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Johdanto 
 

 Alueosuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää kuvaavassa selostukses-
sa (Corporate Governance Statement) kerrotaan, millä tavoin hyvää hallinto-
tapaa ja omistajaohjausta noudatetaan S-ryhmän alueosuuskaupoissa. Alue-
osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu osuuskuntalakiin ja 
muuhun toimintaa säätelevään lainsäädäntöön, osuuskaupan sääntöihin ja 
hallintoelinten hyväksymiin ohjesääntöihin ja työjärjestyksiin sekä yleisiin cor-
porate governance -suosituksiin.  

 
Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmässä määritellään muun muassa osuuskaupan 
keskeisten hallintoelimien tehtävät ja vastuualueet, tytäryhtiöiden rooli ja hal-
linto, tulospalkkausjärjestelmän perusteet sekä sisäinen valvonta ja taloudelli-
nen raportointi. 

 
Selostuksen tavoitteena on lisätä osuuskaupan toiminnan läpinäkyvyyttä ja 
parantaa tiedonkulkua asiakasomistajille ja muille osuuskaupan sidosryhmille 
sekä siten lisätä kiinnostusta osuuskaupan toimintaa kohtaan. 
 
Keskuskauppakamari, HEX Oyj ja Elinkeinoelämän Keskusliitto julkistivat 
vuonna 2003 listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevan suosi-
tuksen. Keskuskauppakamarin tammikuussa 2006 julkaiseman kannantoton 
mukaan omistuspohjaltaan laajojen, toiminnan laajuudelta huomattavien tai 
alueellisesti taikka valtakunnallisesti merkittävien yhteisöjen tulisi noudattaa 
nykyistä listayhtiöille annettua suositusta siltä osin kuin se on niiden erityispiir-
teet huomioon ottaen mahdollista comply or explain -periaatteen mukaisesti eli 
siten, että poikkeaminen ja poikkeamisen syy on ilmoitettava. Kannanoton 
mukaan tällaisia yhteisöjä ovat esimerkiksi laajasti omistetut osuuskunnat. 
 
HEX Oyj:n, Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän Keskusliiton julkistama 
suositus on laadittu listattuja osakeyhtiöitä ajatellen. Suositus ei sovellu sellai-
senaan kaikilta osin osuuskauppoihin sovellettavaksi, koska osuuskunnat ovat 
erilaisia osakeyhtiöihin verrattuna. Osuuskuntien erityispiirteet ilmenevät eri-
tyisesti toiminnan tarkoituksessa ja päämäärissä, omistuksen luonteessa, tu-
loksenjakotavoissa sekä päätöksenteossa.  
 
Alueosuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää kuvaava selostus noudat-
taa rakenteellisesti ja sisällöltään pörssissä listatuille yhtiöille annettua suosi-
tusta. Siinä otetaan kuitenkin huomioon osuustoiminnallisen yritysmuodon eri-
tyispiirteet ja todetaan poikkeamat yllä mainitusta suosituksesta sekä niiden 
perustelut.  
 

 

1. Osuuskauppa Keula ja S-ryhmä 
  
Osuuskauppa Keula on S-ryhmään kuuluva alueosuuskauppa, joka toimii 
Rauman, Laitilan, Euran, Säkylän, Eurajoen ja Pyhärannan kuntien alueella 
Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Osuuskaupan omistavat sen 
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30 945 jäsentä, joita osuuskaupan sääntöjen mukaan kutsutaan asiakasomis-
tajiksi. 
 

S-ryhmä on osuuskauppojen ja niiden omistaman Suomen Osuuskauppojen 
Keskuskunnan ja tämän tytäryhtiöiden (SOK-yhtymä) muodostama yhteistoi-
mintaverkosto. S-ryhmän toiminta-ajatuksena on tuottaa palveluja ja etuja 
asiakasomistajille. S-ryhmään kuuluu 20 alueosuuskauppaa. Osuuskauppojen 
omistama Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta toimii osuuskauppojen kes-
kusliikkeenä ja tuottaa niille hankinta-, asiantuntija- ja tukipalveluita. SOK vas-
taa myös S-ryhmän strategisesta ohjauksesta ja liiketoimintaketjujen kehittä-
misestä.  
 
S-ryhmän palvelut asiakasomistajille tuotetaan ensisijaisesti alueellisten 
osuuskauppojen toimesta ja palveluita täydennetään myös SOK:n tytäryhtiöi-
den harjoittamalla liiketoiminnalla sekä partnereiden tuottamilla palveluilla. 
 

 
2. Osuuskauppa Keula 

2.1. Tehtävät 
 

Osuuskaupan sääntöjen mukaan sen tehtävänä on liiketoimintaa harjoittamal-
la tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen. Osuuskaupan liiketoiminta-alueet ovat 
market- ja käyttötavarakauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa sekä 
ravintolakauppa. 
 

