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KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 12.4.2021 
ENNAKKOKYSYMYKSET VASTAUKSINEEN  
 
Kysymys 1 
 

Keskolle on vuoden 2020 alkupuoliskon aikana toimitettu Kesko Senukain tilinpäätöskohtelua koskevat 
asiantuntijalausunnot (i) merkittävältä kansainväliseltä tilintarkastusyhtiöltä; sekä (ii) Suomen johtavalta 
tilinpäätösoikeuden ja kirjanpitosääntelyn asiantuntijalta. Molempien asiantuntijalausuntojen 
lopputulemana on ollut se, että Keskolla ei ole ollut oikeutta yhdistellä Kesko Senukaita tytäryrityksenä 
konsernitilinpäätöksissään, koska Keskolla ei ole ollut IFRS 10 standardin mukaista määräysvaltaa yhtiössä. 
Molemmat asiantuntijalausunnot ovat perustuneet Kesko Senukaita koskeviin asiakirjoihin, jotka eivät ole 
muuttuneet vuoden 2020 aikana miltään osin. 
 
Asiantuntijalausuntojen vastaanottamisen jälkeen, Kesko on 17.9.2020 tiedottanut, "ettei sillä enää ole 
IFRS-10 standardin tarkoittamaa määräysvaltaa Kesko Senukaissa." Näin ollen Kesko on luokitellut Kesko 
Senukain yhteisyritykseksi 1.7.2020 alkaen. Keskon vuoden 2020 vuosikertomuksessa todetusti "[j]ohdon 
arvion mukaan määräysvallan menettäminen ei ole johtunut mistään yksittäisestä tapahtumasta", vaan 
määräysvallan menettäminen johtuu siitä, että Kesko Senukaita "ei enää johdeta osakassopimuksen ja 
aiemmin vakiintuneen käytännön mukaisesti." Pyydämme Keskolta seuraavia täsmennyksiä: 

  
a. Onko Keskon käsitys se, että Kesko Senukain johtaminen osakassopimuksen mukaisesti palauttaisi 

yhtiön takaisin Keskon IFRS 10 mukaiseen määräysvaltaan? 

b. Onko yllä mainitut asiantuntijalausunnot otettu huomioon Keskon johdon tehdessä arviotaan Kesko 
Senukain määräysvallan menettämisestä? 

c. Onko jokin riippumaton taho vahvistanut Keskon johdon arvion siitä, että muutos Kesko Senukain 
yhdistelyssä on seurausta Kesko Senukain toiminnassa ilmenneistä erimielisyyksistä, eikä esimerkiksi 
jo Kesko Senukain perustamisvaiheessa tehdystä määräysvaltajaosta? 

d. Mikäli Kesko Senukain johtaminen palautuisi osakassopimuksen mukaiseksi, olisiko yhtiön toimintaa 
koskien sellaisia suojaavia oikeuksia tai rajoitteita, jotka voisivat tosiasiallisesti estää Keskoa 
käyttämästä määräysvaltaansa merkityksellisiä toimintoja koskevien päätösten, kuten yhtiön 
toimitusjohtajan nimittämisen tai budjetoinnin tekemisessä? 

e. Mikäli Kesko Senukain johtaminen palautuisi osakassopimuksen mukaiseksi, olisiko yhtiön 
vähemmistöomistajilla sellaisia suojaavia oikeuksia, kuten veto-oikeuksia, jotka voisivat estää Keskoa 
käyttämästä määräysvaltaansa? 
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Vastaus 1 
 

Kesko kertoi pörssitiedotteella 17.9.2020 raportoivansa 1.7.2020 alkaen rakentamisen ja talotekniikan 
kaupan segmenttiin kuuluvan Baltian maissa ja Valko-Venäjällä toimivan Kesko Senukai -konsernin 
yhteisyrityksenä. Kesko raportoi Kesko Senukai -konsernin tytäryrityksenä 30.6.2020 asti. 
 
Konsernin johto tekee harkintaan perustuvia ratkaisuja, jotka koskevat konsernitilinpäätöksessä  
laatimisperiaatteiden valintaa ja niiden soveltamista. Johto käytti harkintaa IFRS10 -standardin 
määräysvallan ja tytäryritysyhdistelyn edellytysten olemassaolon uudelleenarvioinnissa liittyen Kesko 
Senukaihin. Vuonna 2020 yhtiön osakkeenomistajilla oli merkittäviä erimielisyyksiä yhtiön johtamiseen, 
kehittämiseen ja määräysvallan käyttöön liittyen. Johdon arvion mukaan yhtiötä ei enää johdettu 
osakassopimuksen mukaisesti ja aiemmin vakiintuneen käytännön mukaisesti. Yhtiön hallitustyöskentely 
oli vaikeutunut ja osin kokonaan estetty. Keskon yhtiötä koskevaa tiedonsaantia oli merkittävästi 
rajoitettu. Johdon arvion mukaan Keskolla ei enää ollut IFRS10 -standardin tarkoittamaa määräysvaltaa 
Kesko Senukaissa. Johdon arvion mukaan määräysvallan menettäminen ei johtunut mistään yksittäisestä 
tapahtumasta, vaan siihen vaikuttivat edellä mainitut muuttuneet olosuhteet ja 
vähemmistöosakkeenomistajien toimet. Kesko on kertonut näihin toimiin liittyvistä oikeudenkäynneistä 
konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 5.5. 
 
