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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 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.
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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. Valtion omistajapolitiikkaa koskevan 
periaatepäätöksen 13.5.2016 mukaan valtionyhtiöt raportoivat 
yhtiökokouksille mitattavien yhteiskuntavastuutavoitteiden 
saavuttamisesta ja kuvaavat yhtiökokouksissaan palkitsemis-
politiikan ja perustelevat toteutuneen tulospalkitsemisen.
 Alko Oy:n hallitus päättää yhtiökokouksen koollekutsumi-
sesta. 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 yhtiökokouksen päätöksiä
 ja muita vahvistettuja ohjeita noudatetaan
• antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisissa
 ja periaatteellisesti tärkeissä asioissa
• seurata alkoholiolojen kehitystä sekä kotimaassa
 että ulkomailla ja antaa tämän perusteella yleisiä
 ohjeita alkoholiyhtiön toiminnan kehittämiseksi
• vahvistaa alkoholiyhtiölle alkoholilain 1 §:ssä tarkoitettujen
 haittojen vähentämistä koskeva toimintasuunnitelma
• antaa alkoholilain 24 §:ssä tarkoitettu kertomus yhtiön
 vähittäismyynnin kehityksestä ja niistä
 toimenpiteistä, joilla yhtiö on pyrkinyt
 vähentämään 1 §:ssä tarkoitettuja haittoja ja
• antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa
 yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuksen johdosta.

Alkon hallintoneuvostoon kaudella 2016–2019 kuuluvat pu-
heenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala, varapuheenjohtaja An-
na-Maja Henriksson sekä jäsenet Tuula Haatainen, Susanna 
Huovinen, Antti Kaikkonen, Osmo Kokko, Pauli Kiuru, Ulla 
Parviainen, Aino-Kaisa Pekonen, Tuomo Puumala, Päivi Rä-
sänen ja Sari Sarkomaa. Valtioneuvosto myönsi eron kansan-
edustaja Tuomo Puumalalle hallintoneuvoston jäsenen tehtä-
västä 1.7.2017 alkaen ja määräsi hänen tilalleen kansanedustaja 
Pekka Puskan. Samoin valtioneuvosto myönsi eron kansan-
edustaja Antti Kaikkoselle hallintoneuvoston jäsenen tehtäväs-
tä 16.10.2017 alkaen ja määräsi hänen tilalleen kansanedustaja 
Juha Rehulan hallintoneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
Sosiaali- ja terveysministeriötä hallintoneuvostossa edustaa 

johtaja Kari Paaso. Sosiaali- ja terveysministeriön edustukses-
ta yhtiön hallintoneuvostossa säädetään alkoholilain 24 §:ssä. 
Hallintoneuvosto kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa.

HALLITUS
Yhtiökokous valitsee hallitukseen puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan lisäksi kolmesta kuuteen jäsentä. Hallitusko-
koonpanossa otetaan huomioon yhtiön toiminnan asettamat 
vaatimukset. Osa valituista henkilöistä toimii johtavissa tai 
esimiestehtävissä alkoholipolitiikkaan, työhyvinvointiin sekä 
ehkäisevään päihdetyöhön sekä sosiaali- ja terveyspolitiikkaan 
liittyvillä aloilla.

Hallituksen jäseniksi valittavilla on tehtävän edellyttämä 
pätevyys, riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä toisiaan 
täydentävä kokemus ja toimialatuntemus. Alko tekee tehtävän-
sä mukaista alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen eh-
käisytyötä useiden yhteistyötahojen kanssa. Nämä tahot edus-
tavat monesti samoja toimialoja, joista myös Alkon hallituksen 
jäsenet on valittu.

Hallituksessa on molempia sukupuolia. Hallituksen jäsenen 
toimikausi kestää valitsemista ensiksi seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Kokouksiin osallistuu 
kaksi henkilöstön edustajaa. Hallitus kokoontuu puheenjoh-
tajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallituksen työssä noudatettavat periaatteet on vahvistettu 
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 toimintasuunnitelma ja budjetti
 sekä valvoa niiden toteutumista
• hyväksyä merkittävät investoinnit sekä
 kiinteistöosakkeiden hankinnat ja myynnit
• vahvistaa sisäisen valvonnan periaatteet ja valvoa niiden
 toteuttamista ja valvonnan riittävyyttä
• vahvistaa riskienhallinnan periaatteet
• vahvistaa sisäisen tarkastuksen toimintaohje
 ja vuosisuunnitelma
• seurata tilintarkastajien riippumattomuutta ja toimintaa
• valmistella tilintarkastajien valintaa koskeva
 esitys yhtiökokoukselle
• käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset,
 toimintakertomus ja tilinpäätös
• päättää yhtiön organisaatiorakenteesta
 ja johtamisjärjestelmästä
• nimittää ja vapauttaa tehtävistään toimitusjohtaja,
 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
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• vahvistaa yhtiön hallinnointiperiaatteet,
 hallituksen työjärjestys ja valiokuntien työjärjestykset
 sekä tarkistaa niiden sisältö vuosittain
• käsitellä hallituksen valiokuntien raportit
• käsitellä hallituksen jäsenten ja
 toimitusjohtajan esittämät asiat
• käsitellä viranomaisvalvontaan liittyvät asiat.