2.2. Osuuskaupan rakenne 
 

Osuuskauppa-konserniin kuuluvat emo-osuuskunta Osuuskauppa Keula sekä 
kiinteistöosakeyhtiöitä.  
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2.3. Johtamisprosessi 
 

Johtamisprosessi koostuu Osuuskauppa Keulan yritysrakenteesta, strategiois-
ta, käytettävistä johtamisperiaatteista sekä johtamista tukevista raportointi- ja 
tietojärjestelmistä. Johtaminen perustuu osuuskaupan yhtenäiseen johtamis-
järjestelmään, joka on osa S-ryhmän yhteistä johtamisjärjestelmää.   
 
Osuuskauppa Keula hyödyntää liiketoiminnassaan S-ryhmän yhteisiä ketjuoh-
jausorganisaatioita. Liiketoiminta-alue- ja palvelutoimintokohtaiset ketjuoh-
jausorganisaatiot johtavat ja koordinoivat S-ryhmän ketjutoimintaa SOK:n hal-
lituksen valvonnassa. Ketjuohjausorganisaatiot tarkoittavat ketjuohjausyksiköi-
tä, SOK:n johtajistoa ja johtamisen tukiryhmiä. Liiketoiminnan ja palvelutoimin-
tojen tukiryhmät koostuvat pääsääntöisesti osuuskauppojen toimitus- ja toimi-
alajohtajista sekä SOK:n palveluksessa olevista johtajista. SOK:n hallitus 
päättää tukiryhmien kokoonpanosta. Vuonna 2019 hallintoneuvoston puheen-
johtaja Sinikka Kelhä on SOK:n hallintoneuvoston jäsen. 

 

2.4. Sovellettavat säännökset 
 

Osuuskauppa Keula on suomalainen osuuskunta, jonka päätöksenteossa ja 
hallinnossa noudatetaan osuuskuntalakia, osuuskaupan sääntöjä, hallintoelin-
ten hyväksymiä ohjesääntöjä ja työjärjestyksiä sekä toimialojen toimintaa kos-
kevia muita säännöksiä ja SOK:n sääntöjä. Tytäryhtiöiden toimintaa säätele-
vät osakeyhtiölaki sekä eri säädöksiin ja ohjeisiin perustuvat Keulan toimintaa 
ohjaavat konserniperiaatteet. 
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3. Keskeiset hallintoelimet 
 
 Osuuskaupan keskeiset hallintoelimet on kuvattu alla olevissa laatikoissa: 

 
 

Asiakasomistajat 

30 945 

Edustajisto 

30 jäsentä 

Toimikausi 2018 – 2021 

Hallintoneuvosto 

17 jäsentä, joista 2 henkilöstöedustajia 

Vuosittain erovuorossa 1/3 

Hallitus 

5 jäsentä, toimikausi kalenterivuosi 

+ hallituksen puheenjohtaja 

Toimitusjohtaja 

Tilintarkastajat 

2 + 2 

3.1. Edustajisto 
 

Edustajisto käyttää alueosuuskaupassa omistajille kuuluvaa ylintä päätäntä-
valtaa niissä asioissa, jotka sille lain ja sääntöjen mukaan on määrätty. Edus-
tajisto ei ole osuuskunnissa pakollinen toimielin, vaan se korvaa suurissa 
osuuskaupoissa osuuskunnan kokouksen.  
 
Edustajisto valitaan vaalilla osuuskaupan jäsenistä joka neljäs vuosi. Vaalia 
varten jäsenet asettavat ehdokkaat edustajiston vaalijärjestyksen mukaisella 
menettelyllä. Varsinaisen toimielinroolinsa lisäksi edustajistolla on merkittävä 
asema laajan kontaktipinnan muodostajana asiakasomistajien ja osuuskaupan 
johdon välillä. 
 
Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Keväällä 
sen tärkeimmät tehtävät ovat tilinpäätösasioiden ja ylijäämän käsittely, vas-
tuuvapauden myöntäminen hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajal-
le sekä nimeämistoimikunnan valinta valmistelemaan mm. syyskokouksessa 
toimitettavia vaaleja. 
 
Syyskokouksessa edustajiston tärkeimmät tehtävät ovat hallintoneuvoston 
erovuoroisten jäsenten ja tilintarkastajien valinta, sekä heidän palkkioistaan 
päättäminen. Tarvittaessa edustajisto voi pitää ylimääräisiä kokouksia. 
 
Yksittäisistä edustajiston päätäntävaltaan kuuluvista asioista tärkeimpiä ovat 
sääntöjen muuttaminen ja mahdolliset osuuskaupan toiminnan lopettamiseen 
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tai sulautumiseen liittyvät päätökset. 
 

3.2. Hallintoneuvosto 
 

Osuuskuntalaki ei edellytä hallintoneuvoston asettamista, mutta osuuskaupan 
säännöissä on määritelty hallintoneuvoston olevan osa hallintomallia. Mittavan 
omistajamäärän osallistuminen päätöksentekoon edellyttää laajaa luottamus-
henkilö- ja omistajaedustusta hallinnossa ja siten hallintoneuvostolla on tärkeä 
rooli osuuskunnan toiminnassa.  
 

