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SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA
1.1.–31.12.2009 (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä
Johdanto
Elektrobit Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallinto määräytyy Yhtiön yhtiöjärjestyksen,
Suomen lakien (esimerkiksi osakeyhtiölaki
ja arvopaperimarkkinalaki) sekä Yhtiön
hallinnointiohjeen pohjalta. Yhtiön hallinnointiohje seuraa soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n valmistelemaa
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia
2008 (”Hallinnointikoodi”). Yhtiö on
kuitenkin poikennut eräistä yksittäisistä
suosituksista. Nämä poikkeamat liittyvät
jäljempänä tarkemmin selostetulla tavalla
suosituksiin hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsenten lukumäärästä
ja heidän riippumattomuudestaan. Tämä
selvitys Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu Hallinnointikoodin
suosituksen 51 ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Tämä selvitys on annettu
Yhtiön toimintakertomuksesta erillisenä.
Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä ovat
yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja
tilintarkastaja. Muut hallintoelimet, kuten
Yhtiön johtoryhmä, tukevat lakisääteisiä
hallintoelimiä. Yhtiön kotipaikka on Oulu.
Yhtiön hallinnointiohje sekä selvitys
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on
julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.elektrobit.com.
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Hallitus ja hallituksen
asettamien valiokuntien
kokoonpano ja toiminta
Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus,
johon kuuluu kolmesta seitsemään (3–7)
varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen
voi kuulua yhdestä kolmeen (1–3) varajäsentä. Yhtiön varsinainen yhtiökokous
valitsee hallituksen jäsenet toimikaudeksi,
joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksen jäsenten toimikausien määrää
ei ole rajoitettu. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Yhtiön varsinainen yhtiökokous
19.3.2009 vahvisti hallituksen jäsenten
lukumääräksi kuusi (6). Hallitukseen
valittiin Jorma Halonen, Jukka Harju, Juha
Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja
Erkki Veikkolainen. Hallituksen jäsenten
toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsi
järjestäytymiskokouksessaan 19.3.2009
Juha Hulkon hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiö nimitti yhtiön toimitusjohtajaksi
Jukka Harjun 4.6.2009 alkaen. Nimityksen
myötä Harju erosi Yhtiön hallituksen
jäsenyydestä ja hallituksen Automotivevaliokunnan puheenjohtajuudesta. Harjun
nimityksen jälkeen Yhtiön hallitus jatkoi
viisi (5) jäsenisenä.
Hyvän hallintotavan mukainen tavoite on,
että vähintään puolet yhtiön hallituksen
jäsenistä ovat yhtiöstä riippumattomia. Lisäksi yhtiöstä riippumattomien
hallituksen jäsenten enemmistöön tulee
kuulua vähintään kaksi jäsentä, jotka
ovat riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. 19.3.2009
Jorma Halonen, Staffan Simberg ja Erkki
Veikkolainen arvioitiin olevan Yhtiöstä
riippumattomia hallituksen jäseniä, mutta
Jukka Harjulla, Juha Hulkolla ja Seppo
Laineella oli riippuvuussuhde Yhtiöön
johtuen suuresta omistusosuudesta tai
osallistumisesta Yhtiön johtamiseen
vuoden 2009 varsinaista yhtiökokousta
edeltäneen viimeisen kolmen vuoden
aikana. 15.2.2010 hallituksen jäsenistä
enemmistön arvioitiin olevan Yhtiöstä
riippumattomia hallituksen jäseniä.

Vasemmalta oikealle: Staffan Simberg, Juha Hulkko (istumassa), Jorma Halonen, Seppo Laine (istumassa) ja Erkki Veikkolainen.

Hallituksen puheenjohtaja
Juha Hulkko

s. 1954, DI, eMBA, Dr.tech.h.c.
Elektrobit Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
2008– ja hallituksen jäsen 2006–. Gamga Oy:n
hallituksen puheenjohtaja. CWC (Centre for
Wireless Communications) -tutkimuskeskuksen johtokunnan puheenjohtaja. Elektrobit
Oyj:n toimitusjohtaja 2005–2006, hallituksen
puheenjohtaja 2002–2005. Elektrobit Oy:n perustajia vuonna 1985, toimitusjohtaja 1985–1995,
hallituksen puheenjohtaja 1995–2002.
Omistaa 27 395 362 Elektrobit Oyj:n osaketta.

Hallituksen muut jäsenet
Jorma Halonen
s. 1948, Ekonomi.

Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsen 2009– ja
Automotive-valiokunnan puheenjohtaja
2009–. Permira, Nordic Advisory Board, jäsen
2009–. TMD Friction Holding GmbH, hallituksen
puheenjohtaja 2009–. Assa abloy AB (publ.),
hallituksen jäsen 2008–. CPS Color Group Oy,
hallituksen puheenjohtaja 2008–. Niscayah Group
Ab, hallituksen puheenjohtaja 2008–. Semcon
Ab, hallituksen jäsen 2008–. Varatoimitusjohtaja
AB Volvo ja varapääjohtaja Volvo konserni,
2004–2008. Toimitusjohtaja Volvo Truck
Corporation, Göteborg, Ruotsi 2001–2004.
Toimitusjohtaja Scania Latin America, Sao Paulo,
Brasilia, 1998–2001. Varatoimitusjohtaja, Scania
Latin America, Sao Paulo, Brasilia, 1996–1998.

Toimitusjohtaja Oy Scan-Automotive Ab, Oy
Scan-Auto Ab (Scania maahantuoja) ja Oy SaabAuto Ab, Helsinki, Suomi, 1990–1996. Johtavassa
asemassa eri yhtiöissä telekommunikaatio ja
tietokoneteollisuudessa, 1972–1990.

