
HALLINNOINTIPERIAATTEET1

HALLINNOINTIPERIAATTEET
15.6.2022



HALLINNOINTIPERIAATTEET2

Alko Oy:n

HALLINNOINTIPERIAATTEET

Alko Oy on valtion omistama osakeyhtiö. Alko Oy:n toiminnan perustana ovat 
alkoholilaki (1102/2017), sosiaali- ja terveysministeriön asetus alkoholilain 
valvonnasta (158/2018), valtioneuvoston asetus alkoholilain täytäntöönpanosta 
(151/2018), osakeyhtiölaki (624/2006) ja yhtiöjärjestys.

Alkoholilain mukaan Alko Oy:n tehtävänä on huolehtia sille eräin poikkeuksin 
yksinoikeudeksi säädetystä alkoholijuomien vähittäismyynnistä siten, että 
tavoitteena on alkoholin kulutuksesta käyttäjilleen, muille ihmisille ja koko 
yhteiskunnalle aiheuttamien aiheutuvien haittojen ehkäiseminen.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Alko Oy:n omistajaohjauksesta ja valvonnasta 
Alko Oy:lle laissa määritellyn erityistehtävän vuoksi. Sosiaali- ja terveysministeriö 
noudattaa valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annettua lakia 
(1368/2007) ja tekee yhteistyötä valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston 
kanssa.

HALLINTONEUVOSTO

TOIMITUSJOHTAJA

YKSIKÖT

SISÄINEN TARKASTUS

TILINTARKASTUS

YHTIÖKOKOUSVALTIONEUVOSTO

JOHTORYHMÄ

Tarkastusvaliokunta Henkilöstövaliokunta Vastuullisuusvaliokunta

HALLITUS



HALLINNOINTIPERIAATTEET3

YHTIÖKOKOUS

Alko Oy:n varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain ke-
säkuun loppuun mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriö mää-
rää yhtiökokousedustajan. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain 
mukaan sille kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvis-
tamisesta, voitonjaosta, vastuuvapaudesta, hallintoneuvoston 
jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten valinnasta ja palkki-
oista, tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista sekä yhtiöjär-
jestyksen muuttamisesta. Valtioneuvoston omistajapoliittisen 
periaatepäätöksen 8.4.2020 mukaan valtionyhtiöt raportoivat 
yhtiökokouksille mitattavien yhteiskuntavastuutavoitteiden 
saavuttamisesta ja kuvaavat yhtiökokouksissaan palkitsemis-
politiikan ja perustelevat toteutuneen tulospalkitsemisen.
 Alko Oy:n hallitus päättää yhtiökokouksen koolle-
kutsumisesta. Kokouskutsu ja asialista toimitetaan viimeistään 
viikkoa ennen yhtiökokousta.

HALLINTONEUVOSTO

Alkon hallintoneuvostossa on kaksitoista jäsentä, jotka valtio-
neuvosto määrää neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Valtio-
neuvosto nimeää myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
Hallintoneuvoston tehtävät on määrätty alkoholilaissa ja Al-
kon yhtiöjärjestyksessä.

Hallintoneuvoston tehtäviä ovat
• valvoa, että yhtiön asioita ja hallintoa hoidetaan terveiden 

liikeperiaatteiden mukaan kannattavuutta silmällä pitäen 
ja että lakia ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä sekä yhtiöko-
kouksen päätöksiä ja muita vahvistettuja ohjeita noudate-
taan

• antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisissa ja periaatteelli-
sesti tärkeissä asioissa

• seurata alkoholiolojen kehitystä sekä kotimaassa että ul-
komailla ja antaa tämän perusteella yleisiä ohjeita alkoho-
liyhtiön toiminnan kehittämiseksi

• vahvistaa alkoholiyhtiölle alkoholilain 1 §:ssä tarkoitettu-
jen haittojen vähentämistä koskeva toimintasuunnitelma  

• antaa alkoholilain 24 §:ssä tarkoitettu kertomus yhtiön vä-
hittäismyynnin kehityksestä ja niistä toimenpiteistä, joilla 
yhtiö on pyrkinyt vähentämään 1 §:ssä tarkoitettuja hait-
toja ja

• antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa yhtiön 
tilinpäätöksen ja tilintarkastuksen johdosta.