Päätöksenteon tukena yhtiön johto käyttää saatavilla olevia tietoja ja voi käyttää tapauskohtaisen 
harkinnan mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on riippumattomana 
tilintarkastajana tilintarkastanut ja antanut lausunnon Kesko Oyj:n vuoden 2020 tilinpäätöksestä, 
sisältäen konsernin tilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen.  
 
Yhtiö ei ota kantaa sellaisiin olosuhteisiin tai väitteisiin, joita ei tosiasiallisesti ole olemassa tai tapahtunut 
tilikauden aikana. Yhtiö ei myöskään kommentoi salassa pidettäväksi sovittuja asioita kuten esimerkiksi 
kysymyksessä viitattua osakassopimusta. 

 
Kysymys 2 
 

Onko Keskon johdolla tai muilla avainhenkilöillä palkitsemis- tai kannustinjärjestelyitä, jotka ovat sidottuja 
Keskon taloudelliseen raportointiin tai tulokseen siten, että maksettuja palkkioita tai kannustimia tulisi 
korjata jälkikäteen, mikäli Kesko toteuttaisi Kesko Senukain luokittelumuutoksen virheen korjauksena 
myös aiempaa, vuoden 2019 taloudellista raportointiaan koskien? 

 
Vastaus 2 
 

Keskon hallitus päättää palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä. Hallituksella on palkitsemisvaliokunta, 
jonka tarkoituksena on muun muassa valmistella yhtiön palkitsemista koskevat asiat. 
Palkitsemisvaliokunta esimerkiksi valmistelee palkitsemisjärjestelmien suoritus- ja tuloskriteerien 
periaatteet ja seuraa niiden toteutumista. 
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Hallituksen, pääjohtajan ja pääjohtajan sijaisen palkitsemista on kuvattu tarkemmin Kesko Oyj:n 
toimielinten palkitsemispolitiikassa 2020 (linkki) ja 2020 toteutunutta palkitsemista on kuvattu Kesko 
Oyj:n toimielinten palkitsemisraportissa 2020 (linkki). 
 

Kysymys 3 
 

Keskon vuoden 2020 vuosikertomuksen mukaan "Kesko-konsernin yhtiörakennetta Ruotsissa 
yksinkertaistettiin fuusioimalla Onninen AB K-Rauta AB:n kanssa 1.5.2020." Onko Keskon suunnitelmissa 
ryhtyä vastaaviin yksinkertaistuksiin myös muissa Pohjoismaissa ja Baltiassa? 

 
Vastaus 3 
 

Kesko muuttaa konsernirakennetta esimerkiksi silloin, kun se palvelee liiketoiminnan tarpeita. Yhtiö 
kertoo konsernirakenteen muutoksista vuosittain hallituksen toimintakertomuksessa.  
 

Kysymys 4 
 

Keskon vuoden 2020 vuosikertomuksen mukaan "Kilpailu- ja kuluttajavirastossa on vireillä Onninen Oy:n 
epäiltyä kilpailurikkomusta koskeva tutkinta." Koskeeko epäilty kilpailurikkomus ainoastaan Onnisen 
Suomen toimintoja?  

 
Vastaus 4 
 

Kesko Oyj:n konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 5.5 on kerrottu Kilpailu- ja kuluttajavirastossa vireillä 
olevasta Onninen Oy:n epäiltyä kilpailurikkomusta koskevasta tutkinnasta. Onninen Oy sai tiedon 
tutkinnasta vuonna 2015. Kesko osti Onninen Oy:n koko osakekannan 1.6.2016. Tutkinta ja siihen 
mahdollisesti liittyviä riskejä on huomioitu yrityskaupan ehdoissa. 

 

https://www.kesko.fi/contentassets/2e867ebde3a148e0887ba9d08fd3574d/kesko-palkitsemispolitiikka-2020.pdf
https://www.kesko.fi/contentassets/c6eedbaa4df24927a5bc77ce8dc2fe14/kesko-2020-palkitsemisraportti.pdf

