F-Secure Oyj:n hallituksen työjärjestys
1.

Yleistä

Hallituksen toimintaa säätelevät osakeyhtiölaki, F-Secure Oyj:n yhtiöjärjestys, yhtiökokousten päätökset,
kirjanpitoa ja arvopaperimarkkinoita koskeva lainsäädäntö sekä OMX Nordic Exchange Helsingin
säännöt.
Hallitus edustaa kaikkia osakkeenomistajia ja toimii aina yrityksen ja osakkeenomistajien parhaan edun
mukaisesti. Hallituksen tavoite on ohjata yhtiön liiketoimintaa siten, että se antaa pitkällä tähtäimellä
mahdollisimman hyvän tuoton yhtiöön tehdyille pääomasijoituksille ja yhtiön osakkeenomistajille.
2.

Hallituksen jäsenet

F-Secure Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti sen hallituksessa on vähintään kolme ja enintään seitsemän
varsinaista jäsentä. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten määrän yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja
valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenet valitsevat puheenjohtajan keskuudestaan. Lisäksi
hallituksen jäsenet valitsevat sihteerin, joka voi olla myös hallitukseen kuulumaton henkilö.
Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla riippumattomia sekä F-Secure Oyj:stä että suurimmista
osakkeenomistajista. Kaikkien hallituksen jäsenten tulee olla tehtävään soveltuvia ja heidän tulee pystyä
käyttämään riittävästi aikaa hallituksessa työskentelyyn.
Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi, ja toimikausi päättyy jäsenten valintaa seuraavan
yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu. Hallituksen
jäsenten tehtäväjakoa tai vastuualueita ei ole määritelty, paitsi valiokunnissa niiltä osin kuin kohdassa 7
on määritelty.
3.

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu vähintään viisi kertaa toimikauden aikana puheenjohtajan kutsumana. Tavoitteena on
kokoontua säännöllisin välein ja tarpeen mukaan. Jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä pyytää
hallitusta koolle, hallituksen on kokoonnuttava vähintään neljän viikon kuluessa kyseisestä ehdotuksesta.
Hallituksen kokousten puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja, tai jos hän ei ole paikalla,
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja. Jos hänkään ei ole paikalla, puheenjohtajana toimii
tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Sihteeri pitää kokouksesta ja siinä tehdyistä päätöksistä
pöytäkirjaa, ja pöytäkirja on tarkastettava ja allekirjoitettava hallituksen seuraavassa kokouksessa.
Kokouspöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri.
Tarvittaessa hallituksen kokous voidaan pitää hyödyntäen tarkoitukseen sopivia apukeinoja (esimerkiksi
konferenssipuhelu tai sähköposti).
4.

Hallituksen kokousten asialista

Hallituksen puheenjohtaja laatii kokouksen asialistan yhtiön toimitusjohtajan avustamana. Kaikki
asialistalla olevat asiat on käsiteltävä hallituksen kokouksessa. Myös asialistan ulkopuolella olevia
asioita voidaan käsitellä, jos kahden kolmasosan enemmistö hallituksesta niin päättää, ja sillä
edellytyksellä, että kaikki hallituksen jäsenet ovat tietoisia kyseisistä asioista. Hallituksen jäsenillä on
oikeus ehdottaa kokouksen asialistalle sisällytettäviä asioita. Pyrikimyksenä on sisällyttää kyseiset asiat
ehdotusta seuraavan kokouksen asialistalle.

5.

Hallituksen päätökset

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.
Hallituksen perustavoite on tehdä yksimielisiä päätöksiä. Jos yksimielistä päätöstä ei voida tehdä, päätös
tehdään äänestämällä ja yksinkertaisella äänienemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan
ääni ratkaisee.
Jos yksi tai useampi hallituksen jäsen on jäävi osallistumaan hallituksen päätöksentekoon, heidän on
pidättäydyttävä kyseisestä päätöksenteosta. Hallituksen päätöksestä eri mieltä oleva hallituksen jäsen
voi esittää eriävän mielipiteensä liitettäväksi kokouksen pöytäkirjaan. Eriävä mielipide on esitettävä
välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen.
6.

Hallituksen tehtävät

F-Secure Oyj:n hallituksen tehtävät ja velvollisuudet määräytyvät F-Secure Oyj:n yhtiöjärjestyksen,
osakeyhtiölain ja muiden asianomaisten lakien ja säännösten mukaisesti. Hallituksella on valtuudet
hoitaa ne asiat, joita laki tai yhtiöjärjestys ei määrittele muiden elimien ratkaistaviksi tai suoritettaviksi.
Hallitus on velvollinen varmistamaan, että yhtiön kirjanpidon ja taloushallinnon valvonta on järjestetty
asianmukaisesti. Hallituksen kokouksissa käsitellään säännöllisesti yhtiön toimitusjohtajan esittelemät
raportit yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja toiminnasta. Lisäksi hallituksen tehtävä on valmistella
yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, päättää yhtiökokouksen koollekutsumisesta sekä varmistaa, että
yhtiökokouksessa tehdyt päätökset toteutetaan.
Kaikki yhtiön kannalta merkittävät tai vaikutukseltaan pitkäaikaiset asiat on käsiteltävä hallituksessa.
Näihin kuuluvat muun muassa strategiset linjaukset, budjettien ja toimintasuunnitelmien hyväksyminen ja
näiden toteutuksen valvonta, yritysostot ja yhtiön rakenne, yhtiön toimintaa koskevat merkittävät
investoinnit, kirjanpidon ja taloushallinnon valvonnan organisointi, sisäiset valvontajärjestelmät ja riskien
hallinta sekä henkilöstöpolitiikka ja palkkiojärjestelmät. Hallituksen päätöstä tai hallituksen hyväksyntää
edellyttävät asiat on lueteltu tämän asiakirjan liitteessä 1.
7.

