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Glaston Oyj Abp:n hallinto ja johtaminen pe-

rustuvat yhtiön yhtiöjärjestykseen, Suomen 

osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin 

sekä NASDAQ Helsinki Oy:n sääntöihin ja 

ohjeisiin. Glaston noudattaa Suomen lista-

yhtiöiden hallinnointikoodia 2020, joka on 

nähtävillä osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt selvityksen. 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 

annetaan erillisenä kertomuksena ja julkis-

tetaan yhdessä tilinpäätöksen, hallituksen 

toimintakertomuksen ja palkka- ja palkkio-

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

selvityksen kanssa yhtiön verkkosivuilla 

www.glaston.net/sijoittajat/hallinnointi. Tie-

dot sisältyvät myös vuosikatsaukseen 2019.

Toimielinten tehtävät ja vastuut
Glaston-konsernin johtamisesta vastaavat 

yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, 

joiden tehtävät määräytyvät pääosin Suomen 

osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiökokous va-

litsee hallituksen ja tilintarkastajat. Hallitus 

nimittää toimitusjohtajan, joka vastaa yhtiön 

päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta. 

Toimitusjohtajalla on tukenaan konsernin 

johtoryhmä.

Yhtiökokous
Yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin. 

Se päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjes-

tyksen mukaan kuuluvista tehtävistä, joita 

ovat muun muassa tilinpäätöksen ja sen 

sisältämän konsernitilinpäätöksen vahvis-

taminen, voitonjaosta päättäminen sekä 

vastuuvapauden myöntäminen hallituksen 

jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiö-

kokous valitsee hallituksen jäsenet ja tilin-

tarkastajat. Varsinainen yhtiökokous päättää 

myös hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille 

maksettavista palkkioista. Yhtiökokouksessa 

voidaan päättää myös esimerkiksi yhtiöjär-

jestykseen tehtävistä muutoksista, osakean-

neista ja omien osakkeiden hankkimisesta.

Glaston Oyj Abp:n yhtiökokous kokoontuu 

vähintään kerran vuodessa. Varsinainen 

yhtiökokous on pidettävä viimeistään touko-

kuun loppuun mennessä. Yhtiöjärjestyksen 

mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkais-

tava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan 

kaksi kuukautta ennen viimeistä ilmoittau-

tumispäivää ja viimeistään kolme viikkoa 

ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään 

yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen 

täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää 

julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai 

useammassa suomen- tai ruotsinkielisessä 

valtakunnallisessa sanomalehdessä. Tämän 

lisäksi Glaston julkaisee yhtiökokouskutsun 

pörssitiedotteena. 

Yhtiökokouksen esityslista, päätösehdo-

tukset koskien muun muassa hallituksen 

kokoonpanoa, hallituksen jäsenten palkkioita 

ja tilintarkastajia sekä muut kokousasiakirjat 

julkaistaan yhtiön verkkosivuilla vähintään 

kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystulok-

sineen sekä päätösten osana olevat pöytäkir-

jan liitteet ovat saatavilla yhtiön internetsi-

vuilla kahden viikon kuluessa kokouksesta.

Toimitusjohtajan, hallituksen puheenjoh-

tajan ja hallituksen jäsenten on oltava läsnä 

yhtiökokouksessa. Lisäksi tilintarkastajan on 

oltava läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Ylimääräinen yhtiökokous
Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle, 

kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai 

jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joil-

la on yhteensä vähintään yksi kymmenesosa 

kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti 

tietyn asian käsittelyä varten.

Osakkeenomistajan oikeudet
Osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 

mukaan oikeus saada yhtiökokoukselle 

kuuluva asia kokouksen käsiteltäväksi, jos 

YHTIÖKOKOUS

Palkitsemisvaliokunta Tarkastuvaliokunta

TOIMITUSJOHTAJA

JOHTORYHMÄ

Hallinto, konsernitoiminnot

Glaston
-segmentti

Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajien 
nimitystoimikunta

Bystronic glass
-segmentti

Sisäinen valvonta

Riskienhallinta

Taloudellinen 
raportointi

Glaston Oyj Abp hallintomalli 1.4.–31.12.2019 *)

HALLITUS

Tilintarkastaja

*)Uusi konsernirakenne otettiin käyttöön 1.1.2020

http://www.cgfinland.fi
http://www.glaston.net/sijoittajat/hallinnointi
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hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin 

hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 

kokouskutsuun. Glaston julkaisee kotisivuil-

laan internetissä viimeistään varsinaista 

yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun 

mennessä määräpäivän, johon mennessä 

osakkeenomistajan tulee ilmoittaa vaatimuk-

sestaan hallitukselle. Vuonna 2019 kyseinen 

päivämäärä oli 6.2.2019. Yhtiökokouksessa 

osakkeenomistajilla on oikeus tehdä ehdo-

tuksia ja kysymyksiä käsiteltävistä asioista. 

Osakkeenomistajalla on oikeus osallis-

tua yhtiökokoukseen, jos hänet on merkitty 

osakkeenomistajaksi osakasluetteloon 8 ar-

kipäivää ennen yhtiökokousta. Hallintarekis-

teröidyn osakkeen omistaja voidaan merkitä 

tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokouk-

seen osallistumista varten. Osakkeenomis-

taja voi käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa 

henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksel-

lä. Osakkeenomistaja voi käyttää yhtiöko-

kouksessa myös avustajaa.

Vuoden 2019 yhtiökokoukset
Glaston Oyj Abp:n ylimääräinen yhtiökokous 

pidettiin 26.2.2019 ja varsinainen yhtiökokous 

4.4.2019. 

Ylimääräinen yhtiökokous
Glastonin ylimääräisessä yhtiökokoukses-

sa oli läsnä 41 osakkeenomistajaa, jotka 

edustivat yhteensä 65 % yhtiön kaikista ääni-

oikeuksista. 

Ylimääräinen yhtiökokous päätti osakkei-

den yhdistämisestä siten, että jokaiset viisi 

yhtiön osaketta yhdistetään yhdeksi osakkeek-

si sekä siihen liittyvästä osakkeiden lunas-

tuksesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

Yhdistämisen seurauksena Glastonin osakkei-

den lukumäärä oli 38 726 627. Kaupankäynti 

yhdistetyillä osakkeilla alkoi 1.3.2019.

Bystronic glass -yrityskaupan rahoit-

tamiseksi ylimääräinen yhtiökokous päätti 

hallituksen ehdotuksen mukaisesti val-

tuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden 

antamisesta suunnatun osakeannin ja mer-

kintäoikeusannin toteuttamista varten. 

