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Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 
 

I. JOHDANTO 
 
eQ Oyj (yhtiö) on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki 
Oy:ssä (Helsingin pörssi).  
 
Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu 
erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta. eQ Oyj:n hallitus on käsitellyt tämän hallinto- ja 
ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen 2.2.2017. Tämä selvitys ja muut hallinnointikoodin 
mukaan esitettävät tiedot sekä yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja 
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla eQ Oyj:n internetsivuilla (www.eQ.fi). Tämä selvitys ei ole 
osa virallista tilinpäätöstä. 
 
Pörssiyhtiöitä koskevien lakien ja määräysten lisäksi eQ Oyj noudattaa 
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2016 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodia. Koodi on kokonaisuudessaan nähtävillä Arvopaperimarkkinayhdistyksen 
internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.  
 
Vuonna 2016 eQ Oyj noudatti Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015 poikkeuksetta. 
 
 

II. HALLINNOINTIA KOSKEVAT KUVAUKSET 
 

Yhtiökokous 
Yhtiökokous on eQ Oyj:n ylin päätöksentekoelin, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön 
ohjaukseen ja valvontaan. Tilikauden aikana yhtiössä järjestetään yksi varsinainen yhtiökokous ja 
tarvittaessa ylimääräinen yhtiökokous. Osakkeenomistajat käyttävät puhe- ja äänioikeuttaan 
yhtiökokouksessa. 
 
eQ Oyj antaa etukäteen riittävästi tietoa osakkeenomistajille yhtiökokouksessa käsiteltävistä 
asioista. Etukäteistietoja annetaan yhtiökokouskutsussa, muissa tiedotteissa ja yhtiön kotisivuilla. 
Yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajat voivat tehokkaasti käyttää 
omistajaoikeuksiaan. Tavoitteena on, että toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja riittävä 
määrä hallituksen jäseniä ovat läsnä yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa 
ehdolla oleva henkilö osallistuu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen, ellei hänen poissaololleen 
ole painavia syitä. 
 
eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2016.  
 

Hallitus 
Hallituksen kokoonpano 
Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitukselle ilmoitetut jäsenehdokkaat ilmoitetaan 
yhtiökokouskutsussa, jos ehdokasta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 
prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ja ehdokas on antanut suostumuksensa 
valintaan. Yhtiökokouskutsun toimittamisen jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen. Yhtiö 
ilmoittaa hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä tilikauden aikana pidettyjen 
hallituksen kokousten lukumäärän sekä jäsenten keskimääräisen osallistumisen hallituksen 
kokouksiin. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. 
 

http://www.cgfinland.fi/
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Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole määrätty hallituksen jäsenten asettamisesta erityisessä 
järjestyksessä. eQ Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat pääsääntöisesti vähintään 
puolta yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja niiden edustamista äänistä tekevät yhtiökokoukselle 
ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä sekä heidän 
palkitsemisestaan.  
 
Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys sekä riittävästi aikaa 
tehtävän hoitamiseen. Yhtiö edesauttaa hallituksen työskentelyä antamalla hallituksen jäsenille 
riittävät tiedot yhtiön toiminnasta. eQ Oyj:n hallitukseen voidaan valita 5–7 jäsentä. Hallitus valitsee 
keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten valinta ja valinnan valmistelu kuuluvat viime 
kädessä yksinomaan eQ Oyj:n yhtiökokoukselle. 
 
Yhtiö ilmoittaa hallituksen jäsenistä seuraavat henkilö- ja omistustiedot: nimi, sukupuoli, 
syntymävuosi, koulutus, päätoimi, keskeinen työkokemus, kansainvälinen kokemus, hallituksen 
jäsenyyden alkamisaika, keskeisimmät luottamustehtävät sekä osakeomistukset yhtiössä. 
 
eQ Oyj:n hallituksen jäsenen on annettava hallitukselle ja yhtiölle riittävät tiedot hänen 
pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi sekä ilmoitettava tiedoissa tapahtuvista 
muutoksista. 
 
