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen toimiviin 
valiokuntiin. 

Tarkastusvaliokunnan 
kokoonpano  
(Suositus 16) 

Valiokunnan jäsenten enemmistön oltava riippumattomia 
yhtiöstä (ts. ei kaikkien jäsenten) 

Sovelletaan kaikkiin 1.1.2016 jälkeen toimiviin 
tarkastusvaliokuntiin. 

Osakkeenomistajien 
nimitystoimikunta  
(Suositus 18b) 

Uusi suositus. Toimikunnan jäsenten on oltava 
osakkeenomistajien nimeämiä.  

Sovelletaan kaikkiin vuonna 2016 pidetyn 
varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen toimiviin 
nimitystoimikuntiin. 

Lähipiiriliiketoimien 
seuranta ja lähipiiristä 
pidettävä luettelointi  
(Suositus 28) 

Uusi suositus. Yhtiön on  

 arvioitava ja seurattava lähipiirinsä kanssa tehtäviä 
liiketoimia  

 ylläpidettävä luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista 
osapuolista 

 selostettava olennaisia ja poikkeavia lähipiiriliiketoimia 
koskeva päätöksentekomenettely 

Sovelletaan 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavan 
tilikauden aikana tapahtuviin liiketoimiin tai 
päätöksentekoon 
 

Raportointijakso 
 

 Raportoitavat seikat on määritelty tarkemmin osaksi 
vuosittain annettavaa CG-selvitystä. CG-selvitystä 
koskevasta raportoinnista ei voi poiketa. 

Sovelletaan 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta annettavaan CG-
selvitykseen (v. 2017). 
 
Vuonna 2015 alkaneelta tilikaudelta annettavaan CG-selvitykseen (v.2016) 
sovelletaan edellistä vuonna 2010 annettua hallinnointikoodia sekä 
voimassaolevaa valtiovarainministeriön asetusta arvopaperin 
liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta. 
 
Yhtiöt voivat vapaaehtoisesti noudattaa uuden hallinnointikoodin mukaista 
raportointia kokonaan tai osittain 1.1.2016 lähtien. 

 


