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Hallitus
Pertti Kyttälä, s. 1950, KTK
Digian hallituksen jäsen vuodesta 2005 ja puheenjohtaja
vuodesta 2010. Hallituksen tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja ja nimitysvaliokunnan jäsen. Toimitusjohtaja
Peranit Oy:ssä. Toiminut aiemmin toimitusjohtajana Oy
Radiolinja Ab:ssä (1999–2003), tietohallintojohtajana
Helsingin Puhelin Oy:ssä (1997–1999), toimitusjohtajana Oy
Samlink Ab:ssä (1994–1997) ja toimitus- ja
varatoimitusjohtajana Sp-palvelu Oy:ssä (1991–1994). ASAN
Security Technologies Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja
Ubisecure Solutions Oy:n hallituksen jäsen.
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä
osakkeenomistajista.

Robert Ingman, s. 1961, DI, KTM
Digian hallituksen jäsen vuodesta 2010 ja varapuheenjohtaja
vuodesta 2012. Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja
ja palkitsemisvaliokunnan jäsen. Päätoiminen hallituksen
puheenjohtaja Ingman Group Oy Ab:ssä. Toiminut aiemmin
toimitusjohtajana Arla Ingman Oy Ab:ssa (2007–2011) ja
toimitusjohtajana Ingman Group Oy Ab:ssä ja Ingman Foods
Oy Ab:ssä (1997–2006). Halti Oy:n hallituksen puheenjohtaja.
Arla Ingman Oy Ab:n, Etteplan Oyj:n, Evli Pankki Oyj:n ja MBrain Oy:n hallituksen jäsen.
Riippumaton yhtiöstä.
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Päivi Hokkanen, s. 1959, KTM
Digian hallituksen jäsen vuodesta 2012. Hallituksen
palkitsemisvaliokunnan jäsen. A-Katsastus Groupin
tietohallintojohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen 1.9.2012
alkaen. Toiminut aiemmin tietohallintojohtajana Sanoma
Oyj:ssä (2009–2012) sekä Stockmann Oyj:ssä (2002–2009),
johtajana SysOpen Oyj:ssä (1998–2002) ja eri tehtävissä Cap
Gemini Oy:ssä (1995–1998) ja Kansallisrahoitus Oy:ssä
(1984–1995). Tietotekniikan liiton hallituksen jäsen (2010–
2011).
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä
osakkeenomistajista.

Kari Karvinen, s. 1959, FM
Digian hallituksen jäsen vuodesta 1990. Hallituksen
tarkastusvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsen. Toimii
nykyisin hallitusammattilaisena ja itsenäisenä sijoittajana.
Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Tuulenhenki
Oy:ssä. Toiminut aiemmin Digia Oyj:n edeltäjän SysOpen
Oyj:n perustajaosakkaana, hallituksen päätoimisena
puheenjohtajana (2002–2004), puheenjohtajana (2004–
2005), varapuheenjohtajana (1999–2002, 2005–2007),
varatoimitusjohtajana (1990–1999) ja liiketoiminnan
suunnittelujohtajana (1999–2000). Hallituksen
varapuheenjohtaja NOMO Jeans Corporation Oy:ssä.
Hallitusammattilaiset ry:n ja FiBAN (Finnish Business Angels
Network) - Suomen Yksityissijoittajat ry:n jäsen.
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.
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Seppo Ruotsalainen, s. 1954, TkL
Digian hallituksen jäsen vuodesta 2012. Hallituksen
tarkastusvaliokunnan jäsen. Hallitusammattilainen, toimii
nykyisin hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä, sijoittajana
ja strategisena neuvonantajana useissa teknologia- ja
ohjelmistoyrityksissä. Toiminut aiemmin Tekla Oyj:n
toimitusjohtajana (1998–2003), varatoimitusjohtajana FSecure Oyj:ssä (2008–2009) ja Oy LM Ericsson Ab:ssä (1994–
1998) ja myyntijohtajana Hewlett Packardilla (1982–1993)
sekä hallituksen puheenjohtajana Tietotekniikan liitossa
(2004–2006). Hallitusammattilaiset ry:n jäsen ja FiBAN
(Finnish Business Angels Network) - Suomen
Yksityissijoittajat ry:n jäsen.
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.