Hallintoneuvosto edustaa omistajia ja toimii sille kuuluvan valvontatehtävän li-
säksi päätöksentekofoorumina keskeisimpien strategisten kysymysten osalta, 
eli se vahvistaa strategian ja toimintasuunnitelmat. Hallintoneuvostolla on 
myös säännöissä todettuja liiketoimintaan liittyviä tehtäviä ja päätäntävaltaa. 
Varsinaiset operatiiviseen johtamiseen kuuluvat asiat kuuluvat toimivalle joh-
dolle. 
 
Hallintoneuvoston tehtävät ovat osuuskaupassa huomattavasti laajemmat kuin 
listatuissa osakeyhtiöissä, joissa Corporate Governance -suosituksen mukaan 
hallintoneuvoston toimivalta on rajattava mahdollisimman suppeaksi.  Osuus-
kaupassa hallintoneuvoston rooli on merkittävämpi, jotta riittävä omistajaoh-
jaus voidaan varmistaa osuuskuntamuotoisessa yritystoiminnassa. Osuustoi-
minnan tavoitteena on hoitaa tehokkaasti yhteisiä asioita. Toiminnassa pyri-
tään aidosti varmistamaan omistajien kattava osallistuminen päätöksente-
koon.  
 
 

3.2.1. Kokoonpano ja toimikausi 
 

Hallintoneuvostoon kuuluu 17 jäsentä, joista 15 valitsee edustajisto. Muut kak-
si ovat osuuskaupan palveluksessa olevia henkilöstön edustajia, jotka on valit-
tu henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 §:ään perus-
tuvan sopimuksen mukaisesti. Henkilöstön edustajille valitaan henkilökohtaiset 
varajäsenet saman sopimuksen perusteella. Vuosittain eroaa jäsenistä kol-
masosa (1/3). Hallituksen jäsen ei saa kuulua hallintoneuvostoon.   
Hallintoneuvostoon valitaan ensisijaisesti sellaisia osuuskaupan jäseniä, joilla 
on riittävä hallinnollisten ja liiketaloudellisten asioiden tuntemus, ottamalla li-
säksi huomioon, että hallintoneuvostossa tulevat osuuskaupan toimialue ja jä-
senistö mahdollisimman tasapuolisesti edustetuiksi. Hallintoneuvoston jäsenet 
valitaan osuuskaupan jäsenistä kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Valitta-
vien tulee valintahetkellä asua osuuskaupan toimialueella. Henkilöä ei voida 
valita hallintoneuvoston jäseneksi, jos hän on täyttänyt ennen toimikauden al-
kua 65 vuotta. 
 
 

3.2.2. Päätöksenteko 
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 Hallintoneuvosto valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 
kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjoh-
tajan, joka puheenjohtajan estyneenä ollessa hoitaa tämän tehtäviä. 

 
 Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat 

vaativat tai hallitus sitä esittää.  Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun läs-
nä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidät mukaan lukien yhteensä 
yli puolet sen koko jäsenmäärästä. Päätökseksi tulee sekä asiassa että vaalis-
sa se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai johon puheenjohtaja äänten 
mennessä tasan on yhtynyt, paitsi puheenjohtajan vaalissa, jossa ratkaisee 
arpa. 

 
 Hallituksen jäsenillä ja tilintarkastajilla on hallintoneuvoston kokouksissa oi-

keus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa. Hallintoneuvosto hyväksyy itselleen työ-
järjestyksen. 
 
 

3.2.3. Hallintoneuvoston tehtävät 
 
Hallintoneuvoston tärkeimmät tehtävät jakaantuvat kolmeen aihealueeseen:  
 

• liiketoiminnan valvonta 
  

• osuuskaupan toiminnan huomattavasta supistamisesta tai laajentami-
sesta päättäminen ja strategian vahvistaminen sekä  

 

• hallituksen ja toimitusjohtajan valinta. 
 
Hallintoneuvoston tehtävissä korostuvat valvontaan liittyvät kysymykset. Hal-
lintoneuvoston saa toimitusjohtajalta ja hallitukselta säännöllisin väliajoin, käy-
tännössä hallintoneuvoston kokouksissa (vähintään kolme kertaa vuodessa), 
riittävät ja havainnolliset tiedot osuuskaupan tilasta ja kehityksen suunnasta.  
Hallintoneuvoston toinen merkittävä tehtävä on alueosuuskaupan strategioi-
den vahvistaminen. Tähän ryhmään kuuluvia asiakokonaisuuksia ovat mm. lii-
ketoiminnan painotukset ja keskeiset toimintaperiaatteet. Asioita käsitelles-
sään hallintoneuvosto ottaa huomioon SOK:n hallintoneuvostossa päätetyt S-
ryhmän strategiset tahtotilat. 
 
