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Bolagsstyrningsrapport 2010
Detta är Itellas bolagsstyrningsrapport i enlighet med rekommendation 54 i Finsk kod för bolagsstyrning, som utgavs
av Värdepappersmarknadsföreningen rf 15.6.2010. Den behandlades på mötet för Itella Abp:s styrelses
revisionskommitté 9.2.2011. Rapporten har getts ut i en separat, oreviderad berättelse och offentliggjorts tillsammans
med bokslutskommunikén.
Ersättningsförklaringen samt de övriga uppgifterna i enlighet med koden finns på webbplatsen
www.itella.fi/corporategovernance. Ledningens CV-uppgifter finns på webbplatsen www.itella.fi/ledning.

1 Iakttagande av koden för bolagsstyrning
Ansvaret och skyldigheterna för Itellas ledningsorgan fastställs i enlighet med finsk lagstiftning. I Itellas beslutsfattande
och förvaltning följs den finska aktiebolagslagen, Itella Abp:s bolagsordning och Värdepappersmarknadsföreningen
r.f.:s finska kod för bolagsstyrning i Finland (www.cgfinland.fi).
Avvikanden från förvaltningskoden:
kallelse till bolagsstämma och dess bilagor publiceras inte på webbsidan eftersom statsbolaget
Itella har inget offentligt insiderregister och inga anmälningsskyldiga eftersom bolagets aktie inte har listats på
börsen.

2 Förvaltningsrådet
Förvaltningsrådets uppgift är att
övervaka att bolagets ärenden sköts enligt sunda affärsprinciper och med beaktande av lönsamheten
ge styrelsen direktiv i ärenden som har vidsträckta effekter eller principiell betydelse
avge sitt utlåtande till ordinarie bolagsstämman om bokslutet och revisionsberättelsen
följa upp posttjänsternas funktion och behandla förslag som medför betydande förändringar i dem.
Förvaltningsrådet har godkänt en skriftlig arbetsordning åt sig själv, där rådets centrala uppgifter och
verksamhetsprinciper anges.
Itella Abp:s ordinarie bolagsstämma utser förvaltningsrådets medlemmar och utnämner ordförande och vice ordförande.
Förvaltningsrådet har 6 - 12 medlemmar. En person som fyllt 68 år är inte valbar till förvaltningsrådet. Mandatperioden
för en medlem i förvaltningsrådet är ett år och den går ut vid utgången av den ordinarie bolagsstämma som följer efter
valet.

Itellas förvaltningsråd 2010
Medlem
Eero Lehti (ordf.)
Antti Rantakangas (vice ordf.)
Paavo Arhinmäki *)
Birgitta Gran **)
Sirpa Hertell **)
Susanna Huovinen
Harri Jaskari
Bjarne Kallis
Johanna Karimäki *)
Lauri Kähkönen
Outi Mäkelä
Reijo Ojennus
Pertti Salovaara
Harry Wallin
*) från och med 23.3.2010
**) fram till 23.3.2010

Född
1944
1964
1976
1953
1955
1972
1964
1945
1973
1947
1974
1947
1970
1953

Utbildning
PM
Agrolog
PK
fil. stud.
PM
FöL.
PM
DI
FK
EM
handelstekniker
-

Yrke
riksdagsledamot
riksdagsledamot
riksdagsledamot
socialombudsman
generalsekreterare
riksdagsledamot
riksdagsledamot
riksdagsledamot
riksdagsledamot
riksdagsledamot
riksdagsledamot
företagare
riksdagsledamot
lokförare

Deltagande i möten
3/4
4/4
3/4 *)
1/4 **)
1/4 **)
3/4
2/4
3/4
3/4 *)
3/4
3/4
4/4
2/4
4/4

