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Esikuntatoiminnot ovat Finance, 
Corporate Relations and Sustainability, 
Corporate Human Resources ja Corporate 
Strategy and R&D.

Sisäinen tarkastus
Konsernin sisäinen tarkastus arvioi ja 
varmistaa Fortumin sisäisen valvonnan 
riittävyyttä ja tehokkuutta. Se arvioi 
myös eri liiketoimintaprosessien tehok-
kuutta, riskienhallinnan riittävyyttä sekä 
esimerkiksi lakien, asetusten ja sisäisten 
ohjeiden noudattamista. Työn perustana 
ovat kansainväliset sisäisen tarkastuksen 
ammattistandardit. 

Konsernin sisäinen tarkastus on 
riippumaton Fortumin divisioonista ja 
muista yksiköistä. Se raportoi konsernin 
hallituksen tarkastus- ja riskivaliokun-
nalle sekä hallinnollisesti talousjohtajalle. 
Konsernin sisäisen tarkastuksen toimen-
kuva, valtuudet ja vastuu on virallisesti 
määritelty toimintaohjeessa. Toimintaoh-
jeen ja vuotuisen tarkastussuunnitelman 
hyväksyy tarkastus- ja riskivaliokunta.

Ulkoinen tarkastus
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka 
tulee olla Keskuskauppakamarin hyväk-
symä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkas-
taja valitaan varsinaisessa yhtiökokouk-
sessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa 
seuraavan ensimmäisen varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkasta-
jaksi valittiin 7.4.2009 pidetyssä Fortum 
Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilin-
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tarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy. 
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii 
KHT Mikael Paul.

Taloudelliseen raportointiin 
liittyvät sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan järjestelmät

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan 
järjestelmä
Fortumin hallitus hyväksyy konsernin 
riskipolitiikan, jossa määritellään riskien-
hallinnan tavoitteet, periaatteet ja vastuu-
alueet sekä Fortumin riskienhallinta-
prosessi. Fortumin riskienhallintapro-
sessi on myös sisäänrakennettu sisäiseen 

valvontaan, joka on määritelty proses-
sitasolla riskiarviointeihin perustuen. 
Taloudellisen raportoinnin kontrollit on 
luotu noudattaen samaa toimintatapaa. 
Fortumin sisäisen valvonnan viitekehys 
sisältää elementtejä COSO-viitekehyk-
sestä, jonka on julkaissut Committee of 
Sponsoring Organizations of the  
Treadway Commission. 

Lisätietoja Fortumin riskienhallintaprosessista  ˭
ja merkittävimmistä riskeistä on sivuilla 98–102 ja 
126–134.

Valvontaympäristö
Fortumin sisäinen valvontajärjestelmä 
tukee konsernin strategian toteuttamista
ja varmistaa säännösten noudatta-

misen. Fortumin arvot ja toimintaohje 
ovat sisäisen valvontajärjestelmän kivi-
jalka. Järjestelmä perustuu konsernitason 
rakenteisiin ja prosesseihin sekä liike-
toiminnan ja tukiprosessitason kontrol-
leihin. Hallituksen asettama tarkastus- ja 
riskivaliokunta valvoo riskienhallintaa 
konsernissa. Riskienhallintajohtajan 
johtama riippumaton konsernin riskien-
hallintayksikkö raportoi talousjohtajalle ja 
toimitusjohtajalle viikoittain ja kuukausit-
tain sekä säännöllisesti tarkastus- ja riski-
valiokunnalle ja vastaa konsernin riskipo-
sitioiden raportoinnista ja riskienhallin-
tajärjestelmän ylläpitämisestä. Konsernin 
talousjohtajan esikunta ja corporate cont-
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rollerin johtama konsernilaskenta ovat 
vastuussa taloudellisen raportoinnin ylei-
sestä valvontajärjestelmästä.