Suunnatussa osakeannissa annetut osak-

keet suunnattiin ankkuriosakkeenomistajille 

heidän merkintäsitoumustensa mukaisessa 

suhteessa, ja osakkeiden lukumäärä voi olla 

yhteensä enintään 7 600 000 kappaletta. 

Valtuutuksen perusteella 1.4.2019 

liikkeeseen laskettiin yhteensä 7 407 405 

uutta osaketta AC Invest Eight B.V.:lle, Hymy 

Lahtinen Oy:lle, Keskinäinen Eläkevakuutus-

yhtiö Ilmariselle ja Keskinäinen työeläkeva-

kuutusyhtiö Varmalle osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakekoh-

tainen merkintähinta oli noin 2,025 euroa 

ja se perustui Glastonin osakkeen vaihdolla 

painotettujen päätöskurssien keskihintaan 

Nasdaq Helsingissä välittömästi 25.1.2019 

tapahtunutta yrityskaupan julkistamista 

edeltävän viiden kaupankäyntipäivän ajalta 

mukautettuna 1.3.2019 rekisteröidyllä osak-

keiden yhdistämisellä.

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti ehdol-

lisena yrityskaupan toteutumiselle hallituk-

sen päättämään uusien tai yhtiön hallussa 

olevien omien osakkeiden antamisesta 

osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden 

mukaisesti siten, että osakkeenomistajilla on 

ensisijainen oikeus merkitä uusia osakkeita 

samassa suhteessa kuin heillä on ennestään 

yhtiön osakkeita. 5.6.−19.6.2019 toteutetun 

merkintäosakeannin seurauksena Glastonin 

osakkeiden lukumäärä nousi 38 313 595 

osakkeella 45 976 316 osakkeesta yhteen-

sä 84 289 911 osakkeeseen. Glaston sai 

osakeannista noin 34 miljoonaa euroa ennen 

osakeantiin liittyvien transaktiokustannusten 

huomioon ottamista, ja ne käytettiin yritys-

kaupan osittaiseen rahoittamiseen.

Kaikki ylimääräiseen yhtiökokoukseen 

liittyvät asiakirjat ovat saatavissa yhtiön 

internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net

Varsinainen yhtiökokous
Glastonin varsinaisessa yhtiökokouksessa oli 

läsnä 43 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 

yhteensä 66 % yhtiön kaikista äänioikeuk-

sista. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 

ja myönsi toimitusjohtajalle ja hallituksen 

jäsenille vastuuvapauden tilikaudelta 2018. 

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiö-

kokous päätti, että tilikaudelta 2018 jaetaan 

pääomanpalautusta 0,03 euroa osakkeelta. 

Pääomanpalautus maksettiin 25.4.2019. 

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien 

nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, 

että hallituksen jäsenten palkkioita korote-

taan siten, että hallituksen puheenjohtajalle 

maksetaan vuosipalkkiona 60 000 euroa, 

varapuheenjohtajalle 40 000 euroa ja halli-

tuksen muille jäsenille 30 000 euroa. Lisäksi 

yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimi-

tystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että 

perustettavien tarkastus- ja palkitsemisva-

liokuntien jäsenille maksetaan kokouspalk-

kiona jokaisesta kokouksesta, johon jäsen 

on osallistunut, 500 euroa. Kokouspalkkion 

lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohta-

jalle maksetaan vuosipalkkiona 10 000 euroa 

ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 

vuosipalkkiona 7 500 euroa.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättä-

mään osakeannista sekä optio-oikeuksien 

ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten 

oikeuksien antamisesta. Valtuutus käsittää 

yhteensä enintään 20 000 000 osaketta. Val-

tuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.  

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiö-

kokous päätti, että emoyhtiön taseen 

31.12.2018 mukaista sidottuun omaan 

pääomaan kuuluvaa ylikurssirahastoa alen-

netaan siirtämällä kaikki siellä olevat varat, 

25 269 825 euroa, yhtiön sijoitetun vapaan 

oman pääoman rahastoon. 

Kaikki yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat 

ovat saatavissa yhtiön internetsivuilla osoit-

teessa www.glaston.net.

Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmu-

kaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja 

enintään yhdeksän yhtiökokouksen valitse-

maa varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten 

toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinai-

sen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjes-

tyksen mukaan hallituksen jäseneksi ei voida 

valita henkilöä, joka on täyttänyt 67 vuotta.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 

http://www.glaston.net
http://www.glaston.net
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suosituksen 10 mukaisesti enemmistön 

hallituksen jäsenistä on oltava yhtiöstä riip-

pumattomia, ja vähintään kahden mainittua 

enemmistöä edustavan jäsenen on oltava 

riippumaton myös yhtiön merkittävistä osak-

keenomistajista. Nimitystoimikunta valmis-

telee yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulevat 

ehdotukset hallituksen jäsenten nimityksistä 

ja palkitsemisesta. Jäsenten valinnassa 

kiinnitetään huomiota hallituksen monimuo-

toisuuteen, joka tarkoittaa muun muassa 

jäsenten toisiaan täydentävää kokemusta ja 

asiantuntemusta yhtiön toimialasta ja kehi-

tysvaiheesta. Lisäksi huomioidaan koulutus, 

ikä ja sukupuoli. Glastonin hallituksessa 

tulee olla molempia sukupuolia. 

Yhtiökokouskutsussa on ehdotus hallituk-

sen kokoonpanoksi. Ehdokkaiden henkilö-

tiedot julkistetaan Glastonin internetsivuilla 

yhtiökokouskutsun yhteydessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituk-

sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

vuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätös-

valtainen, jos enemmän kuin puolet sen 

jäsenistä on kokouksessa läsnä. 

Hallituksen tehtävät ja vastuut määräyty-

vät yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja muun 

lainsäädännön ja sääntelyn mukaisesti. 

Hallituksen vastuulla on edistää yhtiön ja 

kaikkien osakkeenomistajien etua.

Hallituksen keskeiset tehtävät ja toi-

mintaperiaatteet on määritelty hallituksen 

hyväksymässä työjärjestyksessä. Hallituksen 

tehtävänä on valmistella yhtiökokouksessa 

käsiteltävät asiat ja varmistaa, että yhtiöko-

kouksen tekemät päätökset toimeenpannaan 

asianmukaisesti. Hallituksen tehtävänä 

on myös varmistaa, että kirjanpidon ja 

varainhoidon valvonta on asianmukaisesti 

järjestetty. Lisäksi hallitus ohjaa ja valvoo 

yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa 

toimitusjohtajan, päättää toimitusjohtajan 

toimisuhteesta ja muista eduista. Lisäksi 

hallituksen puheenjohtaja hyväksyy johtoryh-

män jäsenten palkat ja muut edut. Hallitus 

hyväksyy johtoryhmän työjärjestyksen.