3 Styrelsen och dess kommittéer
Uppgifterna för Itella Abp:s styrelse har fastställts i aktiebolagslagen, bolagsordningen samt i de direktiv om
beslutsfattande som bekräftats av styrelsen. Enligt dessa styr och övervakar styrelsen bolagets ledning, tillsätter och
avsätter verkställande direktören, godkänner bolagets strategiska mål och grunder för riskhantering samt säkrar
ledningssystemets funktion. Styrelsen har godkänt en skriftlig arbetsordning åt sig själv, där styrelsens centrala
uppgifter och verksamhetsprinciper anges.
Den ordinarie bolagsstämman väljer medlemmarna i Itella Abp:s styrelse och utser ordföranden och vice ordföranden.
Personalrepresentanten väljs dock bland personalgrupperna enligt avtalet om förvaltningsrepresentation. Styrelsen har
5 - 9 medlemmar. En person som fyllt 68 år är inte valbar till styrelsen. Styrelsens medlemmar väljs för ett år i taget.
Mandatperioden för en medlem i styrelsen går ut vid utgången av den ordinarie bolagsstämma som följer efter valet.
Styrelsen utvärderar varje år sin verksamhet och sitt arbetssätt. Styrelsen utvärderar också verkställande direktörens
agerande och arbetssätt.
Itellas styrelse 2010
Medlem
Eero Kasanen (ordf.)
Arto Hiltunen (vice ordf.) *)
Kalevi Alestalo
Hele-Hannele Aminoff
Erkki Helaniemi
Mikko Kosonen (vice ordf.) **)
Päivi Pesola
Riitta Savonlahti
Maarit Toivanen-Koivisto
Antero Palmolahti
*) från och med 23.3.2010
**) fram till 23.3.2010

Född
1952
1958
1947
1960
1962
1957
1956
1964
1954
1952

Utbildning
ED
EM
PM
MBA
JuK
ED
EM
EM
EM
-

Yrke
ledande dekan
finansråd
VD
partner
överombudsman
Vice President
personaldirektör
VD
huvudförtroendeman

Styrelsens medlemmar är oberoende av bolaget med undantag av personalens representant Antero Palmolahti.
Samtliga styrelsemedlemmar är oberoende av aktieägarna med undantag av Kalevi Alestalo, som representerar
avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli.

3.1 Revisionskommittén
Styrelsen väljer inom sig högst 4 medlemmar till revisionskommittén, vars uppgift är att
bereda, styra, behandla och bedöma riskhanteringen, de interna kontrollsystemen, rapporterna från den interna
kontrollen, organiseringen av den ekonomiska rapporteringen, revisionen
granska bokslutet tillsammans med revisorerna före styrelsebehandlingen
ge förslag på revisor
bedöma revisorns oberoende och de kompletterande tjänster som revisorn erbjuder.
Kommittén bereder frågor som den anförtrotts inför beslut av styrelsen.
I revisionskommittén invaldes 29.4.2010 Päivi Pesola (ordf.), Hele-Hannele Aminoff, Erkki Helaniemi och Arto Hiltunen.

3.2 Ersättnings- och nomineringskommittén
Styrelsen väljer inom sig högst 4 medlemmar till ersättnings- och nomineringskommittén, vars uppgift är att
bereda beslut som gäller den högsta ledningens utnämningar och löner
bereda huvuddragen i löne-, provisions- och incitamentssystemen och säkerställa att dessa är rättvisa och
konkurrenskraftiga.
Kommittén bereder frågor som den anförtrotts inför beslut av styrelsen.
I ersättnings- och nomineringskommittén invaldes 29.4.2010 Eero Kasanen (ordf.), Kalevi Alestalo, Riitta Savonlahti och
Maarit Toivanen-Koivisto.
Styrelsen närvaro i möten
Medlem
Eero Kasanen (ordf.)
Arto Hiltunen (vice ordf.) *)
Kalevi Alestalo
Hele-Hannele Aminoff
Erkki Helaniemi
Mikko Kosonen (vice ordf.)**)
Antero Palmolahti
Päivi Pesola
Riitta Savonlahti
Maarit Toivanen-Koivisto