Kolmantena avaintehtävänä hallintoneuvostolla on toimitusjohtajan ja hallituk-
sen muiden jäsenten valinta. 
 
Hallintoneuvosto on asettanut toimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsen-
ten valintaa. 
 
 

3.2.4. Hallintoneuvoston puheenjohtaja 
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Hallintoneuvoston kokouksen johtamisen lisäksi hallintoneuvoston puheenjoh-
tajan keskeisiä tehtäviä ovat mm. valmistella yhdessä hallituksen kanssa hal-
lintoneuvostolle esitettävät asiat sekä päättää yhdessä hallintoneuvoston va-
rapuheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan kanssa toimitusjohtajan 
palkka- ja muista eduista hallintoneuvoston tarvittaessa antamien ohjeiden 
mukaisesti.  
 
  

3.2.5. Vuosi 2018 
 

Hallintoneuvostossa oli v. 2018 15 jäsentä. Lisäksi hallintoneuvostoon kuului 
kaksi henkilöstön kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa edustajaa.  
 

Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2018 neljä kertaa. Hallintoneuvoston jäse-
nen palkkio vuonna 2018 oli 130 euroa kultakin kokoukselta tai tehtävään kuu-
luvalta toimitukselta päivässä. Hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio oli 
700 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajien erityispalkkio oli 180 euroa 
kuukaudessa. Lisäksi hallintoneuvoston jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan 
ja matkakustannusten korvaukseen osuuskaupan matkustussäännön mukai-
sesti. Hallintoneuvoston jäsenille maksettiin palkkioita vuonna 2018 yhteensä 
5 070 euroa. 
 
 
 

3.2.6. Vuosi 2019 

 
Hallintoneuvostossa on v. 2019 15 jäsentä. Lisäksi hallintoneuvostoon kuuluu 
kaksi henkilöstön kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa edustajaa.  
 
 

Autio Virpi (s. 1980) 
Koulutus: Tradenomi 
Päätoimi: Myynnin tuen päällikkö 
Hallintoneuvoston jäsen: vuodesta 2017 
 
Halkonen Markus (s. 1984) 
Koulutus: Sotatieteiden maisteri 
Päätoimi: Suunnittelu-upseeri 
Hallintoneuvoston jäsen: vuodesta 2017 
 
Huhtinen Sari  (s.1965) 
Koulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja, työnohjaaja - prosessikonsultti 
Päätoimi: Aluejohtaja 
Hallintoneuvoston jäsen: vuodesta 2012 

 
Kangas Anna (s.1960) 
Koulutus: Eläinlääkäri 
Päätoimi: Yrittäjä 
Hallintoneuvoston jäsen: vuodesta 2013 
 
Kelhä Sinikka, puheenjohtaja (s.1964) 
Koulutus: OTK, varatuomari, asianajaja 
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Päätoimi: asianajaja 
Hallintoneuvoston jäsen: vuodesta 2006 

 
Konsi Jani (s.1975) 
Koulutus: Mba 
Päätoimi: Toimitusjohtaja 
Hallintoneuvoston jäsen: vuodesta 2016 
 
Kuuri Ismo (s.1962) 
Koulutus: FM 
Päätoimi: Konsultti 
Hallintoneuvoston jäsen: vuodesta 2012 
 
Tatja Penttilä (s. 1972) 
Koulutus: puutarha-alan koulutus 
Päätoimi: Yrittäjä 
Hallintoneuvoston jäsen: vuodesta 2018 

 
Perkkola Jussi (s. 1962) 
Koulutus: Kk 
Päätoimi: Erityisluokanopettaja  
Hallintoneuvoston jäsen: vuodesta 2016 
 
Ruosteenoja Kaija (s.1962) 
Koulutus: OTM 
Päätoimi: Asianajaja 
Hallintoneuvoston jäsen: vuodesta 2016 
 
 
Sainio Rami (s. 1973) 
Koulutus: Tradenomi 
Päätoimi: Johtaja 
Hallintoneuvoston jäsen: vuodesta 2017 
 
Kuisma Kanerva  (s. 1978) 
Koulutus: FM  

Päätoimi: Rauman seurakunnan viestintäpäällikkö 
Hallintoneuvoston jäsen: vuodesta 2019 
 
Tanhua Daniela (s. 1968) 
Koulutus: Kauppatieteen maisteri 
Päätoimi: Lehtori 
Hallintoneuvoston jäsen: vuodesta 2017 

 
Wartiainen Leena, varapuheenjohtaja (s.1980) 
Koulutus: hallintotieteiden maisteri 
Päätoimi: Palvelupäällikkö 
Hallintoneuvoston jäsen: vuodesta 2008 

    
Vaimala Soili (s.1958) 
Koulutus: KTM 
Päätoimi: Toimistopäällikkö 
Hallintoneuvoston jäsen: vuodesta 2012 
 
