
Hyväksytty Oy Nordgolf Ab:n hallituksen kokouksessa elokuu 2007 
 

 
OY NORDGOLF AB:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 
 
 
1. Hallituksen kokoonpano 
 
 Hallitukseen kuuluu yhtiökokouksen valitsemat vähintään 5 ja enintään 8 

varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa 
seuraavan toisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee 
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 
 
2. Hallituksen tehtävät ja toiminta 
 
2.1. Lakisääteiset yleistehtävät 
 
 Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölain mukaan huolehtia yhtiön 

hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus 
vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on 
asianmukaisesti järjestetty. Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa 
yhtiökokouksen tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on osakeyhtiölain 
tai yhtiöjärjestyksen vastaisena pätemätön. 

 
 Hallitus ohjaa ja valvoo toimitusjohtajan toimintaa ja hyväksyy 

toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen sekä sen palkka- ja muut 
ehdot. 

 
2.2. Yhtiöjärjestyksessä määrätyt erityiset tehtävät  
 
 Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukselle kuuluvat seuraavat erityiset 

tehtävät: 
 

a) Antaa hakemuksesta uuden osakkeenomistajan saannolle yhtiön 
suostumuksen. Hallituksen tulee ratkaista asia ja ilmoittaa siitä 
kirjallisesti hakijalle kahden viikon kuluessa hakemuksen 
saapumisesta, uhalla että suostumus muuten katsotaan annetuksi; 

 
b) Päättää osakkeen pelioikeuden ottamisesta yhtiön haltuun sekä 

antaa haltuun otettu pelioikeus vuokralle ja kuitata näin saadut varat 
haltuun otetun osakkeen vastikevelan lyhennykseksi; 

 
c) Päättää korkeintaan 3 kuukauden pelikiellon määräämisestä 

henkilölle, joka on vaarantanut muiden turvallisuuden tai muutoin 
toiminut vastoin golfin perinteistä etikettiä vastaan; 

 
d) Määrää osakkeenomistajien lainaosuuksien suoritusten ajankohdista 

sekä vastaanotettavan lainaosuuden suorituserän suuruuden; 
 
d) Nimeää 3-5 jäsenisen nimitystoimikunnan hyvissä ajoin ennen 

varsinaista yhtiökokousta.  
 



 
 2.3.  Hallituksen päätöstä edellyttävät muut asiat 
 
 Hallitus laatii vuosittain yhtiökokoukselle esityksen seuraavan tilikauden 

talousarvioksi, joka käsittää toiminta- ja investointibudjetin. Hallituksen on 
seurattava talousarvion toteutumista ja kutsuttava  kokoon ylimääräinen 
yhtiökokous, mikäli on syytä pelätä, että talousarvio tullaan merkittävissä 
määrin ylittämään. 

 
 Erityisesti seuraavat asiat on alistettava hallitukselle päätettäviksi: 
 

1. Toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimus ja sen muutokset, 
vuosilomien ajankohdat sekä toimitusjohtajan luottamustoimet. 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja allekirjoittaminen 
3. Osakesiirtojen merkinnät osake- ja osakasrekistereihin sekä 

suostumuksen antamiset uusille osakkaille 
4. Yhtiökokouksen tai hallituksen hyväksymiin investointeihin liittyvät yli 

10.000 €:n suuruiset yksittäiset hankinnat sekä muut yli 5.000 €:n 
suuruiset yksittäiset hankinnat, paitsi jos päätöksen alistamisesta 
hallitukselle aiheutuisi yhtiölle olennaista haittaa. 

5. Pankkilainojen ehdot ja muutokset niihin 
6. Henkilökunnan rekrytoinnit pysyviin työsuhteisiin 
7. Organisaation muutokset 
8. Alueen muiden yhtiöiden ja kiinteistönomistajien kanssa tehtävät 

merkittävät sopimukset 
9. Rakennusluvat ja kaava-asiat sekä kannanotot yhtiön hallitsemaa 

aluetta ja sen lähialueiata koskeviin kaava- yms. suunnitelmiin ja 
ehdotuksiin. 

