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SRV YHTIÖT OYJ 

TARKASTUSVALIOKUNNAN TYOJÄRJESTYS 

 

1. Valiokunnan tarkoitus ja toiminta 

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen tehtäviin kuuluvien taloudellisten raportointi- ja valvon-
tatehtävien sekä tilintarkastusta koskevien asioiden valmistelussa. Tarkastusvaliokunnalla ei ole it-
senäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset asioista valiokunnan valmistelun pohjalta. 

2. Valiokunnan kokoonpano 

 Hallitus valitsee ensimmäisessä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä kokouksessaan keskuudes-
taan tarkastusvaliokuntaan kolme (3) jäsentä ja nimittää näistä yhden valiokunnan puheenjohta-
jaksi. Valiokuntaan voidaan kuitenkin valita vain kaksi (2) jäsentä, mikäli hallitus katsoo sen tarkoi-
tuksenmukaiseksi ottaen huomioon hallituksen rakenne ja jäsenmäärä.  

Valiokunnan jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätty-
essä. Hallitus voi myös muuttaa valiokunnan kokoonpanoa kesken toimikauden. 

Valiokunnan jäsenillä tulee olla valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus, 
ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla laskentatoimen tai tilintarkastuksen asiantuntemusta. Tar-
kastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jä-
senen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista 

3. Kokoukset 

Valiokunta kokoontuu vähintään neljästi vuodessa osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä. Tar-
vittaessa valiokunnan puheenjohtaja voi kutsua valiokunnan koolle muulloinkin. Kokouksissa asioita 
käsitellään hyväksytyn vuosiohjelman mukaisesti. 

Tarkastusvaliokunnan kokouksiin osallistuu toimitusjohtaja tai hänen varamiehensä sekä talou-
desta ja rahoituksesta vastaava johtaja. Kokouksiin voidaan kutsua asioita esittämään mm. tilintar-
kastaja, sisäinen tarkastaja ja riskienhallintajohtaja tai muu yrityksen asiantuntija. Tarkastusvalio-
kunta voi tarvittaessa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia. Valiokunta nimittää sen 
sihteerinä toimivan henkilön. 

Valiokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat valiokunnan puheenjohtaja ja 
sihteeri. Pöytäkirjat ja kokouksissa käsitellyt tilintarkastajien sekä sisäisten tarkastajien raportit jae-
taan kaikille hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle, talousjohtajalle, tilintarkastajalle, lakiasiainjoh-
tajalle sekä sisäisen tarkastuksen johtajalle. 

4.  Tarkastusvaliokunnan tehtävät 

Tarkastusvaliokunta valvoo yhtiön taloudellista raportointia ja valmistelee hallitukselle taloudelli-
sen tilanteen seurantaan, talousraportointiin, tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyviä asioita. 

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on: 

1. käsitellä tilinpäätös- ja osavuosikatsausluonnokset, johdon ennusteet, tilintarkastajien 
mahdolliset havainnot sekä lyhyen aikavälin näkymiin liittyvät kannanotot 

2. käsitellä tilinpäätösperiaatteet ja kirjauskäytännöt 
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3. valvoa ja seurata osavuosi- ja tilinpäätösraportoinnin prosessia 

4. valvoa taloudellista raportointiprosessia 

5. seurata ja arvioida yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajär-
jestelmien tehokkuutta 

6. seurata ja arvioida lähipiiriliiketoimien periaatteita ja prosesseja 

7. käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvää ku-
vausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestelmien pääpiirteistä 

8. seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilintarkastusta ja arvioida tilintarkastuk-
sen laajuutta ja laatua 

9. arvioida tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja mahdollisia etu-
ristiriitoja 

10. seurata lakisääteisen tilintarkastajan tarjoamia tilintarkastuksen ulkopuolisia palveluja ja 
niistä maksettuja palkkioita 

11. valmistella tilintarkastajan valintaa ja palkkiota koskeva hallituksen ehdotus yhtiökokouk-
selle. 

Lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtävänä on: 

1. yhtiön taloudellisen ja rahoituksellisen aseman seuranta 

2. sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen hyväksyminen 

3. sisäisen tarkastuksen suunnitelmien ja raporttien käsittely 

4. lakien ja määräysten noudattamisen arviointi 

5. yhteydenpito tilintarkastajaan ja tilintarkastajan laatimien raporttien läpikäynti 

6. laskentaperiaatteisiin liittyvien muutosten hyväksyminen 

Yllä oleva luettelo tarkastusvaliokunnan tehtävistä ei ole tyhjentävä. Tarkastusvaliokunta voi ottaa 
käsiteltäväkseen muunkin asian tai tehtävän, johon perehtyminen voi olla tarpeen sisäisen valvon-
nan, taloudellisen raportoinnin, riskienhallinnan valvomiseksi sekä lakien ja määräysten noudatta-
misen valvomiseksi.  

5.  Raportointi hallitukselle ja työnjako hallituksen kanssa 

Tarkastusvaliokunnalle esitetty materiaali on sähköisessä muodossa hallituksen saatavilla SRV:n in-
traporttaalissa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi hallitukselle valiokunnan käsittelemistä asi-
oista hallituksen seuraavassa kokouksessa. 
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Raporttien käsittelyn työnjako 

 Tarkastusvaliokunta Hallitus 

Tulosraportointi Q1, Q2 ja Q3 tarkastaa  yhteenveto käsitellään 

Tilinpäätos ja hallituksen toimintaker-
tomus 

tarkastaa yhteenveto + allekirjoitus, hy-
väksyy julkistettavaksi 

Muu tulosraportointi (poikkeustilanteissa 
tarkastaa) 

normaaliraportointi 

Osavuosikatsaukset tarkastaa tiedoksi, hyväksyy julkistetta-
vaksi 

Tilintarkastajan raportit tarkastaa 01-03 tiedoksi, Q4 raportoidaan 

Sisäisen tarkastuksen raportit tarkastaa tiedoksi 

Riskienhallintaraportit tarkastaa tiedoksi 

Oikeudenkäynnit ja riidat tarkastaa tiedoksi 

AC:n työjärjestys valmistelee päättää 

   

  

   

 