 
 
Munukka Helena (s.1982) 
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Koulutus: myynnin ammattitutkinto 
Päätoimi: myyjä, OK Keula pääluottamusmies 
Hallintoneuvoston jäsen, henkilökunnan edustaja: vuodesta 2018 
 
Suominen Mika (s. 1978) 
Koulutus: Tradenomi 
Päätoimi: S-marketpäällikkö 
Hallintoneuvoston jäsen, henkilökunnan edustaja: vuodesta 2018 
 

3.3. Hallitus 
 

3.3.1. Kokoonpano ja toimikausi 
 

Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja ja 4-6 hallintoneuvoston kalenterivuo-
deksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Viimeksi mainittujen tulee toimikauden al-
kaessa olla osuuskaupan jäseniä ja alle 65-vuotiaita sekä, mikäli mahdollista, 
asua osuuskaupan toimialueella. Hallitukseen valittavalla tulee olla liiketalou-
dellisten ja hallinnollisten asioiden hyvä tuntemus.  
 
Hallituksen puheenjohtajana on toimitusjohtaja osuuskunnan sääntöjen nojalla 
(ks. tarkemmin kohta 3.4). Hallitus valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan kes-
kuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja ei saa olla osuuskaupan 
palveluksessa. Hallituksen jäsenten enemmistö koostuu asiakasomistajien 
edustajista eli hallintohenkilöistä. 
 
Osuuskaupassa hallintoneuvosto laajan omistajakentän edustajana valitsee 
hallituksen jäsenet. Valinnan valmistelutyön tekee hallintoneuvoston valitsema 
hallituksen ulkopuolinen nimeämistoimikunta. Koska hallintoneuvosto valitsee 
hallituksen jäsenet, jäsenehdokkaita ei ole tarpeen ilmoittaa jäsenille. Omista-
jat saavat riittävän tiedon jäsenehdokkaista hallintoneuvoston jäsenten kautta, 
mikä on myös suosituksen tavoitteena. Hallituksen valintamenettely varmistaa 
omistajien vaikuttamismahdollisuudet hallituksen kokoonpanoon ja sitä kautta 
koko Keulan toimintaan. 
  
Listatuissa osakeyhtiöissä hallituksen valinnan tekee suosituksen mukaan yh-
tiökokous ja suositus edellyttää hallituksen jäsenehdokkaiden ilmoittamista 
osakkeenomistajille.   
 

3.3.2. Tehtävät 
 

Hallituksen tehtävänä on edistää osuuskaupan etua huolellisesti ja hoitaa sen 
asioita osuuskuntalain, osuuskaupan sääntöjen, hallintoneuvoston vahvista-
man ohjesäännön sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja 
päätösten mukaisesti. 

 

Hallitus vastaa osuuskaupan liiketoiminnan menestyksellisyydestä. Hallituksen 
tärkeimmät tehtävät ovat: 
 

• päättää osuuskaupan keskeiset strategiat ja tavoitteet, 
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• päättää vuosittain osuuskaupan taloudelliset kokonaistavoitteet ja tarvit-
tavat toimintasuunnitelmat 

 

• päättää investoinnit 
 

• johtaa ja valvoa operatiivista liiketoimintaa 
 

Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmässä Corporate Governance -
suosituksessa mainittujen valiokuntien tai niitä vastaavien elinten perustami-
sesta päättää hallintoneuvosto, kun osakeyhtiöissä päätöksen tekee suosituk-
sen mukaan hallitus. 
 
Keulassa toimii puheenjohtajisto. Puheenjohtajistoon kuuluvat hallintoneuvos-
ton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallituksen varapuheenjohtaja. 
Hallituksen ulkopuolinen nimeämistoimikunta on nähty hallituksen sisäistä ni-
mitysvaliokuntaa tarkoituksenmukaisemmaksi osuustoiminnallisessa yrityk-
sessä johtuen hallitus-hallintoneuvosto -hallintomallista. Hallituksen yhteyteen 
perustettava palkitsemisvaliokunta ei ole tarpeellinen, koska palkitsemiseen 
liittyvät päätökset tehdään hallintoneuvostossa. 

 
 
 

3.3.3. Kokouskäytäntö, päätöksenteko ja itsearviointi 
  

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintään kuusi kertaa vuo-
dessa puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja ja heidät mukaan lukien yhteensä yli puolet sen jäsenis-
tä on saapuvilla. Hallituksen kokoukset valmistelee toimitusjohtaja.  
 
Hallituksen kokouksesta laaditaan päätöspöytäkirja, jonka kokouksen puheen-
johtajan lisäksi kaikki paikalla olleet hallituksen jäsenet allekirjoittavat.  
 
Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojansa tekemällä it-
searvioinnin kerran vuodessa. 
 