Leena Saarinen, s. 1960, ETM
Digian hallituksen jäsen vuodesta 2012. Hallituksen
tarkastusvaliokunnan jäsen. Hallitusammattilainen, toimii
nykyisin hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä useissa
yhtiöissä, mm. Arla Ingman Oy:ssä ja hallintoneuvoston
puheenjohtajana I.G. Alita Ab:ssä. Toiminut aiemmin
toimitusjohtajana Suomen Lähikauppa Oy:ssä (2007–2010),
pääjohtajana Altia Corporation Oy:ssä (2005–2007) ja eri
tehtävissä Unileverillä (1990–2005). Luottokunta Oy
hallintoneuvoston jäsen (2008–2011) sekä hallituksen jäsen
Outokumpu Oyj:ssä (2003–2011) ja Atria Oyj:ssä (2006–
2007).
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.
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Tommi Uhari, s. 1971, DI
Digian hallituksen jäsen vuodesta 2010. Hallituksen
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja. Toimii nykyisin
hallituksen jäsenenä ja strategisena neuvonantajana useissa
yhtiöissä. Toiminut aiemmin ST Microelectronicsin
johtokunnassa (2006–2010), ST:n langattoman alan
yhteisyritysten (ST-NXP Wireless, ST-Ericsson) johtotehtävissä
(2008–2010), ST:n Wireless-yksikön johdossa (2006–2008)
sekä Nokian Wireless ja SW platforms -yksiköiden johtajana
(1999–2006).
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä
osakkeenomistajista.
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Johtoryhmä
Juha Varelius, s. 1963, KTM
Digian toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuoden 2008
alusta. Vastaa yrityksen operatiivisesta liiketoiminnasta ja
raportoi Digian hallitukselle. Aiemmin Varelius on toiminut
Yhdysvalloissa bostonilaisen teknologiayrityksen Everypoint
Inc:n toimitusjohtajana (2006–2007), johtotehtävissä Yahoolla
ja Everypointilla Lontoossa ja Yhdysvalloissa (2002–2006)
sekä erilaisissa johtotehtävissä Soneralla (1993–2002), jossa
hän toimi viimeiset vuodet Soneran johtoryhmän jäsenenä ja
Zedin toimitusjohtajana.

Tommi Laitinen, s. 1968, yo-merkonomi,
tekn. yo
Johtaja, toimialaratkaisut ja kansainväliset tuotteet,
johtoryhmän jäsen vuodesta 2005. Toiminut aiemmin Digian
Competence-alueen johtajana (2009–2010),
telekommunikaatioliiketoiminnan johtajana (2007–2008) ja
Digian strategiasta ja kehittämisestä vastaavana johtajana
(2005–2007). Lisäksi hän on toiminut Digia Oy:n
ohjelmistotuotannosta vastaavana johtajana nimikkeellä Vice
President, Engineering (2002–2004), laadusta ja
prosesseista vastaavana johtajana (2001–2002) sekä
liiketoimintayksikön johtajana (1999–2000). Ennen Digiaa
Laitinen on työskennellyt IT-alalla (1991–1999) erilaisissa projekti- ja tuotehallinnan sekä
ohjelmistokehitystehtävissä.
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Tom Puusola, s. 1967, tekn. yo
Johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehitys, johtoryhmän jäsen
vuodesta 2012. Vastaa uusista markkina-alueista,
avainasiakkuuksista, markkinoinnista, strategiasta ja
kehittämisestä, yritysjärjestelyistä sekä IT:stä. Toiminut
aiemmin Digian liiketoiminnan kehitysjohtajana (2010–2011)
ja integraatioliiketoiminnan vetäjänä (2009). Tätä ennen
integraatioliiketoimintaan, strategisiin asiakkuuksiin sekä
kehitystoimintaan liittyviä johtotehtäviä Digian teollisuus ja
kauppa -divisioonassa (2006–2008), Sentera Oyj:ssä (2003–
2006), Iocore Oyj:ssä (2000–2003) ja Open Solutions
Group:ssa (1998–2000). Ennen Digian edeltäjälle siirtymistä
työskenteli Tekniikan Akateemisten Liitto TEK:ssä julkaisu- ja
internet-tehtävissä (1992–1998) sekä Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus VTT:ssä
ohjelmistokehitystehtävissä (1989–1992). Opiskellut tietotekniikkaa Teknillisessä Korkeakoulussa.

Mika Pälsi, s. 1970, varatuomari, LL.M.
Lakiasiainjohtaja, johtoryhmän jäsen vuodesta 2009. Vastaa
yhtiön lakiasioista ja pörssiviestinnästä. Koulutukseltaan
varatuomari, lisäksi Helsingin ja Leicesterin (U.K)
yliopistoissa suoritettu Master of Laws -jatkotutkinto. Pälsillä
on yli kymmenen vuoden kokemus kansainvälisestä
liikejuridiikasta sekä asianajajana että yrityslakimiehenä. Pälsi
siirtyi Digiaan 2009 Tieto Oyj:stä, jossa hän toimi yhden
liiketoimintayksikön vastuujuristina. Ennen siirtymistään
yrityslakimieheksi Pälsi toimi asianajajana Asianajotoimisto
Castrén & Snellmanilla sekä lakimiehenä Allen & Gledhill asianajotoimistossa Singaporessa.
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Kimmo Vainikainen, s. 1973, insinööri
Johtaja, ratkaisut ja palvelut liiketoiminta sekä kompetenssien
johtaminen. Digian johtoryhmän jäsen vuodesta 2012.
Toiminut aiemmin Digian projektinhallintatoimiston johtajana
vuonna 2011, osaamisen ja menetelmien kehitysjohtajana
useissa eri tehtävissä (2007–2010), liiketoimintayksikön
johtajana (2005–2006) sekä tätä ennen projektipäällikkönä ja
konsulttina (2000–2004). Ennen Digiaa Vainikainen on
työskennellyt tehohoidon- ja anestesiatietojärjestelmien
kehitystehtävissä Datex Ohmedalla / Clinisoft Oy:ssä vuodesta
1998.

