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Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys  
 

1. Nimitystoimikunnan tarkoitus  

Detection Technology Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön 
osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuva toimielin, jonka tehtävänä on 
vuosittain valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle 
yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja lukumäärästä sekä ehdotus 
hallituksen jäsenistä. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten 
seuraajaehdokkaita.  

Toiminnassaan nimitystoimikunnan tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, Nasdaq 
Helsinki Oy:n sääntöjä sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.  

Nimitystoimikunnan työjärjestys sääntelee toimikunnan nimittämisen ja kokoonpanon sekä 
määrittelee toimikunnalle kuuluvat tehtävät ja vastuualueet. 
 

2. Nimitystoimikunnan jäsenten valinta ja kokoonpano  

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta (3) jäsenestä, joista yhtiön kolme (3) suurinta 
osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden (1) jäsenen. Yhtiön kulloinenkin 
hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan asiantuntijana. Hallituksen puheenjohtaja ei ole 
Nimitystoimikunnan jäsen eikä hänellä ole äänivaltaa. Hänellä on kuitenkin oikeus osallistua 
Nimitystoimikunnan kokouksiin. 

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät omistajatietojen perusteella, jotka on 
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon seuraavaa varsinaista 
yhtiökokousta edeltävän syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä. Hallituksen puheenjohtaja pyytää 
näin määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti kolmea suurinta osakkeenomistajaa nimeämään 
yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli kahdella osakkeenomistajalla on sama määrä 
osakkeita ja ääniä, eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää 
nimitystoimikuntaan, ratkaistaan asia arvalla. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää 
nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi 
nimeämisoikeutta. 

Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, tulee 
tämän esittää hallituksen puheenjohtajalle luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden 
lukumäärästä viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun viimeisenä arkipäivänä.  
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Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen. 
Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta nimitystoimikunta 
jatkossa kokoontuu.  

Kun nimitystoimikunta on valittu, Yhtiö julkistaa kokoonpanon tiedotteella.  

Nimitystoimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun 
nimitystoimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.  

Osakkeenomistajan nimeämän jäsenen on erottava nimitystoimikunnasta, jos kyseinen 
osakkeenomistaja luovuttaa yli puolet osakeomistuksestaan eikä luovutuksen seurauksena enää 
ole Yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukossa. Mikäli osakkeenomistajan 
nimeämä henkilö eroaa nimitystoimikunnasta, nimitystoimikunta voi harkintansa mukaan 
päättää pyytää uuden jäsenen nimeämistä. Mikäli nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärä 
laskee alle kahden, on nimitystoimikunnan pyydettävä uuden jäsenen nimeämistä. Pyyntö on 
esitettävä osakeomistusten suuruusjärjestyksessä niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole 
nimenneet edustajaa kyseiseen nimitystoimikuntaan. Osakeomistuksen suuruusjärjestys 
määräytyy pyynnön esittämispäivänä Yhtiön osakasluettelossa olevien omistustietojen 
perusteella. 
 

3. Päätöksenteko  

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi (2) jäsentä on läsnä. 
Nimitystoimikunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille sen jäsenille ole varattu tilaisuutta 
osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen.  

Nimitystoimikunnan tulee tehdä päätökset yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, 
jäsenet voivat esittää omat ehdotuksensa yhtiökokoukselle yksin tai yhdessä muiden 
nimitystoimikunnan jäsenten kanssa.  

Kaikki nimitystoimikunnan päätökset kirjataan kokouksen pöytäkirjaan. Pöytäkirja tulee päivätä, 
numeroida ja säilyttää luotettavalla tavalla. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan ja vähintään 
yhden muun jäsenen tulee allekirjoittaa pöytäkirja. 
 

4. Nimitystoimikunnan tehtävät  

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:  

• valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten 
palkitsemisesta; 

• valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten 
lukumäärästä; 
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• valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi sisältäen 
ehdotuksen kuka ehdotetuista jäsenistä tulisi valita hallituksen puheenjohtajaksi; 

• etsiä hallituksen seuraajaehdokkaita. 
 