10. Vakuutusten päivitykset ja vakuutusten riittävyys 
11. Riita-asiat, joista voidaan olettaa syntyvän oikeudenkäynti tai yli 

10.000 €:n suusiset kulut. 
12. Työehtosopimuksen ylittävät palkankorotukset ja –lisät sekä 

vapaaehtoiset eläkevakuutussopimukset 
 
 
2.4. Raportointi hallitukselle 
 
 Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle erityisesti seuraavista asioista: 
 
1. Tilintarkastajien raportit    
2. Erikseen sovittavin välein tase ja likviditeetti joka kokouksessa   
3. Erikseen sovittavin välein kuluvan tilikauden tuloslaskelma ja tase ja 

niiden vertailu budjettiin   
4. Investointien seuranta, toteutuminen ja vertailu budjettiin   
5. Työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset   
6. Henkilökunnan rekrytoinnit, määräaikaiset, (kesätyöntekijät). 
7. Vuosittain työeläkeyhtiön lopullinen palkka-ja eläkemaksulaskelma 
8. Vuosittain lopullinen veroilmoitus 
9. Vuosittain kiinteistöverotus  
10. Verotarkastukset ja verotarkastuskertomukset 
11. Merkittävät riita-asiat, joiden ei arvioida johtavan oikeudenkäyntiin 
12. Palotarkastukset ja niihin liittyvät tarkastushavainnot    



13. Terveysviranomaisten tarkastukset ja niihin liittyvät 
tarkastushavainnot   

14. Pelioikeuksien käyttö ja jakauma   
15. Pelikierrosten määrä kuukausittain 
16. Mahdolliset ennakonpidätyksiä, sosiaaliturvamaksuja ja 

arvonlisäveroja koskevat oleelliset virheet, puutteet tai 
myöhästymiset 

17. Golfkenttien hoitoon ja kuntoon liittyvät ongelmat 
18. Sairaslomat tai muut yhtiön toimintaa vaikeuttavat henkilöstöasiat. 

 
 
2.5 Hallituksen toiminta ja kokoukset 
 
 Hallituksen tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhtiön ja kaikkien 

osakkeenomistajien etua sekä toimia voimassa olevan hyväksytyn 
strategian toteuttamiseksi. 

 
 Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. Hallituksen tulee 

pääsääntöisesti kokoontua  8-10 kertaa vuodessa ellei olosuhteista muuta 
johdu.  

 
 Kokouksen asialista sekä muu oleellinen kokousaineisto tulee toimittaa 

hallituksen jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta ellei asian 
kiireellisyys muuta edellytä. 

 
 Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka kaikki kokoukseen 

osallistuneet allekirjoittavat. Edellisen kokouksen pöytäkirja toimitetaan 
konseptina hallituksen jäsenille mahdollisimman pian kokouksen jälkeen ja 
hallitus tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessa. 
Kokous voidaan myös kiireellisissä asioissa pitää puhelinkokouksena, 
jolloin pidetystä kokouksesta laaditun pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki 
joihin on saatu puhelinyhteys. 

 
  
2.6. Ongelmatilanteisiin puuttuminen 
 
 Hallituksen jäsenten on, havaitessaan yhtiön toimintaan liittyviä ongelmia, 

ensisijaisesti huomautettava asiasta toimitusjohtajalle. Mikäli tämä ei ole 
asian luonteeseen nähden käytännöllistä, voi hallituksen jäsen myös tehdä 
huomautuksen kenttämestarille, päivystävälle kenttämestarille, caddie-
masterin toimiston esimiehelle tai ravintolapäällikölle. 

 
 
2.7. Hallituksen puheenjohtajan erityistehtävät 
 
Hallituksen puheenjohtajalle kuuluvat erityisesti seuraavat tehtävät: 
 
1. Hallituksen kokouksen kutsuminen koolla 
 
2. Laatia yhteistyössä toimitusjohtajan kanssa esityslista hallituksen 

kokouksia varten 
 



3. Vastata hallituksen kokousten pöytäkirjan laatimisesta ja 
allekirjoittamisesta 

 
4. Yhteyden pitäminen hallituksen kokousten välissä sekä 

toimitusjohtajaan että hallituksen jäseniin sekä hallituksen jäsenten 
informointi vireillä olevista tai vireille tulevista asioista 

 
5. Vastata siitä, että hallituksen työskentelyssä noudatetaan tämän 

työjärjestyksen määräyksiä 
 
 

------------------------------------------------- 
 

 