Anja Wasenius, s. 1968, KTM
Talousjohtaja, johtoryhmän jäsen vuodesta 2012. Vastaa
yhtiön taloudesta ja hallinnosta. Ennen talousjohtajan tointa
työskenteli Digialla controllerina. Ennen Digialle siirtymistään
Anja Wasenius työskenteli Kärkimedia Oy:ssä controllerina
(2009–2011) vastaten yrityksen sisäisestä laskennasta. Sun
Microsystems Oy:ssä (1995–2009) hän toimi useissa
taloushallinnon tehtävissä vastaten ulkoisesta ja sisäisestä
laskennasta ja osallistui kansainvälisesti konsernin
raportoinnin kehittämiseen sekä henkilöstön kouluttamiseen.
Sun Microsystemsille Wasenius siirtyi vuonna 1995 Compaq
Computer Oy:n palveluksesta.
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Selvitys hallinnointi- ja
ohjausjärjestelmästä
Yleistä
Tämä selvitys on annettu yhtiön toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.
Digian hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalakiin, yleisiin
corporate governance -suosituksiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja omiin sisäisiin corporate
governance -toimintasääntöihin.
Digiassa yhtiön hallinnoinnin ja ohjauksen perusperiaatteet ovat rehellisyys, vastuuntuntoisuus,
tasapuolisuus ja avoimuus. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että:
Yhtiö noudattaa voimassa olevia lakeja ja säännöksiä.
Yhtiö organisoidaan, sen toimintaa suunnitellaan ja johdetaan sekä harjoitetaan noudattaen
sellaisia ammatillisia vaatimuksia, jotka ovat huolellisten ja vastuuntuntoisten hallitusten
jäsenten yleisesti hyväksymiä.
Yhtiön varallisuutta hoidetaan tunnollisesti.
Yhtiö tiedottaa toiminnastaan kaikille markkinaosapuolille aktiivisesti, avoimesti ja
tasapuolisesti.
Yhtiön johto, hallinto ja henkilöstö ovat riittävän sisäisen ja ulkoisen valvonnan alaisia.

Hallinnointikoodin noudattaminen
Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa, 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen
listayhtiöitä koskevaa hallinnointikoodia.
Hallinnointikoodi on nähtävissä Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa
www.cgfinland.fi.
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Yhtiökokous
Digian korkein päätöksentekotaho on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät äänivaltaansa
yhtiön asioissa. Jokainen yhtiön osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen ääneen.
Varsinainen yhtiökokous pidetään kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun yhtiön tilintarkastaja tai
osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista yhtiön osakkeista, sitä kirjallisesti
vaativat jonkin asian käsittelemiseksi.
Yhtiökokouksen vastuut ja tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa ja Digian yhtiöjärjestyksessä.
Ylimääräinen yhtiökokous päättää niistä asioista, joiden käsittelemistä varten kokous kulloinkin on
kutsuttu koolle.
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Hallitus
Toiminta ja tehtävät
Osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsema hallitus huolehtii Digian hallinnosta ja toiminnan
asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseen valitaan vähintään viisi,
mutta enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle
ehdotuksen kulloinkin nimitettävän uuden hallituksen kokoonpanoksi.
Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia ja lisäksi vähintään kahden
mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä tulee olla riippumattomia myös yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista. Toimitusjohtajaa tai muita yhtiön operatiiviseen organisaatioon kuuluvia
toimitusjohtajan alaisia ei valita hallituksen jäseniksi.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksen jäsen voidaan valita tehtäväänsä uudestaan ilman rajoituksia peräkkäisten toimikausien
määrästä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hallitus on laatinut ja vahvistanut toimintaansa varten itselleen kirjallisen työjärjestyksen.
Osakeyhtiölaissa ja muissa säännöksissä hallitukselle asetettujen tehtävien lisäksi Digian hallitus
vastaa myös hallituksen työjärjestyksessä määrittelemistään asioista noudattaen seuraavia
yleisohjeita:
Hyvä hallitustapa edellyttää, ettei hallitus tarpeettomasti puutu operatiivisen toiminnan
yksityiskohtiin, vaan keskittyy yritykseen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä vaikuttaviin strategisiin
linjanvetoihin
Hallituksen yleisenä tehtävänä on ohjata yhtiön toimintaa niin, että se tuottaa pitkällä aikavälillä
mahdollisimman suuren lisäarvon yhtiöön sijoitetulle pääomalle ottaen samalla huomioon eri
sidosryhmien odotukset
Hallituksen jäsenten on toimittava riittävän, olennaisen ja tuoreen informaation pohjalta tavalla,
joka palvelee yhtiön etuja
Lisäksi hallituksen työjärjestys:
Määrittelee hallituksen vuosittaisen toimintasuunnitelman ja kokousaikataulun rungon sekä
yksittäisen kokouksen esityslistan rungon
Ohjeistaa vuosittaista hallituksen itsearviointia
Ohjeistaa kokouskutsujen ja ennakkoinformaation toimittamista hallitukselle sekä pöytäkirjojen
laatimis- ja hyväksymismenettelyjä
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Määrittelee tehtävänkuvat erikseen hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä hallituksen
sihteerille (jona toimii yhtiön lakiasiainjohtaja tai hänen poissa ollessaan toimitusjohtaja)
Määrittelee puitteet, joissa hallitus voi tarvittaessa perustaa erillisiä valiokuntia tai työryhmiä
Hallitus piti tilikauden 2012 aikana yhteensä 18 kokousta. Hallituksen jäsenten osallistumisaktiivisuus
kokouksiin oli keskimäärin 96 %.
Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Itsearvioinnissa käytetään tarvittaessa
apuna ulkopuolista konsulttia.