Riskien arviointi
Riskienhallintaprosessiin sisältyy myös 
taloudelliseen raportointiin liittyvien 
riskien tunnistus ja analysointi vuosit-
tain. Lisäksi kaikki uudet riskit pyritään 
analysoimaan ja raportoimaan heti kun 
ne on tunnistettu. Kontrollien riskiar-
viointi on ollut perustana prosessitason 
sisäisen valvontajärjestelmän kehittä-
misessä sekä taloudellisen raportoinnin 
kontrollipisteiden määrittämisessä. 
Kontrollien riskiarvioinnin ja prosessi-
tason valvonnan tulokset on raportoitu 
tarkastus- ja riskivaliokunnalle. Valvon-
tajärjestelmää ei ole muutettu vuoden 
2009 aikana, mutta soveltamisvastuut on 
otettu huomioon organisaation uudel-
leenjärjestämisessä.
 
Valvontatoiminnot
Fortumin organisaatio on edelleen hajau-
tettu ja valtaa ja vastuuta on delegoitu 
divisioonille valvontavastuiden muodossa. 
Eräät alueet, kuten hyödykepörssitoimin-
taan liittyvä riskinvalvonta on enemmän 
keskitetty uudessa organisaatiossa. 
Kullakin divisioonalla on oma henkilös-
tönsä ja muut resurssit. Liiketoimintapro-
sesseissa sovelletaan valvontatoimintoja ja 
taloudellisen raportoinnin näkökulmasta 
niillä varmistetaan, että mahdolliset 
virheet tai poikkeamat ehkäistään, löyde-
tään ja korjataan. Fortumin viitekehys 
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politiikoille ja ohjeistuksille varmistaa 
kaikkien toimintojen hallinnan. 

Talousraportoinnin ohjeet 
(Controller’s manual) asettavat standardit 
taloudelliselle raportoinnille. Konserni-
laskenta määrittää talousraportoinnin 
kontrollipisteiden periaatteet ja kontrollit 
kattavat koko taloudellisen raportoin-
tiprosessin. Kuitenkin se organisaation 
osa, joka vastaa ko. kontrolleiden toteut-
tamisesta, vastaa myös niiden tehokkuu-
desta. Kontrollit ovat joko osa transaktio-
prosessia tai osana kuukausi- ja vuosira-
portointiprosessia, kuten täsmäytykset 
ja analyysit, joilla varmistetaan rapor-
toinnin oikeellisuus.

Viestintä ja tiedotus
Talousraportoinnin ohjeet (Controller’s 
manual), sisältäen laskentamanuaalit, 
investointimanuaalit sekä raportoin-
tiohjeet ja periaatteet ovat saatavilla 
intranet-sivustoista, jotka ovat kaikkien 
taloudelliseen raportointiin osallistuvien 
käytettävissä. Lisäksi konsernin riskien-
hallinta ja konsernilaskenta järjestävät 
säännöllisesti kokouksia, joissa jaetaan 
tietoa prosesseista ja käytännöistä. Sijoit-
tajasuhteet ja konserniviestintä yllä-
pitävät yhdessä konsernilaskennan 
kanssa ta loudellisen tiedon julkaisemista 
koskevia ohjeita.

Seuranta
Tuloksia seurataan kuukausiraportoinnin 
avulla. Tämän lisäksi konsernijohdon 
ja divisioonien johtajien kanssa neljän-

nesvuosittain pidettävät tuloskokoukset 
sisältyvät toiminnanjohtamisprosessiin. 
Tuloksen lopullisesta arvioinnista vastaa 
hallitus ja sen tarkastus- ja riskivalio-
kunta. 

Tuloskokouksien seurannalla varmis-
tetaan myös sisäisen valvonnan toimi-
vuus. Kukin divisioona vastaa oman 
vastuualueensa valvonnan tehokkuudesta 
osana yleistä sisäistä valvontaa. Divisi-
oona- ja konsernitason controller-ryhmät 
vastaavat taloudellisen raportoinnin 
prosessien arvioinnista. Lisäksi sisäinen 
tarkastus tarkistaa taloudellisen rapor-
toinnin prosesseja.

Valvontatoimenpiteiden suorittamista 
seurataan osana itsearviointiprosessia 
ja tietyille osa-alueille on vuoden 2009 
aikana otettu käyttöön valvontatoimin-
tojen ristiintestausta.
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