Medlem i kommitté
Ersättnings- och
nomineringskommittén (ordf.)
Revisionskommittén
Ersättnings- och
nomineringskommittén
Revisionskommittén
Revisionskommittén
Revisionskommittén
Revisionskommittén (ordf.)
Ersättnings- och
nomineringskommittén
Ersättnings- och
nomineringskommittén

Närvaro i styrelsen
10/12

Närvaro i kommittén
5/5

9/12
12/12

5/6 *)
5/5

10/12
11/12
3/12
11/12
11/12
9/12

6/6
5/6
1/6 **)
6/6
4/5

9/12

5/5

*) från och med 23.3.2010
**) fram till 23.3.2010

4 Verkställande direktör
Verkställande direktören svarar för den operativa ledningen av koncernen enligt aktiebolagslagen och de
direktiv och bestämmelser som ges av styrelsen. Verkställande direktören utses och vid behov avskedas av styrelsen,
som även fattar beslut om anställningsförhållandets villkor.
Diplomingenjör Jukka Alho har fungerat som verkställande direktör för Itella Abp sedan år 2000.

5 Intern kontroll och riskhantering i processer för finansiell rapportering
Itella har fastställt principer för intern kontroll som grundar sig på allmänt accepterade internkontrollsystem (COSO
modell). Intern kontroll har definierats som en process där Itellas styrelse, ledning och övrig personal medverkar för att
med rimlig säkerhet garantera att målen inom följande kategorier uppnås:
a) effektiv verksamhet,
b) tillförlitlig finansiell rapportering och
c) efterlevnad av lagar och bestämmelser.
Huvuddragen i Itellas interna kontroll beskrivs nedan utifrån följande fem delområden: kontrollmiljö, riskbedömning,
kontrollåtgärder, information och kommunikation och uppföljning.

4.1 Kontrollmiljö
4.1.1 Roller och ansvar
Itellas styrelse ansvarar för den interna kontrollen, som baseras på en av styrelsen antagen policy. Styrelsen har också
antagit en policy för riskhantering och bolagsstyrning.
Processen för finansiell rapportering följs upp av styrelsens revisionskommitté. Funktionen för Intern revision följer
självständigt upp resultaten i internkontrollsystemen för den finansiella rapporteringen i enlighet med
revisionskommitténs anvisningar. Dessa ansvarsuppgifter utförs genom revision av de finansiella rapporterna för att
säkerställa deras och den finansiella kommunikationens kvalitet och integritet.
Koncernchefen och VD ansvarar för upprätthållandet av en effektiv kontrollmiljö. Koncernens operativa verksamhet är
indelad i tre affärsgrupper samt koncernfunktioner. Ledningen för dessa ansvarar för den interna kontrollen inom sina
respektive områden.
Ledningens ansvar specificeras i koncernens ledningssystem, som beskrivs i handboken Itella Way. Affärsgruppernas
ledningssystem beskrivs i en Business Way-handbok för respektive affärsgrupp. Det är i regel chefernas ansvar att
implementera specifika riktlinjer och förfaranden för intern kontroll. Både ledningen och medarbetarna har tilldelats
adekvata befogenheter och ansvarsområden för att underlätta en effektiv intern kontroll i den finansiella rapporteringen.
Koncernens finansdirektör (CFO) ansvarar för utveckling och upprätthållande av förfaranden och verktyg som stöder
affärsområdenas ledning och koncernfunktionerna i att konsekvent verkställa och upprätthålla ett internkontrollsystem
för finansiell rapportering. Detta möjliggör en konsekvent koncernövergripande uppföljning.