Kokoonpano
Digia Oyj:n hallitukseen kuului tilikauden 2012 aikana:
Pertti Kyttälä, s. 1950, KTK
Digian hallituksen jäsen vuodesta 2005 ja puheenjohtaja vuodesta 2010. Hallituksen
tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja nimitysvaliokunnan jäsen. Toimitusjohtaja Peranit Oy:ssä.
Toiminut aiemmin toimitusjohtajana Oy Radiolinja Ab:ssä (1999–2003), tietohallintojohtajana
Helsingin Puhelin Oy:ssä (1997–1999), toimitusjohtajana Oy Samlink Ab:ssä (1994–1997) ja toimitusja varatoimitusjohtajana Sp-palvelu Oy:ssä (1991–1994). ASAN Security Technologies Oy:n hallituksen
puheenjohtaja ja Ubisecure Solutions Oy:n hallituksen jäsen.
Robert Ingman, s. 1961, DI, KTM
Digian hallituksen jäsen vuodesta 2010 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2012. Hallituksen
nimitysvaliokunnan puheenjohtaja ja palkitsemisvaliokunnan jäsen. Päätoiminen hallituksen
puheenjohtaja Ingman Group Oy Ab:ssä. Toiminut aiemmin toimitusjohtajana Arla Ingman Oy Ab:ssa
(2007–2011) ja toimitusjohtajana Ingman Group Oy Ab:ssä ja Ingman Foods Oy Ab:ssä (1997–2006).
Halti Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Arla Ingman Oy Ab:n, Etteplan Oyj:n, Evli Pankki Oyj:n ja M-Brain
Oy:n hallituksen jäsen.
Päivi Hokkanen, s. 1959, KTM
Digian hallituksen jäsen vuodesta 2012. Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäsen. A-Katsastus
Groupin tietohallintojohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen 1.9.2012 alkaen. Toiminut aiemmin
tietohallintojohtajana Sanoma Oyj:ssä (2009–2012) sekä Stockmann Oyj:ssä (2002–2009), johtajana
SysOpen Oyj:ssä (1998–2002) ja eri tehtävissä Cap Gemini Oy:ssä (1995–1998) ja Kansallisrahoitus
Oy:ssä (1984–1995). Tietotekniikan liiton hallituksen jäsen (2010–2011).
Kari Karvinen, s. 1959, FM
Digian hallituksen jäsen vuodesta 1990. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan
jäsen. Toimii nykyisin hallitusammattilaisena ja itsenäisenä sijoittajana. Toimitusjohtaja ja hallituksen
puheenjohtaja Tuulenhenki Oy:ssä. Toiminut aiemmin Digia Oyj:n edeltäjän SysOpen Oyj:n
perustajaosakkaana, hallituksen päätoimisena puheenjohtajana (2002–2004), puheenjohtajana
(2004–2005), varapuheenjohtajana (1999–2002, 2005–2007), varatoimitusjohtajana (1990–1999) ja
liiketoiminnan suunnittelujohtajana (1999–2000). Hallituksen varapuheenjohtaja NOMO Jeans
Corporation Oy:ssä. Hallitusammattilaiset ry:n ja FiBAN (Finnish Business Angels Network) – Suomen
Yksityissijoittajat ry:n jäsen.
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Seppo Ruotsalainen, s. 1954, TkL
Digian hallituksen jäsen vuodesta 2012. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen.
Hallitusammattilainen, toimii nykyisin hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä, sijoittajana ja
strategisena neuvonantajana useissa teknologia- ja ohjelmistoyrityksissä. Toiminut aiemmin Tekla
Oyj:n toimitusjohtajana (1998–2003), varatoimitusjohtajana F-Secure Oyj:ssä (2008–2009) ja Oy LM
Ericsson Ab:ssä (1994–1998) ja myyntijohtajana Hewlett Packardilla (1982–1993) sekä hallituksen
puheenjohtajana Tietotekniikan liitossa (2004–2006). Hallitusammattilaiset ry:n jäsen ja FiBAN
(Finnish Business Angels Network) – Suomen Yksityissijoittajat ry:n jäsen.
Leena Saarinen, s. 1960, ETM
Digian hallituksen jäsen vuodesta 2012. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen.
Hallitusammattilainen, toimii nykyisin hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä useissa yhtiöissä,
mm. Arla Ingman Oy:ssä ja hallintoneuvoston puheenjohtajana I.G. Alita Ab:ssä. Toiminut aiemmin
toimitusjohtajana Suomen Lähikauppa Oy:ssä (2007–2010), pääjohtajana Altia Corporation Oy:ssä
(2005–2007) ja eri tehtävissä Unileverillä (1990–2005). Luottokunta Oy hallintoneuvoston jäsen
(2008–2011) sekä hallituksen jäsen Outokumpu Oyj:ssä (2003–2011) ja Atria Oyj:ssä (2006–2007).
Tommi Uhari, s. 1971, DI
Digian hallituksen jäsen vuodesta 2010. Hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja. Toimii
nykyisin hallituksen jäsenenä ja strategisena neuvonantajana useissa yhtiöissä. Toiminut aiemmin
ST Microelectronicsin johtokunnassa (2006–2010), ST:n langattoman alan yhteisyritysten (ST-NXP
Wireless, ST-Ericsson) johtotehtävissä (2008–2010), ST:n Wireless-yksikön johdossa (2006–2008)
sekä Nokian Wireless ja SW platforms -yksiköiden johtajana (1999–2006).
Martti Mehtälä, s. 1957, DI
Digian hallituksen jäsen vuodesta 2007 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2010 vuoden 2012
varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
Pekka Sivonen, s. 1961, valtiotieteen yo
