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Yhtiökokous
Paulig-konsernin korkein päättävä elin on emoyhtiön yhtiöko- 
kous. Yhtiökokouksessa käsitellään lain ja yhtiöjärjestyksen mu-
kaiset asiat, kuten tilinpäätöksen vahvistaminen, osingonjako-
päätös sekä hallituksen ja tilintarkastajan valinta sekä heidän 
palkkionsa.

Hallitus

Hallituksen muodostaminen ja tehtävät

Paulig Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuo-
sittain hallituksen jäseniksi vähintään neljä ja korkeintaan kah-
deksan henkilöä. Osakeyhtiölain mukaan hallitus vastaa yhtiön 
hallinnosta ja tarkoituksenmukaisen toiminnan järjestämisestä. 
Hallitus vastaa myös siitä, että kirjanpidon valvonta ja omaisuu-
denhoito on järjestetty asianmukaisesti. Hallituksen tehtäviin 
kuuluu myös konsernin strategian ja vuotuisen liiketoimintasuun-
nitelman vahvistaminen sekä yritysostoista ja strategisista inves-
toinneista päättäminen. Hallitus valvoo konsernin tuloskehitystä 
ja taloudellista asemaa.

Lisäksi hallitus valitsee toimitusjohtajan ja konsernijohtajan 
sekä hyväksyy konsernin johdon jäsenet. Hallitus päättää konser-
nin johdon palkoista ja palkkioista. Hallitus arvioi säännöllisesti 
omaa toimintaansa sekä yhteistyötä johdon kanssa.

Kokoukset

Hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana seitsemän kertaa. Halli-
tus käsittelee tilinpäätöksen maaliskuussa ja vahvistaa konser-
nin strategian kesäkuussa sekä seuraavan vuoden liiketoiminta-
suunnitelman ja taloussuunnitelmat joulukuussa. 

Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Puheenjohtajan 
tehtävänä on johtaa aktiivista hallitustyötä, kutsua hallitus koolle 
sekä valmistella hallituksen kokoukset yhdessä toimitusjohtajan 

Corporate governance

Konsernin emoyhtiö Paulig Oy on suomalainen perheyritys, 
joka toimii suomalaisen lainsäädännön mukaan. Corporate 
governance perustuu yhtiöjärjestykseen, osakeyhtiölakiin, 
sovellettaviin normeihin ja standardeihin, eettisiin ohjeisiin sekä 
muihin ohjeisiin ja toimintatapoihin. Lisäksi Paulig-konserni 
noudattaa soveltuvin osin pörssiyhtiöille ja perheyrityksille 
laadittuja suosituksia.

kanssa. Hallituksen puheenjohtaja on toimitusjohtajan keskuste-
lukumppani, joka pitää itsensä aktiivisesti ajan tasalla yhtiön ja lii-
ketoimintaympäristön tapahtumista. Puheenjohtaja vastaa yh-
dessä toimitusjohtajan kanssa siitä, että hallituksen kokouskutsu, 
esityslista sekä tarvittava materiaali toimitetaan hallituksen jäse-
nille sopimuksen mukaan ennen kokousta. 

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen jäsenet päättävät valiokuntien ja niiden jäsenten ni-
meämisestä. Valiokunnat valmistelevat asioita, joista hallitus 
päättää. Paulig Oy:n hallitus on nimennyt HR- ja palkitsemisvalio-
kunnan ja tarkastusvaliokunnan. 

Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä
Paulig Oy:n hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka toimii myös 
konsernijohtajana. Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön 
juokseva hallinto hallituksen ohjeiden mukaan sekä vastata siitä, 
että yhtiön kirjanpito hoidetaan vastuullisesti ja lain mukaan. 

Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle ja pitää hallituksen ajan 
tasalla yhtiön liiketoimintaympäristöön sekä taloudelliseen tilan-
teeseen ja kehitykseen liittyvistä asioista.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, joka toimii 
johtoryhmän puheenjohtajana, divisioonajohtajat sekä tiettyjen 
konsernitoimintojen johtajat. Yhdessä johtoryhmän kanssa toimi-
tusjohtaja valmistelee ja toteuttaa strategian sekä johtaa operatii-
vista toimintaa. Johtoryhmä koordinoi myös konsernin erilaisia 
toimintoja ja varmistaa toiminnan tehokkuuden konsernitasolla.

Riskienhallinta
Paulig-konsernin yleiset riskienhallinnan periaatteet on määritelty 
riskienhallintapolitiikassa, jonka Paulig Oy:n hallitus on hyväksy-
nyt. Ohjeessa määriteltyjen periaatteiden mukaan riskejä on tun-
nistettava, arvioitava ja käsiteltävä järjestelmällisesti. Tarkoituk-
sena on saavuttaa strategiset ja toiminnalliset tavoitteet sekä 
turvata toiminnan jatkuvuus.
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Tilintarkastus
Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan. Tilintarkastajan tehtävänä 
on tarkastaa konsernin kirjanpito ja tilinpäätös sekä hallinto. Teh-
tävät määritellään lainsäädännössä sekä hyvän tilintarkastusta-
van normistossa.

Konsernin eettiset periaatteet
Paulig-konsernin eettisten periaatteiden tavoitteena on edistää 
vastuullista yrittäjyyttä ja kestävää kehitystä sekä tukea päätök-
sentekoa. Eettiset ohjeet perustuvat vahvoihin yhteisiin arvoihin 
ja ohjaavat konsernin työntekijöiden yhteistyötä kollegoiden,  
asiakkaiden, tavarantoimittajien ja muiden kumppaneiden kanssa.


