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Mikä lehdelle nimeksi

Sisäiset tarkastajat ry:n viestintätoimikunta pyysi jäse-
nistöltä ehdotuksia uuden sisäisen tarkastuksen lehden 
nimeksi. Nimiehdotuksia saatiin 27 kappaletta. Saaduista 
nimiehdotuksista keskustelu pysähtyi heti pidemmäksi 
aikaa ehdotuksen Syyni kohdalle. Näimme nimessä sopi-
vasti itseironiaa tarkastajan (mahdollista) pikkutarkkuutta 
kohtaan, mutta toisaalta vanhan sanan käyttäminen tuo 
mieleen tarkastajan ammatin pitkän perinteen. 

Puhelinsoitto nimiehdotuksen lähettäneelle tarkastus-
päällikkö Erkki Kailalle paljasti, että ehdotus oli pitkä-
aikaisen harrastuksen tulosta. Kaila kertoi harrastavansa 
etymologiaa (sanojen alkuperän tutkimusta) ja käsitteiden 
perkaamista. Syyni-sanan Kaila kertoi viittaavan kahdella 
kotimaisella kielellä tarkastustapahtumaan, syiden selvittä-
miseen ja asioiden syy-seuraus-suhteiden omakohtaiseen 
ymmärtämiseen. Hän arveli, että Syyni-sanassa on myös 
riittävästi keveyttä. 

Kaikkien nimiehdotuksia lähettäneiden kesken suori-
tettiin arvonta. Arvonnassa onnetar suosi Jorma Pelkosta. 
Onneksi olkoon! n

Kiitos kaikille nimiehdotuksia lähettäneille. 
Syynissä-lehden toimituskunta 
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L
uet parhaillaan uutta Syynissä-lehteä, jonka julkaisee sisäisten tarkasta-
jien yhdistys, Sisäiset tarkastajat ry. Lehden tavoitteena on lisätä tietoi-
suutta sisäisen tarkastuksen ammatista, Sisäiset tarkastajat ry:n toimin-
nasta ja kertoa ammattimme ajankohtaisaiheista.  Tilintarkastus-lehti 

toimii myös edelleen tärkeänä sisäisen tarkastuksen ammatillisten asioiden 
viestinnän välineenä. 

Hyvä hallinto ja toimiva sisäinen valvonta eivät rakennu itsestään. Aivan kuin 
muidenkin tavoitteiden kanssa, myös hyvää hallintoa ja toimivaa sisäistä val-
vontaa on tavoiteltava ja suunniteltava. 

Sisäinen tarkastus on yksi tärkeä corporate governancen eli johtamis- ja 
hallintoprosessien neljästä tukipilarista yhdessä johdon, hallituksen ja tilin-
tarkastuksen kanssa. Viime aikojen paljastukset hyvän hallinnon ja sisäisen 
valvonnan puutteista haastavat yhdistyksemme – Sisäiset tarkastajat ry:n – sekä 
jäsenistömme lisäämään viestintää ammattikunnan mahdollisuuksista edistää 
eettisesti hyväksyttävää toimintaa ja sisäisen valvonnan kehittämistä. 

Viestintätoimikunta järjesti nimikilpailun ja kiitämme kaikkia kilpailuun osallis-
tuneita. Ehdotusten joukosta poimimme nimen Syynissä, joka kuvaa sitä perin-
teikästä lisäarvoa tuottavaa sisäisen tarkastajan työtä, joka tukee organisaation 
tavoitteiden saavuttamista. 

Sisäiset tarkastajat ry:n viestintätoimikunta toimii lehden toimituskuntana ja 
ottaa vastaan artikkeliehdotuksia. Tavoitteemme on pitää artikkelien julkaisu-
kynnys matalana, mutta tekstien pitää olla lehden tavoitteiden ja ammatillisten 
suositusten mukaisia. Olemme valmiita julkaisemaan mielipiteitä, pakinoita ja 
huumoria. Myös maksulliset ilmoitukset ovat tervetulleita.  

Tämä sähköinen lehti on julkinen ja toivomme, että julkaisu löytää lukijoita 
paitsi sisäisistä tarkastajista myös muista hyvästä hallinnosta ja sisäisestä val-
vonnasta kiinnostuneista. Kertokaa lehdestä omissa organisaatioissanne. 