Digian hallituksen jäsen vuodesta 2005 vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
Marjatta Virtanen, s. 1950, KTM
Digian hallituksen jäsen vuodesta 2010 vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
Hallituksen nykyisistä jäsenistä yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia
ovat Päivi Hokkanen, Pertti Kyttälä, Kari Karvinen, Seppo Ruotsalainen, Leena Saarinen ja Tommi
Uhari. Lisäksi Robert Ingman on riippumaton yhtiöstä.
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Hallituksen valiokunnat
Digian hallituksella oli tilikaudella 2012 kolme valiokuntaa: palkitsemisvaliokunta, tarkastusvaliokunta
ja nimitysvaliokunta. Hallitus vahvisti valiokuntien työjärjestykset vuodelle 2012 kokouksessaan
29.3.2012.
Valiokunnat eivät ole päättäviä eivätkä toimeenpanevia elimiä, vaan niiden rooli on avustaa hallitusta
kunkin valiokunnan tehtäväaluetta koskevassa päätöksenteossa. Valiokunnat raportoivat
säännöllisesti työstään hallitukselle, joka päättää ja vastaa kollegiaalisesti myös valiokuntien työstä.
Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmiä ja seurata
niiden toimivuutta yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi, turvata päätöksenteon objektiivisuutta sekä
varmistaa palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys. Palkitsemisvaliokuntaan
kuuluivat tilikaudella 2012 Tommi Uhari (puheenjohtaja), Robert Ingman ja Päivi Hokkanen. Vuoden
2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat Martti Mehtälä
(puheenjohtaja), Pekka Sivonen ja Tommi Uhari. Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilikaudella neljä
kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.
Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen raportoinnin
ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun yhtiön antaman taloudellisen tiedon
lainmukaisuus, tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella
2012 Pertti Kyttälä (puheenjohtaja), Kari Karvinen, Seppo Ruotsalainen ja Leena Saarinen. Vuoden
2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Pertti Kyttälä (puheenjohtaja),
Kari Karvinen ja Marjatta Virtanen. Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikaudella viisi kertaa kaikkien
jäsenten läsnä ollessa.
Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen
jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä, hallituksen puheenjohtajan, hallituksen
varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajien
ja jäsenten palkkioista. Nimitysvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2012 Robert Ingman
(puheenjohtaja), Kari Karvinen ja Pertti Kyttälä. Nimitysvaliokunta kokoontui tilikaudella neljä kertaa
kaikkien jäsenten läsnä ollessa.
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Toimitusjohtaja
Toimitusjohtajan nimittää yhtiön hallitus. Toimitusjohtaja huolehtii Digian hallinnosta ja operatiivisesta
liiketoiminnasta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä osakeyhtiölain mukaisesti.
Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai
laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja toimii konsernin johtoryhmän
puheenjohtajana. Toimitusjohtaja ei kuulu yhtiön hallitukseen, mutta on läsnä hallituksen
kokouksissa.
Toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot määritellään kirjallisesti hallituksen hyväksymässä
toimitusjohtajasopimuksessa.
Yhtiön toimitusjohtajana on vuoden 2008 alusta alkaen toiminut kauppatieteiden maisteri Juha
Varelius (s. 1963).
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Taloudelliseen raportointiin liittyvät
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestelmät
Kontrollitoiminnot ja kontrolliympäristö
Yhtiössä on controller-toiminto, jonka tehtävänä on varmistaa kuukausittain raportoinnin oikeellisuus.
Controller-toiminto raportoi yhtiön johdolle, hallitukselle sekä hallituksen alaisuudessa toimivalle
tarkastusvaliokunnalle yhtiötason sekä eri liiketoimintojen taloudellisesta kehityksestä.
Yrityksessä on käytössä raportointijärjestelmä, jonka avulla yhdistetään erillisyhtiöiden raporteista
konsernitilinpäätös. Lisäksi käytössä on kirjalliset toimintaohjeet, joiden perusteella erillisyhtiöiden
taloudellinen raportointi toteutetaan. Ohjeiden noudattamista valvoo controller-toiminto. Lisäksi
liiketoiminnan seurantaa ja varainhoidon valvontaa varten yhtiössä on käytettävissä tarvittavat erilliset
raportointijärjestelmät.
Konsernin talousosasto antaa ohjeet tilinpäätöksen ja välitilinpäätösten laadinnasta sekä laatii
konsernitilinpäätöksen. Talousosasto hoitaa keskitetysti konsernin varainhankinnan ja -hallinnan ja
vastaa korkoriskin hallinnasta.