Alkon hallintoneuvostoon kaudella 2020–2023 kuuluvat pu-
heenjohtaja Arja Juvonen, varapuheenjohtaja Hannakaisa 
Heikkinen sekä jäsenet Outi Alanko-Kahiluoto, Kim Berg, 
Petri Honkonen, Pauli Kiuru, Ari Koponen, Mats Löfström, 
Jari Myllykoski, Tom Packalén, Sari Sarkomaa ja Tuula Väätäi-
nen. Kansanedustaja Jari Myllykoski pyysi vapautusta hallin-
toneuvoston jäsenen tehtävästä 20.8.2021. Sosiaali- ja terveys-
ministeriö määräsi 24.8.2021 hänen tilalleen kansanedustaja 
Aino-Kaisa Pekosen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kansan-
edustaja Petri Honkonen pyysi vapautusta hallintoneuvoston 
jäsenen tehtävästä 21.4.2022. Sosiaali- ja terveysministeriö 

määräsi 2.6.2022 hänen tilalleen kansanedustaja Hannu Hos-
kosen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriötä hallintoneuvostossa edustaa johtaja Jari Keinänen. 
Sosiaali- ja terveysministeriön edustuksesta yhtiön hallinto-
neuvostossa säädetään alkoholilain 24 §:ssä. Lisäksi valtio-
neuvoston omistajapoliittisen periaatepäätöksen 8.4.2020 mu-
kaisesti henkilöstönedustajat osallistuvat hallintoneuvoston 
kokouksiin.  Hallintoneuvosto kokoontuu noin viisi kertaa 
vuodessa.

HALLITUS

Yhtiökokous valitsee hallitukseen puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan lisäksi kolmesta kuuteen jäsentä. Hallitusko-
koonpanon valmistelu tapahtuu yhtiön omistajaohjauksesta 
vastaavassa ministeriössä. Hallituksen jäsenten valinnassa 
noudatetaan valtioneuvoston omistajapoliittisen periaatepää-
töksen linjauksia, joihin myös tasa-arvotavoitteiden noudatta-
minen sekä hallituksen monimuotoisuus kuuluu. Hallitusko-
koonpanossa otetaan huomioon yhtiön toiminnan asettamat 
vaatimukset. Osa valituista henkilöistä toimii johtavissa tai 
esimiestehtävissä alkoholipolitiikkaan, työhyvinvointiin sekä 
sosiaali- ja terveyspolitiikkaan liittyvillä aloilla. 
 Hallituksen jäseniksi valittavilla on tehtävän edellyt-
tämä pätevyys, riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä toi-
siaan täydentävä kokemus ja toimialatuntemus. 
 Hallituksessa on molempia sukupuolia. Hallituksen 
jäsenen toimikausi kestää valitsemista ensiksi seuraavan varsi-
naisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Kokouksiin osal-
listuu kaksi henkilöstön edustajaa ilman äänioikeutta. Hallitus 
kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapu-
heenjohtajan kutsusta.
 Hallituksen työssä noudatettavat periaatteet on vah-
vistettu hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä.

Hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat mm.
• hoitaa yhtiötä yhtiökokouksen päätösten, osakeyhtiölain 

ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti
• hoitaa yhtiötä alkoholisäädösten mukaisesti 
• vahvistaa yhtiön strategia
• hyväksyä vuosittainen budjetti sekä valvoa sen toteutu-

mista
• hyväksyä merkittävät investoinnit sekä kiinteistöosakkei-

den hankinnat ja myynnit
• vahvistaa sisäisen valvonnan periaatteet ja valvoa niiden 

toteuttamista ja valvonnan riittävyyttä
• vahvistaa riskienhallinnan periaatteet
• vahvistaa sisäisen tarkastuksen toimintaohje ja vuosi-

suunnitelma
• seurata tilintarkastajien riippumattomuutta ja toimintaa
• valmistella tilintarkastajien valintaa koskeva esitys yhtiö-

kokoukselle
• käsitellä ja hyväksyä tilinpäätös ja toimintakertomus sekä 

puolivuosikatsaus
• päättää yhtiön organisaatiorakenteesta ja johtamisjärjes-

telmästä
• nimittää ja vapauttaa tehtävistään toimitusjohtaja,  
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toimitusjohtajan sijainen ja muut johtoryhmän jäsenet
• päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka 

ym. työsuhde-etuuksista
• päättää johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmästä
• päättää henkilöstöpolitiikan strategiset linjaukset osana 

yhtiön strategiaa
• käsitellä yhtiön henkilöstötutkimusten tulokset
• vahvistaa yhtiön hallinnointiperiaatteet, hallituksen työ-

järjestys ja valiokuntien työjärjestykset sekä tarkistaa nii-
den sisältö vuosittain

• käsitellä hallituksen valiokuntien raportit
• käsitellä hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan esittämät 

asiat
• käsitellä viranomaisvalvontaan liittyvät asiat.