5. Nimitystoimikunnan ehdotuksen valmistelusta 

Nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi Yhtiön varsinaiselle 
yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Jokainen Yhtiön 
osakkeenomistaja voi tästä riippumatta tehdä oman ehdotuksensa yhtiökokoukselle 
osakeyhtiölain mukaisesti. 

Nimitystoimikunnan on toiminnassaan otettava huomioon riippumattomuusvaatimukset sekä 
muut sovellettavien lakien ja määräysten vaatimukset mukaan lukien Suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodi. Nimitystoimikunnalla on oikeus saada käyttöönsä hallituksen toiminnan 
arvioinnin tulokset. Nimitystoimikunta voi myös käyttää ulkopuolista konsulttia sopivien 
ehdokkaiden löytämiseksi. 
 

6. Hallituksen jäsenten pätevyys 

Yhtiön hallituksella tulee olla riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus Yhtiön toimialaan ja 
liiketoimintaan kuuluvissa asioissa.  

Hallituksella tulee olla riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti: 

• Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista; 
• vastaavankokoisen julkisen osakeyhtiön johtamisesta; 
• konserni- ja taloushallinnosta; 
• strategiasta ja yritysjärjestelyistä; 
• sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta; sekä 
• hyvästä hallintotavasta (corporate governance). 

 
7. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävät  

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan yleisenä tehtävänä on johtaa nimitystoimikunnan toimintaa 
siten, että se saavuttaa tavoitteensa valvoen samalla Yhtiön ja sen osakkeenomistajien etua ja 
odotuksia.  

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan kokoukset, valmistelee 
kokouksen asialistan ja kokousmateriaalin. Lisäksi puheenjohtaja kutsuu koolle myös 
ylimääräisen nimitystoimikunnan kokouksen 14 päivän kuluessa nimitystoimikunnan jäsenen 
esittämästä pyynnöstä. 
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8. Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle  

Nimitystoimikunta lähettää ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista 
yhtiökokousta edeltävän tammikuun viimeisenä arkipäivänä. Nimitystoimikunnan ehdotus 
julkaistaan pörssitiedotteella ja sisällytetään yhtiökokouskutsuun. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle 
tehtävät ehdotukset tulee toimittaa yhtiön hallitukselle riittävän ajoissa siten, että ne on 
mahdollista sisällyttää yhtiökokouskutsuun. 
 

9. Salassapito  

Nimitystoimikunnan jäsenet sekä heidän edustamansa osakkeenomistajat pitävät ehdotuksia 
koskevat tiedot salassa, kunnes nimitystoimikunnan lopullinen päätös on tehty ja Yhtiö on sen 
julkistanut. Salassapitovelvoite koskee myös muita toimikunnan toiminnassa saatuja 
luottamuksellisia tietoja.  

Toimikunnan puheenjohtaja voi harkintansa mukaan esittää Yhtiön hallitukselle, että Yhtiö solmii 
erilliset salassapitosopimukset osakkeenomistajien tai heidän nimeämiensä toimikunnan 
jäsenten kanssa. Nimitystoimikunnan jäsenten mahdollisesti saamiin sisäpiirintietoihin 
sovelletaan voimassa olevaa sisäpiirisääntelyä. 
 

10. Muutokset työjärjestykseen sekä valtuutus  

Nimitystoimikunnan tulee tarkistaa tämän työjärjestyksen sisältö vuosittain ja ehdottaa 
mahdollisia muutoksia yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta on valtuutettu tekemään tähän 
työjärjestykseen tarpeen vaatiessa teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia. 
 

11. Nimitystoimikunnan jäsenille maksettavat palkkiot 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan toimintaan osallistuville osakkeenomistajien edustajille 
ei makseta palkkioita, tämä koskee myös nimitystoimikunnan asiantuntijajäseniä. Matkakulut 
korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti asianmukaista matkalaskua vastaan. 

 

Työjärjestys on laadittu suomen- ja englanninkielellä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa, 
suomenkielinen versio on määräävä.  