4.1.2 Koncernens policy och anvisningar
Itellakoncernens allmänna principer och ansvarsområden för intern kontroll i den finansiella rapporteringen specificeras
i en separat verksamhetsmodell (Itella Group Policy on Control over Financial Reporting) som har godkänts av styrelsen.
Denna policy används också för att öka personalens medvetenhet och påverka attityderna mot intern kontroll.
Itellakoncernens Etiska riktlinjer anger koncernens allmänt accepterade policy och principer samt koncernens
engagemang för efterlevnad av lagar, standarder och bestämmelser. Varje bolag i koncernen måste se till att personalen
känner till de etiska riktlinjerna och följer dem i all verksamhet. Koncernen har en kanal för rapportering av handlingar
som står i konflikt med de etiska riktlinjerna.
Tillämpade principer för finansiell kommunikation beskrivs i ett separat dokument (Disclosure Policy på adressen
www.itella.com/financials).
Huvudåtgärder för att säkerställa korrektheten i den finansiella rapporteringen är olika anvisningar från koncernens
finansavdelning (Group Business Control and Finance). Anvisningar för kontroll och rapportering finns i handboken
Controller’s manual, som är utlagd på intranätet. Den innehåller allmänna principer och praxis för bokföring och

redovisning liksom roller och ansvarsuppgifter för ekonomifunktionerna. De koncernövergripande principerna tillämpas
på finansiella rapporter genom en harmoniserad kontoplan för koncernens redovisning.

4.1.3 Centrala förbättringsåtgärder under 2010
De största framstegen under 2010 var relaterade till bedömningen och dokumentationen av den interna kontrollen i
processerna för finansiell rapportering. Arbetet utgick från centrala krav på kontrollen i fyra identifierade kategorier:
operativ verksamhet, rapportering, efterlevnad och bedrägeri. Centrala krav fastställdes för fem primära
ekonomiprocesser samt för IT-system. Utbildning och stöd gavs till personalen som var involverad i projektet.
Huvudfokus låg på bedömningen av rapporteringsprocessen. Dessutom granskades relevanta operativa processer, bl.a.
kredithanteringen.
Huvudresultaten under 2010 var att
-

allt bedömnings- och dokumentationsarbete på varje nivå i organisationen konsoliderades och analyserades på
ett systematiskt sätt.

-

brister och förbättringsåtgärder identifierades för vidare utveckling. Vissa omedelbara förbättringar gjordes på
områden som tillträdesrätt och rapporteringsprocess.

Läs mer om resultaten på operativ nivå i 4.3. Under 2011 ligger fokus på förbättringar av den koncernövergripande
uppföljningsprocessen.

4.2 Riskbedömning
Internkontrollsystemet kan inte fullt ut garantera att inga materiella fel eller förluster uppstår. Systemet kan underlätta
riskhanteringen med avseende på korrektheten i den finansiella rapporteringen, men inte eliminera riskerna.
Itella har identifierat och granskat riskerna med avseende på korrektheten i den finansiella rapporteringen och
rapporteringsprocesserna samt vidtagit nödvändiga utvecklingsåtgärder utifrån granskningsresultaten. De operativa
riskerna i processerna för finansiell rapportering bedöms inom ramen för Itellas riskhantering.
Under 2010 analyserade Itella sina främsta finansiella risker som ett led i en process för bedömning av kontrollen och
identifierade de främsta effekterna på ekonomiprocesserna. Denna analys gjordes på koncernnivå och resultaten
användes också på enhetsnivå som stöd för bedömningen av kontrollen. Utvärderingen av riskbedömningen stöder
förbättringsåtgärderna under 2011.