Yhtiökokous valitsi kokouksessaan 6.5.2022 Alkon hallituksen 
puheenjohtajaksi Laura Raition, varapuheenjohtajaksi Markku 
Tervahaudan sekä jäseniksi Mikko Forsellin, Kirsi Paakkarin, 
Pekka Perttulan ja Ulrika Romantschukin. Lisäksi yhtiökokous 
valitsi 1.6.2022 lukien hallituksen varapuheenjohtajaksi Kirsi 
Varhilan, jolloin Markku Tervahauta jatkaa hallituksen jäsene-
nä
 Hallituksen kokouksiin ilman äänioikeutta osallis-
tuvat henkilöstön edustajat ATH ry:n puheenjohtaja Riina 
Väntsi ja ALV ry:n puheenjohtaja Sini Heikkinen. Henkilöstön 
edustajina hallituksessa toimivat Alkoholialan Toimihenkilöt 
ry:n puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä Alkon Liikeväki 
ALV ry:n puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 
 Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä ovat tämän 
selvityksen lopussa.
 Hallitus kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa. 
Hallitus arvioi vuosittain jäsentensä riippumattomuutta, toi-
mintansa tehokkuutta ja menettelytapoja sekä onnistumista 
tehtävässään. Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat riippumat-
tomia yhtiöstä, ja jäsenten enemmistö on riippumaton yhtiön 
omistajasta. Markku Tervahauta toimii pääjohtajana Tervey-
den- ja hyvinvoinnin laitoksessa ja Kirsi Varhila Satakunnan 
hyvinvointialueen hyvinvointijohtajana. Toimitusjohtaja Lee-
na Laitinen sekä talousjohtaja Anton Westermarck ja hallituk-
sen sihteerinä yhtiölakimies Jonna Björklund osallistuvat hal-
lituksen kokouksiin.

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Alko Oy:n hallituksella on kolme valiokuntaa: tarkastus-, hen-
kilöstö- sekä vastuullisuusvaliokunta. Hallitus nimittää valio-
kuntien puheenjohtajan ja jäsenet. Hallitus on vahvistanut kai-
kille valiokunnille työjärjestykset, jotka sisältävät valiokuntien 
keskeiset tehtävät ja periaatteet.

TARKASTUSVALIOKUNTA

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa yhtiön hallitusta 
huolehtimaan siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon 
valvonta on asianmukaisesti järjestetty ja että sisäinen valvonta 
ja riskienhallinta, tilintarkastus sekä sisäinen tarkastus on

järjestetty lakien, määräysten ja yhtiön hallituksen vahvista-
mien toimintaperiaatteiden mukaisesti.
 Valiokunta koostuu vähintään kolmesta ja enintään 
viidestä hallituksen jäsenestä. Puheenjohtajalla tulee olla riit-
tävä laskentatoimen tuntemus. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja 
toimivat valiokunnan esittelijöinä ja tarkastuspäällikkö valio-
kunnan sihteerinä. Tarkastusvaliokunta kokoontuu noin viisi 
kertaa vuodessa.
 Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja Mik-
ko Forsell, jäsenet Kirsi Paakkari ja Ulrika Romantschuk, 
esittelijät toimitusjohtaja Leena Laitinen, talousjohtaja Anton 
Westermarck sekä sihteerinä tarkastuspäällikkö Sirkku Karja-
lainen. Kokouksiin osallistuu myös Compliance Officer Lotta 
Väisänen.

HENKILÖSTÖVALIOKUNTA

Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on hallitusta avustaakseen 
valvoa ja valmistella yhtiön henkilöstöpolitiikkaa ja -käytän-
töä, organisaation kehittämistä sekä lisäksi avustaa hallitusta 
kaikissa palkitsemisjärjestelmiin ja työsuhteisiin liittyvissä teh-
tävissä. Valiokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jä-
senestä. Yhtiön toimitusjohtaja toimii valiokunnan esittelijänä 
ja henkilöstöjohtaja sihteerinä. Henkilöstövaliokunta kokoon-
tuu noin neljä kertaa vuodessa.
 Henkilöstövaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja Lau-
ra Raitio, jäsenet Kirsi Paakkari ja Markku Tervahauta sekä 
1.6.2022 alkaen Kirsi Varhila. Valiokunnan esittelijänä toimii 
toimitusjohtaja Leena Laitinen ja sihteerinä henkilöstöjohtaja 
Heli Hassinen-Biberger.

VASTUULLISUUSVALIOKUNTA

Vastuullisuusvaliokunnan tehtävänä on avustaa ja tukea yhtiön 
hallitusta neuvoa-antavana toimijana alkoholilain ja – asetus-
ten mukaisissa sosiaali- ja terveyspoliittisten tavoitteiden sekä 
yhtiön strategian mukaisten muiden vastuullisuuden saavutta-
misessa. Valiokunta koostuu kolmesta-neljästä hallituksen jä-
senestä. Lisäksi valiokunnan kokouksiin osallistuu tarvittaessa 
sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntija. Yhtiön toimitusjoh-
taja toimii valiokunnan esittelijänä ja viestintäjohtaja toimii va-
liokunnan sihteerinä. Vastuullisuusvaliokunta kokoontuu noin 
viisi kertaa vuodessa.
 Vastuullisuusvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja 
Ulrika Romantschuk, jäsenet Pekka Perttula ja Markku Terva-
hauta sekä kutsuttaessa asiantuntijana Ismo Tuominen (STM). 
Valiokunnan esittelijänä toimii toimitusjohtaja Leena Laitinen 
sekä sihteerinä viestintäjohtaja Maritta Iso-Aho.

TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön liiketoimintaa 
lain, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen antamien ohjeiden mukai-
sesti. Hän huolehtii myös yhtiökokouksen, hallintoneuvoston 
ja hallituksen päätösten täytäntöönpanosta. Toimitusjohtajalla 
on sijainen.
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 Toimitusjohtaja Leena Laitisen toimisuhteen ehdot 
on määritelty hallituksen hyväksymässä, kirjallisessa toimitus-
johtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan eläke-etuudet määräy-
tyvät työntekijän eläkelain mukaisesti. Toimitusjohtajan palve-
lussuhteessa noudatettava irtisanomisaika on kuusi kuukautta. 
 

JOHTORYHMÄ

Alkolla on johtoryhmä, johon kuuluu kuusi jäsentä. Alkon 
hallitus nimittää toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaiset ja 
muut johtoryhmän jäsenet. Alko Oy:n johtoryhmä avustaa 
toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa sekä yhtiön strategisten 
ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamisessa. Johtoryhmä val-
mistelee yhtiön strategian, toimintasuunnitelman ja budjetin 
sekä muut hallitukselle esiteltävät asiat. Johtoryhmän tehtävä-
nä on seurata tuloskehitystä, liiketoimintaa ja operatiivisten 
päätösten toteutumista.
 Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Leena 
Laitinen, toimitusjohtajan sijainen, liiketoimintajohtaja, myy-
mäläverkosto ja verkkokauppa Kari Pennanen, valikoima- ja 
hankintajohtaja Anu Koskinen, henkilöstöjohtaja Heli Hassi-
nen-Biberger, viestintäjohtaja Maritta Iso-Aho ja talousjohtaja 
Anton Westermarck. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, 
keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Tarkemmat tiedot joh-
toryhmän jäsenistä ovat tämän selvityksen liitteenä.
 Yhtiön kaikki johtoryhmän jäsenet ja muut avain-
henkilöt antoivat ilmoituksen sidonnaisuuksistaan. Saatujen 
selvitysten perusteella kaikki johtoryhmän edustajat ja nimetyt 
avainhenkilöt ovat riippumattomia yhtiön sidosryhmistä.

ETUUDET, PALKKIOT JA PALKITSEMINEN

Yhtiökokous on päättänyt, että kokouspalkkiona maksetaan läsnä 
olleille hallintoneuvoston jäsenille hallintoneuvoston kokouksista 
seuraavasti
• puheenjohtaja 1000 euroa
• varapuheenjohtaja 800 euroa
• jäsen 700 euroa.

Yhtiökokous on päättänyt hallituksen kuukausipalkkioiksi:
• puheenjohtaja 2 750 euroa
• varapuheenjohtaja 1 300 euroa
• jäsen 1 100 euroa.

Yhtiökokous on lisäksi päättänyt, että hallituksen jäsenille 
ja hallituksen nimeämien valiokuntien varsinaisille jäsenille 
maksetaan 600 euroa läsnä ollulta hallituksen tai valiokunnan 
kokoukselta.
 Alkon rahallisen palkitsemisen muodostavat perus-
palkka, henkilöstöedut ja koko henkilöstölle suunnattu stra-
tegiapalkkiojärjestelmä, jonka pohjalta henkilöstöä palkitaan 
strategian kannalta keskeisimpien tavoitteiden toteutumisesta.  
Palkitseminen ei perustu myynnin kasvuun eikä taloudelliseen 

tulokseen, vaan yhtiön tehtävästä johdettuihin strategisiin ta-
voitteisiin. 
 Hallitus päättää henkilöstövaliokunnan esityksen 
pohjalta vuosittain toimitusjohtajan, muun johtoryhmän ja 
henkilöstön lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmän periaat-
teet, tulostavoitteet ja mittarit. Hallitus myös hyväksyy vuosit-
tain kaikkien ryhmien toteutuvat palkkiot. 
 Strategiapalkitseminen uudistettiin vuoden 2020 
alussa noudattaen 13.5.2016 annettua valtion omistajapolitiik-
kaa koskevaa periaatepäätöstä. Valtioneuvosto antoi 8.4.2020 
uuden omistajapoliittisen periaatepäätöksen, joka astui Alkos-
sa voimaan vuoden 2021 alusta. Päätöksessä linjattiin muun 
muassa erityistehtäväyhtiöitä koskevia palkitsemisohjeita, joi-
den pohjalta Alkon palkitsemisjärjestelmä tarkennettiin.
 Vuonna 2022 strategiapalkkio on toimitusjohtajalla ja 
muulla johtoryhmällä tavoitetasolla 15 prosenttia ja huipputa-
solla 30 prosenttia vuosipalkasta. Hallitus on aikaisemman val-
tioneuvoston omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen 
(13.5.2016) mukaisesti hyväksynyt toimitusjohtajalle ja muul-
le johtoryhmälle pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmän, 
jonka seurantajakso on 3 vuotta. Tämä ohjelma keskeytettiin 
uuden valtioneuvoston omistajapoliittisen periaatepäätöksen 
(8.4.2020) linjausten mukaan vuoden 2020 loppuun. Hallitus 
tekee erillisen päätöksen näiden ohjelmien mahdollisen mak-
satuksen osalta vuonna 2022 ja 2023 valtioneuvoston kanslian 
palkitsemislinjauksen mukaisesti.  Strategisten tehtävien osalta 
vuoden 2022 strategiapalkkio on tavoitetasolla 10 prosenttia ja 
huipputasolla 20 prosenttia vuosipalkasta. Työntekijäryhmäs-
tä riippuen henkilökunnan strategiapalkkio on vuonna 2022 
tavoitetasolla 3-8 prosenttia ja huipputasolla 6-16 prosenttia 
vuosipalkasta.

SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA,
COMPLIANCE JA SISÄINEN TARKASTUS

Sosiaali- ja terveysministeriö valvoo alkoholilain ja sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Sosiaali- 
ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira raportoi vuosit-
tain Euroopan komissiolle siitä, miten yksinoikeusasemassa 
toimiva alkoholiyhtiö on toteuttanut vaadittua tasapuolisuutta 
ja toimintojen läpinäkyvyyttä suhteessa tavarantoimittajiin. 
Raportissa otetaan huomioon myös Kilpailuviraston lausunto. 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvoo 
alkoholiyhtiön vähittäismyyntiä. Alkoholijuomien valikoi-
maan ottamista, valikoimasta poistamista sekä hinnoittelu-
perusteita koskevista Alkon päätöksistä voi valittaa Valviraan, 
edelleen hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen.
 Johtoryhmä vastaa Alkon sisäisestä valvonnasta. 
Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että toimin-
ta on tarkoituksenmukaista ja tehokasta, taloudellinen ja
toiminnallinen raportointi on luotettavaa ja että säännök-
siä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Sisäisen valvonnan 
tärkeimmät osa-alueet ovat johtamistapa- ja organisaatio-
kulttuuri, riskienhallinta, valvontatoimenpiteet, raportointi 
ja viestintä sekä sisäisen valvonnan toimivuuden arviointi.
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 Yhtiön raportointi perustuu suomalaiseen tilinpää-
töskäytäntöön (Finnish Accounting Standards, FAS) sekä sisäi-
siin raportointiin liittyviin laskentaohjeisiin ja taloussääntöön. 
Talousyksikkö vastaa taloudellisen raportointiprosessin ja sen 
valvonnan kehittämisestä sekä talousraportointiin liittyvien 
lakien ja säännösten noudattamisesta. Talousjohtaja raportoi 
yhtiön toiminnan taloudellisista tuloksista ja ennusteista tar-
kastusvaliokunnan ja hallituksen kokouksissa. Alkon liiketa-
paperiaatteet ja tasapuolisuusohjeet sekä alkoholijuomien vali-
koimaanottoa ja vähittäismyyntiä koskevat ohjeet ovat perusta 
yhtiön hallinnoinnille ja keskeisten sidosryhmien kanssa toi-
mimiselle.
 Alkon hallitus vahvistaa riskienhallintapolitiikan ja 
valvoo riskienhallinta-toimenpiteiden riittävyyttä ja toimi-
vuutta. Toimitusjohtaja vastaa yhdessä johtoryhmän kanssa 
riskienhallintapolitiikasta ja sen noudattamisesta sekä siitä, 
että riskienhallinta on järjestetty asiamukaisesti. Alko Oy:n 
riskienhallinta perustuu systemaattiseen ja ennakoivaan ta-
paan analysoida ja hallita toimintaan liittyviä mahdollisuuksia 
ja uhkia. Alkon riskit on jaoteltu strategisiin ja operatiivisiin 
riskeihin.
 Compliance Officer varmistaa yhtiön toiminnan 
lainmukaisuutta ja sisäisten ohjeistusten noudattamista yh-
teistyössä sisäisen tarkastuksen, johdon, liiketoiminnan ja 
tukitoimintojen kanssa. Compliance Officerin tehtävänä on 
riskienhallintajärjestelmän koordinointi, kehittäminen ja seu-
ranta. Compliance Officerin vastuulla on kokonaisriskikuvan 
analysointi ja seuranta sekä tarvittavien toimenpiteiden nos-
taminen toimivan johdon käsittelyyn ja päätettäväksi. Comp-
liance Officer vastaa siitä, että hallitukselle ja toimivalle johdol-
le raportoidaan riskeistä kattavasti ja selkeästi. 
 Compliance Officer raportoi toiminnastaan ja ha-
vainnoistaan johtoryhmälle sekä tarkastusvaliokunnalle. 
 Yhtiön sisäinen tarkastus arvioi hallituksen vahvista-
mien toimintaperiaatteiden mukaisesti Alkon sisäisen valvon-
nan riittävyyttä ja tehokkuutta, riskien hallintaa, toiminnan 
laatua ja hallintoprosessien toimintaa. Sisäinen tarkastus on 
riippumaton toiminto, joka on hallinnollisesti toimitusjohta-
jan alaisuudessa ja raportoi toiminnallisesti hallitukselle.