Yhtiökokous valitsi 26.4.2018 Alkon hallituksen puheenjohta-
jaksi Harri Sailaksen, varapuheenjohtajaksi Kirsi Varhilan sekä 
jäseniksi Juhani Eskolan, Kuisma Niemelän, Kirsi Paakkarin, 
Pekka Perttulan ja Ulrika Romantschukin. Hallituksen ko-
kouksiin ilman äänioikeutta osallistuvat henkilöstön edustajat 
Riina Väntsi ja Mikko Eronen. 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. Juhani Eskola toimii pääjohtajana Terveyden- ja 
hyvinvoinnin laitoksessa ja Kirsi Varhila on virkasuhteessa so-
siaali- ja terveysministeriöön. Toimitusjohtaja Leena Laitinen 
sekä talousjohtaja Anton Westermarck ja hallituksen sihteeri-
nä yhtiölakimies Jonna Björklund osallistuvat hallituksen ko-
kouksiin.

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT
Alko Oy:n hallituksella on kolme valiokuntaa: tarkastus-, hen-
kilöstö- sekä alkoholipoliittinen valiokunta. Hallitus nimittää 
valiokuntien puheenjohtajan ja jäsenet. Hallitus on vahvista-
nut kaikille valiokunnille työjärjestykset, jotka sisältävät valio-
kuntien keskeiset tehtävät ja periaatteet.

TARKASTUSVALIOKUNTA
Tarkastusvaliokunta avustaa yhtiön hallitusta sille kuuluvien 
valvontatehtävien hoitamisessa.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on mm.
• valvoa taloudellista raportointiprosessia
• arvioida sisäisen valvonnan ja riskien
 hallinnan riittävyyttä ja toimivuutta
• valvoa sisäisen tarkastuksen toimintaa
• käsitellä ja arvioida tilintarkastukseen
 ja tilintarkastajiin liittyvät asiat
• valvoa lakien, määräysten ja muiden
 säännösten noudattamista
• valmistella yhtiökokoukselle tilintarkastajan valinta
• arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta
 ja tilintarkastuksen laajuutta ja laatua
• arvioida tilinpäätösperiaatteet ja kirjauskäytännöt.

Valiokunta koostuu vähintään kolmesta ja enintään viidestä 
hallituksen jäsenestä. Puheenjohtajalla tulee olla riittävä las-
kentatoimen tuntemus. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja toimi-

vat valiokunnan esittelijöinä ja tarkastuspäällikkö valiokunnan 
sihteerinä. Tarkastusvaliokunta kokoontuu noin viisi kertaa 
vuodessa.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja Kuisma 
Niemelä, jäsenet Kirsi Paakkari ja Ulrika Romantschuk, esitte-
lijät Leena Laitinen, Anton Westermarck sekä sihteerinä Sirk-
ku Karjalainen.

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 Harri 
Sailas, jäsenet Kuisma Niemelä ja Kirsi Varhila. Valiokunnan 
esittelijänä toimii toimitusjohtaja Leena Laitinen ja sihteerinä 
Merja Rissanen.

ALKOHOLIPOLIITTINEN VALIOKUNTA
Alkoholipoliittisen valiokunnan tehtävänä on avustaa ja tukea 
yhtiön hallitusta neuvoa-antavana toimijana alkoholilain ja – 
asetusten mukaisissa sosiaali- ja terveyspoliittisten tavoittei-
den sekä yhtiön strategian mukaisten muiden vastuullisuuden 
saavuttamisessa. Valiokunta koostuu kolmesta-neljästä hal-
lituksen jäsenestä. Lisäksi valiokunnan kokouksiin osallistuu 
tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntija. Yhtiön 
toimitusjohtaja toimii valiokunnan esittelijänä ja viestintäjoh-
taja toimii valiokunnan sihteerinä. Alkoholipoliittinen valio-
kunta kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa.