Sisäinen valvonta
Yleisperiaatteena Digiassa on jakaa toiminnot siten, että yksittäinen henkilö ei itsenäisesti voi
suorittaa toimenpiteitä ilman toisen henkilön tietoisuutta asiasta. Esimerkiksi yhtiön kirjanpito ja
varainhoito kuuluvat eri henkilöiden vastuualueeseen, ja yhtiön toiminimen kirjoittamiseen tarvitaan
kahden henkilön allekirjoitukset.
Konsernin liiketoiminta on jaettu vastuualueisiin, joiden johtajat raportoivat toimitusjohtajalle.
Raportointi ja valvonta perustuvat vuosittain tehtäviin ja kuukausittain seurattaviin budjetteihin,
kuukausittain tehtävään tulosraportointiin ja viimeisimmän ennusteen päivittämiseen ja seurantaan.
Vastuualueiden johtajat raportoivat johtoryhmässä lisäksi vastuualueensa kehittämisasioita, strategiaja vuosisuunnittelua, liiketoiminnan ja tuloksen seurantaan liittyviä asioita, investointeja, potentiaalisia
yritysostokohteita ja vastuualueiden sisäistä organisointia. Vastuualueilla on omat johtoryhmänsä.
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Digian liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat edellä esitetyn johtamisjärjestelmän avulla.
Konsernin hallinto-osasto vastaa yhtiön henkilöstöhallinnosta ja henkilöstöpolitiikasta sekä
kiinteistöistä ja toimipisteiden työolosuhteiden toimivuudesta. Konsernin lakiasiainosasto ohjeistaa ja
valvoo yhtiössä tehtäviä sopimuksia sekä huolehtii konsernin toiminnan lainmukaisuudesta.