Hallitus päättää myös konsernia koske-

vista laajakantoisista ja periaatteellisesti 

merkittävistä asioista. Tällaisia asioita ovat 

konsernin strategia, konsernin toimin-

tasuunnitelmien hyväksyminen ja niiden 

toimeenpanon valvonta, konsernin talou-

dellisen kehityksen valvonta, yritysostot ja 

konsernin toiminnallinen rakenne, merkittä-

vät investoinnit, sisäiset valvontajärjestelmät 

ja riskienhallinta, keskeiset organisatoriset 

kysymykset sekä kannustinjärjestelmät. 

Hallitus vastaa lisäksi tilinpäätösrapor-

toinnin valvomisesta, taloudellisen rapor-

toinnin valvomisesta, sisäisen valvonnan 

ja tarvittaessa sisäisen tarkastuksen sekä 

riskienhallintajärjestelmän tehokkuuden 

valvomisesta, sisäisen valvonnan ja riski-

enhallinnan järjestelmien pääpiirteiden 

kuvauksen arvioinnista liittyen tilinpäätös-

raportointiin, lakisääteisen tilinpäätöksen 

ja konsernitilinpäätöksen tarkastuksen val-

vomisesta, lakisääteisen tilintarkastajan tai 

tilintarkastajayhteisön riippumattomuuden 

arvioimisesta erityisesti tilintarkastukseen 

liittymättömien palveluiden hankinnan osalta 

sekä tilintarkastajan valintaan liittyvän pää-

tösehdotuksen valmistelemisesta. Hallitus 

arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja 

työskentelytapojaan. 

Hallituksen kokoukset pidetään pääsään-

töisesti yhtiön pääkonttorissa Helsingissä. 

Hallitus pyrkii vuosittain vierailemaan myös 

konsernin muissa toimipaikoissa ja pitämään 

kokouksensa siellä. Hallitus voi tarvittaessa 

pitää myös puhelinkokouksia. Hallitus ko-

koontuu etukäteen sovitun aikataulun mukai-

sesti 7–10 kertaa vuodessa ja lisäksi tarvit-

taessa. Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja 

osallistuvat yleensä hallituksen kokouksiin. 

Yhtiön lakiasiainjohtaja toimii hallituksen 

sihteerinä. Tarvittaessa, kuten strategian tai 

vuosisuunnitelman käsittelyn yhteydessä, 

kokouksiin osallistuu myös muita konsernin 

johtoryhmän jäseniä. Tilintarkastaja osallistuu 

vuosittain vähintään kahteen kokoukseen. 

Hallitus vuonna 2019
Yhtiökokouksessa 4.4.2019 hallituksen jäse-

net Teuvo Salminen, Kai Mäenpää, Sarlotta 

Narjus, Antti Kaunonen, Sebastian Bon-

destam ja Tero Telaranta valittiin uudelleen 

toimikaudeksi, joka päättyy seuraavaan 

varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  

Anu Hämäläisen hallitusjäsenyys päättyi 

4.4.2019. Hän toimi Glastonin hallituksessa 

ajanjaksona 27.3.2012–4.4.2019.

Hallituksen puheenjohtajana on 10.4.2018 

alkaen toiminut Teuvo Salminen ja varapu-

heenjohtajana Sebastian Bondestam.

Vuonna 2019 hallitus arvioi toimintaansa 

itsearviointikyselyn avulla. Arviointiproses-

si koostui numeroasteikolla annettavasta 

arvioinnista koskien eri hallitustyöskentelyn 

osa-alueita. Arvioinnin tuloksista keskus-

teltiin ja niitä analysoitiin hallituksessa 

ja parannusehdotuksista sovittiin näiden 

keskustelujen pohjalta.

Vuonna 2019 hallituksen tärkeimpiin kä-

siteltäviin asioihin kuuluivat Bystronic glass 

-yhtiön ostoon liittyvät asiat, muun muassa 

yrityskauppaan liittyvä rahoitus ja integraa-

tio. Yritysoston seurauksena yhtiö julkaisi 

toukokuussa tarkennetun strategiansa ja 

päivitetyt taloudelliset tavoitteensa kaudelle 

2018–2021. Lisäksi yhtiön kasvuedellytyksiä 

vahvistettiin edelleen ja kasvumahdolli-

suuksia kartoitettiin muun muassa poten-

tiaalisten toimialan yhteistyöhankkeiden ja 

kehittyvien teknologioiden osalta. Toiminnan 

digitalisointiin liittyvät hankkeet olivat edel-

leen vahvasti esillä. Lisäksi hallitus seurasi 

yhtiön kehitystä operatiivisen toiminnan ja 

kannattavuuden parantamisessa.

Hallitusjäsenten riippumattomuus
Yhtiön hallituksen suorittaman riippumatto-

muusarvioinnin mukaan kaikki hallituksen 

jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Halli-

tuksen jäsen Tero Telaranta on riippuvainen 

yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta 

AC Invest Eight B.V.:stä, jonka omistusosuus 

31.12.2019 oli 26,39 %.

Hallituksen jäsenillä ei ole eturistiriitoja 

heillä yhtiössä olevien tehtävien ja yksityisten 

etujensa välillä.
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Hallituksen jäsenten tiedot

Hallituksen jäsen Jäsen vuodesta Riippumattomuus Syntymävuosi Osakeomistus 31.12.2019 Koulutus Päätoimi

Teuvo Salminen jäsen vuodesta 2010,

puheenjohtaja  

vuodesta 2018

Riippumaton yhtiöstä ja  

merkittävistä osakkeen- 

omistajista 

1954 206 165 KTM, KHT Hallitusammattilainen

Sebastian Bondestam jäsen vuodesta 2018, 

varapuheenjohtaja  

vuodesta 2018

Riippumaton yhtiöstä ja  

merkittävistä osakkeen- 

omistajista 

1962 21 344 DI Uponor Infra Oy, toimitusjohtaja; 

Uponor Oyj, toimitusjohtajan  

sijainen

Antti Kaunonen 2018 Riippumaton yhtiöstä ja  

merkittävistä osakkeen- 

omistajista 

1959 3 665 Tekniikan 

tohtori, MBA

Cargotec Oyj, Kalmar- 

liiketoiminta-alueen johtaja

Kai Mäenpää 2017 Riippumaton yhtiöstä ja  

merkittävistä osakkeen- 

omistajista 

1960 15 000 DI Valmet Technologies Oy, johtaja, 

Energia ja palvelut, EMEA-alue

Sarlotta Narjus 2016 Riippumaton yhtiöstä ja  

merkittävistä osakkeen- 

omistajista 

1966 ei osakkeita Arkkitehti 

SAFA

Arkkitehtitoimisto SARC Oy, 

toimitusjohtaja

Tero Telaranta 2017 Riippumaton yhtiöstä. 