Yhtiökokouksessa 30.3.2016 seuraavat jäsenet valittiin hallitukseen: 
 
Georg Ehrnrooth, s. 1966, mies, hallituksessa vuodesta 2011, hallituksen puheenjohtaja, Agrologi 
Keskeiset luottamustehtävät: Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö, hallituksen puheenjohtaja, 2013-; 
Pöyry Oyj, hallituksen jäsen, 2010-; Norvestia Oyj, hallituksen jäsen, 2010-; Forcit Oy, hallituksen 
jäsen, 2010-; Corbis S.A, hallituksen puheenjohtaja, 2009-; Fennogens Investments S.A, 
hallituksen puheenjohtaja, 2009-; Anders Wall Säätiö, hallituksen jäsen, 2008-; Paavo Nurmi 
säätiö, hallituksen jäsen, 2005-. 
Keskeinen työkokemus: eQ Oyj, toimitusjohtaja, 2005. 
Riippumaton yhtiöstä, mutta ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. 
 
Nicolas Berner, s. 1972, mies, hallituksessa vuodesta 2013, OTK 
Keskeiset luottamustehtävät: Berner Oy, hallituksen jäsen, 2006-.  
Keskeinen työkokemus: Berner Oy, hallinto- ja kehitysjohtaja, 2011-; Hannes Snellman 
Asianajotoimisto Oy, 1998–2011, josta osakkaana vuodet 2006–2011. 
Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.  
 
Timo Kokkila, s. 1979, mies, hallituksessa vuodesta 2016, Diplomi-insinööri 
Keskeiset luottamustehtävät: Valmet Automotive Oy, hallituksen jäsen, 2016-; Kolpi Investments 
Oy, hallituksen jäsen, 2012-; SRV Yhtiöt Oyj, hallituksen jäsen, 2010-; Renor Oy, hallituksen jäsen, 
2008-; Pontos Oy, hallituksen jäsen, 2007-. 
Keskeinen työkokemus: Pontos Group, toimitusjohtaja, 2016-; Pontos Group, sijoitusjohtaja, 2011–
2015; SRV Yhtiöt Oyj, hankekehityspäällikkö, 2008–2011; SRV Yhtiöt Oyj, kehitysinsinööri, 2006–
2008; Kampin Keskus Oy, suunnittelija, 2004–2006. 
Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. 
  
Annika Poutiainen, s. 1970, nainen, hallituksessa vuodesta 2015, OTK, LL.M. 
Keskeiset luottamustehtävät: Saferoad AS, hallituksen jäsen, 2015-; Hoist Finance Ab, hallituksen 
jäsen, 2014-. 
Keskeinen työkokemus: JKL Group, Industrial Advisor, 2014-; NASDAQ OMX Tukholma, 
pohjoismaiden markkinavalvonnan johtaja, 2009–2014; Ruotsin Finanssivalvonta, osastopäällikkö, 
2006–2009; Asianajotoimisto Linklaters Lontoo, 2000–2006; Asianajotoimisto Hannes Snellman, 
1999. 
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Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. 
 
Jussi Seppälä, s. 1963, mies, hallituksessa vuodesta 2011, KTM 
Keskeiset luottamustehtävät: Luuva Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2015-; Oy Cardos Ab, 
hallituksen jäsen, 1999-; Deamia Oy, hallituksen varajäsen, 1999-.  
Keskeinen työkokemus: Minerva–yhtiöt, Minerva Partnership Oy:n toimitusjohtaja, 2008–2013; FIM 
Group Oyj / Glitnir Oyj, 1999–2008, josta Osakevälityksen vetäjä Moskova 2008, 
Markkinointijohtaja 2006–2007 ja Rahastoyhtiön toimitusjohtaja 1999–2006; SEB, 
Korkoinstrumenttien myynti institutionaalisille sijoittajille, 1996–1999; JP Bank, Tukholma, 
Kvantitatiivinen analyytikko korkomarkkinoilla, korkoinstrumenttien myynti institutionaalisille 
sijoittajille, 1992–1995; Yrittäjä, Ohjelmistokehitys korkoriskien hallintaan, 1988–1991. 
Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. 
 