Tällä kertaa tarjoamme lukijoille tietoa mm. sisäisen tarkastuksen maineikkaas-
ta historiasta, tulevasta seminaarista ja tärkeästä kuntalain uudistuksesta. n 

P Ä Ä K I R J O I T U S 

Syynissä – sisäisen tarkastuksen lehti

Sari Ojala
CIA, CCSA
Toimituskunnan pj. 
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Kiina on lähivuosina nousemassa maailman 
suurimmaksi talousmahdiksi. Samalla 
USA on menettämässä ykkösasemansa 
alhaisen talouskasvun seurauksena. IMF:n 

ennusteiden mukaan Kiina on nousemassa 
USA:n ohi suunnilleen vuonna 2016 eli noin 
neljän vuoden kuluttua. 

Kuinka moni on tiedostanut, että kuusi maail-
man kymmenestä asukkaasta asettaa jalkansa aa-
mulla Aasian maaperälle? Oletteko huomanneet, 
että maailman väkiluku ylitti hiljattain 7miljardin 
henkilön rajapyykin? Kuinka suuri on Suomen 
väkiluku? No, meitä Suomessa asuvia on – Ka-
lasatamassa sijaitsevan tilastokeskuksen laskurin 
mukaan – tällä hetkellä 5,4 miljoonaa. 

Meitä on siis maailmassa koko ajan enemmän. 
Seuraavan miljardin uuden asukkaan kasvusta ei 
tosin yhtään sijoitu Eurooppaan. Suurin kasvu 
tapahtuu Aasiassa, jossa seuraavasta miljardista 
tulee syntymään noin 500 miljoonaa uutta asu-
kasta. Afrikkaan ennustetaan kasvua toteutuvan 
noin 350 miljoonaa. Loput kasvusta sijoittuu 
amerikoihin. 

Maailman talouden painopiste siirtyy lähi-
tulevaisuudessa Aasiaan – ellei se ole sinne jo 
siirtynyt. 

Etelä Aasiassa toteutettiin viime vuoden lopulla 
Transparency Internationalin toimesta tutkimus, 
jossa tutkittiin kyseisen maailmanosan korrup-
toituneisuutta. Tässä kyselyssä 39 % vastanneis-
ta kertoi maksaneensa lahjuksen edellisen 12 
kk:n aikana. Bangladeshissa tämä luku oli 66 % 
vastaajista. Kyselyyn vastanneista 62 % koki, että 
korruptio oli lisääntynyt heidän maassaan viimei-
sen kolmen vuoden aikana.

Elämme maailmassa, jossa sisäinen tarkastus 
– erityisesti mitä tulee kansainväliseen toimin-
taan – on koko ajan haasteellisemmassa toimin-
taympäristössä. Erilaisten väärinkäytöstilanteiden 
osalta sisäisen tarkastuksen tehtäväkenttä ei 
rajoitu pelkästään riskipitoisten tapahtumien tun-
nistamiseen tarkastuksissa. Tärkeää on myös sen 
varmistaminen, että yhtenäiset toimintaperiaat-
teet on kommunikoitu ja implementoitu kaikissa 
maissa. 

Global Council 5.–8.2.2012 – Delhi, Intia
Yhdeksättä kertaa järjestetty vuosittainen Global 
Council -tapaaminen järjestettiin helmikuun 
alussa ensimmäistä kertaa Aasian mantereella. 
Intian Delhiin paikalle saapui yhteensä 112 osal-
listujaa 55 eri maasta. Yhteensä IIA:lla on tällä 
hetkellä noin 170.000 jäsentä 165 maassa.

Global Councilin tarkoituksena on antaa yhdis-
tyksille ajankohtaista tietoa IIA:sta sen hallituk-
sen jäsenten puolelta sekä tuoda ajankohtaisia ai-
heita eri maiden edustajien käsiteltäväksi. Näistä 
pääosin pienryhmätöinä käsiteltävistä aiheista on 
muodostettu yhteenvedot, joita hyödynnetään IIA 
Global:in strategiatyössä ja ammatin kehittämi-
sessä. Tämänkertaisen Global Councilin keskus-
teluissa pohdittiin mm. 
•	 IIA	Global:in	komitean	rooli	ja	paikallisen	yh-

distyksen tehtävät siinä tilanteessa jos jonkun 
jäsenistöstä on väitetty rikkovan IIA:n eettistä 
koodia, 

•	 Mahdollista	tarvetta	uusia	Sisäisen	tarkastuk-
sen määritelmä, 

•	 Sisäisen	tarkastuksen	standardien	noudatta-
mista.
Intian yhdistys oli hoitanut järjestelyt upeasti. 