LÄHIPIIRI- JA SIDONNAISUUSOHJE

Yhtiöllä on lähipiiri- ja sidonnaisuusohje. Alko ei ylläpidä yk-
sityiskohtaista lähipiirirekisteriä, vaan mikäli yhtiö tekee sopi-
muksen tai oikeustoimen, joka poikkeaa yhtiön tavanomaisesta 
toiminnasta tai tavanomaisista kaupallisista ehdoista, selvite-
tään myös mahdollinen lähipiirikytkös ennen päätöksentekoa.
 Alkon hallituksen ja johtoryhmän jäsenten sidonnai-
suudet ja luottamustoimet julkaistaan kahdesti vuodessa vuo-
sikertomuksen ja hallinnointiperiaatteiden julkaisun yhteydessä. 

TILINTARKASTUS

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskaup-
pakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan 
toimikausi on tilikausi ja tehtävä päättyy vaalia ensiksi seu-
raavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous 
valitsi keväällä 2022 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö 
Pricewaterhouse Coopers Oy:n.

TIEDOTTAMINEN

Yhtiön hallinnointiperiaatteet ovat Alko Oy:n internet-sivuilla 
www.alko.fi. Lisäksi Alko Oy julkaisee hallinnointiperiaatteet 
vuosittain verkkosivuillaan www.alko.fi.

HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN

Alko Oy noudattaa soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayh-
distys ry:n julkaisemaa Hallinnointikoodia – Corporate Go-
vernance 2020. Hallinnointikoodin lisäksi Alko Oy noudattaa 
sosiaali- ja terveysministeriön omistajaohjausstrategiaa sekä 
valtioneuvoston 8.4.2020 antamaa periaatepäätöstä koski-
en valtion omistajapolitiikkaa, joka sisältää linjauksen val-
tio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemisesta.
 Poikkeukset hallinnointikoodista johtuvat yhtiön 
omistusrakenteesta: yhtiöllä on yksi omistaja, yhtiön osakkeita 
ei noteerata julkisesti eikä yhtiöllä ole osakeperusteisia palk-
kio- ja kannustinjärjestelmiä. Poikkeamat hallinnointikoodis-
ta koskevat seuraavia koodin suosituksia suluissa yksilöidyin 
osin: suositus 1 (yhtiökokouskutsun ja päätösehdotusten jul-
kistaminen), suositus 2 (osakkeenomistajien aloitteet yhtiö-
kokouksen käsiteltäviksi asioiksi), suositus 3 (hallituksen ja 
ehdolla olevien jäsenten sekä tilintarkastajan osallistuminen 
yhtiökokoukseen), suositus 4 (yhtiökokousasiakirjojen arkis-
to), suositus 23 (hallituksen palkitseminen ja osakeomistus) ja 
suositus 27 (lähipiiritoimet).
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HALLITUS

Laura Raitio
s. 1962

hallituksen puheenjohtaja, 
henkilöstövaliokunnan 
puheenjohtaja

tekniikan lisensiaatti

Alko Oy:n hallituksessa vuodesta 
2021, puheenjohtaja 6.5.2022 
alkaen

Luottamustoimet:

Raute Oyj, hallituksen 
puheenjohtaja (jäsen 2017 -; 
puheenjohtaja 2019 -)

Suominen Oyj, hallituksen jäsen 
(2015 -)

Solidium Oy, hallituksen jäsen 
(2019 -)

Helsingin Diakonissalaitoksen 
säätiö, hallituksen 
puheenjohtaja (2018-)

Heltti Oy, hallituksen jäsen
(2020 -)

Boardman Oy, hallituksen 
puheenjohtaja (2019 -)

Arvopaperimarkkinayhdistys ry, 
hallituksen jäsen (2019 -)

Unikie Oy, hallituksen jäsen 
(2022 - )

Kirsi Varhila
s. 1961

hallituksen varapuheenjohtaja

valtiotieteiden maisteri

hyvinvointijohtaja, Satakunnan 
hyvinvointialue

Alko Oy:n hallituksessa 
2014-2019, uudestaan 1.6.2022 
alkaen

Luottamustoimet:

-

Mikko Forsell
s. 1974

hallituksen jäsen, 
tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtaja

diplomi-insinööri, 
kauppatieteiden maisteri

Verkkokauppa.com Oyj:n 
talousjohtaja

Alko Oy:n hallituksessa vuodesta 
2022

Luottamustoimet:

Haka Wood Oy, hallituksen jäsen 
(2018 - ) 

Kirsi Paakkari
s. 1963

hallituksen jäsen

kauppatieteiden maisteri

Kalevala Koru Oy:n 
toimitusjohtaja

hallituksessa vuodesta 2018

Luottamustoimet:

Kultaseppien Työnantajaliitto 
ry:n hallituksen jäsen (2019-)

Kalevala Korun Kulttuurisäätiön 
hallituksen puheenjohtaja 
(2019-)
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Pekka Perttula
s. 1960

hallituksen jäsen

valtiotieteiden tohtori

Alko Oy:n hallituksessa vuodesta 
2018

Luottamustoimet:

Maahenki Oy, hallituksen 
puheenjohtaja (2019-)

Maaseudun Yhteisvaliokunnan 
Säätiö, hallituksen jäsen (1995-)

Alli Paasikiven Säätiö, hallituksen 
puheenjohtaja (jäsen 2014-; 
puheenjohtaja 2022-)

Ulrika Romantschuk
s. 1966

hallituksen jäsen, 
vastuullisuusvaliokunnan 
puheenjohtaja

valtiotietieteiden kandidaatti

Nordea Bank Oyj, konsernin 
johtoryhmän jäsen, 
vastuualueenaan brändi, 
viestintä ja markkinointi

Alko Oy:n hallituksessa vuodesta 
2017

Luottamustoimet:

WWF Suomi, hallintoneuvoston 
jäsen (2016 - ) 

Circus Helsinki, hallituksen 
puheenjohtaja (2014-)

Markku Tervahauta
s. 1962

hallituksen jäsen

Lääketieteen tohtori

Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen pääjohtaja

Alko Oy:n hallituksessa vuodesta 
2019, varapuheenjohtaja 
1.10.2019 - 31.5.2022

Luottamustoimet:

Helsingin Diakonissalaitoksen 
säätiö, valtuuskunnan jäsen 
(2019-)

Tampereen yliopiston 
työelämäyhteyksien 
neuvottelukunta (2020-)

Kelan neuvottelukunta, jäsen 
(1.7.2020-31.6.2023)

Valtion 
ravitsemusneuvottelukunta 
(VRN), puheenjohtaja (9.11.2020-
8.11.2023)

Kansanterveyden 
neuvottelukunta, hyvinvointi- ja 
terveyspolitiikan arviointi- ja 
seurantajaosto, puheenjohtaja 
(1.9.2020-31.7.2023)

IANPHI 
(kv. kansanterveyslaitosten 
järjestö), executive board 
member (2021- )

THL-säätiö, hallituksen 
puheenjohtaja (2021- )

HALLITUS

Henkilöstön 
edustaja

Riina Väntsi
s. 1973

Alkoholialan Toimihenkilöt ry:n 
puheenjohtaja

Luottamustoimet:

Ammattiliitto PRO, edustajiston 
jäsen 2021-2024 

Ammattiliitto PRO, 
työttömyyskassan hallituksen 
varajäsen 2021-2024

Vt. henkilöstön 
edustaja

Antti Turunen
s. 1974

Alkon Liikeväki ALV ry:n 
varapuheenjohtaja 2018-2022 
(5.7.2022 -> vt. puheenjohtaja)

Luottamustoimet:

Pääkaupunkiseudun 
alueluottamusmies 2021–2022
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JOHTORYHMÄ

Leena Laitinen 
toimitusjohtaja 

s. 1970

kauppatieteiden maisteri

Alkon palveluksessa 1.10.2017 
alkaen

Keskeinen 
työkokemus:

Snellman Group, konsernijohtaja 
(2013–2017)

SOK, käyttötavarakaupanjohtaja  
(2009–2013)

SOK, Prisma, ketjujohtaja 
(2007–2009)

SOK, maajohtaja, Viro (2006–2007)

SOK, AS Prisma Peremarket, 
toimitusjohtaja, Viro (2004–2006)

Keskimaa OSK, Prismajohtaja 
(2000–2004)

Osuuskauppa PeeÄssä, 
Prismajohtaja (1997–2000)

Osuuskauppa PeeÄssä, 
asiakaspalvelupäällikkö 
(1996–1997)

Nykyiset 
luottamustoimet:

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarinen, hallituksen jäsen 
(2018-)

Palvelualojen työnantajat PALTA 
ry, vaalivaliokunnan jäsen (2022-)

Suomen Viljava Oy, hallituksen 
puheenjohtaja, (hallituksen jäsen 
2021-; puheenjohtaja 2022-)

Atria Oyj, hallituksen jäsen (2021- )

Suomen Lastensuojeluliiton 
Keskusliitto, hallituksen 
puheenjohtaja (2022-)