Viestintä
Konsernin lakiasiainjohtaja vastaa yhtiön ulkoisesta viestinnästä sekä sen oikeellisuudesta. Ulkoinen
viestintä sisältää taloustiedottamisen ja muun pörssiviestinnän. Lakiasiainjohtaja vastaa
osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen julkistamisesta sekä yhtiökokouksen koollekutsumiseen ja
pitämiseen liittyvistä käytännön toimista. Viestintä toteutetaan pääsääntöisesti yhtiön internet-sivujen
sekä pörssitiedotteiden kautta.

Riskienhallinta
Yhtiön riskienhallintaprosessin tarkoitus on tunnistaa ja hallita riskejä niin, että yhtiön on mahdollista
saavuttaa sen strategiset ja taloudelliset tavoitteet. Riskienhallinta on jatkuva prosessi, jonka avulla
tunnistetaan, listataan ja arvioidaan merkittävimmät riskit, tunnistetaan riskienhallintaan liittyvät
vastuuhenkilöt ja arvotetaan riskit erillisen pisteytyksen avulla niin, että riskien vaikutusta sekä riskien
keskinäistä merkitystä voidaan verrata.
Digian riskienhallinnan keskeisimmät operatiiviseen toimintaan liittyvät ja valvottavat riskit ovat
asiakas-, henkilö-, projekti-, tietoturva-, immateriaalioikeus- ja liikearvoriskit.
Asiakasriskiä hallitaan aktiivisella asiakasrakenteen kehittämisellä ja ennalta ehkäisemällä
potentiaalisten riskipositioiden syntymistä. Henkilöriskejä arvioidaan ja hallitaan aktiivisella
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avainhenkilöiden kanssa käytävällä tavoite- ja kehityskeskusteluprosessilla. Henkilöstön
sitoutuneisuuden kehittämiseksi sisäisen viestinnän tehokkuutta on pyritty parantamaan
suunnitelmallisesti säännöllisten henkilöstötilaisuuksien ja johdon näkyvyyden avulla. Liiketoimintojen
keskeisten projektien auditoinnin avulla kehitetään konsernin projektiriskienhallintaa ja varmistetaan
projektien menestykselliset asiakastoimitukset. Tämän lisäksi konsernin sertifioidut laatujärjestelmät
evaluoidaan säännöllisesti, ja projektitoimitusten raportointikäytäntöjä on tehostettu sekä
toiminnanohjauksen että talousraportoinnin osalta. Tietoturvariskiä hallinnoidaan tietoturvaauditoinneilla ja jatkuvalla toimintamallien, tietoturvaa edistävien käytäntöjen ja prosessien
kehittämisellä. Liiketoimintojen integroimiseen, yhtenäisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen
sekä niiden yhtenäiseen kehittämiseen liittyviä riskejä hallinnoidaan konsernin johtoryhmän toimesta
suunnitelmallisesti. Ohjelmistoalalle, etenkin kansainväliseen tuoteliiketoimintaan tyypillisesti liittyvää
riskiä omien oikeuksien asianmukaisesta suojaamisesta ja toisten oikeudenhaltijoiden oikeuksien
loukkaamisesta hallitaan kattavan sisäisen ohjeistuksen, sopimusten vakioehdoin sekä
asianmukaisen seurannan ja analyysien avulla. IFRS-kirjanpitokäytäntöön liittyen liikearvo ja sen
arvonalentumistestaus on aktiivisessa seurannassa osana huolellista ja ennakoivaa
riskijohtamiskäytäntöä.
Operatiiviseen toimintaan liittyvien riskien lisäksi on yhtiöllä rahoitukseen liittyviä riskejä. Digia Oyj:n
sisäinen ja ulkoinen rahoitus sekä rahoitusriskienhallinta on keskitetty konsernin emoyhtiön
rahoitustoimintoon. Konsernin emoyhtiön rahoitustoiminto vastaa konsernin maksuvalmiudesta ja
rahoituksen riittävyydestä sekä korko- ja valuuttariskin hallinnoimisesta. Konserni altistuu normaalissa
liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille. Konsernin riskienhallinnan tavoite on minimoida
rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen. Pääasialliset
rahoitusriskit ovat korkoriski, luottoriski ja varainhankintariski. Riskienhallinnan yleiset periaatteet
hyväksyy hallitus ja niiden käytännön toteutuksesta vastaa konsernin taloushallinto yhdessä
liiketoimintaryhmien kanssa.
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Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys
Tämä palkka- ja palkkioselvitys sisältää yhteenvedon Digia Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimivan
johdon taloudellisista eduista, palkitsemisjärjestelmästä ja palkitsemisen
päätöksentekojärjestyksestä.

Hallituksen palkitseminen
Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättää yhtiökokous. Vuoden 2012
varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan palkkiona hallituksen jäsenille 2
500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen
puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan
kokouspalkkiona 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokuntien kokouksilta. Lisäksi
yhtiökokous päätti, että tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset
korvataan laskua vastaan.
Tilikaudella 2012 hallituksen jäsenille maksettiin hallitustyöskentelystä palkkiona yhteensä 338 000
euroa jakaantuen seuraavasti:
Päivi Hokkanen