-konsernin hallituksen jäsen 2005–2007. Dotcom
Solutions AB:n hallituksen jäsen 2000–2005.
Enermet-konsernin toimitusjohtaja 2005–2007.
Siar-Bossard, Associated Partner 1992–1994.
Nokialla johtavissa tehtävissä 1978–1991.

Ei omista Elektrobit Oyj:n osakkeita.

Simbergin määräysvaltayhtiö omistaa 290 000
Elektrobit Oyj:n osaketta.

Seppo Laine

s. 1953, KHT-tilintarkastaja
Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsen 2008–, talousja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2009– ja
Automotive- ja Wireless-valiokunnan jäsen
2009–. Oulun Puhelin Holding Oyj:n, Cor Group
Oy:n ja Veronmaksajain keskusliiton hallituksen
jäsen. Elektrobit Oyj:n talousjohtaja 2000–2007.
Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n Oulun
aluekonttorin johtaja ja international partner
1995–2000. Oulun Laskenta Oy:n toimitusjohtaja
1979–1995. Turun Muna Oy Jaakko Tehtaiden
talouspäällikkö 1977–1979. Tammerneon Oy:n
talouspäällikkö 1975–1977.
Omistaa 2 220 051 Elektrobit Oyj:n osaketta (sisältää Laineen määräysvaltayhtiöiden osakkeet).

Staffan Simberg
s. 1949, MBA

Erkki Veikkolainen
s. 1952, DI, eMBA

Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsen 2008– ja
Wireless-valiokunnan puheenjohtaja 2009–.
MEVita Invest Oy:n toimitusjohtaja. Elcoflex
Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Technopolis
Oyj:n, Aplicom Oy:n, Elcoflex (Suzhou) Co.
Ltd:n, Maustaja Oy:n, Mecanova Oy:n ja Mevita
Invest Oy:n hallituksen jäsen. Elektrobit Oyj:n
Sopimustuotekehitys- ja Testausliiketoimintayksiköistä vastaava johtaja 2002–2003. Elektrobit
Technologies Oy:n toimitusjohtaja 2001–2003.
Elektrobit Oy:n liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja 1998–2001. Nokia Mobile Phonesin
palveluksessa eri tehtävissä 1985–1998, viimeksi
liiketoiminta-alueen vetäjänä.
Omistaa 9 388 719 Elektrobit Oyj:n osaketta.

Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsen 2008– ja
talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2009–.
Liikkeenjohdon konsultti, Simberg & Partners
AB:n hallituksen puheenjohtaja 1994–. NEZInvest AB:n hallituksen puheenjohtaja. Karnell,
sijoitusneuvoja 2009–. Metso Panelboard,
puheenjohtaja 2008–2009. Landis & Gyr AG,
neuvottelukunnan jäsen 2007–. Powermill Service
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Kuvaus toiminnasta

Hallitus on laatinut työjärjestyksen ja arvioi työskentelyään vuosittain. Hallituksen
tehtävänä on huolehtia yhtiökokouksen
päätösten täytäntöönpanosta. Hallitus
valvoo operatiivista toimintaa ja hallintoa.
Hallitus päättää konsernin toimintaa
ohjaavista periaatteista, strategiasta
sekä budjetista. Edelleen hallitus päättää
yritysjärjestelyistä ja -kaupoista ja muista
strategisista yhteenliittymistä ja merkittävistä investoinneista sekä merkittävistä
organisaatiota ja rahoitusta koskevista
asioista. Hallitus valvoo, että konserniin
kuuluvien yhtiöiden kirjanpidon ja
varainhoidon valvonta on asianmukaisesti
järjestetty. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja tämän mahdollisen sijaisen sekä
hyväksyy yhtiön organisaatiorakenteen.
Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiainjohtaja (joka toimii hallituksen sihteerinä)
osallistuvat hallituksen kokouksiin. Muut
konsernin johtoryhmän jäsenet osallistuvat kokouksiin tarvittaessa tai hallituksen
kutsusta. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy hallituksen kokousten esityslistat
toimitusjohtajan ja hallituksen sihteerin
valmistelusta.
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Vuonna 2009 hallitus kokoontui 16 kertaa
ja hallituksen jäsenten keskimääräinen
osallistumisprosentti kokouksissa oli 96,4.
Tärkeimpänä aiheena vuoden aikana
oli kannattavuuden parantaminen sekä
pohjan luominen positiiviselle tuloskehitykselle valituilla liiketoiminta-alueilla.

Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen päätösvaltaan kuuluvia
asioita. Hallitus on jatkossakin vastuussa
valiokunnille osoitetuista tehtävistä. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa
vaan hallitus tekee päätösvaltansa alaiset
päätökset yhteisesti.

Varsinainen yhtiökokous päättää
hallituksen jäsenten palkkioista ja ne ovat
julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.elektrobit.com.
Hallituksen valiokunnat

Huomioiden hallituksen nykyinen kokoonpano ja hallituksen jäsenten määrä,
yhtiön hallituksen valiokunnissa tulee olla
vähintään kaksi hallituksen keskuudestaan nimeämää jäsentä, joista toinen on
kyseisen valiokunnan puheenjohtaja.

Yhtiön hallinnon toimivuus edellyttää,
että hallitustyöskentely järjestetään
mahdollisimman tehokkaalla tavalla.
Tästä johtuen Yhtiön hallitus on asettanut
kolme hallituksen valiokuntaa:

Valiokunnan tulee säännöllisesti raportoida työstään hallitukselle. Raporttien
tulee sisältää vähintään yhteenveto
valiokunnan käsittelemistä asioista ja
päättämistä toimenpiteistä.

• Talous- ja tarkastusvaliokunta,
• Automotive-valiokunta ja
• Wireless-valiokunta.