Lasten Päivän Säätiö, 
valtuuskunnan puheenjohtaja 
(2022-)

Heli Hassinen-Biberger
henkilöstöjohtaja 

s. 1970

filosofian maisteri, MBA 

Alkon palveluksessa 23.10.2019 
alkaen 

Keskeinen 
työkokemus:

Realia Group Oy, 
henkilöstöjohtaja (2016-2019)

Nissan Europe SAS, 
henkilöstöjohtaja (2005-2016)

ISS Palvelut: palvelujohtaja ja 
resurssipäällikkö (1998-2005)

Oy Aurinkomatkat Ab, 
kohdepäällikkö (1994-1998)

Nykyiset 
luottamustoimet:

Palvelualojen työnantajat PALTA 
ry, työmarkkinavaliokunnan 
jäsen (2020 - )

Maritta Iso-Aho
viestintäjohtaja, Viestintä

s. 1964

hallintotieteiden  maisteri, eMBa

Alkon palveluksessa vuodesta 
2008

Keskeinen 
työkokemus:

Eurest Finland Oy, operatiivinen 
johtaja (2007-2008)

Silta Oy, myynti- ja 
markkinointijohtaja (2006-2007)

Fazer Amica Oy, 
asiakasmarkkinointijohtaja ja 
varatoimitusjohtaja (2004-2006)

Palvelutyönantajat ry, 
elinkeinopoliittinen asiamies   
(2002-2004)

Amica Ravintolat Oy, 
hallintopäällikkö, hallintojohtaja, 
kehitysjohtaja (1994-2002)

Kulinaari Ravintolat Oy, 
hallintopäällikkö (1990-1993)

Nykyiset 
luottamustoimet:

Suomen keräyslasiyhdistys ry, 
hallituksen jäsen (2019-)

Katri Antell Oy, hallituksen jäsen 
(2011-)

A-klinikkasäätiö, hallituksen 
jäsen (2009-)

Anu Koskinen
valikoima- ja hankintajohtaja 

s. 1972

kauppatieteiden maisteri

Alkon palveluksessa 1.7.2020 
alkaen

Keskeinen 
työkokemus:

Oy Transmeri Ab, johtaja (2016-
2020)

Lumene Oy, director skincare 
business (2013-2016)

Lumene Oy, head of product 
portfolio (2011-2013)

GlaxoSmithKline Oy, business 
manager (2010-2011)

L’Oréal Finland Oy, 
markkinointipäällikkö (2007-
2010)

L’Oréal Finland Oy, myyntijohtaja 
(2003-2007)

L’Oréal Finland Oy, 
markkinointipäällikkö (2000-
2003)

L’Oréal Finland Oy, tuotepäällikkö 
(1998-2000)

Procter & Gamble Finland Oy, 
tuotespesialisti (1997-1998)

Nykyiset 
luottamustoimet:

-



HALLINNOINTIPERIAATTEET10

TILINTARKASTAJA

Kari Pennanen
liiketoimintajohtaja, 
myymäläverkosto ja 
verkkokauppa 

s. 1964

yhteiskuntatieteiden maisteri, 
eMBa, Kjs

Alkon palveluksessa vuodesta 
1989

Keskeinen 
työkokemus:

Alko Oy, piiripäällikkö (1997-
2003)

Alko Oy, myymäläpäällikkö 
(1992-1997)

Alko Oy, esimiesvalmennettava, 
koulutusohjaaja (1989-1991)

Kesko Oy, markkinointineuvoja 
(1988-1989)

Nykyiset 
luottamustoimet:

Kiinteistö Oy Arkadiantalo, 
hallituksen jäsen (2020-)

JOHTORYHMÄ

Anton Westermarck
talousjohtaja, Talous, 
tietohallinto sekä tilaus- ja 
toimitusketju

s. 1968

kauppatieteiden maisteri

Alkon palveluksessa vuodesta 
2014

Keskeinen 
työkokemus:

Oy Gustav Paulig Ab, Finance 
Director (2012-2014)

Novo Nordisk, Regional Finance 
Director (2006-2012)

Novo Nordisk, Controlling 
Manager (2002-2006)

Novo Nordisk, Business 
Development Director (2002)

Siemens Building technologies, 
Finance & Admin Manager (1999-
2002)

France Telecom/Global One, 
Country Controller (1995-1999)

ISS Servisystem Oy, Finance 
Manager (1993-1995)

ISS Servisystem Oy, Financial 
Assistant (1991-1993)

Nykyiset 
luottamustoimet:

Kiinteistö Oy Arkadiantalo, 
hallituksen puheenjohtaja 
(2014-)

Leijona Catering Oy, hallituksen 
jäsen ja tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtaja (4/2018-)

EK:n Talous- ja verovaliokunta, 
jäsen (2019-)

Pricewaterhouse Coopers Oy
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