Riippuvainen merkittävästä 

osakkeenomistajasta 

1971 376 DI, KTM Ahlström Capital, johtaja,  

teolliset sijoitukset

Anu Hämäläinen *) 2012 Riippumaton yhtiöstä ja  

merkittävistä osakkeen-

omistajista 

1965 52 407 KTM Wärtsilä Oyj Abp, rahoitusjohtaja

Hallituksen jäsenten yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät yhtiön internetsivuilta www.glaston.net/fi/hallinnointi

*) 4.4.2019 saakka

http://www.glaston.net/fi/hallinnointi
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Hallitusjäsenten kokousosanotto 2019 
Vuonna 2019 Glastonin hallitus piti 16 

kokousta. Hallituksen jäsenten osallistumis-

prosentti oli 100 %.

Hallituksen valiokunnat
Glastonin hallituksella on kaksi valiokuntaa: 

tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokun-

ta. Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet ja 

puheenjohtajan ottaen huomioon valiokun-

nan tehtävien edellyttämän asiantuntemuk-

sen ja kokemuksen. Valiokuntien jäsenet 

nimitetään hallituksen toimikauden ajaksi. 

Valiokunnat ovat hallituksen valmistelevia 

toimielimiä, eikä niillä ole omaa päätäntä-

valtaa. 

Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta 

valmistelemalla hallituksen toimivaltaan 

kuuluvia asioita. Valiokunta raportoi halli-

tukselle käsitellyistä asioista ja suoritetuista 

toimenpiteistä vähintään neljä kertaa vuo-

dessa ja tekee tarpeen mukaan hallitukselle 

ehdotuksia päätöksentekoa varten.

Hallitus määrittelee tarkastusvaliokunnan 

tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. 

Tarkastusvaliokunta seuraa tilinpäätösra-

portoinnin prosessia, valvoo taloudellista 

raportointiprosessia sekä seuraa sisäisen 

valvonnan ja tarkastuksen ja riskienhallinta-

järjestelmien tehokkuutta. Lisäksi valiokunta 

tarkastaa kuvauksen taloudelliseen rapor-

tointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan 

ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiir-

teistä, seuraa tilinpäätöksen ja konserniti-

linpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta, 

arvioi lakisääteisen tilintarkastusyhteisön 

riippumattomuutta sekä valmistelee pää-

tösehdotuksen tilintarkastajan valinnasta 

ja palkkiosta. Muita tehtäviä ovat lakien, 

asetusten ja yrityskäytäntöjen noudatta-

misen arviointi sekä konsernin yhtiöiden 

merkittävien riita-asioiden valvonta sekä 

muut mahdolliset hallituksen valiokunnalle 

osoittamien tehtävien suorittaminen.

Tarkastusvaliokunta suorittaa työnsä 

säännöllistä itsearviointia, ja valiokunnan 

puheenjohtaja raportoi tulokset hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta vuonna 2019
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana on 

toiminut Teuvo Salminen ja jäsenenä Tero 

Telaranta. Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat 

yhtiöstä riippumattomia. Tero Telaranta on 

riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeen-

omistajasta. Tarkastusvaliokunta on kokoon-

tunut 6 kertaa ajanjaksolla 4.4.–31.12.2019. 

Jäsenten keskimääräinen osallistumispro-

sentti oli 100 %. 

Palkitsemisvaliokunta
Palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta 

valmistelemalla hallituksen toimivaltaan 

kuuluvia asioita. Valiokunta ei ole itsenäinen 

päätöksentekoelin, vaan hallitus tekee pää-

tökset toimivaltansa rajoissa kollektiivisesti. 

Hallitus vastaa tehtävistä, jotka se antaa 

valiokunnalle.

Hallitus määrittelee valiokunnan tehtävät 

vahvistamassaan työjärjestyksessä. Palkit-

semisvaliokunnan tärkeimpiä tehtäviä ovat 

Glastonin toimitusjohtajan ja muiden konser-

nin johtoryhmän jäsenten palkkojen ja mui-

den etuuksien valmistelu, yhtiön toimitus-

johtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten ja 

heidän seuraajiensa nimeämisen valmistelu 

sekä ehdotusten valmistelu Glastonin lyhyen 

ja pitkän aikavälin kannustinsuunnitelmia 

varten. Lisäksi valiokunnan tehtäviin kuuluu 

kaikkien muiden hallituksen valiokunnalle 

osoittamien tehtävien suorittaminen.

Palkitsemisvaliokunta kokoontuu puheen-

johtajan kutsusta tarvittaessa ja vähintään 

kahdesti vuodessa. Yhtiön hallituksen jäse-

nillä ja toimitusjohtajalla on oikeus osallistua 

valiokunnan kokouksiin.

Palkitsemisvaliokunta suorittaa säännöl-

lisesti työnsä itsearviointia, ja valiokunnan 

puheenjohtaja raportoi tulokset hallitukselle.

Palkitsemisvaliokunta vuonna 2019
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana on 

toiminut Sebastian Bondestam ja jäseninä 

Sarlotta Narjus sekä Antti Kaunonen. 

Palkitsemisvaliokunta on kokoontunut 4 

kertaa ajanjaksolla 4.4.–31.12.2019. Jäsenten 

keskimääräinen osallistumisprosentti oli 

100 %. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 

tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä 

varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaes-

sa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotus 

hallituksen jäsenten lukumääräksi, ehdotus 

hallituksen jäseniksi ja ehdotus hallituksen 

jäsenten palkkioista. Lisäksi toimikunnan 

tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seu-

raajaehdokkaita.

Toiminnassaan nimitystoimikunta noudat-

taa voimassa olevaa lainsäädäntöä, yhtiöön 

sovellettavia arvopaperipörssin sääntöjä 

sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointi-

koodia. 