Hallituksen jäsenten ja heidän määräysvaltayhteisöjensä osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 
yhtiössä tilikauden lopussa 31.12.2016: 
 

Hallituksen jäsen  Arvo-osuuslaji Omistus 

Nicolas Berner Osake 40 000 

Georg Ehrnrooth Osake 7 048 137 

Timo Kokkila Osake 10 000 

Annika Poutiainen Hallintarekisteröity osake 1 100 

Jussi Seppälä Osake 75 000 

 

Hallituksen toiminta 
eQ Oyj:n hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jonka keskeiset tehtävät 
ja periaatteet ovat seuraavat. Tehtäviensä toteuttamiseksi hallitus: 
 

 vahvistaa yhtiön arvot ja toimintatavat ja seuraa niiden toteutumista 

 vahvistaa yhtiön perusstrategian ja seuraa jatkuvasti sen ajankohtaisuutta 

 hyväksyy strategian pohjalta vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin sekä valvoo 
niiden toteutumista 

 käsittelee ja hyväksyy osavuosikatsaukset, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 

 määrittelee yhtiön osinkopolitiikan ja tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen osingon 
jakamisesta 

 kutsuu koolle yhtiökokouksen 

 tekee tarvittaessa esityksiä yhtiökokoukselle 

 päättää merkittävistä investoinneista, yrityskaupoista ja divestoinneista sekä yli kahden 
miljoonan euron sijoituksista 

 vahvistaa organisaatiorakenteen 

 nimittää ja vapauttaa tehtävistään toimitusjohtajan 

 asettaa toimitusjohtajalle vuosittain henkilökohtaiset tavoitteet ja arvioi niiden toteutumista 

 nimittää ja erottaa johtoryhmän jäsenet, määrittää heidän vastuualueensa ja päättää 
jäsenten palvelusuhteen ehdoista 

 päättää toimitusjohtajan ja henkilöstön kannustinjärjestelmät sekä vuosibonukset 

 käy ainakin vuosittain läpi yhtiön toimintaa liittyvät keskeiset riskit ja niiden hallinnan sekä 
antaa tarvittaessa niitä koskevia ohjeita toimitusjohtajalle 

 pitää vähintään kerran vuodessa yhteisen kokouksen tilintarkastajien kanssa 

 kokoontuu vähintään kerran vuodessa ilman toimivan johdon läsnäoloa 

 arvioi kerran vuodessa omaa toimintaansa 

 arvioi jäsentensä riippumattomuuden 

 vahvistaa itselleen työjärjestyksen, joka tarkistetaan vuosittain 
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 käsittelee muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja ovat esittäneet 
otettaviksi kokousten esityslistalle, myös hallituksen jäsenillä on oikeus saattaa 
haluamansa asia hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä puheenjohtajalle. 
 

eQ Oyj:n hallitus kokoontui tilikauden 2016 aikana yhteensä seitsemän (7) kertaa ja 
keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100 %.  
 
Hallituksen jäsenten läsnäolo kokouksissa 2016: 
Nicolas Berner  7/7 
Christina Dahlblom 1/1 
Georg Ehrnrooth  7/7 
Timo Kokkila  6/6 
Annika Poutiainen  7/7 
Jussi Seppälä  7/7 
 
eQ Oyj:n hallituksen jäsenten enemmistö on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä 
osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden ja ilmoittaa yhtiön 
verkkosivuilla, ketkä heistä on katsottu riippumattomiksi. Riippumattomuuden arvioinnissa otetaan 
kaikissa tilanteissa huomioon myös jäsenen lähipiiriin kuuluvien yksityisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden vastaavat olosuhteet. Yhtiöön rinnastetaan yhtiön kanssa samaan konserniin 
kuuluvat yhtiöt.  
 

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet  
eQ Oyj:n hallitus pyrkii osaltaan edistämään hallituksen kokoonpanon monimuotoisuutta. 
Monimuotoisuutta arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa hallituksen jäsenten ikä ja 
sukupuoli, koulutustausta ja ammatillinen kokemus, henkilökohtaiset ominaisuudet sekä tehtävän 
ja yhtiön toiminnan kannalta merkityksellinen kokemus. eQ Oyj:n hallituksen määrittelemänä 
tavoitteena sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta hallituksessa on, että eQ Oyj:n hallituksessa 
tulisi olla aina kumpaakin sukupuolta olevia jäseniä. Tähän tavoitteeseen pyritään pääsemään ja 
sitä pyritään ylläpitämään hallituksen toimesta lähinnä viestimällä tavoitteesta aktiivisesti eQ Oyj:n 
omistajakunnalle. Tilikaudella 2016 eQ Oyj:n hallitus täytti yhtiön monimuotoisuudelle asettamia 
edellytyksiä mukaan lukien tavoitetta molempien sukupuolten edustuksesta hallituksessa. Yhtiön 
hallituksen jäsenillä on laaja-alaista kokemusta yhtiön toiminnan kannalta merkityksellisiltä 
toimialoilta, kuten sijoitus/finanssialalta ja kiinteistöalalta. Lisäksi hallituksen jäsenten erilainen 
työtausta ja koulutuspohja sekä heillä oleva kansainvälinen kokemus täydentävät toisiaan. 
Hallituksen jäsenten valinta kuuluu eQ Oyj:n yhtiökokoukselle. 
 