Valiokuntien keskeiset tehtävät ja
toimintaperiaatteet on kuvattu alla. Valiokunnan jäsenille ei ole maksettu erillistä
kokouspalkkiota vuoden 2009 aikana.

Valiokunnissa olevat hallituksen jäsenet
voivat keskittyä valiokunnille kuuluviin
asioihin laaja-alaisemmin kuin koko
hallitus. Valiokuntien tarkoituksena
on tehostaa hallitukselle kuuluvien
asioiden valmistelua, lisätä hallituksen
päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja taata
päätöksenteon laatu ja tehokkuus.

Talous- ja tarkastusvaliokunta

Talous- ja tarkastusvaliokunnalla on
seuraavat tehtävät:
• tilinpäätösraportoinnin prosessin
seuraaminen;
• taloudellisen raportointiprosessin
valvominen;

• yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen
sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden valvominen;
• yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvän
taloudelliseen raportointiprosessiin
liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien- pääpiirteistä
kuvausten käsitteleminen;
• tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
lakisääteisen tarkastuksen seuraaminen;
• lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden
arvioiminen erityisesti oheispalveluiden
tarkastettavalle yhtiölle tarjoamiseen
liittyen;
• tilintarkastajan valintaa koskevan
päätösehdotuksen valmisteleminen.
Talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan sekä jäsenet nimittää yhtiön
hallitus. Vähintään yhden valiokunnan
jäsenen tulee olla talousasiantuntija, jolla
on huomattavaa tietämystä ja kokemusta
kirjanpidosta ja yhtiöön sovellettavista
kirjanpitoperiaatteista. Talous- ja
tarkastusvaliokunnan jäseniä ovat olleet
KHT-tilintarkastaja Seppo Laine (valiokunnan puheenjohtaja) ja Juha Hulkko
26.2.2009 saakka ja Staffan Simberg
27.2.2009 alkaen. Huomioiden hallituksen
tämän hetkinen kokoonpano ja hallituksen
jäsenten lukumäärä sekä erityisesti

Seppo Laineen talousasiantuntemus,
on päätetty poiketa Hallinnointikoodin
mukaisista suosituksista koskien yhtäältä
valiokunnan vähimmäisjäsenmäärää, joka
on kolme jäsentä, ja toisaalta valiokunnan
puheenjohtajan riippumattomuutta.

• liiketoimintanäkymien seuraaminen,
strategiset asiat mukaan lukien
mahdolliset yritysjärjestelyt ja -kaupat,
kilpailija-analyysit, budjetoinnin,
tulosseurannan ja markkinatilanteen
seuraamisen;

Valiokunnan jäsenten lisäksi valiokunnan
kokouksiin osallistuvat säännöllisesti
yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja
sekä valinnaisesti yhtiön ulkopuoliset tilintarkastajat. Lisäksi valiokunnan jäsenet
voivat tavata ulkopuolisia tilintarkastajia
ilman, että toimivan johdon edustajat ovat
paikalla kyseisissä kokouksissa.

• hallituksen päätettävien Automotive
Software -liiketoimintaan liittyvien
asioiden tehokkaan ja korkealaatuisen
valmistelutyön varmistaminen;

Talous- ja tarkastusvaliokunta kokoontui
11 kertaa vuonna 2009 siten, että kaikki
valiokunnan jäsenet olivat paikalla. Yllä
mainittujen painopistealueiden lisäksi
tärkeimpiä aiheita vuoden 2009 aikana
olivat kannattavuuden parantaminen, tasestrategian terävöittäminen, kassavirran
ja käyttöpääoman hallinnan rooli sekä
sisäisen valvonnan periaatteet ja rooli.
Automotive-valiokunta

Automotive-valiokunnalla on seuraavat
painopistealueet:

• liiketoiminnan läpinäkyvyyden
lisääminen;
• toimiensa jatkuva raportointi hallitukselle sisältäen vähintään yhteenvedon
Automotive-valiokunnan käsittelemistä
asioista ja päättämistä toimenpiteistä.
Automotive-valiokunnan puheenjohtajan
sekä jäsenet nimittää yhtiön hallitus.
Vähintään yhdellä valiokunnan jäsenellä
tulee olla merkittävää tietämystä ja
kokemusta automotive-markkinoista.
Automotive-valiokunnan jäseniä ovat
olleet Jukka Harju (valiokunnan puheenjohtaja) 3.6.2009 saakka, Jorma Halonen
(valiokunnan puheenjohtaja) 4.6.2009
alkaen ja Seppo Laine koko vuoden 2009.

• toimitusjohtajan sekä Automotive
Software -liiketoiminnasta vastaavan
johtajan tukeminen asioiden valmistelussa hallitukselle;

EB kehittää edistyksellistä
teknologiaa ja muuntaa
sen rikastuttaviksi loppu
käyttäjäkokemuksiksi. EB on
erikoistunut autoteollisuuden
ja langattomien teknologioiden
vaativiin sulautettuihin
ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin.
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Automotive-valiokunta kokoontui 7
kertaa vuonna 2009 siten, että kaikki
valiokunnan jäsenet olivat paikalla. Valiokunnan jäsenten lisäksi valiokunnan
kokouksiin osallistuivat säännöllisesti
Automotive Software -liiketoiminnan
johtaja sekä Yhtiön toimitusjohtaja,
talousjohtaja ja lakiasiainjohtaja. Yllä
mainittujen painopistealueiden lisäksi
tärkeimpiä aiheita vuoden 2009 aikana
olivat kannattavuuden parantaminen sekä
liiketoimintastrategia ja pitkän tähtäimen
suunnitelma.
Wireless-valiokunta