Alkoholipoliittiseen valiokuntaan kuuluvat puheenjohtaja 
Juhani Eskola, jäsenet Pekka Perttula ja Ulrika Romantschuk 
sekä kutsuttaessa asiantuntijana Ismo Tuominen (STM). Valio-
kunnan esittelijänä toimii toimitusjohtaja Leena Laitinen sekä 
sihteerinä Maritta Iso-Aho.

TOIMITUSJOHTAJA
Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön liiketoimintaa 
lain, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen antamien ohjeiden mu-
kaisesti. Hän huolehtii myös yhtiökokouksen, hallintoneuvos-
ton ja hallituksen päätösten täytäntöönpanosta. Toimitusjoh-
tajalla on sijainen.

Toimitusjohtaja Leena Laitisen toimisuhteen ehdot on 
määritelty hallituksen hyväksymässä, kirjallisessa toimitusjoh-
tajasopimuksessa. Toimitusjohtajan eläke-etuudet määräytyvät 
työntekijän eläkelain mukaisesti. Toimitusjohtajan palvelus-
suhteessa noudatettava irtisanomisaika on kuusi kuukautta. 

JOHTORYHMÄ
Alkolla on johtoryhmä, johon kuuluu seitsemän jäsentä. Al-
kon hallitus nimittää toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaiset 



HALLINNOINTIPERIAATTEET5

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 Lee-
na Laitinen, toimitusjohtajan sijainen, liiketoimintajohtaja, 
myymäläverkosto Kari Pennanen, ostojohtaja Minna Alitalo, 
henkilöstöjohtaja Merja Rissanen (kesäkuusta 2018 alkaen), 
viestintäjohtaja Maritta Iso-Aho, liiketoimintajohtaja, verkko-
kauppa Paula Kujansivu ja talousjohtaja Anton Westermarck. 
Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, keskimäärin kaksi ker-
taa kuukaudessa. Tarkemmat tiedot johtoryhmän jäsenistä 
ovat tämän selvityksen liitteenä.

Yhtiön kaikki johtoryhmän jäsenet ja muut avainhenkilöt 
antoivat ilmoituksen sidonnaisuuksistaan. Saatujen selvitysten 
perusteella kaikki johtoryhmän edustajat ja nimetyt avainhen-
kilöt ovat riippumattomia yhtiön sidosryhmistä.

ETUUDET, PALKKIOT 
JA PALKITSEMINEN
Yhtiökokous on päättänyt, että kokouspalkkiona 
maksetaan läsnä olleille hallintoneuvoston jäsenille 
hallintoneuvoston kokouksista seuraavasti
• puheenjohtaja 1 000 euroa
• varapuheenjohtaja 800 euroa
• jäsen 700 euroa.

Yhtiökokous on päättänyt hallituksen 
kuukausipalkkioiksi:
• puheenjohtajan kuukausipalkkio 2 750 euroa
• varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 1 300 euroa
• jäsenen kuukausipalkkio 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.

Alko Oy:n palkitsemisjärjestelmillä tuetaan strategisten 
tavoitteiden toteutumista. Hallitus päättää vuosittain henkilös-
tövaliokunnan esityksen pohjalta henkilökunnan ja johtoryh-
män strategiapalkkiojärjestelmien periaatteet ja tulostavoitteet. 
Hallitus hyväksyy vuosittain johtoryhmän toteutuvat palkkiot. 
Johtoryhmän ja muun johdon lyhyen aikavälin palkitsemisjär-
jestelmä, strategiapalkkiojärjestelmä perustuu yhtiön strategi-
siin tavoitteisiin ja niiden toteutumista kuvaaviin mittareihin. 
Vuoden 2018 strategiapalkkio on tavoitetasolla enintään 30 
prosenttia ja huipputasolla enintään 60 prosenttia vuosipalkas-
ta. Tämän lisäksi hallitus on hyväksynyt johtoryhmälle pitkän 
aikavälin palkitsemisjärjestelmän, jonka seurantajakso on 3 
vuotta. Valtioneuvosto on linjannut valtion omistajapolitiikkaa 
koskevassa periaatepäätöksessään 13.5.2016 valtio-omisteisten 
yhtiöiden johdon palkitsemista.