3.3.4. Vuosi 2018 
 

Hallintoneuvosto valitsi 19.9.2017 toimitusjohtajan lisäksi hallitukseen 5 jäsen-
tä, joiden toimikausi alkoi 1.1.2018 ja päättyi 31.12.2018.  
 

Hallitus kokoontui 9 kertaa vuoden 2018 aikana.  Hallituksen jäsenille makset-
tiin vuonna 2018 yhteensä 49 778 euroa palkkiota. Osuuskauppaan työsuh-
teessa olevat hallituksen jäsenet eivät saaneet erillistä korvausta hallitustyös-
kentelystä.  
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3.3.5. Vuosi 2019 
 

Hallintoneuvosto valitsi 19.9.2018 toimitusjohtaja Marttilan lisäksi hallitukseen 
5 jäsentä, joiden toimikausi alkoi 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2019.  
 

 

Marttila Mika (s.1970)  
 
Koulutus: KTM 
Päätoimi: Toimitusjohtaja 
Hallituksen jäsen, puheenjohtaja: vuodesta 2011 
 
   

Salo Sari (s.1965)   
Koulutus: Hallintotieteiden maisteri 
Päätoimi: Hallintojohtaja 
Hallituksen jäsen: vuodesta 2003 
 
 

Reko Sirkku (s.1956)   
Koulutus: Puutarhateknikko 
Päätoimi: Yrittäjä 
Hallituksen jäsen: vuodesta 2007 
 
 
 
 
 
 

Heinimaa Jyrki (s. 1965) 
Koulutus: OTK, VT 
Päätoimi: Toimitusjohtaja 
Hallituksen jäsen: vuodesta 2010 
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Seppälä, Jussi (s. 1968) 
Koulutus:  KTM, eMBA 
Päätoimi: Toimitusjohtaja 
Hallituksen jäsen: vuodesta 2015 
 

Yli-Karro, Päivi (s. 1960) 
Koulutus: Kasvatustieteen maisteri 
Päätoimi: Koulutuspäällikkö 
Hallituksen jäsen: vuodesta 2017 
 

 
Lisäksi hallituksen kokouksiin ovat osallistuneet hallintoneuvoston puheenjoh-
taja ja varapuheenjohtaja.  
 
 
 

 Kelhä Sinikka, puheenjohtaja (s.1964) 
Koulutus: OTK, varatuomari, asianajaja 
Päätoimi: asianajaja 
Hallintoneuvoston jäsen: vuodesta 2006 
 

 Wartiainen Leena, varapuheenjohtaja (s.1980) 
Koulutus: hallintotieteiden maisteri 
Päätoimi: HR-asiantuntija 
Hallintoneuvoston jäsen: vuodesta 2008 
 

 
Hallintoneuvosto päättää hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain. Hallituksen 
jäsenten kokouspalkkio v. 2018 on 230 € kokoukselta. Lisäksi maksetaan 400 
€ suuruinen kuukausikorvaus. Tehtävän hoitamiseen liittyvät toteutuneet mat-
kakulut korvataan osuuskaupan matkustussäännön mukaisina. 
 

3.4. Toimitusjohtaja 
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Osuuskaupalla on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on johtaa osuuskaupan 
toimintaa lain ja sääntöjen sekä hallintoelinten päätösten ja ohjeiden mukai-
sesti. Toimitusjohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisenaan on hallintoneu-
voston siihen määräämä henkilö. 
 
Osuuskunnan palveluksessa oleva toimitusjohtaja toimii myös hallituksen pu-
heenjohtajana. Tämä listattuja osakeyhtiöitä koskevasta suosituksesta poik-
keava käytäntö on perusteltua, koska osuuskaupalla on hallintoneuvosto, joka 
valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan toimintaa. Lisäksi hallintoneuvoston pu-
heenjohtajalla on säännöissä määriteltyjä valvontaan liittyviä erityistehtäviä.  
 
Osuuskaupan hallintomallissa hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan ja hy-
väksyy toimitusjohtajasopimuksen ehdot. Koska toimitusjohtaja toimii hallituk-
sen puheenjohtajana, ei toimitusjohtajan nimitys voi olla hallituksen tehtävä, 
niin kuin listattuja osakeyhtiöitä koskeva suositus edellyttää.  
 
Osuuskaupan toimitusjohtaja on kauppat. maisteri Mika Marttila. Toimitusjoh-
tajan valtuuttama varamies on toimialajohtaja Marko Markela. 
 