Wireless-valiokunnalla on seuraavat
painopistealueet:
• toimitusjohtajan sekä Wirelessliiketoimintasegmenttiin kuuluvista
liiketoiminnoista vastaavien johtajien
tukeminen asioiden valmistelussa
hallitukselle;
• liiketoimintanäkymien seuraaminen,
strategiset asiat mukaan lukien
mahdolliset yritysjärjestelyt ja -kaupat,
kilpailija-analyysit, budjetoinnin,
tulosseurannan ja markkinatilanteen
seuraamisen;
• hallituksen päätettävien Wirelessliiketoimintaan liittyvien asioiden tehokkaan ja korkealaatuisen valmistelutyön
varmistaminen;
• liiketoiminnan läpinäkyvyyden
lisääminen;
• toimiensa jatkuva raportointi hallitukselle sisältäen vähintään yhteenvedon
Wireless-valiokunnan käsittelemistä
asioista ja päättämistä toimenpiteistä.
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Wireless-valiokunnan puheenjohtajan
sekä jäsenet nimittää yhtiön hallitus.
Vähintään yhdellä valiokunnan jäsenellä
tulee olla merkittävää tietämystä ja
kokemusta langattoman teknologian
markkinoista. Wireless-valiokunnan
jäseniä ovat olleet Erkki Veikkolainen
(valiokunnan puheenjohtaja) ja Seppo
Laine koko vuoden 2009.

Hallitus määrittelee ja hyväksyy toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset
ehdot mukaan lukien toimitusjohtajan
palkkion. Palvelussuhteen ehdot on
laadittu kirjallisen toimisopimuksen
muotoon. Toimitusjohtajan toimisopimus
on toistaiseksi voimassaoleva ja voidaan
irtisanoa molemminpuolisesti kuuden (6)
kuukauden irtisanomisajalla.

Wireless-valiokunta kokoontui 10 kertaa
vuonna 2009 siten, että kaikki valiokunnan jäsenet olivat paikalla. Valiokunnan
jäsenten lisäksi valiokunnan kokouksiin
osallistuivat säännöllisesti Wirelessliiketoimintasegmenttiin kuuluvista
liiketoiminnoista vastaavat johtajat sekä
yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja ja
lakiasiainjohtaja. Yllä mainittujen painopistealueiden lisäksi tärkeimpiä aiheita
vuoden 2009 aikana olivat kannattavuuden parantaminen sekä uuden valmiiden
tuotteiden tarjoamista tarkoittavan
liiketoimintamallin käyttöönotto Wireless
Solutions -liiketoiminnassa.

Toimitusjohtaja on oikeutettu työsopimuslain ja muun eläkettä säätelevän lainsäädännön mukaiseen eläkkeeseen. Suomen
työeläkejärjestelmä (TyEL) oikeuttaa
vanhuuseläkkeeseen, jonka suuruus
perustuu työskentelyvuosien määrään
ja tuona aikana kertyneisiin tuloihin
sisältäen peruspalkan, bonukset (pois
lukien optio-oikeudet ja niiden perusteella
merkityt osakkeet) ja veronalaiset luontoisedut. Vanhuuseläkkeelle voi siirtyä
oman harkinnan mukaan 63–68 vuoden
iässä (joustava eläkkeellesiirtymisikä).

Toimitusjohtaja

Jukka Harju, Chief Executive Officer
Toimitusjohtaja johtaa operatiivista hallintoa osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen
sekä hallituksen antamien ohjeiden ja
määräysten mukaisesti sekä vastaa
hallituksen kokousten valmistelusta
ja hallituksen päätösten täytäntöönpanosta. Kirjanpidon lainmukaisuus ja
varainhoidon luotettava hoito ovat myös
toimitusjohtajan vastuulla. Toimitusjohtaja
vastaa strategian, pitkän aikavälin suunnitelmien, investointien, yritysjärjestelyjen
ja -kauppojen ja rahoituksen valmistelusta
ja näistä päättämisestä siltä osin kuin päätösvalta ei kuulu hallitukselle. Edelleen toimitusjohtaja vastaa taloussuunnittelusta,
konserniviestinnästä ja sijoittajasuhteista.

Kesäkuussa EB nimitti uudeksi toimitusjohtajakseen DI, KTM Jukka Harjun. Nimityksen myötä Harju erosi EB:n hallituksen
jäsenyydestä ja hallituksen Automotivevaliokunnan puheenjohtajuudesta. EB:n
hallituksen jäsen Jorma Halonen valittiin
Automotive-valiokunnan uudeksi puheenjohtajaksi. Toimitusjohtaja Pertti Korhonen
ilmoitti 3.6.2009 eroavansa Yhtiön palveluksesta siirtyäkseen toimitusjohtajaksi
toisen yhtiön palvelukseen.

Johtoryhmä

Olli Pekka Nastamo

Toimitusjohtajan tukena toimii konsernin
johtoryhmä. Toimitusjohtaja toimii
konsernin johtoryhmän puheenjohtajana. Johtoryhmän tehtävänä on toimia
toimitusjohtajan tukena operatiivisessa
johdossa toimitusjohtajan toimivaltaan
kuuluvissa tehtävissä, niiden toteutuksessa ja seurannassa. Johtoryhmä kokoontuu
kerran kuukaudessa.
Jukka Harju

Chief Executive Officer

s. 1956, DI, KTM. Elektrobit
Oyj:n hallituksen jäsen
2006–2009. Boier Capital
Oy:n partneri 2007–2009.
Incap Oyj:n hallituksen jäsen
2007–. Elektrobit Group Oyj:n
liiketoimintojen johtaja (COO)
2005–2006 ja liiketoimintojen kehittämisestä
vastaava johtaja 2000–2004. Tellabs Oy:n toimitusjohtaja 1994–1999. Nokia Telecommunications
Oy:ssä tulosyksikön johtaja 1990–1994 ja muissa
tehtävissä 1981–1990.
Omistaa 7 776 064 Elektrobit Oyj:n osaketta
(sisältää Harjun lähipiirin ja määräysvaltayhtiöiden osakkeet).