Henkilökunnan palkkiojärjestelmän tarkoituksena on kan-
nustaa alkolaisia toimimaan strategisten tavoitteiden saavutta-
miseksi. Vuoden 2018 strategiapalkkio on työntekijäryhmittäin 
tavoitetasolla enintään kahdeksan prosenttia ja maksinmaali-
sella toteumatasolla enintään 16 prosenttia vuosipalkasta.

SISÄINEN VALVONTA, 
RISKIENHALLINTA 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 toiminta on tarkoi-
tuksenmukaista ja tehokasta, taloudellinen ja toiminnallinen 
raportointi on luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintape-
riaatteita noudatetaan. Sisäisen valvonnan tärkeimmät osa- 
alueet ovat johtamistapa- ja organisaatiokulttuuri, raportointi 
ja sisäinen viestintä sekä seuranta- ja valvontatoimenpiteet.

Alkon talousraportointi ja siihen liittyvä valvonta koostu-
vat kolmesta osa-alueesta, jotka ovat 1) liiketapahtumien teho-
kas mutta laadukas rekisteröinti ja käsittely, 2) taloudelliseen 
raportointiin liittyvien säännösten noudattaminen sekä 3) 
liiketoimintaa ja päätöksentekoa tukeva talousraportointi. Yh-
tiön raportointi perustuu suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön 
(Finnish Accounting Standards, FAS) sekä sisäisiin raportoin-
tiin liittyviin laskentaohjeisiin ja taloussääntöön. Talousyksik-
kö vastaa taloudellisen raportointiprosessin ja sen valvonnan 
kehittämisestä sekä talousraportointiin liittyvien lakien ja 
säännösten noudattamisesta. Talousjohtaja raportoi yhtiön toi-
minnan taloudellisista tuloksista ja ennusteista tarkastusvalio-
kunnan ja hallituksen kokouksissa. Alkon liiketapaperiaatteet 
ja tasapuolisuusohjeet sekä alkoholijuomien valikoimaanottoa 
ja vähittäismyyntiä koskevat ohjeet ovat perusta yhtiön hallin-
noinnille ja keskeisten sidosryhmien kanssa toimimiselle.

Alkon hallitus vahvistaa riskienhallintapolitiikan ja valvoo 
riskienhallinta-toimenpiteiden riittävyyttä ja toimivuutta. Toi-
mitusjohtaja vastaa yhdessä johtoryhmän kanssa riskienhal-
lintapolitiikasta ja sen noudattamisesta sekä siitä, että riskien- 
hallinta on järjestetty asiamukaisesti. Alko Oy:n riskienhallinta 
perustuu systemaattiseen ja ennakoivaan tapaan analysoida ja 
hallita toimintaan liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia. Alkon 
riskit on jaoteltu strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja va-
hinkoriskeihin.
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Yhtiön sisäinen tarkastus arvioi hallituksen vahvistamien 
toimintaperiaatteiden mukaisesti Alkon sisäisen valvonnan 
riittävyyttä ja tehokkuutta, riskien hallintaa, toiminnan laatua 
ja hallintoprosessien toimintaa. Sisäinen tarkastus on riippu-
maton toiminto, joka on hallinnollisesti toimitusjohtajan alai-
suudessa ja raportoi toiminnallisesti hallitukselle.
 

TILINTARKASTUS
Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskaup-
pakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan 
toimikausi on tilikausi ja tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraa- 
van varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valit-
si keväällä 2017 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG 
Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana Lasse Holopainen, 
KHT.

TIEDOTTAMINEN
Yhtiö julkaisee hallinnointiperiaatteet vuosittain  verkkosivuil-
laan www.alko.fi.

HALLINNOINTIKOODIN 
NOUDATTAMINEN
Alko Oy noudattaa soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayh-
distys ry:n 1.10.2015 julkaisemaa Hallinnointikoodia – Cor-
porate Governance 2015. Hallinnointikoodin lisäksi Alko Oy 

noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön omistajaohjausstrate-
giaa sekä valtioneuvoston 13.5.2016 antamaa periaatepäätöstä 
koskien valtion omistajapolitiikkaa, joka sisältää linjauksen 
valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemisesta.