32 500 euroa

Robert Ingman

51 500 euroa

Kari Karvinen

42 500 euroa

Pertti Kyttälä

79 000 euroa

Martti Mehtälä

10 500 euroa

Seppo Ruotsalainen

33 500 euroa

Leena Saarinen

33 000 euroa

Pekka Sivonen

8 500 euroa

Tommi Uhari
Marjatta Virtanen

39 500 euroa
7 500 euroa

Kaikki palkkiot maksettiin rahapalkkioina. Yhtiö ei myönnä optioita eikä osakepalkkioita
hallitustyöskentelystä.
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Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen
Toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmän periaatteet
Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkasta, palkkioista ja muista etuisuuksista.
Toimitusjohtaja Juha Vareliuksen kokonaispalkkaus muodostuu toimitusjohtajasopimuksen
mukaisesta kuukausipalkasta, asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella määräytyvästä
bonuspalkkiosta sekä toimitusjohtajalle vahvistetun osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti
mahdollisesti maksettavasta osakepalkkiosta.
Säännöllisen kuukausipalkan lisäksi toimitusjohtajalle maksetaan kolmen kuukauden palkkaa
vastaava bonuspalkkio hallituksen asettamiin liikevaihto- ja liikevoittobudjetteihin sidottujen
tavoitteiden täyttyessä. Liikevaihtotavoitteen ylittyessä bonuspalkkion määrä kasvaa siten, että 140
prosentin liikevaihtototeumasta palkkiona maksetaan yhdeksän kuukauden palkkaa vastaava
maksimipalkkio edellyttäen, että myös liikevoittotavoite täyttyy vähintään 100 prosenttisesti. Mikäli
liikevoittotavoite ei täyty, liikevaihtotavoitteen ylittymiseen perustuvia korotuksia ei makseta. Mikäli
liikevoittotavoite täyttyy alle 80-prosenttisesti, bonuspalkkiota ei makseta lainkaan, liikevaihdosta
riippumatta.
Hallitus on yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla vahvistanut yhtiön johtoryhmää koskevan
osakepalkkiojärjestelmän keväällä 2010.
Järjestelmässä on neljä ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2010–2013. Järjestelmän mukaan
toimitusjohtajalle maksetaan kultakin ansaintajaksolta enintään 100 000 osakkeen arvoa vastaava
palkkio hallituksen vuosittain erikseen päättämien ansaintakriteerien täyttymisen perusteella. Vuoden
2012 osalta palkkio määräytyy yhtiön osakekohtaisen tuloksen ja liikevaihdon perusteella.
Minimipalkkion (5 000 osaketta) saaminen edellyttää vähintään 0,21 euron osakekohtaista tulosta
yhdistettynä 92,0 miljoonan euron liikevaihtoon. Enimmäispalkkio (100 000 osaketta) edellyttää 0,32
euron osakekohtaista tulosta ja 100,0 miljoonan euron liikevaihtoa tai 0,23 euron osakekohtaista
tulosta ja 122,0 miljoonan euron liikevaihtoa.
Sanotun osakepalkkiojärjestelmän perusteella toimitusjohtajalle on tilikauden 2012 aikana maksettu
39 266 osakkeen arvoa vastaava palkkio tilikauden 2011 tuloksen perusteella. Palkkio on maksettu
yhtiön hallussa olevilla osakkeilla.
Osakepalkkiojärjestelmän mukaiset palkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi
kumpanakin kyseisen ansaintajakson tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Rahapalkkio käytetään
ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi. Järjestelmään
ei liity mitään myönnettyjen osakkeiden luovutusta rajoittavia sitouttamisjaksoja.
Toimitusjohtajan taloudelliset etuudet ja toimisuhteen keskeiset ehdot
Tilikaudella 2012 toimitusjohtajalle maksettiin palkkana ja muina etuuksina 427 900 euroa, josta
palkan ja luontaisetujen osuus oli 302 760 euroa ja palkkioiden osuus oli 125 141 euroa.
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Toimitusjohtaja voidaan yhtiön toimesta irtisanoa kuuden kuukauden irtisanomisajalla.
Toimitusjohtajasopimuksen päättyessä irtisanomiseen yhtiön puolelta toimitusjohtajalle maksetaan
irtisanomisajan palkan lisäksi erokorvaus, joka määrältään vastaa toimitusjohtajan 12 kuukauden
palkkaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on lain mukainen eikä toimitusjohtajalla ole yhtiön puolelta erillistä
lisäeläkesopimusta.
Muun johdon palkitsemisjärjestelmän periaatteet
Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan esityksestä yhtiön johtoryhmän jäsenille maksettavasta
palkasta, palkkioista sekä muista eduista.
Johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkaus muodostuu kuukausipalkasta sekä toimitusjohtajan kanssa
yhtäläisin perustein määräytyvistä bonus- ja osakepalkkioista.
Voimassa olevan johtoryhmän osakepalkkiojärjestelmän mukaan johtoryhmän jäsenille maksetaan
kultakin ansaintajaksoilta yhteensä enintään 100 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio. Sanotun
osakepalkkiojärjestelmän perusteella johtoryhmän jäsenille on tilikauden 2012 aikana maksettu
yhteensä 39 266 osakkeen arvoa vastaava palkkio tilikauden 2011 tuloksen perusteella. Palkkiot on
maksettu yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ja muutoinkin samoin ehdoin kuin toimitusjohtajalle
maksettu palkkio.
Kunkin johtoryhmän jäsenen eläkeikä on lain mukainen eikä kenellekään ole yhtiön puolelta otettu
erillistä lisäeläkettä.
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