Panu Miettinen

Chief Financial Officer
s. 1968, Kauppatieteiden maisteri (KTM). Elektrobit Oyj:n
johtoryhmän jäsen 2007–.
Accenture Oy:n Senior Manager, Finance & Performance
Management 2001–2007.
KPMG Consulting Oy:n Senior
Consultant, World Class Finance 1998–2001.
Ei omista Elektrobit Oyj:n osakkeita. Hänellä on
50 000 optiota merkinnällä 2005B ja 45 000
optiota merkinnällä 2008A.

Senior Vice President,
Business Services

s. 1956, Diplomi-insinööri
(DI). Elektrobit Oyj:n johtoryhmän jäsen 2007–. Nokia
Siemens Networksin Head
of R&D Services 2007. Nokia
Oyj, Networks 1996–2007:
Nokia Siemens Networks Integration, Head of
R&D contracting and collaboration substream
2006–2007; Vice President, WCDMA RAN
Business 2003–2005; Vice President, Sites & HR,
IP Mobility Networks 2001–2003; Director, Sites
& HR, Radio Networks 1999–2001; Manager, Product Programs, Cellular Transmissions 1997–1998.
Omistaa 800 Elektrobit Oyj:n osaketta (sisältää
Olli Nastamon lähipiirin omistamat osakkeet), 100
000 optiota merkinnällä 2005B ja 45 000 optiota
merkinnällä 2008A.

Arto Pietilä

Senior Vice President,
Wireless Solutions
s. 1958, Diplomi-insinööri (DI).
Elektrobit Oyj:n johtoryhmän
jäsen 2004–. Elektrobit Oyj:n
Executive Vice President,
Mobile Terminal Solutions
2006–2008 ja Executive Vice
President, Contract R&D 2004–2006. Elektrobit
Oy:n toimitusjohtaja 2002–2004 ja toimialajohtaja 2001–2002. Polar Electro Oy:n toimitusjohtaja
1999–2001.
Omistaa 182 803 Elektrobit Oyj:n osaketta, 24
000 optiota merkinnällä 2005A, 30 000 optiota
merkinnällä 2005B ja 45 000 optiota merkinnällä
2008A.

Jarkko Sairanen

Executive Vice President,
Automotive Software
s. 1963, Diplomi-insinööri
(DI), MBA. Elektrobit
Oyj:n johtoryhmän jäsen
2007–. Nokia Oyj:n Vice President, Corporate Strategy
2006–2007, Vice President,
Strategy & Planning, Technology Platforms
2004–2006 ja Vice President, Insight & Foresight,
Nokia Ventures Organization 2001–2004. Boston
Consulting Group:in Vice President 1999–2001.

Antti Sivula

Senior Vice President, Wire
less Communications Tools
s. 1961, Diplomi-insinööri (DI).
Elektrobit Oyj:n johtoryhmän
jäsen 2007–. Orbis Group:ssa
ja Orbis International
Technologies Inc:ssä
myynti ja markkinointijohtaja
2004–2007. Tektronix Inc:ssä erinäisissä johto- ja
markkinointitehtävissä 2000–2004. Tektronix
Ltd:ssä erinäisissä johto- ja markkinointitehtävissä 1996–2000.
Ei omista Elektrobit Oyj:n osakkeita. Hänellä on
75 000 optiota merkinnällä 2005B ja 45 000
optiota merkinnällä 2008A.

Päivi timonen

Chief Legal Officer
s. 1970, Oikeustieteen
kandidaatti (OTK), varatuomari (VT). Elektrobit Oyj:n
johtoryhmän jäsen 2002–.
Roschier Holmberg Oy:n
lakimies 1998–2002.
Omistaa 11 800 Elektrobit
Oyj:n osaketta, 24 000 optiota merkinnällä
2005A ja 45 000 optiota merkinnällä 2008A.

Ari Virtanen

Executive Vice President,
Wireless Solutions
s. 1966, Diplomi-insinööri (DI).
Elektrobit Oyj:n johtoryhmän
jäsen 2008–. Nokia Oyj:n
Vice President, Convergence
Products, Devices R&D 2008
ja Vice President, Convergence Products, Multimedia 2005–2007. Nokia
Networksin Vice President, Systems Technologies
2004–2005, Vice President & General Manager,
IP Network Services Core 2003–2004, Vice President & Director, Network Platforms 2000–2003.
Vice President & General Manager, Mobile Packet
Core, 1999–2000, Vice President, MSC&HLR
business, 1997–1999.
Ei omista Elektrobit Oyj:n osakkeita. Hänellä on
150 000 optiota merkinnällä 2005 (2005B 30
000, 2005C 60 000 ja 2005D 60 000) ja 62 500
optiota merkinnällä 2008A.