Poikkeukset hallinnointikoodista johtuvat yhtiön omistus-
rakenteesta: yhtiöllä on yksi omistaja, yhtiön osakkeita ei no-
teerata julkisesti eikä yhtiöllä ole osakeperusteisia palkkio ja 
kannustinjärjestelmiä. Poikkeamat hallinnointikoodista kos-
kevat seuraavia koodin suosituksia suluissa yksilöidyin osin: 
suositus 1 (yhtiökokouskutsun ja päätösehdotusten julkista-
minen), suositus 2 (osakkeenomistajien aloitteet yhtiökokouk-
sen käsiteltäviksi asioiksi), suositus 3 (hallituksen ja ehdolla 
olevien jäsenten sekä tilintarkastajan osallistuminen yhtiöko-
koukseen), suositus 4 (yhtiökokousasiakirjojen arkisto), suosi-
tus 7 (hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu), 
suositus 9 (hallituksen monimuotoisuus), suositus 17 (palkit-
semisvaliokunta), suositus 18a (nimitysvaliokunta), suositus 
18b (osakkeenomistajien nimitysvaliokunta) ja suositus 23 
(hallituksen palkitseminen ja osakeomistus).
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HALLITUS

Harri Sailas
s. 1951

hallituksen puheenjohtaja

ekonomi

hallituksessa vuodesta 
2014

Luottamustoimet:
Finavia Oyj, hallituksen 
puheenjohtaja
(22.12.2015–)

Solidium Oy, hallituksen 
puheenjohtaja (1.8.2016–)

Helsingin 
Diakonissalaitoksen säätiö, 
valtuuskunnan jäsen 
(2015–)

Helsingin 
kauppakorkeakoulun 
tukisäätiön valtuuskunta, 
varapuheenjohtaja (2014–)

 

Kirsi Varhila
s. 1961

hallituksen 
varapuheenjohtaja

valtiotieteiden maisteri

ylijohtaja, sosiaali- ja 
terveysministeriö

hallituksessa vuodesta 
2014

Luottamustoimet:
Huoltovarmuuskeskus, 
hallituksen jäsen (2014–)

Juhani Eskola
s. 1951

hallituksen jäsen

lääketieteen ja kirurgian 
tohtori

Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen pääjohtaja

hallituksessa vuodesta 
2015

Kuisma Niemelä
s. 1958

hallituksen jäsen

filosofian maisteri, KTT h.c.

hallituksessa vuodesta 
2014

Luottamustoimet:
Joutsen Finland Oy, 
hallituksen jäsen (2014–)

Puls Nutrition Oy, 
hallituksen puheenjohtaja 
(2014–)

Oy Checkmark Ab, 
hallituksen jäsen (2017–)

Partiosäätiö - 
Scoutstiftelsen rs, 
neuvottelukunnan jäsen 
(2013–)
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HALLITUS

Kirsi Paakkari
s. 1963

hallituksen jäsen

kauppatieteiden maisteri

SMT Oy:n toimitusjohtaja

hallituksessa vuodesta 
2018

Luottamustoimet:
SMAL ry (Suomen 
Matkatoimistojen liitto), 
matkatoimistoryhmän 
jäsen (2013–)

Elinkeinoelämän 
Keskusliiton Edustajisto, 
henkilökohtainen varajäsen 
(Paltan nimeämä) 2017-
2018
 

Pekka Perttula
s. 1960

hallituksen jäsen

valtiotieteiden tohtori

hallituksessa vuodesta 
2018

Luottamustoimet:
Maaseudun Sivistysliito ry, 
puheenjohtaja (2016–)

Ulrika 
Romantschuk
s. 1966

hallituksen jäsen

valtiotietieteiden 
kandidaatti

Fazer -konserni, Executive 
Vice President, viestintä ja 
brändit

hallituksessa vuodesta 
2017

Luottamustoimet:
Helsingin Yliopiston 
ruotsinkielinen 
valtuuskunta, jäsen 
(2013–), puheenjohtaja 
(2016–)

Suomalaisen työn 
liitto, valtuuston 
varapuheenjohtaja (2014–)

WWF Suomi, 
hallintoneuvoston jäsen 
(2016–)

Luonnonvarakeskus, 
johtokunnan jäsen (2018–)

Henkilöstön edustaja
Riina Väntsi
s. 1973

Alkoholialan Toimihenkilöt 
ry:n puheenjohtaja

Henkilöstön edustaja
Mikko Eronen
s. 1978

Alkon Liikeväki ALV ry:n 
puheenjohtaja
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JOHTORYHMÄ

Leena Laitinen 
s. 1970 
 
kauppatieteiden maisteri

toimitusjohtaja

Alkon palveluksessa 
1.10.2017 alkaen

Keskeinen työkokemus:
Snellman Group, 
konsernijohtaja
(2013–2017)

SOK, käyttötavara-
kaupanjohtaja 
(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, 
asiakaspalvelu-
päällikkö (1996–1997)