Yhtiön hallitus on seurannut monimuotoisuuden toteutumista tilikaudella 2016. 
 

Hallituksen valiokunnat 
eQ Oyj:llä ei ole tarkastusvaliokuntaa eikä muita valiokuntia.  
 
eQ Oyj:ssä on hallituksen kokoonpano ja koko huomioiden katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että 
tarkastusvaliokunnan ja muiden valiokuntien tehtävät hoitaa suoraan yhtiön hallitus. Hallituksen 
kokoonpano ja toiminta on kuvattu yllä.  
 

Toimitusjohtaja 
Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain säädösten sekä hallituksen 
antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus 
ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin ja laajakantoisiin toimiin hallituksen valtuuttamana. 
Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta 
järjestämisestä. eQ Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan. 
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Janne Larma, KTM, (s. 1965) valittiin toimitusjohtajaksi 16.3.2011 lähtien. Yhtiö ilmoittaa 
toimitusjohtajasta samat henkilö- ja omistustiedot kuin hallituksen jäsenistä. Toimitusjohtajaa ei 
valita hallituksen puheenjohtajaksi. 
 
eQ Oyj:llä ei ole toimitusjohtajan sijaista. 
 
Toimitusjohtajan ja hänen määräysvaltayhteisöjensä osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 
yhtiössä tilikauden lopussa 31.12.2016: 
 

Nimi Tehtävä 
organisaatiossa 

Arvo-osuuslaji Omistus 

Janne Larma Toimitusjohtaja 2010 Optio-oikeus 
2015 Optio-oikeus 
Osake 

190 000 
100 000 
5 322 635 

 

Muu johto 
eQ-konsernilla on johtoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti kuukausittain. Johtoryhmä ei ole 
varsinainen yhtiöoikeudellinen toimielin, mutta sillä on tosiasiallisesti merkityksellinen asema yhtiön 
johdon organisaatiossa. Johtoryhmään kuuluvat yhtiön operatiivisen liiketoiminnan johtajat ja 
talousjohtaja sekä lakiasioista ja compliance-toiminnosta vastaava johtaja. Johtoryhmän 
pääasiallinen tehtävä on avustaa toimitusjohtajaa.  
 
eQ-konsernin johtoryhmän kokoonpano tilikaudella 2016: 
 
Janne Larma, s. 1965, KTM, puheenjohtaja, eQ Oyj, toimitusjohtaja 
Staffan Jåfs, s. 1974, KTM, eQ Varainhoito Oy, johtaja, pääomasijoitukset.  
Mikko Koskimies, s. 1967, KTM, eQ Varainhoito Oy, toimitusjohtaja 
Antti Lyytikäinen, s. 1981, KTM, eQ Oyj, talousjohtaja 
Juha Surve, s. 1980, OTM, KTM, eQ Varainhoito Oy, johtaja, lakiasiat ja compliance 
 
Muuhun johtoon kuuluvien henkilöiden ja heidän määräysvaltayhteisöjensä osakkeet ja 
osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden lopussa 31.12.2016: 
 

Nimi Tehtävä organisaatiossa Arvo-osuuslaji Omistus 

Staffan Jåfs johtaja, 
pääomasijoitukset,  
eQ Varainhoito Oy 

2010 Optio-oikeus 
 
2015 Optio-oikeus 
Osake 

150 000 
100 000 
18 089 

Mikko Koskimies toimitusjohtaja, 
eQ Varainhoito Oy 

2010 Optio-oikeus 
2015 Optio-oikeus 
Osake 

150 000 
100 000 
3 700 000 
 

Antti Lyytikäinen talousjohtaja, eQ Oyj 2015 Optio-oikeus 75 000 

Juha Surve johtaja, lakiasiat ja 
compliance,  
eQ Varainhoito Oy 

2015 Optio-oikeus 
Osake 

75 000 
40 000 
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III. KUVAUKSET SISÄISEN VALVONNAN MENETTELYTAVOISTA JA 
RISKIENHALLINNAN JÄRJESTELMIEN PÄÄPIIRTEISTÄ 