Ei omista Elektrobit Oyj:n osakkeita. Hänellä on
200 000 optiota merkinnällä 2005B ja 62 500
optiota merkinnällä 2008A.
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Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä
Taloudelliseen raportointi
prosessiin liittyvien sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan
järjestelmien pääpiirteet

• ottamaan ainoastaan tietoisia ja
arvioituja riskejä esim. liiketoiminnan
laajentamisessa, markkina-aseman kasvattamisessa sekä uuden liiketoiminnan
luomisessa;

Riskienhallinta

• välttämään tai minimoimaan vahinkoriskejä;

Riskienhallinnan päämääränä on
turvata Yhtiön tuloskehitys ja varmistaa
liiketoiminnan jatkuvuus toteuttamalla
riskienhallintaa kustannustehokkaasti ja
systemaattisesti eri liiketoiminnoissa.
Riskienhallinta on osa Yhtiön strategista
ja operatiivista suunnittelua, päivittäistä
päätöksentekoprosessia ja sisäistä
valvontajärjestelmää. Riskienhallinnassa
kytketään liiketoiminnan tavoitteet,
riskit ja riskienhallinnalliset toimenpiteet
yhdeksi kokonaisketjuksi.
Riskienhallinnan järjestämisen
pääperiaatteet

• varmistamaan tuotteiden, ratkaisujen ja
palveluiden turvallisuus;
• luomaan työntekijöille turvallinen
työympäristö;
• minimoimaan epäterveiden ilmiöiden,
rikosten tai väärinkäytösten
mahdollisuudet toimintaperiaatteilla,
kontrolleilla ja valvonnalla;
• tiedottamaan riskeistä ja riskienhallinnasta sidosryhmille ja
• kustannustehokkuuteen riskienhallinnassa.
Riskienhallinnalla ei pyritä:

Yhtiö noudattaa Yhtiön hallituksen hyväksymää politiikkaa riskien hallitsemiseksi.

• poistamaan kokonaisuudessaan riskejä;

Riskienhallinta kattaa kaiken sen
toiminnan, mikä liittyy tavoitteiden
asettamiseen, riskien tunnistamiseen,
mittaamiseen, arvioimiseen, käsittelyyn,
raportointiin, seurantaan, valvontaan ja
riskeihin reagoimiseen.

• ottamaan käyttöön byrokraattista
prosessia ja menetelmiä.

Yhtiön riskienhallinnalla pyritään:
• tunnistamaan ja arvioimaan systemaattisesti ja kattavasti kaikki merkittävät,
tavoitteiden saavuttamista uhkaavat
riskit, mukaan lukien liiketoimintaan,
omaisuuteen, sopimuksiin, osaamiseen,
valuuttoihin, rahoitukseen ja strategiaan liittyviä riskejä;
• hyödyntämään optimaalisesti liiketoimintamahdollisuudet ja varmistamaan
liiketoiminnan jatkuvuus;
• ennakoimaan ja tunnistamaan epävar
muustekijät ja siten kehittämään riskien
ennakointia sekä riskien edellyttämiä
toimenpiteitä;
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• omaksuman tarpeettomia kontrolleja
tai hallintakeinoja tai

Riskienhallintaprosessin
pääpiirteet

Konsernin johtoryhmä arvioi strategiaprosessin ja puolivuotissuunnittelun yhteydessä liiketoimintariskejä, jotka saattavat
estää tai vaarantaa konsernin strategisten
ja tulostavoitteiden saavuttamisen. Liiketoiminnat tuottavat strategiaprosessin
tueksi riskiarviot kustakin liiketoiminnasta. Strategisia ja operatiivisia riskejä
seurataan kuukausittain liiketoimintojen
raportoinnin kautta. Liiketoimintojen
tulee tuottaa arviot oman vastuualueensa
riskeistä ja esittää toimenpidesuunnitelmat riskien hallitsemiseksi sekä
raportoida toteutettujen toimenpiteiden
vaiheesta ja vaikutuksista.

Konsernin toimitusjohtaja raportoi
hallitukselle tunnistetuista riskeistä ja
suunnitelluista ja toteutetuista toimenpiteistä riskien hallitsemiseksi.
Sisäinen valvonnan yleiskuvaus
ja toimintaperiaatteet

Sisäistä valvontaa soveltavat hallitus,
johto ja konsernin koko henkilökunta,
jotta johto voi kohtuudella vakuuttua siitä,
että:
1. toiminnot ovat toimivia, tehokkaita ja
strategian mukaisia,
2. taloudellinen raportointi ja johdolle
annettavat tiedot ovat luotettavia,
täydellisiä ja oikea-aikaisia, ja
3. konsernissa noudatetaan soveltuvia
lakeja ja säännöksiä sekä Yhtiön sisäisiä
ohjeita ja eettisiä arvoja, mukaan lukien
vakaus (”sustainability”).
Ensimmäinen ryhmä koskee Yhtiön
perustavia liiketoiminnallisia tavoitteita,
mukaan lukien suoritus- ja kannattavuustavoitteet, strategia, tavoitteiden
ja toimenpiteiden täytäntöönpano
sekä resurssien turvaaminen. Toinen
ryhmä liittyy luotettavien julkisten
tilinpäätöstietojen valmisteluun, mukaan
lukien osavuosikatsaukset ja tiivistetyt
tilinpäätöstiedot sekä tällaisista tilinpäätöstiedoista johdettu valikoitu julkisesti
raportoitava taloudellinen tieto, kuten
tuottojen julkistaminen. Kolmas ryhmä
liittyy Yhtiöön kohdistuvien lakien ja
säännösten noudattamiseen.

Sisäisen valvonnan viitekehys Yhtiössä

Value Protection / Control Perspective

Value Creation
Business Drivers

Long-termshareholder value

Corporate
Governance
Board
level

Risk Management

Group
level

Strategic planning
and strategy
follow-up

Roles,
Responsibilities and
authorisations

Businesses & Processes
ASW

WCT	

Group Policies

WS

EFQM-Based Management System
EB Way
Customers

Suppliers
1. Develop Company Vision and Strategy
Strategy
alignment
Operational
effectiveness

13. Manage
Supplier
Network

2. Develop and Manage Solutions

AWS: Automotive Software
-liiketoiminta
WCT: Wireless
Communications Tools
-liiketoiminta
WS:		 Wireless Solutions
-liiketoiminta

Support
Processes

4. Deliver Solutions

3. Market and
Sell Solutions
5. Manage
Customer
Services

Compliance
Reliability of
Financial Reporting

Core Business processes
6. Develop and Manage Human Capital
7. Manage Information Technology
8. Manage Financial Resources
9. Acquire Construct and Manage Property
10. Manage Environmental, Health and Safety
11. Manage External Relationships
12. Manage Knowledge, Improvement and Change

Hallinnon ja sisäisen valvonnan viitekehys.