Hallituksen 
kokoukset

Palkitsemis-
valiokunnan 

kokoukset

Tarkastus-
valiokunnan 

kokoukset
Osallistuminen, 

%

Teuvo Salminen, puheenjohtaja 16 6 100

Sebastian Bondestam, 

varapuheenjohtaja 16 4 100

Anu Hämäläinen*) 7 100

Antti Kaunonen 16 4 100

Kai Mäenpää 16 100

Sarlotta Narjus 16 4 100

Tero Telaranta 16 6 100

Hallitusjäsenten kokousosallistumiset 2019

*) jäsen 4.4. asti
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Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäse-

nestä, joista yhtiön neljä suurinta osakkeen-

omistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeä-

mään yhden jäsenen. Yhtiön kulloinenkin 

hallituksen puheenjohtaja toimii toimikun-

nan asiantuntijajäsenenä.

Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurim-

mat osakkeenomistajat määräytyvät vuosit-

tain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön 

osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä 

arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistus-

tietojen perusteella. Nimitystoimikunnan 

jäsenet valitsevat keskuudestaan nimitystoi-

mikunnan puheenjohtajan. 

Nimitystoimikunta perustetaan toimi-

maan toistaiseksi kunnes yhtiökokous toisin 

päättää. Toimikunnan jäsenet nimitetään 

vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun 

toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Toimikunnan jäsenten on oltava riippu-

mattomia yhtiöstä eikä yhtiön toimivaan 

johtoon kuuluva henkilö saa olla toimikun-

nan jäsen.

Toimikunnan tulee toimittaa ehdotuksen-

sa yhtiön hallitukselle vuosittain varsinaista 

yhtiökokousta edeltävän tammikuun loppuun 

mennessä. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle 

tehtävät ehdotukset tulee toimittaa yhtiön 

hallitukselle siten, että ne voidaan sisällyttää 

yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan päätökseksi tulee 

toimikunnan jäsenten enemmistön mieli-

pide. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee 

puheenjohtajan ääni. Jos äänet menevät 

puheenjohtajan vaalissa tasan valitaan 

puheenjohtajaksi puheenjohtajaehdokkaana 

vaalissa ollut jäsen, jonka nimeämän osak-

keenomistajan osakemäärä nimitystoimikun-

taa asetettaessa oli suurin. 

Selvitys toimikunnan toiminnasta esi-

tetään varsinaisessa yhtiökokouksessa ja 

julkaistaan yhtiön internetsivuilla.

Osakkeenomitajien nimitystoimikunta 2019
31.8.2019 asti osakkeenomistajien nimitys-

toimikuntaan kuuluivat AC Invest Eight B.V:n 

edustajana nimeämänä Lasse Heinonen (pj), 

Hymy Lahtinen Oy:n nimeämänä edustajana 

Jaakko Kurikka, OP-Suomi Pienyhtiöiden 

nimeämänä edustajana Sami Jormalainen 

ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen 

nimeämänä edustajana Esko Torsti. 

Nimitystoimikuntaan kuuluivat 2.9.2019 omis-

tustilanteen mukaan AC Invest Eight B.V:n 

edustajana nimeämänä Lasse Heinonen, 

Hymy Lahtinen Oy:n nimeämänä edustajana 

Jaakko Kurikka, Keskinäinen työeläkeva-

kuutusyhtiö Varman nimeämänä edustajana 

Pekka Pajamo ja Keskinäinen Eläkevakuu-

tusyhtiö Ilmarisen nimeämänä edustajana 

Esko Torsti. Asiantuntijajäsenenä toimi 

Glaston Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtaja 

Teuvo Salminen.

Nimitystoimikunta valitsi 10.9.2019 

pitämässään järjestäytymiskokouksessaan 

keskuudestaan puheenjohtajaksi Lasse 

Heinosen. Toimikunta kokoontui kolme 

kertaa vuoden 2019 aikana ja jäsenten kes-

kimääräinen osallistumisprosentti oli 100. 

Toimikunnan jäsenille ei maksettu palkki-

oita. Työjärjestyksen mukaisesti toimikunta 

keskittyi toiminnassaan hallituskokoonpanoa 

koskevan ehdotuksen valmisteluun sekä 

hallituksen jäsenten palkitsemisasioihin. 

Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa 

hallintoa hallituksen antamien ohjeiden 

mukaisesti. Hän vastaa hallitukselle sen 

asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja 

päämäärien toteuttamisesta. Toimitusjohtaja 

vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mu-

kainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla 

järjestetty. Toimitusjohtajalla on tukenaan 

konsernin johtoryhmä. 

Arto Metsänen on toiminut toimitusjohta-

jana 1.9.2009 lähtien. 

Toimitusjohtajan varahenkilö
Toimitusjohtajan varahenkilönä on 1.1.2015 

alkaen toiminut operatiivinen ja integraatio-

johtaja Sasu Koivumäki. Toimitusjohtajan 

sijainen hoitaa toimitusjohtajan tehtäviä 

toimitusjohtajan toimen päätyttyä tai hänen 

ollessaan tilapäisesti estynyt hoitamasta 

tehtäviään.

Konsernin johtoryhmä 
Yhtiön hallituksen puheenjohtaja nimittää, 

toimitusjohtajan ehdotuksesta, johtoryhmän 

jäsenet ja vahvistaa heidän palkka- ja muut 

sopimusehtonsa. Johtoryhmän puheenjohta-

jana toimii yhtiön toimitusjohtaja. Johtoryh-

mä käsittelee konsernin ja liiketoimintojen 

strategia-asioita, investointeja, taloudellista 

kehitystä, tuotepolitiikkaa, konserniraken-

netta ja ohjausjärjestelmiä sekä valvoo yhtiön 

toimintaa. 

Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimi-

tusjohtajalle ja avustavat toimitusjohtajaa 

yhtiön strategian toteuttamisessa, toiminnan 

suunnittelussa ja operatiivisessa johtami-

sessa sekä raportoivat liiketoimintojen kehi-

tyksestä. Johtoryhmä kokoontuu toimitusjoh-

tajan johdolla. 

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat 31.3.2019 

asti Arto Metsänen (toimitusjohtaja), Päivi 

Lindqvist (talousjohtaja), Sasu Koivumäki 

(Machines-liiketoiminnan johtaja), Artturi 

Mäki (Services-liiketoiminnan johtaja), Frank 

Zhang (Aasian markkina-alueen johtaja), 

Pekka Hytti (EMEA-alueen johtaja), Juha 

Liettyä (Emerging Technologies-yksikön 

johtaja) sekä Taina Tirkkonen (lakiasiain- ja 

henkilöstöjohtaja). 