 

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvä valvonta ja riskienhallinta  
Taloudellisen raportointiprosessin tavoitteena on tuottaa ajantasaista taloustietoa ja varmistaa, että 
päätöksenteko perustuu luotettavaan informaatioon. Tavoitteena on varmistaa, että tilinpäätös ja 
osavuosikatsaukset laaditaan sovellettavien lakien, yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden ja 
muiden listayhtiöille asetettujen vaatimusten mukaisesti. 
 
Taloudellisen raportointiprosessin avulla tuotetaan eQ-konsernin kuukausi- ja 
neljännesvuosiraportit. eQ-konsernin tulosta ja taloudellista kehitystä käsitellään kuukausittain 
konsernin johtoryhmässä. Konsernin johto esittelee vuosineljänneksittäin eQ Oyj:n hallitukselle 
laskelmat konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. eQ Oyj:n hallitus valvoo, että 
taloudellinen raportointiprosessi tuottaa laadukasta taloudellista informaatiota. eQ-konsernin 
sisäisestä riskienhallinnasta vastaa toimitusjohtaja. 
 
Konsernin tytäryhtiöt raportoivat tuloksistaan emoyhtiölle kuukausittain. Konsernin tytäryhtiöiden 
kirjanpito hoidetaan pääosin keskitetysti konsernin taloushallinnossa. Tämä auttaa konsernitasolla 
varmistumaan siitä, että taloudellinen raportointi konserniyhtiöistä on luotettavaa. Konsernin 
osavuosikatsaukset ja tilinpäätös laaditaan IFRS -raportointistandardien mukaisesti. Konsernin 
taloushallinto seuraa IFRS -standardeissa tapahtuvia muutoksia.  
 
Taloudellisen raportoinnin riskien hallitsemiseksi yhtiössä on kehitetty riskiarviointien perusteella 
valvontatoimenpiteitä, joilla varmistutaan taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta. Yhtiöissä on 
käytössä muun muassa erilaisia täsmäytyksiä, varmistuksia ja analyyttisiä toimenpiteitä. Konsernin 
taloushallinto tekee kuukausittain tuloslaskelman ja taseen erien analyyseja sekä yritys- että 
segmenttikohtaisesti. Lisäksi tehtävät liittyen vaarallisiin työyhdistelmiin on eriytetty ja käytössä on 
asianmukaiset hyväksymismenettelyt ja sisäiset ohjeistukset. Raportoinnin luotettavuutta tukevat 
myös raportoinnissa käytettävien järjestelmien erilaiset kontrollit. Muita valvonnan perusperiaatteita 
ovat selkeä vastuunjako ja selvät roolit sekä säännölliset raportointirutiinit.  
 

Riskienhallinnan yleiskuvaus 
Konsernin riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön toimintaan liittyvät riskit 
tunnistetaan, arvioidaan ja että riskeihin reagoidaan. eQ Oyj:n hallitus valvoo, että toimitusjohtaja 
hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa sen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi hallitus 
valvoo että riskienhallinta ja valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Toimiva johto vastaa 
riskienhallintaprosessin ja valvonnan käytännön toteuttamisesta. 
 
eQ-konserniin kuuluu sijoituspalvelutoimintaa harjoittava ja eQ Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö 
eQ Varainhoito Oy. eQ Varainhoito Oy:n riskienhallinnasta vastaa riskiasiantuntijoista koostuva 
pysyvä ja muusta liiketoiminnoista riippumaton riskienhallintatoiminto, jota johtaa 
riskienhallintajohtaja. eQ Varainhoidossa toimii riskienhallintajohtajan johdolla säännöllisesti 
kokoontuva riskienhallintatoimikunta. Riskienhallintoimikunnan tehtäviin kuuluu mm. käsitellä 
riskienhallintaan liittyvät toiminnan seurantaraportit ja päättää korjaavista toimenpiteistä sekä 
hyväksyä uudet tuotteet, tuotemuutokset ja vastapuolet. 
 