Global Councilin vapaampaan verkostoitumiseen 
sisältyi myös vierailu Agrassa tutustumassa Taj 
Mahaliin. Globaalin IIA:n hallituksen puheenjoh-
taja Dennis K. Beran tapasi myös Intian valtion 
edustajia. Tapahtuma sai julkisuutta myös Intian 
lehdistössä. 

Ensi vuoden Global Council järjestetään Li-
massa, Perussa. 

Sisäisen tarkastuksen lehti – Syynissä
Yhdistyksen hallitus on päättänyt uuden sähköi-
sen, kaikille avoimen lehden, julkaisemisesta. 
Lehden nimeksi valikoitui Syynissä. Lehden tar-
koituksena on tutustuttaa lukijakuntaa laajemmin 
sisäisen tarkastajan ammattiin, antaa ajankohtais-
ta tietoa Sisäiset tarkastajat ry:n yhdistystoimin-
nasta sekä kertoa ammattiin liittyvistä ajankohtai-
sista aiheista. 

Mukavia lukuhetkiä ja ihanaa kevään aikaa 
koko jäsenistölle ja muille lehden lukijoille! n

Y H D I S T Y K S E N  P U H E E N J O H T A J A N  P A L S T A

Pohdittavaa maailmalta

Kristiina Lagerstedt
Sisäiset tarkastajat ry:n 
puheenjohtaja
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Sisäisten tarkastajien pääjärjestö IIA

Sisäisten tarkastajien kansainvälisen pääjärjestön – The Institute of Internal Auditors – 
perustamisesta tuli viime vuonna kuluneeksi 70 vuotta. Järjestö perustettiin New Yorkissa 
vuonna 1941 jäsenmäärän ollessa 25. Ensimmäisen toimintavuoden lopussa jäsenmäärä 
oli kasvanut 104 jäseneen ja viiden vuoden kuluttua jäseniä oli jo 1 018. 

70 vuotta

Heli Iirola
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K
ansainvälisen pääjärjestön perus-
tamisen jälkeen kiinnostus sisäi-
sen tarkastuksen kehittämiseen 
kasvoi nopeasti Yhdysvaltojen li-

säksi myös muualla maailmassa ja vähi-
tellen eri puolille maailmaa perustettiin 
pääjärjestöön kuuluvia itsenäisiä jaosto-
ja, chaptereita. Vuonna 1969 pääjärjes-
töön oli liittynyt jo 95 chapteria, joissa 
oli yhteensä noin 7 000 jäsentä. 

Vuonna 1951 eli tasan kymmenen 
vuotta The Institute of Internal Au-
ditorsin perustamisen jälkeen Poh-
joismaihin perustettiin Skandinavian 
Chapter. Skandinavian Chapterille 
perustettiin Suomen jaos 4.5.1956 ja 
samana vuonna aloitettiin keskustelut 
Scandinavian Chapterin jakamisesta 
neljäksi itsenäiseksi osastoksi. Jakamis-
ta koskeva anomus hyväksyttiin pää-
järjestössä alkuvuodesta 1964 ja neljä 
itsenäistä pohjoismaista osastoa perus-
tettiin toukokuussa 1964.

Sisäiset tarkastajat ry 
Sisäisten tarkastajien Suomen osasto 
toimi rekisteröimättömänä aina vuoteen 
1969, jolloin se rekisteröitiin nimellä Si-
säiset tilintarkastajat – Internal revisorer 
ry. Nykyiseen muotoonsa, Sisäiset tarkas-
tajat ry, nimi muutettiin vuonna 1977. 

Suomen Sisäiset tarkastajat ry:n 
50-vuotisjuhlaa juhlittiin näyttävästi 
Helsingissä 14.5.2006 ja juhlavuonna 
Suomessa järjestettiin Euroopan IIA:n 
seminaari. Sisäiset tarkastajat ry:llä on 
Suomessa tällä hetkellä noin 670 jäsen-
tä yli 300 eri organisaatiossa.