Bystronic glass -yrityskaupan loppuun 

saattamisen yhteydessä johtoryhmän 

kokoonpano muuttui, ja 1.4.2019 lähtien 

konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitus-

johtaja Arto Metsänen, talousjohtaja Päivi 

Lindqvist, operatiivinen ja integraatiojohtaja 

Sasu Koivumäki, Bystronic glass liiketoi-

minnasta vastaava johtaja Dietmar Walz 

27.5.2019 alkaen sekä Glaston Technologies 

-liiketoiminnan johtaja Juha Liettyä.

Johtoryhmä kokoontui 8 kertaa vuonna 

2019.
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Johtoryhmän kokoonpano 31.12.2019

Vastuualue Jäsen vuodesta Syntymävuosi Koulutus
Osakeomistus
31.12.2019

Arto Metsänen Toimitusjohtaja Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän  

puheenjohtaja vuodesta 2009

1956 DI 490 000

Muu johtoryhmä

Sasu Koivumäki Operatiivinen johtaja ja integraatiojohtaja. 

Toimitusjohtajan varahenkilö vuodesta 2015

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2002,  

johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

1974 KTM 89 979

Päivi Lindqvist Talousjohtaja Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsen  

vuodesta  2016

1970 KTM, MBA 38 680

Juha Liettyä Glaston Technologies -liiketoiminnan  

johtaja

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2007, 

yhtiön palveluksessa vuodesta 1986

1958 Insinööri 91 665

Dietmar Walz Bystronic glass -liiketoiminnan  

johtaja

Johtoryhmän jäsen 27.5.2019 alkaen.  

Bystronic Lenhardt GmbH:n palveluksessa  

vuodesta 2014 ja Glaston-konsernin  

palveluksessa 1.4.2019 alkaen

1960 KTM Ei osakkeita

31.3.2019 saakka

Taina Tirkkonen Lakiasiain- ja henkilöstöjohtaja Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013, 

yhtiön palveluksessa vuodesta 2011

1975 OTM, HTM, MBA 27 500

Artturi Mäki Services-liiketoiminnan johtaja Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän 

jäsen vuodesta 2016

1969 DI 4 731

Pekka Hytti EMEA-alueen johtaja Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015, 

yhtiön palveluksessa vuodesta 2010

1955 DI 36 665

Frank Zhang Aasian markkina-alueen johtaja Yhtiön palveluksessa vuodesta 2008,

johtoryhmän jäsen vuodesta 2010

1968 B.Sc.(Power machinery 

Engineering)

Ei osakkeita
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Burghard Schneider, (s. 1966, tekniikan 

tohtori) oli Glastonin johtoryhmän jäsen 

1.4.2019–27.5.2019. Schneider oli Bystronic 

Lenhardt GmbH:n palveluksessa vuodesta 

2014–27.5.2019. 

1.4.2019 alkaen laajennettuun johto-

ryhmään (Steering Management Group) 

kuuluivat yllämainittujen johtoryhmän 

jäsenten lisäksi Artturi Mäki, (Services), 

Robert Prange (Automotive), Miika Äppel-

qvist (Emerging Technologies), Pekka Hytti 

(myyntijohtaja EMEA), Scott Knisely (myynti-

johtaja Amerikat), Frank Zhang (myyntijoh-

taja APAC), Taina Tirkkonen (lakiasiain- ja 

henkilöstöjohtaja), Jens Mayr (Business 

Control -toiminnon johtaja) sekä Joséphine 

Mickwitz (sijoittajasuhdesuhde-, viestintä- ja 

markkinointijohtaja). Laajennettu johtoryh-

mä kokoontui kerran vuoden 2019 aikana.

Pääpiirteet taloudelliseen raportointi-
prosessiin liittyvästä sisäisestä valvonnasta 
ja riskienhallinnasta
Sisäinen valvonta on olennainen osa yhtiön 

hallintoa ja johtamista. Sen tavoitteena on 

osaltaan varmistaa, että konsernin toiminta 

on tehokasta, tuloksellista ja luotettavaa, 

ja että lainsäädäntöä ja muita säännöksiä 

noudatetaan. Konserni on määritellyt sen 

toiminnan keskeisille alueille konsernin 

laajuisesti noudatettavat periaatteet, jotka 

muodostavat perustan sisäiselle valvonnalle.

Konsernin sisäisen valvonnan järjestel-

mät toimivat sen todentamiseksi, että yhtiön 

julkistamat taloudelliset raportit antavat 

olennaisesti oikeat tiedot konsernin talou-

dellisesta tilasta. Vastuu sisäisen valvonnan 

järjestämisestä kuuluu hallitukselle ja 

toimitusjohtajalle. Hallitukselle toimitetaan 

kuukausittain konsernin taloudellista tilan-

netta käsittelevä raportti. Konsernin sisäinen 

valvonta on hajautettu eri konsernitoimin-

noille, jotka valvovat vastuullaan olevien 

hallituksen hyväksymien toimintaohjeiden 

noudattamista. Konsernin taloudellista 

johtamista ja toimintojen valvontaa tukevat 

ja koordinoivat konsernin taloushallinto ja 

controller-verkosto. 

Konsernin taloudellisessa raportoin-

tiprosessissa noudatetaan konsernin 

taloudellista raportointia koskevia toiminta-

ohjeita ja standardeja. Tilinpäätösstandar-

dien tulkinta ja soveltaminen on keskitetty 

konsernin taloushallintoon, joka ylläpitää 

taloudellista raportointia koskevia toimin-

taohjeita ja standardeja sekä huolehtii 

niihin liittyvästä sisäisestä tiedottamisesta. 

Konsernin taloushallinto myös valvoo näi-

den ohjeiden ja standardien noudattamista. 

Konsernilla ei ole erillistä sisäisen tarkas-

tuksen organisaatiota. Konsernin taloushal-

linnon organisaatio seuraa säännöllisesti 

konserniyksiköiden raportointia ja puuttuu 

raportoinnissa havaittuihin poikkeamiin 

sekä tarvittaessa tekee joko omia tai teettää 

erillisiä sisäisen tarkastuksen selvityksiä 

ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Raportoin-

ti- ja ennusteprosessien valvonta perustuu 

konsernin raportointiperiaatteisiin, joiden 

määrittämisestä ja keskitetystä ylläpidosta 

vastaa konsernin taloushallinto. Periaat-

teita sovelletaan yhdenmukaisesti koko 

konsernissa ja käytössä on yhdenmukainen 

konserniraportointijärjestelmä.

Riskienhallinta 
Riskienhallinta on olennainen osa Glastonin 

johtamis- ja valvontajärjestelmää. Riski-

enhallinnan tarkoituksena on varmistaa 

liiketoiminnan tavoitteisiin ja toimintoihin 

liittyvien riskien tunnistaminen, hallinta ja 

seuranta. Riskienhallinnan periaatteet ja 

toimintatapa on määritelty yhtiön hallituksen 

hyväksymässä riskienhallintatoimintaoh-

jeessa.