Sisäisen valvonnan yleiskuvaus  
eQ Oyj:n hallitus vastaa riittävän ja toimivan sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäinen valvonta 
kattaa eQ-konsernin kaikki toiminnot, mikä tarkoittaa sitä, että eQ Oyj ohjaa ja valvoo tytäryhtiöiden 
toimintaa varmistaakseen liiketoimintansa tuloksen luotettavuuden. Liiketoimintaa ohjaavat koko 
konsernin kattavat konsernin liiketoimintaperiaatteet, päätöksentekovaltuudet sekä yhtiön arvot. eQ 
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Oyj:n sisäisen valvonnan järjestämisessä on huomioitu konsernin rakenne sekä liiketoiminnan 
laatu ja laajuus. 
 
eQ-konsernin sisäinen valvontajärjestelmä käsittää taloudellisen ja muun valvonnan. Sisäistä 
valvontaa toteuttavat yrityksessä hallitus, toimitusjohtaja ja muu ylin johto sekä koko henkilökunta.  
Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että koko konsernin toiminta on tehokasta ja 
tuloksellista asetettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi, raportointi on luotettavaa ja 
että lakeja ja säännöksiä noudatetaan. Lisäksi sisäisellä valvonnalla pyritään varmistamaan 
tietojen, eQ Oyj:n omaisuuden ja asiakkaiden varojen riittävä turvaaminen sekä asianmukaisesti 
järjestetyt sisäiset menettelytavat ja tietojärjestelmät toiminnan tueksi. 
 
Sisäinen valvonta perustuu erityisesti taloudellisiin raportteihin, johdon raportteihin, riskiraportteihin 
sekä sisäisen tarkastuksen raportteihin. Yrityksen keskeistä toimintaa ohjataan laadittujen sisäisten 
toimintapolitiikkojen ja -tapojen avulla. 
 
 

IV. MUUT CG-SELVITYKSESSÄ ANNETTAVAT TIEDOT 
 

Sisäinen tarkastus 
Konsernilla ei ole omaa erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Toimitusjohtaja vastaa 
sisäisen tarkastuksen tehtäväalueesta. Varainhoitoliiketoiminnan riskienhallinta- ja compliance-
toiminnot vastaavat liiketoiminnan riskienhallinnasta ja toiminnan säännöstenmukaisuudesta. 
Sisäistä tarkastusta johdon nimeämänä toteuttava Compliance Officer tekee sisäisen tarkastuksen 
omaisia tarkastuksia sijoituspalvelutoimintaa harjoittavan eQ Varainhoito Oy:n liiketoimintaan ja 
tutkii sekä arvioi yhtiön menetelmien ja sisäisten valvontajärjestelmien (ml. riskienhallinta) ja 
järjestelyjen asianmukaisuutta, riittävyyttä ja tehokkuutta, resurssien tehokasta ja taloudellista 
käyttöä sekä johtamisessa ja päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuutta. Riskienhallinta- ja 
compliance -toiminnot suorittavat myös liiketoimintaan liittyen erilaisia pistokokeenomaisia 
tarkastuksia. Toimitusjohtaja voi teettää ulkoisten arvioijien toimesta tarkastuksia tarpeellisiksi 
katsomillaan alueilla. Toimitusjohtaja raportoi havainnoista hallitukselle.  
 

Sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat  
eQ Oyj noudattaa sisäpiirihallinnossaan soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä (mukaan lukien 
markkinoiden väärinkäyttöasetus 596/2014), Finanssivalvonnan antamia määräyksiä ja ohjeita 
sekä Helsingin pörssin antamaa sisäpiiriohjetta (sisäpiirisääntely). eQ Oyj on laatinut sisäpiiri- ja 
kaupankäyntiohjeen, joka on päivitetty vuonna 2016. Yhtiö on ilmoittanut sisäpiiriohjeestaan yhtiön 
johtohenkilöille, sisäpiiriläisille sekä laajennetun kaupankäynnin kiellon piiriin kuuluville. 
 
eQ Oyj:n johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriläistensä on sisäpiirisääntelyn 
mukaisesti tullut 3.7.2016 alkaen ilmoittaa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle yhtiön osakkeilla tai muilla 
rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista. Yhtiö julkaisee saamansa tiedot liiketoimista viipymättä 
pörssitiedotteella. eQ:ssa tällaisia johtotehtävissä toimivia henkilöitä (ilmoitusvelvollisia) ovat 
toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet sekä hallituksen nimittämän johtoryhmän jäsenet. eQ ylläpitää 
luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja näiden lähipiiriin kulloinkin kuuluvista henkilöistä. 
Tämä luettelo ei ole sisäpiiriluettelo. 
 