4.3 Kontrollåtgärder
Syftet med kontrollåtgärderna är att säkerställa den finansiella rapporteringens kvalitet och säkra bolagets tillgångar.
Kontrollåtgärderna innefattar granskning och godkännande av olika affärstransaktioner, principer för ansvarsfördelning
och för godkännande, granskning av grundläggande data och systemregister, avstämning av banktillgodohavanden och
konton, checklistor och olika IT- och systemkontroller knutna till finansiell rapportering.
Under 2010 gjordes en koncernövergripande bedömning av kontrollernas nuvarande status i alla delar av Itellas
organisation. Alla enheter bedömde sina interna kontroller utifrån kontrollkraven på koncernnivå, dokumenterade den
egna processen för finansiell rapportering och utarbetade detaljerade utvecklingsplaner. Stöd, anvisningar och verktyg
gavs för att säkerställa en smidig utveckling och ett sammanhållet dokumentationsresultat.
På många områden gjordes omedelbara förbättringar. De allmänna resultaten av bedömningen bekräftade att
betydande kontrollåtgärder utförs på ett vederbörligt sätt. Flera utvecklingsområden identifierades, såsom
godkännande av tillträdesrätt och harmonisering av anvisningar. Utvecklingsplaner utarbetades på enhets- och
koncernnivå. De centrala förbättringsområdena samordnas på koncernnivå. Under 2011 omfattar de centrala
förbättringsåtgärderna bättre kontroller av tillträdet, etablering av en koncernövergripande policy på olika områden och
dokumentation av processer.

4.4 Information och kommunikation
Koncernens finansavdelning ansvarar för upprätthållandet av Itellas principer och riktlinjer för finansiell rapportering.
Koncernens ekonomipersonal har informerats om dessa principer och riktlinjer genom intranätet. Koncernledningen och
enhetscheferna informerar under årets gång alla nivåer i organisationen om koncernens finansiella utveckling, med
beaktande av begränsningarna i koncernens policy för finansiell kommunikation. Affärsenheterna utarbetar regelbundet
finansiella rapporter och ledningsrapporter för enheterna och koncernledningen genom analys och diskussion av frågor
relaterade till affärsenhetens lönsamhet och risker.
Koncernens lönsamhet rapporteras till styrelsen vid varje styrelsemöte. Styrelsen går igenom alla interimsrapporter och
årsredovisningar innan de publiceras. Itella följer redovisningsstandarder som fastställts för noterade bolag och
publicerar börsmeddelanden om sina interimsrapporter och årsresultat. Dessutom rapporterar Itella till
Kommunikationsverket i Finland inom ramen för kravet på samhällsomfattande posttjänster.
Itella använder det globala Hyperionsystemet i konsolideringsprocessen. Konsolideringsdata överförs automatiskt till
Hyperion eller inmatas manuellt. De rapporterade siffrorna granskas i dotterbolagen liksom i affärsgrupperna.
Koncernens finansavdelning validerar de rapporterade siffrorna innan de finansiella rapporterna publiceras.
Centrala förbättringsåtgärder under 2010 var relaterade till ett koncernövergripande program som startades i syfte att
harmonisera ekonomiprocesserna. Ett av målen för detta treårsprogram är att säkerställa att processen för den
finansiella rapporteringen är ändamålsenlig.

4.5 Uppföljning
Itellakoncernen tillämpar ett koncernövergripande system för finansiell rapportering i syfte att följa upp verksamheten.
Detta system medger identifiering av vilken som helst avvikelse i rapporteringen. Externa och interna rapporter baseras
på samma information och bearbetas i samma system. Detta möjliggör att finansiella data kan följas upp på alla nivåer:
koncernen, affärsområdena (eller koncernfunktionerna), affärsgrupperna och individuella rapporterande enheter.
Koncernens finansavdelning och affärsgrupperna följer den externa och interna rapporteringens korrekthet och exakthet
och säkerställer att den externa rapporteringen följer bestämmelserna. Lokala chefer och controllrar ser också till att den
externa rapporteringen följer de lokala bestämmelserna. Koncernens finansiella ledningsgrupp (Group Financial
Management Board, med företrädare för koncernen, koncernfunktionerna och affärsgrupperna) möts månadsvis för att
granska de finansiella rapporterna och analysera eventuella avvikelser.
Under 2011 har Itellakoncernen som mål att fortsätta implementeringen av ett uppföljningssystem för intern kontroll i
den finansiella rapporteringen baserat på utvärderingsarbetet under 2010. Resultaten från utvärderingen av detta
system rapporteras till koncernledningen och revisionskommittén minst en gång per år.