Valiokunnat

Hallitus on nimittänyt kaksi valiokuntaa avustamaan hallitusta sen tehtävissä:
tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Valiokunnat eivät ole päätöksiä tekeviä tai
toimeenpanevia elimiä. Johto valmistelee kaikki corporate governanceen liittyvät muut asiat ja
keskustelee tarvittaessa valiokuntien kanssa ennen hallituksen käsittelyä.
Tarkastusvaliokunta valmistelee, antaa neuvoja ja arvioi riskien hallintaa, sisäisiä valvontajärjestelmiä,
IT-järjestelmiä, talousraportointia ja ulkoista sekä sisäistä tilintarkastusta.
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee aineistoa ja antaa neuvoja hallituksen kokoonpanoon ja
kompensaatioon liittyvissä asioissa sekä asioissa, jotka liittyvät muun yritysjohdon palkkioihin.
Valiokunta avustaa hallitusta sen laatiessa näitä asioita koskevia esityksiä osakkeenomistajille.
8.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää hallitukselle maksettavista palkkioista ja kulukorvauksista.
9.

Hallituksen työskentelyn arviointi

Hallitus arvioi omaa toimintaansa vuosittain. Arvioinnin tarkoituksena on selvittää, miten hallitus on
hoitanut tehtäviään vuoden aikana. Lisäksi arvioinnin tuloksia käytetään perustana mahdollisille
lisäselvityksille sekä parannuksille, jotka koskevat työskentelytapoja, käytäntöjä ja hallituksen
kokoonpanoa.

LIITE 1 F-SECURE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEEN
Hallituksen tekemät päätökset tai hallituksen hyväksymistä vaativat asiat. Tämä liite täydentää sitä, mitä on
määritelty F-Secure Oyj:n yhtiöjärjestyksessä ja Suomen osakeyhtiölaissa.
1.

Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen

2.

Valiokuntien ja niiden sääntöjen nimittäminen ja muuttaminen

3.

Yhtiön strategian hyväksyminen

4.

Vuosibudjetin hyväksyminen

5.

Budjetin ulkopuolisten merkittävien investointien hyväksyminen

6.

Investoinnit, jotka eivät ole osa yhtiön normaalia liiketoimintaa, ja kyseisten investointien rahoitus

7.

Budjetoimaton laina tai vastaava vieras pääoma (johon sisältyvät mm. leasing-, osamaksu- ja
myyntilaskurahoitusjärjestelyt), joiden yksittäinen tai eristä koostuva määrä on merkittävä

8.

Kaikki sopimukset ja liiketaloudelliset tapahtumat (mukaan lukien käyttö- ja rahoitusomaisuuden tai
teollisoikeuksien myynti, leasing, siirto, panttaus tai kiinnitys) yhtiön johtoryhmän tai heidän
lähipiirinsä kanssa, mukaan lukien yhtiöt, jotka he omistavat tai joissa heillä on määräysvalta

9.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän työsuhde-ehdot ja eläkesopimukset

10. Johtoryhmän eläke- ja kannustinjärjestelyt, jotka poikkeavat merkittävästi tavanomaisesta
käytännöstä
11. Budjetin ulkopuoliset optio-oikeudet, takuut, arvopaperit tai lainat tai osakkeenomistajien lähipiirille
suunnatut optio-oikeudet, takuut, arvopaperit tai lainat, mukaan lukien yhtiöt, jotka he omistavat tai
joissa heillä on määräysvalta
12. Uuden tytäryhtiön tai osakkuusyhtiö perustaminen, osakkeiden tai yritysten osto, tytäryhtiöiden tai
osakkuusyhtiöiden myynti, liiketoiminnan purkaminen, myynti tai lopettaminen
13. Yhtiön osakkeiden lunastaminen, optioiden, vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeeseenlasku
yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti
14. Olennainen muutos yhtiön liiketoiminnassa
15. Olennainen poikkeama liiketoimintasuunnitelmasta
16. Yhtiön kannalta olennaiset sopimukset
17. Fuusiosuunnitelman hyväksyminen
18. Yhtiökokoukselle annettava ehdotus voittojen jaosta
19. Hallituksen nimissä julkistettavat pörssitiedotteet
20. Vastuunjako hallituksen ja toimitusjohtajan välillä
21. Yhtiön julistaminen konkurssiin tai saneerausjärjestelypyyntö yritysten saneerausta koskevan lain
(47/1993) mukaisesti