 

Mika Marttila (s. 1970) 
Koulutus: KTM 
Päätoimi: toimitusjohtaja 
Keskeinen työkokemus: erilaisia vähittäiskaupan esimiestehtäviä S-Ryhmässä ja vuodesta 
2003 marketkaupan toimialajohtajana Turun Osuuskaupassa. 
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: SOK Hallintoneuvosto 
 

Marko Markela (s. 1969) 
Koulutus: KTM 
Päätoimi: Talous- ja hallintojohtaja, toimitusjohtajan varamies 
Keskeinen työkokemus: 

➢ Talous- ja hallintojohtaja 2019-  
➢ toimialajohtajavuodesta 2002- 
➢ Prisma johtaja 1.9.1998- 
➢ Asiakaspalvelupäällikkö 1.4.1996- 
➢ S-ryhmän kenttäkoulutus 1.2.1995–31.3.1996 

 

3.5. Johtoryhmä 
 

Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa ja hallitusta sekä koordi-
noida ja valmistella hallitukselle annettavia esityksiä. Näitä esityksiä ovat mm. 
osuuskaupan liiketoimintastrategiat, tavoitetasot, toimintasuunnitelmat ja bud-
jetit sekä merkittävät investointi- ja realisointihankkeet. Johtoryhmällä ei ole 
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lakiin tai osuuskaupan sääntöihin perustuvaa toimivaltaa. Johtoryhmä kokoon-
tuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.  
Vuonna 2018 johtoryhmälle maksettiin palkkaa ja tulospalkkioita 646 404,40 
euroa. Tässä summassa ovat mukana myös luontaisedut.  
 
 
 
 

 Johtoryhmän esittely: 
 

Mika Marttila (s. 1970) 
Koulutus: KTM 
Päätoimi: toimitusjohtaja 
Johtoryhmän jäsen ja puheenjohtaja: vuodesta 2011 
S-ryhmässä: vuodesta 1994 
 

Marko Markela (s. 1969) 
Koulutus: KTM 
Päätoimi: toimialajohtaja, toimitusjohtajan varamies 
Johtoryhmän jäsen: vuodesta 1998 
S-ryhmässä: vuodesta 1995 
 

 Sami Junnila (s. 1974) 
Koulutus: tradenomi 
Päätoimi: toimialajohtaja 
Johtoryhmän jäsen: vuodesta 2005 
S-ryhmässä: vuodesta 1998 
 

Johanna Sainio (s. 1978) 
Koulutus: restonomi, medianomi, tradenomi (ylempi amk) 
Päätoimi: asiakkuus- ja viestintäpäällikkö  
Johtoryhmän jäsen: vuodesta 2017 
S-ryhmässä: vuodesta 2017 
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Tanja Paloluoto (s.1974) 
Koulutus: ETM 
Päätoimi: toimialajohtaja 
Johtoryhmän jäsen: vuodesta 2007 
S-ryhmässä: vuodesta 2004 
 

 

 

Lauri Friman (s.1979) 
Koulutus: Tradenomi, Metsätieteiden maisteri 
Päätoimi: Controller 
Johtoryhmän sihteeri: vuodesta 2009 
S-ryhmässä: vuodesta 2008. 

 
 

3.6. Tytäryhtiöt  
 

Osuuskauppa Keulalla ei ole liiketoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitä. Kiinteistö-
osakeyhtiöiden (tytäryhtiöt) hallitus valitsee tarvittaessa yhtiön toimitusjohta-
jan, mutta valinta edellyttää osuuskaupan hallituksen hyväksynnän. Kiinteistö-
osakeyhtiöiden hallitusten jäsenet valitaan osuuskaupan toimi- tai luottamus-
henkilöistä. Osuuskaupan hallitus päättää esityksistä tytäryhtiöiden hallitusten 
jäseniksi kunkin yhtiön yhtiökokoukselle. Tytäryhtiöiden toimintaa ohjataan 
osuuskaupan hallituksen päättämin konserniperiaattein. Keulan hallitus val-
mistelee tytäryhtiöidensä hallituksissa päätettävät asiat. 
 
 

4. Kannustepalkkio- ja eläkejärjestelmä 
 

Koko henkilöstö on tulos- ja kannustepalkkiojärjestelmän piirissä. Johdon ja 
esimiesten kohdalla lyhyen tähtäyksen palkkiojärjestelmässä arviointijakso on 
yksi vuosi ja palkkion maksimimäärä voi olla 1,5 - 2,5 kuukauden palkkaa vas-
taava summa toimenkuvasta riippuen. Toimitusjohtajan tulospalkkion maksi-
mimäärä on vuositasolla 3 kuukauden palkkaa vastaava summa.  Muun henki-
löstön kohdalla arviointijakso on yksi kuukausi. Maksimipalkkio vuositasolla 
voi olla n. kuukauden palkkaa vastaava summa. 
 
Johtoryhmällä on käytössä lisäksi pitkän tähtäyksen palkkiojärjestelmä. Pitkän 
tähtäyksen järjestelmässä arviointijakso on kolme vuotta ja palkkion maksimi-
määrä voi olla 4,5 – 7,5 kuukauden palkkaa vastaava summa toimenkuvasta 
riippuen. Toimitusjohtajan pitkän aikavälin järjestelmän arviointijakso on sa-
moin 3 vuotta ja maksimipalkkio on 9 kuukauden palkkaa vastaava summa. 
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Tulos- ja kannustepalkkiojärjestelmän perusteet hyväksytään vuosittain halli-
tuksessa. Kriteereinä ovat mm. tulos, prosessien tehokkuus, asiakastyytyväi-
syys ja henkilöstötyytyväisyys. Palkkiomittareita on asetettu määriteltynä sekä 
osuuskaupan ja oman yksikön että koko S-ryhmän näkökulmista.  
 