Yhtiössä pidetään sisäpiirisääntelyn edellyttämiä sisäpiiriluetteloja henkilöistä, joilla on pääsy 
sisäpiiritietoon. Nämä sisäpiiriluettelot eivät ole julkisia. Sääntelyn vaatimia tietoja eQ Oyj:n 
johtohenkilöistä sekä sisäpiiriluetteloita ylläpidetään Euroclear Finland Oy:ssä. Sisäpiiriluetteloiden 
tiedot ovat Finanssivalvonnan käytettävissä arvopaperimarkkinoiden valvonnassa. Aiemman 
lainsäädännön mukaisen julkisen sisäpiirirekisterin tiedot ovat nähtävillä Euroclear Finland Oy:n 
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sisäpiirirekisterissä yhtiön verkkosivuilla arvopaperimarkkinalain siirtymäsäännösten edellyttämällä 
tavalla.  
 
eQ:n pysyvä sisäpiiri käsittää vain ne henkilöt, joilla on tehtävänsä tai asemansa luonteen vuoksi 
jatkuva pääsy kaikkeen listayhtiön sisäpiirintietoon ja joilla on oikeus tehdä yhtiön tulevaa kehitystä 
ja liiketoiminnan järjestämistä koskevia päätöksiä. eQ:n pysyvään sisäpiiriin kuuluvat hallituksen 
jäsenet, toimitusjohtaja ja hallituksen nimeämät konsernin johtoryhmän jäsenet. 
Sisäpiiriluetteloiden lisäksi eQ pitää luetteloa ns. laajennetun kaupankäynnin kiellon piiriin 
kuuluvista henkilöistä.  
 
eQ Oyj:n suljettu ikkuna alkaa 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen (ensimmäinen ja kolmas 
kvartaali), puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamishetkeä ja päättyy 
julkistamispäivän jälkeiseen päivään. 
 
eQ Oyj on ilmoittanut sisäpiiriohjeestaan yhtiön johtohenkilöille, sisäpiiriläisille sekä laajennetun 
kaupankäynnin kiellon piiriin kuuluville. Yhtiöllä on nimetty kaupankäynti- ja sisäpiirivastaava 
(Compliance Officer), joka hoitaa sisäpiirihallintoon, sisäpiiriasioiden koulutuksen ja 
sisäpiiriluetteloiden ylläpitoon sekä kaupankäynnin valvontaan kuuluvia tehtäviä.  Henkilöstön 
sisäpiiriasioiden tuntemusta pidetään yllä ja koulutustarvetta arvioidaan jatkuvasti.  
 

Tilintarkastus 
Yhtiön hallituksen valmistelema ehdotus tilintarkastajaksi ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa. Mikäli 
tilintarkastajaehdokas ei ole hallituksen tiedossa yhtiökokouskutsua toimitettaessa, ehdokkuus 
julkistetaan erikseen. 
 
eQ Oyj:n tilintarkastajana vuonna 2016 toimi KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö ja 
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Raija-Leena Hankonen. 
 
KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana Raija-Leena Hankonen on toiminut eQ Oyj:n 
tilintarkastajana vuodesta 2014 lähtien. Päävastuullisen tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön 
toimikauden jatkamisesta päätetään vuosittain yhtiökokouksessa ja päävastuullista tiintarkastajaa 
ja tarkastusyhteisöä vaihdetaan vähintään sääntelyn edellyttämällä tavalla. 
 

Tilintarkastajien palkkiot 
Riippumattomille tilintarkastajille on maksettu tilintarkastuksen palveluista ja muista palveluista 
seuraavan mukaisesti: Tilintarkastus- ja siihen läheisesti liittyvät palkkiot vuonna 2016 olivat  
92 241 euroa (2015: 94 650 euroa). Muut palvelut vuonna 2016 olivat 8 212 euroa (2015: 8 880 
euroa). 
 
 
 