Nykyiset 
luottamustoimet
Aava Terveyspalvelut, 
hallituksen jäsen (2017–)

Keskinäinen 
Eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarinen, hallituksen
jäsen (2017–)

Minna Alitalo
s. 1962

ekonomi ja kauppatieteiden 
maisteri

ostojohtaja

yhtiön palveluksessa 
vuodesta 2009

Keskeinen työkokemus:
Alko Oy, talousjohtaja 
(2009–2013)

Isku-Yhtymä Oy, 
rahoitusjohtaja 
(2005–2009)

Indoor Group Oy, talous- 
ja hallintojohtaja 
(2003–2005)

Eimo Oyj, Project Manager, 
Manager and Senior Vice 
president of Customer 
process, Controller
(1999–2003)

Makron Oy, 
projektipäällikkö, 
tuotepäällikkö, 
markkinointi-
palvelupäällikkö 
(1995–1999)

Lahden Seurahuone Oy, 
myyntiedustaja,
myyntisihteeri (1987–1993)

Nykyiset 
luottamustoimet:
SRV Yhtiöt Oyj, hallituksen 
tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtaja (2013–)

SRV Yhtiöt Oyj, hallituksen 
jäsen (2012–)

Efima Oy, hallituksen 
puheenjohtaja (2017–)
 

Maritta Iso-Aho
s. 1964

hallintotieteiden maisteri, 
eMBa

viestintäjohtaja

yhtiön 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:
Katri Antell Oy, hallituksen 
jäsen (2011–)

Valtion talous- ja 
henkilöstö- hallinnon 
palvelukeskuksen 
neuvottelukunta, jäsen 
(2010–)

A-klinikkasäätiö, 
hallituksen jäsen (2009–)
 

Paula Kujansivu
s. 1976

dosentti, tekniikan tohtori, 
filosofian maisteri

liiketoimintajohtaja, 
verkkokauppa

yhtiön palveluksessa 
vuodesta 2012

Keskeinen työkokemus:
Alko Oy, projektijohtaja, 
sähköinen 
palveluliiketoiminta 
(2015–2016)

Alko Oy, kehityspäällikkö 
(2012–2015)

Tampereen teknillinen 
yliopisto, vanhempi tutkija 
(2008–2012)

Tampereen teknillinen 
yliopisto, tutkija
(2001–2008)

Nykyiset 
luottamustoimet:
Palpa Lasi Oy, hallituksen 
puheenjohtaja (2017–)

Suomen Palautuspakkaus 
Oy, hallituksen jäsen 
(2017–)

Lappeenrannan teknillinen 
yliopisto, dosentti (2013–)
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JOHTORYHMÄ

Kari Pennanen
s. 1964

yhteiskuntatieteiden 
maisteri, eMBa, Kjs

liiketoimintajohtaja, 
myymäläverkosto

yhtiön 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:
Helsingin seudun 
kauppakamari, kaupan ja 
palveluiden valiokunnan 
jäsen (2012–)

 

Merja Rissanen
s. 1967

kauppatieteiden maisteri

henkilöstöjohtaja
(11.6.2018 alkaen)

yhtiön palveluksessa 
vuodesta 2018

Keskeinen työkokemus:
Restel Oy, henkilöstöjohtaja 
(2015–2018)

Teollisen yhteistyön 
rahasto Oy (Finnfund), 
henkilöstöpäällikkö (2014)

Midagon Oy, johtava 
konsultti, HR (2013)

Finnair Oyj, Country 
Director, Ranska
(2011–2012)

Finnair Oyj, Vice President 
Business HR (2009–2011)                                                                              

Finnair Oyj, Head of 
Business HR (2007–2009)                                                                                                 

Finnair Oyj, Director Service 
Design and Management  
(2006–2007)

Finnair Oyj, HR Director 
(1999–2006)

Finnair Oyj, henkilöstö-
ja hallintopäällikkö 
(1998–1999)

Oy Stockmann Ab, 
Business Controller, 
palvelupäällikkö, 
henkilöstöpäällikkö
(1994–1997) 

Anton Westermarck
s. 1968

kauppatieteiden maisteri

talousjohtaja

yhtiön 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–)

TILINTARKASTAJA

Lasse Holopainen
s. 1960

päävastuullinen 
tilintarkastaja,
KPMG Oy Ab, KHT



HALLINNOINTIPERIAATTEET11

Alko Oy
Arkadiankatu 2
00100 Helsinki

Puhelin: 020 711 11
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