Suomen yhdistyksen yhteistyö pää-
järjestön kanssa on ollut vilkasta alus-
ta lähtien. Pääjärjestön lisäksi Suomen 
yhdistys on pyrkinyt pitämään aktiivi-
sesti yhteyttä myös Eurooppa-tasolla. 
Tiiviin yhteydenpidon myötä useat 
Suomen yhdistyksen jäsenet ovat osal-
listuneet aktiivisesti pääjärjestön ja sen 
eri alueiden toimintaan. Näkyviä kan-
sainvälisiä luottamustehtäviä pääjärjes-
tössä on ollut Veli Coleruksella, Fred 
Wennerströmillä, Ilona Hallalla, Eila 
Koivulla ja Antero Kuuluvaisella. 

Uusia tuulia tarkastuksessa
The Institute of Internal Auditors on 
pitkän historiansa aikana kokenut mo-
nia uudistuksia ja järjestön toimintaym-
päristö on muuttunut nopealla vauh-
dilla. Toimintaympäristön muutosten 
myötä sisäisen tarkastajan ammatti ja 
ammattiin kohdistuvat vaatimukset 
ovat muuttuneet monimutkaisemmiksi 
ja haasteellisemmiksi. Näihin muutok-
siin järjestö on vastannut menestyk-
sekkäästi tarjoamalla ajantasaista kou-
lutusta ja ammatillista tukea sisäisen 
tarkastuksen ammattilaisille. 

Viime vuonna 70-vuotisjuhlavuottaan 
viettäneen kansainvälisen pääjärjestön 
hallituksen puheenjohtajana toimiva 
Denny Beran on valinnut puheen-
johtajuuskauden teemakseen ”Assess 
Our Relevance”. Teeman mukaisesti 
sisäisten tarkastajien tulisi jatkossakin 
kehittää ja korostaa sisäisen tarkastuk-
sen merkitystä ja tarpeellisuutta orga-
nisaatioissa. Puheenjohtaja rohkaisee 
tarkastajakollegoitaan arvioimaan omaa 
asemaansa organisaatiossa ja kannustaa 
heitä toimimaan korvaamattomana voi-
mavarana yritysjohdolle ja tarkastusva-
liokunnalle. 

Sisäisen tarkastuksen rooli on vuo-
sien mittaan vahvistunut ja ammatin 
arvostus kasvanut voimakkaasti. Am-
matissa korostuvat nyt yhä enenevässä 
määrin aktiivisuus, ammattimaisuus 
ja aloitteellisuus. Tarkastusaiheet ovat 
laajentuneet ja monipuolistuneet. Si-

säisen valvonnan kokonaisvaltainen 
arviointi ja sisäisen valvonnan kehit-
täminen sekä sisäisen tarkastajan roo-
li riskienhallinnan liikkeellepanijana 
toiminnan kehittämisessä on edelleen 
vahvistunut. 

Vuodesta 1974 lähtien sisäisillä tar-
kastajilla on ollut mahdollisuus suo-
rittaa sisäisen tarkastuksen kansain-
välinen ammattitutkinto – Certified 
Internal Auditor (CIA). Aluksi tentti 
järjestettiin vain englanninkielisenä, 
mutta nykyisin se on mahdollista suo-
rittaa jo 19 eri kielellä. CIA-tutkinnon 
lisäksi on vuosien mittaan kehitetty 
useita muita, eri osa-alueita painottavia 
ammattitutkintoja. Tällä hetkellä pää-
järjestö valmistelee uutta sertifiointia, 
The Certification in Risk Management 
Assurance (CRMA), jonka avulla tar-
kastajilla tulee olemaan mahdollisuus 
erikoistua arvioimaan organisaation 
riskienhallinta- ja hallintoprosessien 
asianmukaisuutta ja tehokkuutta. Näin 
tarkastajat pystyisivät palvelemaan yri-
tysjohtoa ja tarkastusvaliokuntaa entis-
tä paremmin. Tutkinnon voi suorittaa 
ensimmäisen kerran vuonna 2013. 