Glastonin riskienhallinnan johtavana 

periaatteena toimii riskienhallintaprosessin 

jatkuva, systemaattinen ja tarkoituksenmu-

kainen kehittäminen ja toimeenpano, millä 

pyritään riskien kattavaan tunnistamiseen 

ja asianmukaiseen hallintaan. Glastonin 

riskienhallinta keskittyy sekä liiketoiminnan 

mahdollisuuksiin liittyvien riskien että kon-

sernin tavoitteiden saavuttamista uhkaavien 

riskien hallintaan muuttuvassa liiketoi-

mintaympäristössä. Yhtiö on jakanut riskit 

käytännön riskienhallinnan näkökulmasta 

neljään eri ryhmään: strategiset riskit, ope-

ratiiviset riskit, rahoitusriskit sekä vahinko-

riskit. Konsernin liiketoiminnasta aiheutuvat 

omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskit 

on suojattu asianmukaisin vakuutuksin ja 

rahoitusriskien hallinnasta vastaa konsernin 

emoyhtiön rahoitustoiminto.

Glastonin riskienhallintatoimintaohje 

sisältää konsernin riskienhallintaa koske-

vat ohjeet. Riskienhallintatoimintaohjeessa 

määritellään myös riskienhallintaprosessi ja 

-vastuut. Glastonin riskienhallintaprosessi 

käsittää seuraavat vaiheet: riskien tunnista-

minen, riskien arvioiminen, riskien käsittely, 

riskeihin liittyvä raportointi ja tiedottaminen, 

riskienhallinnan toimenpiteiden ja proses-

sien valvonta, sekä liiketoiminnan jatku-

vuuden suunnitteleminen ja kriisinhallinta. 

Osana riskienhallintaprosessia merkittä-

vimmistä riskeistä ja niiden mahdollisista 

vaikutuksista raportoidaan yhtiön johdolle ja 

hallitukselle säännöllisesti, minkä perus-

teella johto ja hallitus voivat tehdä päätöksiä 

riskitasosta, jonka yhtiön liiketoiminnot ovat 

mahdollisesti valmiita hyväksymään kussa-

kin tilanteessa tai tiettynä aikana.

Glastonin hallituksen tehtävänä on valvoa 

riskienhallinnan toteuttamista sekä arvioida 

riskienhallintaprosessin ja riskienhallinnan 

riittävyyttä ja asianmukaisuutta. Käytännös-

sä riskienhallinta koostuu asianmukaisesti 

määritellyistä tehtävistä, toimintatavoista 

ja työvälineistä, jotka on sopeutettu Glas-

tonin liiketoimintojen ja konsernitason 

johtamisjärjestelmiin. Riskienhallinnasta 

vastaa jokaisen segmentin ja konsernitason 

toiminnon johtaja. Riskien tunnistaminen on 

käytännössä Glastonin jokaisen työntekijän 

vastuulla.

Konsernin lakiasiaintoiminto huolehtii 

riskienhallintatoimien ohjeistuksesta, tuesta, 

valvonnasta ja seurannasta. Lisäksi toiminto 

konsolidoi segmenttien ja funktioiden riskit. 

Konsernin lakiasiaintoiminto raportoi riski-

enhallintaan liittyvistä asioista toimitusjoh-

tajalle ja konsernin johtoryhmälle sekä arvioi 

yhdessä näiden kanssa tunnistettujen riskien 
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vaikutusten todennäköisyyksien ja hallinnan 

tason muutoksia. Lakiasiaintoiminto raportoi 

myös riskienhallintaprosessien tuloksista 

hallitukselle. 

Segmenttien ja konsernitason riskien-

hallinta liittyy säännöllisesti toistuvaan koko 

konsernin riskienhallintaprosessiin. Prosessi 

voidaan käynnistää aina myös tarvittaessa, 

mikäli tietyssä segmentissä tapahtuu oleel-

lisia strategisia muutoksia, jotka vaativat 

riskienhallintaprosessin käynnistämistä. 

Kunkin segmentin ja funktion johtoryhmä 

tunnistaa ja arvioi toimintansa riskit sekä 

määrittelee riskienhallintatoimenpiteet, 

joilla saavutetaan hyväksyttävä riskitaso. 

Riskienhallintaprosessin avulla tunnis-

tetaan ja arvioidaan riskejä systemaattisesti 

kussakin segmentissä sekä konsernita-

solla. Lisäksi kullakin tasolla määritellään 

toimenpiteet, joiden toteuttamisen kautta 

saavutetaan hyväksyttävä riskitaso. Riskit 

konsolidoidaan konsernitasolle. Kullakin 

toimintatasolla laaditaan toimenpidesuunni-

telmat riskien saattamiseksi hyväksyttävälle 

tasolle. 

Konsernin riskeistä on kerrottu yksityis-

kohtaisemmin hallituksen toimintakerto-

muksessa sivulla 24. Konsernin rahoitus-

riskien hallinta ja organisointi on esitetty 

tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetie-

dossa 3 sivulla 39.

Tiedotus ja viestintä
Tehokas sisäisen valvonnan järjestelmä 

vaatii riittävää, oikea-aikaista ja luotettavaa 

tietoa, jotta johto pystyy arvioimaan yhtiön 

tavoitteiden saavuttamista. Tarvitaan sekä 

taloudellista että muuta tietoa niin yhtiön 

sisäisistä kuin ulkoisistakin tapahtumista ja 

toiminnasta. Henkilöstöllä on mahdollisuus 

kertoa havaitsemastaan kyseenalaisesta 

toiminnasta whistelblowing-palvelun kautta. 

Kaikki ulkoinen viestintä hoidetaan konser-

nin tiedotuspolitiikan mukaisesti.

Tilintarkastus
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee 

olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväk-

symä tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous va-

litsee tilintarkastajan tarkastamaan kuluvan 

vuoden tilit. Tilintarkastajan tehtävät päät-

tyvät seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 

päättyessä. Tilintarkastajan tehtävänä on 

tarkastaa konsernin ja emoyhtiön tilinpäätös 

ja kirjanpito sekä emoyhtiön hallinto sekä 

kohtuudella varmentaa, että tilinpäätöksessä 

kokonaisuutena ei ole olennaista virheelli-

syyttä. Yhtiön tilintarkastaja antaa vuositilin-

päätöksen yhteydessä osakkeenomistajille 

lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen 

ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan 

hallitukselle. Tilintarkastajan on yleisten kel-

poisuusedellytysten lisäksi täytettävä tietyt 

lakimääräiset riippumattomuusvaatimukset, 

jotka ovat takeena riippumattoman ja luotet-

tavan tilintarkastuksen toimittamiselle. 

