
Corporate governance 
-säädökset ja hallinnointi-
koodi

VTT:n Corporate Governance -rakenne

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on suomalainen, valtion kokonaan 
omistama osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Espoo. Yhtiön johtoelinten vastuut 
ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Emoyhtiö Teknologian 
tutkimuskeskus VTT Oy ja sen tytäryhtiöt muodostavat VTT-konsernin.

Yhtiön ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiön yhtiökokouksessa. 
Yhtiökokous valitsee hallituksen ja tilintarkastajan. VTT-konsernia johtavat 
emoyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittää hallitus.
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Päätöksentekoa ja toimintaa ohjaavat VTT:n arvot ja toimintapolitiikat.

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osake-
yhtiölakia, kirjanpitolakia ja lakia eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen 
toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta, valtion omistajaohjausta 
koskevia säädöksiä, lakia Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä 
osakeyhtiöstä (19.9.2014/761), yhtiöjärjestystä sekä hallituksen ja sen 
valiokuntien työjärjestyksiä. Yhtiö noudattaa 1.1.2016 voimaan tullutta 
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Yhtiö poikkeaa hallinnointikoodin noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti 
seuraavista suosituksista.

Poikkeamat hallinnointikoodin suosituksista

Suositus 23 - Hallituspalkkion maksaminen osakkeina

Suosituksessa todetaan, että hallitus- ja valiokuntapalkkiot voidaan 
kokonaan tai osittain maksaa yhtiön omina osakkeina ja että hallituksen 
jäsenten osakeomistus yhtiössä edistää hyvää hallinnointia. Teknologian 
tutkimuskeskus VTT Oy on valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka 
omistus pidetään kokonaisuudessaan valtiolla. Sen vuoksi VTT Oy ei maksa 
hallitus- ja valiokuntapalkkioita osakkeina. 
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