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SATO OYJ       
        

 
TARKASTUSVALIOKUNTA 
 
Työjärjestys 
 
 
1. Valiokunnan tarkoitus ja toiminta 

 
Valiokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta ja tehostaa hallitustyöskentelyä 
valmistelemalla hallituksen kokouksissa päätettäväksi tulevia asioita, jotka 
koskevat taloudellisten raportointiprosessien valvontaa sekä tilintarkastusta, 
riskienhallintaa, sisäistä valvontajärjestelmää ja sisäistä tarkastusta. 
Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa.  
 
Valiokunnan puheenjohtaja esittelee valiokunnassa käsitellyt asiat hallituksen 
kokouksessa.  
 

2. Jäsenet  Hallitus valitsee ensimmäisessä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä  
kokouksessaan keskuudestaan 3 – 5 jäsentä tarkastusvaliokuntaan sekä 
nimittää näistä yhden valiokunnan puheenjohtajaksi. Valiokunnan jäsenet 
nimitetään hallituksen toimikauden ajaksi. Hallitus voi myös muuttaa 
valiokunnan kokoonpanoa kesken toimikauden.  
 
Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia 
yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä 
osakkeenomistajista. 
 
Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys, ja 
vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti 
laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalla. 
 
Valiokunnan sihteerinä toimii hallituksen valitsema sihteeri. 
 

3. Kokoukset Valiokunta kokoontuu pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa  
osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä Tarvittaessa valiokunnan 
puheenjohtaja voi kutsua valiokunnan koolle muulloinkin.  Valiokunnan 
kokoukset voidaan järjestää puhelinkokouksina tai muita teknisiä apuvälineitä 
käyttäen.  

 
Valiokunnan kokouksiin osallistuu toimitusjohtaja ja talousjohtaja. 
Tilintarkastaja on läsnä valiokunnan kokouksessa käsiteltäessä tilinpäätöstä ja 
erikseen määritettyjä osavuosikatsauksia. Kokouksiin voidaan kutsua asioiden 
käsittelyn yhteydessä myös sisäinen tarkastaja tai muu SATO-konsernin 
palveluksessa oleva tai ulkopuolinen asiantuntija. 
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Valiokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat 
valiokunnan puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjat jaetaan kaikille hallituksen 
jäsenille, toimitusjohtajalle ja talousjohtajalle. Lisäksi valiokunta raportoi 
erikseen hallitukselle keskeisistä havainnoistaan. 
 

4. Tehtävät   
 

a. Valiokunnan tehtävänä on 
• käsitellä talouteen ja riskienhallintaan liittyvät politiikat, periaatteet ja 

prosessit; 
• seurata yhtiön taloudellista ja verotuksellista asemaa; 
• seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tarkastusta sekä arvioida 

tilintarkastuksen laajuutta ja laatua; 
• seurata yhtiön sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen tehokkuutta; 
• käsitellä yhtiön antama selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, erityisesti 

siihen sisältyvä kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä; 

• arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön 
riippumattomuutta; 

• käsitellä, ja hallituksen antaman valtuutuksen puitteissa hyväksyä, 
tilintarkastusyhteisön tarjoamat, muut kuin tilintarkastukseen liittyvät 
palvelut; 

• valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus; ja 
• lakien, määräysten, viranomaisohjeiden ja compliance-ohjeistusten 

noudattamisen arviointi. 
• Tarkastusvaliokunta voi käsitellä myös muita asioita hallituksen antaman 

ohjeistuksen mukaisesti. 
 

b. Tehtävän toteuttamiseksi valiokunnalle esitetään mm.  
• osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset; 
• tilintarkastajien edellistä tilikautta sekä kutakin osavuosikatsausjaksoa 

koskeva tarkastusraportti; 
• tilintarkastajien tarkastussuunnitelma kullekin vuodelle; 
• sisäisen valvonnan periaatteet ja kontrollimekanismit; 
• sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma kullekin vuodelle; 
• sisäisen tarkastuksen tarkastusraportit;  
• riskienhallintaraportti.  

 
 
LIITE  Tarkastusvaliokunnan vuosiohjelma 2017 
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   LIITE 
 
  
 
 
 
 
TARKASTUSVALIOKUNNAN VUOSIOHJELMA 2017 

Tilinpäätöstä valmisteleva kokous 
 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen valmistelu 
 arvonmääritys  
 tilintarkastajan valintaa koskeva ehdotus yhtiökokoukselle 
 tarkastusvaliokunnan vuosisuunnitelma 
 selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 
 oikeudenkäynnit ja riita-asiat. 

 
Osavuosikatsausta Q1 2017 valmisteleva kokous 

 osavuosikatsauksen Q1 2017 valmistelu ja tilintarkastajan raportti 
 tilintarkastussuunnitelma ja budjetti (ml. tilintarkastajan tarjoamat muut kuin 

tilintarkastuspalvelut) 
 sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 
 konsernin vakuutukset. 

Osavuosikatsausta Q2 2017 valmisteleva kokous 
 osavuosikatsauksen Q2 2017 valmistelu ja tilintarkastajan raportti 
 sisäinen valvonta ja riskienhallinta. 

Osavuosikatsausta Q3 2017 valmisteleva kokous 
 osavuosikatsauksen Q3 2017 valmistelu ja tilintarkastajan raportti 
 tilinpäätösperiaatteet, tilinpäätöksen valmistelu 
 rahoituspolitiikka 
 tilintarkastajan valinnan valmistelu. 

 