Tilintarkastus vuonna 2019
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2019 

varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkas-

tusyhteisö Ernst & Young Oy. 

Päävastuullisena tilintarkastajana on toimi-

nut Kristina Sandin, KHT. Yhtiön tytäryhtiöi-

den tilintarkastajina ovat toimineet Ernst & 

Young -yhteisöä edustavat tilintarkastusyk-

siköt useimmissa toimintamaissa. Vuonna 

2019 konsernin tilintarkastuskustannukset 

olivat yhteensä 430 tuhatta euroa, josta Ernst 

& Youngin osuus oli 394 tuhatta euroa. Ernst 

& Young Oy:n tilintarkastuskulut tilikauden 

2019 tarkastuksesta olivat 130 tuhatta euroa. 

Lisäksi tilintarkastusyhteisöön kuuluvat 

yksiköt ovat tarjonneet konserniin kuuluvil-

le yhtiöille muuta neuvontaa yhteensä 152 

tuhannen euron arvosta. 

Lähipiiritoimia koskevat periaatteet
Glaston noudattaa lähipiiritoimiin liittyvää 

lainsäädäntöä ja huolehtii lainsäädännön 

ja hallinnointikoodin mukaisesti siitä, että 

lähipiiritoimien seurannalle, arvioinnille, 

päätöksenteolle ja tiedottamiselle asetettuja 

vaatimuksia noudatetaan. Glastonin hallitus 

seuraa ja arvioi yhtiön ja sen lähipiirin 

toimia.

Glaston on määritellyt lähipiiriinsä kuu-

luvat tahot ja Glastonin viestintäosasto pitää 

yllä luetteloa lähipiiriin kuuluvista henkilöis-

tä ja yhteisöistä. Glastonissa ylläpidetään 

ajantasaista ohjeistusta lähipiirisääntelystä 

ja sen seurannasta. Lähipiiritoimia koskevat 

vaatimukset on huomioitu myös Glastonin 

eettisessä toimintaohjeessa.

Glaston voi tehdä lähipiirinsä kanssa 

liiketoimia, jotka ovat osa Glastonin tavan-

omaista liiketoimintaa ja tehdään tavanomai-

sin kaupallisin ehdoin Glastonin sisäisen 

ohjeistuksen mukaista päätöksentekomenet-

telyä noudattaen. Lähipiiriliiketoimista, jotka 

eivät ole Glastonin tavanomaista liiketoi-

mintaa tai joita ei toteuteta tavanomaisin 

kaupallisin ehdoin, päättää Glastonin hallitus 

esteellisyyssäännökset huomioiden.

Lähipiiritoimia seurataan säännöllisesti 

Glastonin liiketoiminta- ja tukiyksiköissä ja 

lähipiirille toteutettavien kyselyiden avulla. 

Glastonin lähipiiriin kuuluvilla johtohenki-

löillä on myös velvollisuus ilmoittaa suun-

nitelluista taikka tietoonsa tulleista lähipii-

riliiketoimista Glastonin lähipiirihallinnolle 

viipymättä. Eturistiriitatilanteita valvotaan 

sisäisten tarkastusten kautta. Lähipiiri-

liiketoimia koskevan seurannan tulokset 

raportoidaan säännöllisesti hallituksen 

tarkastusvaliokunnalle.

Glaston raportoi lähipiiritoimista sään-

nöllisesti vuosittain tilinpäätöksessään. 

Osakkeenomistajan kannalta olennaiset 

lähipiiritoimet, jotka eivät ole tavanomaista 

liiketoimintaa tai joita ei tehdä tavanomaisin 

kaupallisin ehdoin, julkistetaan arvopa-

perimarkkinalain ja Nasdaq Helsinki Oy:n 

pörssin sääntöjen mukaisesti.

Sisäpiirihallinto
Glaston noudattaa lakimääräisen sisäpii-

risääntelyn lisäksi NASDAQ Helsinki Oy:n 

sisäpiiriohjetta sekä Glastonin vahvistamia, 

kulloinkin voimassa olevia sisäisiä ohjeita.  

EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuk-

sen mukaisesti Glaston laatii ja ylläpitää 

luetteloa johtotehtävissä toimivista henki-

löistä sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvista 

henkilöistä ja yhteisöistä. Glaston Oyj Abp:n 
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johtotehtävissä toimivat henkilöt ovat halli-

tuksen jäsenet, toimitusjohtaja, toimitusjoh-

tajan varahenkilö sekä talousjohtaja. Glaston 

tarkistuttaa vähintään kerran vuodessa 

ilmoitusvelvollisten johtotehtävissä toimivi-

en henkilöiden ja heidän lähipiirinsä tiedot. 

Glaston tiedottaa johtotehtävissä toimivien 

henkilöidensä ja näiden lähipiirin arvopape-

rikaupoista markkinoiden väärinkäyttöase-

tuksen mukaisesti. 

Glaston ei ylläpidä pysyviä sisäpiiriläisiä kos-

kevaa sisäpiiriluetteloa. Merkittävien hank-

keiden ja tapahtumien valmisteluvaiheessa 

yhtiö pitää hanke- ja tapahtumakohtaisia 

sisäpiiriluetteloja. Sisäpiiriläisille annetaan 

kirjallinen ilmoitus sisäpiiriin kuulumisesta 

sekä ohjeet sisäpiiriläisen velvollisuuksista. 

Yhtiön johtotehtävissä toimivat henkilöt, 

tietyissä avainpositioissa toimivat henkilöt 

sekä taloudellisten raporttien valmisteluun 

osallistuvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa 

yhtiön rahoitusvälineillä 30 päivän aikana 

ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöstie-

dotteen julkistamista. Hankekohtaisilta sisä-

piiriläisiltä on kaupankäynti yhtiön rahoitus-

välineillä kielletty hankkeen raukeamiseen 

tai julkistamiseen saakka. 

Yhtiön sisäpiirihallinnosta, sen toteutta-

misesta ja valvonnasta vastaavat konsernin 

lakiosasto ja viestintäosasto. Glastonin sisä-

piirivastaavana toimii yhtiön lakiasiainjohtaja. 

Sisäpiiriluettelon pitämisestä sekä kaupan-

käyntirajoituksen ja julkistamisvelvollisuuden 

hoitamisesta vastaa yhtiön viestintäosasto.