EB:n sisäinen valvonta sisältää seuraavat
rakenteelliset elementit:
• hallituksen asettamat sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja hallinnon ohjeet
ja periaatteet,
• ohjeiden ja periaatteiden käyttöönotto
ja soveltaminen johdon valvonnassa,
• toimintojen tehokkuuden ja toimivuuden sekä talous- ja johdon raportoinnin
luotettavuuden valvonta talousosaston,
sisäisen valvonnan vastuuhenkilön ja
liiketoimintakontrollereiden toimesta,

• yrityksen riskienhallintaprosessi, jonka
tarkoituksena identifioida, arvioida ja
vähentää riskejä, jotka uhkaavat Yhtiön
tavoitteiden toteutumista,
• compliance-prosessit, joiden tarkoituksena on varmistaa, että kaikkia
soveltuvia lakeja, säännöksiä, sisäisiä
ohjeita ja eettisiä arvoja (mukaan lukien
vakaus, ”sustainablity”) noudatetaan,

• tehokas valvontaympäristö kaikilla organisaatiotasoilla, sisältäen räätälöidyt
valvontatoimet kullekin prosessille,
sekä konsernin liiketoiminta-alueita
ja maantieteellisiä alueita koskevien
vähimmäisvaatimusten luominen,
• yhteiset eettiset arvot ja vahva sisäinen
valvontakulttuuri kaikkien työntekijöiden keskuudessa ja
• tarvittaessa sisäiset tarkastukset,
jotka mittaavat sisäisen valvonnan
tehokkuutta.
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Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä
Hallitus

Talous- ja
tarkastusvaliokunta

Sisäisen valvonnan, riskien hallinnan ja
hallintojärjestelmän periaatteet

Tehokkuus
Seuranta

Sisäinen valvonta
Toimitusjohtaja
Konsernin johtoryhmä

Sisäinen valvonta

Liiketoiminnot &
Konsernitoiminnot

Taloushallinto

Liiketoimintaprosessien omistajat

Sisäisen tarkastuksen
toimeksiannot

Riskienhallinta

Compliance-käytännöt

Vastuu täytäntöönpanosta

Taloudellinen ja johdon
raportointi
Valvontaympäristö ja eettiset arvot kaikille työntekijöille

EB:n sisäisen valvonnan viitekehyksen avainalueet.

Ydinliiketoiminnan prosessien
riskit ja valvontatoimet

Liiketoimintaprosessien riskienhallinta
toimet on määritelty kontrollikohtien
muotoon:
• Olennaisten prosessiriskien tunnistaminen;
• Yhteiset kontrollikohdat/konsernin
vähimmäiskontrollikohdat tunnistetaan;
• Yhteiset kontrollikohdat implementoidaan liiketoimintaprosesseihin;
• Ylimääräiset kontrollikohdat määritellään tarpeen mukaan liiketoiminta- tai
toimintotasoilla.

Valvontatoimia ovat ohjeistukset ja
toimenpiteet, joiden avulla varmistetaan
johdon ohjeiden toteutuminen. Valvontatoimilla varmistetaan riskien huomioiminen tarvittavilla toimenpiteillä, jotta
Yhtiön tavoitteet saavutetaan. Valvontatoimet asetetaan organisaationlaajuisesti,
kaikilla tasoilla ja kaikkiin toimintoihin.
Niihin kuuluu erilaisia toimia, kuten
esimerkiksi hyväksynnät, valtuutukset,
varmentamiset, toimintojen tehokkuuden
tarkastaminen, varallisuuden turvaaminen ja vastuiden eriyttäminen.
Taloudellisen raportoinnin
sisäinen valvonta

Konsernin ulkoisen talousraportoinnin
prosessi, sisäinen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmä kuvataan seuraavassa.
Pääpaino on kirjanpidossa ja siihen
liittyvässä valvonnassa.
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Taloudellisen raportoinnin organisaatio

Yhtiön ulkoisen taloudellisen raportoinnin
tiimi sijaitsee Suomessa. Konsernin
raportoinnin lisäksi tiimin tehtäviin
kuuluu rahoitus, valuuttakurssiriskeiltä
suojautuminen, sijoitukset, ulkoisen velan
hallinnointi ja siirtohinnoittelu.
Emoyhtiön ja suomalaisten tytäryhtiöiden
kirjanpitotoiminnot on järjestetty palvelukeskusten kautta. Kirjanpitotoiminto
vastaa mm. kuukausittaisesta tilinpäätöksestä ja ostoreskontratiimi ostoreskontran
hallinnasta. Vastuunjako on kirjattu
tiimien toimenkuviin.
Konsernin tytäryhtiöillä Kiinassa,
Saksassa, Itävallassa ja USA:ssa on
omat kirjanpito-osastonsa. Kirjanpito
pienemmissä tytäryhtiöissä Ranskassa
ja Japanissa on järjestetty ulkoisten
tilitoimistojen kautta.

Taloudellisen raportoinnin järjestelmä

Talous- ja tarkastusvaliokunta

Konsolidoitu tilinpäätös laaditaan valitun
konsolidointi- ja raportointityökalun
avulla. Tytäryhtiöt raportoivat toteutuneet
luvut kuukausittain suoraan työkalun
järjestelmään. Japanin ja Ranskan
tytäryhtiöt lähettävät tiedot ennalta määritellyssä muodossa suoraan konserniin
konsolidoitavaksi.

Hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunta
vastaa seuraavista sisäiseen valvontaan
liittyvistä tehtävistä

Pääkirjanpitojärjestelmä sisältää
pääkirjanpidon, ostoreskontran ja
myyntireskontran. Ostolaskut hoidetaan
sähköisen laskutusjärjestelmän kautta.

• Yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen
sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuuden valvominen;

Sisäinen valvonta

Konsernin sisäisen valvonnan mekanismit
perustuvat ohjeistuksiin, ohjeisiin,
rajoitettuihin prosessikuvauksiin, valtuutusmatriiseihin, taloudellisen raportoinnin
tarkastuskokouksiin sekä pääkirjanpidon
velvoitteiden jakamiseen.
Compliance-prosessit

Compliance-prosesseja on jokaisella
organisaatiotasolla, jotta voidaan varmistaa, että soveltuvia lakeja, säännöksiä,
sisäisiä ohjeistuksia ja eettisiä arvoja,
mukaan lukien vakaus (”sustainability”),
noudatetaan. Lakiosasto, liiketoiminnot ja
konsernin johto ovat vastuussa oman alueensa lainsäädännön ja muun sääntelyn
kehittymisen seurannasta ja muutosten
viestinnästä organisaatiolle. Liiketoiminnot ja konsernitoimintojen johtajat ovat
vastuussa asianmukaisen valvonta- ja
compliance -koulutuksen järjestämisestä
yksiköissään.
Riskien hallinnan ja sisäisen
valvonnan vastuualueet ja roolit

Ensisijaiset roolit ja vastuualueet konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
osalta on määritelty seuraavasti:
Hallitus

Hallitus on viime kädessä vastuussa
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan
asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tehtävänä on hyvän hallintotavan
mukaisesti lisäksi varmistaa, että Yhtiö on
riittävällä tavalla siirtänyt soveltamansa
arvot toimintaansa. Hallitus hyväksyy
sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja
hallintotapaa koskevat politiikat ja ohjeet.
Hallitus määrittää Yhtiön riskinottotason
ja riskinkantokyvyn sekä uudelleen arvioi
niitä säännöllisesti osana Yhtiön strategiaa ja tavoiteasetantaa. Hallitus raportoi
toiminnastaan osakkeenomistajille.

• tilinpäätösraportoinnin prosessin
seuraaminen;
• taloudellisen raportointiprosessin
valvominen;

• Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvän
taloudelliseen raportointiprosessiin
liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden
kuvauksen käsitteleminen; ja
• tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
lakisääteisen tarkastuksen seuraaminen.
Yksityiskohtaisempi kuvaus siitä miten
talous- ja tarkastusvaliokunta täyttää
valvontatehtävänsä määritellään valiokunnan vuosisuunnitelmassa. Talous- ja
tarkastusvaliokunta raportoi Yhtiön
hallitukselle.
Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja on vastuussa Yhtiön
päivittäisestä hallinnosta hallituksen
antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja luo sisäiselle valvontaympäristölle perustan osoittamalla
johtajuutta ja suuntaviivoja ylemmälle
johdolle sekä arvioimalla heidän tapojaan
kontrolloida liiketoimintaa. Toimitusjohtaja vastaa riskienhallintaprosessista ja
sen jatkuvasta kehittämisestä, työn resursoinnista ja riskienhallinnan periaatteiden
tarkistamisesta sekä toimintaperiaatteiden ja kokonaisprosessin määrittelystä.
Toimitusjohtaja raportoi riskienhallinnasta
hallitukselle osana kuukausiraportointia.
Toimitusjohtajan alaisuudessa toimiva
konsernin johtoryhmä vastaa Yhtiölle
asetettujen tavoitteiden toteutumista
uhkaavien riskien hallinnasta.

Liiketoiminnot
ja konsernitoimintojen johto

Liiketoiminnot ja konsernitoimintojen
johto vastaavat sisäisen valvonnan
toimeenpanosta omalla vastuualueellaan.
Tarkemmat sisäistä valvontaa koskevat
ohjeet ja toimintamallit laaditaan kunkin
toiminnon sisällä. Lisäksi liiketoimintojen
ja konsernitoimintojen johto vastaa
riskienhallintakäytäntöjen implementoinnista puolivuosisuunnitelmiin (planning
cycle) ja päivittäisiin toimintoihin, ja
vastaavat, että
•
•
•
•

lakeja,
alemman tason säännöksiä,
sisäisiä ohjeita ja
eettisiä arvoja

noudatetaan heille osoitetuilla vastuu
alueilla.
Taloushallinto

Konsernin taloushallinto-osaston
vastuulla on:
• auttaa yksiköitä ja liiketoimintoja riittävien valvontatoimien asettamisessa
yhteistyössä liiketoiminnan johdon
kanssa;
• valvontatoimien sopivuuden ja tehokkuuden toiminnallinen seuranta ja
• varmistaa, että ulkoinen raportointi on
virheetöntä, oikea-aikaista ja noudatettavien säännösten mukaista.
Taloushallinnossa on sisäisen valvonnan
vastuuhenkilö, joka raportoi talous
johtajalle.
Sisäinen tarkastus

Yhtiöllä ei ole erityistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Tämä on huomioitu
vuosittaisen tilintarkastussuunnitelman
sisällössä ja laajuudessa. Yhtäältä tilintarkastus kohdennetaan tiettyihin aiheisiin
eri aikoina ja toisaalta erikseen sovittuihin
painopistealueisiin.

Talousjohtaja

Talousjohtajan tehtävänä on varmistaa,
että Yhtiön kirjanpitokäytännöt ovat
lainmukaiset ja että taloudelliset asiat
hoidetaan luotettavalla tavalla.
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