Osuuskauppa Keulan toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat maksu-
perusteisen lisäeläkejärjestelyn piiriin. Osuuskauppa Keulan hallitus päättää 
vuosittain Osuuskauppa Keulan edellisen tilikauden tuloksen perusteella mak-
susta. Toteutuessaan maksu on ollut max. 1,3 kkp. Johtoryhmän eläkeikä on 
työeläkelainsäädännön mukainen. Toimitusjohtajalle on määritelty eläkeiäksi 
65-vuotta. 
  
 
 

5. Tilintarkastus 

5.1. Valinta 

 
Osuuskaupan edustajisto valitsee vuosittain tilintarkastajat seuraavalle tilikau-
delle nimeämistoimikunnan suorittaman valmistelun pohjalta. 
 
Osuuskaupan tilinpäätöstä, konsernitilinpäätöstä, kirjanpitoa ja hallintoa tar-
kastamaan valitaan varsinaisessa edustajiston kokouksessa kaksi hyväksyttyä 
tilintarkastajaa ja kaksi hyväksyttyä varatilintarkastajaa. 

5.2. Vuosi 2018 

 
Osuuskaupan edustajisto valitsi kokouksessaan 4.10.2017 tilintarkastajat 
vuodeksi 2018. Varsinaisina tilintarkastajina v. 2018 toimivat KHT Anne Haka-
la sekä HT Erkki Viitanen ja varalla Audec Tilintarkastus Oy. 
 
Konserniin kuuluvien yhtiöiden tilintarkastustoiminnasta ja konsultoinnista 
maksettiin vuonna 2018 palkkioita yhteensä 30 545 euroa.  
 

5.3. Vuosi 2019 

 
Osuuskaupan edustajisto valitsi kokouksessaan 4.10.2018 tilintarkastajat 
vuodeksi 2019. Varsinaisina tilintarkastajina v. 2019 toimivat KHT Anne Haka-
la sekä HT Erkki Viitanen ja varalla Audec Tilintarkastus Oy. 
 
 

6. Sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta 
 

Osuuskaupan hallituksella on vastuu toiminnan asianmukaisesta järjestämi-
sestä, osuuskunnan hallinnosta sekä kirjanpidon, varainhoidon ja juoksevan 
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hallinnon lainmukaisuudesta ja luotettavuudesta sekä riskienhallinnasta. Li-
säksi toimitusjohtaja, toimialojen ja liiketoimintayksiköiden johtajat ja tytäryhti-
öiden hallitukset toimitusjohtajineen toteuttavat liiketoiminnan ohjausta ja val-
vontaa päivittäisessä toiminnassa omalla vastuualueellaan.  
 
Osuuskaupassa on nimetty sisäinen tarkastaja suorittamaan sisäiseen tarkas-
tukseen liittyviä tehtäviä. Sisäinen tarkastaja toimii toimitusjohtajan alaisuu-
dessa ja raportoi säännöllisesti toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Hallitus hy-
väksyy sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja toimintasuunnitelman. 
 

7. Taloudellinen raportointi 
 

 

Taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan osuuskaupan ja myös S-
ryhmän kattavalla taloudellisten tunnuslukujen, trendien ja ennusteiden rapor-
toinnilla. Kattavan sisäisen raportoinnin lisäksi osuuskauppa julkistaa säännöl-
lisesti tiedot taloudellisesta menestyksestä ja liikevaihdon kehityksestä. 
 
Osuuskauppa julkistaa tilinpäätöksensä maaliskuussa. Osuuskaupan vuosi-
kertomus julkistetaan varsinaisessa edustajiston kokouksessa huhti - touko-
kuussa. 
 

 
8. Muu tiedottaminen 

 

Osuuskaupan viestinnästä vastaava asiakkuus- ja viestintäpäällikkö huolehtii 
siitä, että asiakkaiden ja sidosryhmien käytössä on riittävästi oikeaa tietoa 
osuuskunnasta ja sen toiminnasta.  

 
Tietoa on saatavilla pyydettäessä kirjallisesti sekä internetissä olevien kotisi-
vujen välityksellä. Koko S-ryhmän tiedot ovat osoitteessa www.s-kanava.fi. 
Osuuskaupan omien kotisivujen osoite on www.keula.fi. 
 
 

9. Corporate governance statementin päivitys 
 

Osuuskaupan Corporate Governance statement on nähtävillä osuuskaupan 
internet-sivuilla. Päivitys tehdään tarpeen vaatiessa, vähintään kerran vuo-
dessa. 