The Institute of Internal Auditors 
-järjestöön kuuluva sisäisten tarkasta-
jien maailmanlaajuinen ammattikunta 
on 70 vuodessa kasvanut 25 jäsenestä 
170 000 ammatinharjoittajaan, jotka 
toimivat yhteensä 165 maassa. n

Heli Iirola, CIA, toimii ylitarkastajana 
Ulkoasiainministeriön Sisäisen tarkas-
tuksen ja arvioinnin yksikössä. Hän on 
Sisäiset tarkastajat ry:n seminaaritoimi-
kunnan jäsen. 

LÄHTEET:
Sisäiset tarkastajat ry. Interna revisorer rf. IIA – Finland 1956–
1996 (1996), s.7, 99.
Sisäiset tilintarkastajat Internal revisorer, The institute of Inter-
nal Auditors Finland Charter, julkaisu 3 (1970), s.3-5.
Oulasvirta Lasse, Tilintarkastus-Revision 2/2006, s.45.
Sorsa Eero, Tilintarkastus-Revision 2/2006, s.16-18.
www.theiia.org/70th Anniversary.
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Markus Kiviaho

Sisäinen valvonta ja 
riskienhallinta uudessa

kuntalaissa

Kuntalain säännöksiä täydennetään sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan aiempaa täsmälli-
semmällä sääntelyllä. Tuleva sääntely velvoittaa 
kunnat ja kuntayhtymät aiempaa painavammin 
järjestämään ja raportoimaan sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksel-
lisuudesta. Valmisteilla olevassa hallituksen 
esityksessä on todettu sisäinen tarkastus olen-
naiseksi osaksi kunnan johtamisjärjestelmää ja 
noudatettavaa hyvää hallintotapaa.
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Nykytilan arviointi ja yleisperustelut 
ehdotuksille
Hallituksen esityksen yleisperusteluis-
sa on määritelty sisäisen valvonnan 
käsite ja menettelyt osaksi kunnan 
johtamisjärjestelmää, millä edistetään 
toiminnan laillisuutta ja tuloksellisuut-
ta. Lisäksi tarkoituksena on edistää te-
hokasta johtamista, riskien hallintaa ja 
toiminnan tuloksellisuuden arviointia. 
Nyt voimassa olevassa kuntalaissa ei ole 
säännelty sisäisen valvonnan järjestä-
mistä. Myöskään sisäisen tarkastuksen 
järjestämisestä ei nykyinen kuntalaki 
sisällä säännöksiä. Hallituksen esityk-
sessä määritellään sisäinen tarkastus 
osaksi kunnan johtamisjärjestelmää ja 
noudatettavaa hyvää hallintotapaa. 

Sisäisen tarkastuksen määritelmä ja 
tarkoitus on esitetty hallituksen esityk-
sessä Sisäisen tarkastuksen kansainvä-
listen ammattistandardien mukaisesti. 
Esityksen yleisperusteluissa on todettu 
muun muassa, että ”Käytännössä kun-
nallishallinnossa ei ole nykyään kiin-
nitetty tarpeeksi huomiota sisäiseen 
tarkastukseen, joka keskittyisi sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan, kon-
serniohjauksen ja -valvonnan sekä toi-
minnan ja talouden raportointiin.” Vas-
taavalla tavalla hallituksen esityksessä 
on esitetty perusteet riskienhallinnan 
aiempaa täsmällisemmälle sääntelylle. 

Hallituksen esityksen tavoitteet ja  
keskeiset ehdotukset
Hallituksen esityksen tavoitteena on 
vahvistaa sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan asemaa kunnassa ja kun-
takonsernissa sekä yhdenmukaistaa 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämistä kuntasektorilla. Kunnan-
valtuuston tehtäviä koskevaan kunta-
lain 13 §:ään ehdotetaan tehtäväksi tätä 
koskevat lisäykset. Kunnanvaltuuston 
tulisi päättää kunnan ja kuntakonsernin 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

perusteista. Sisäinen valvonta ja ris-
kienhallinta operatiivisena toimintana 
kuuluvat kunnanhallitukselle, kunnan-
johtajalle tai pormestarille sekä kunnan 
muulle johdolle. Koska hallituksen ja 
kunnanjohtajan tehtäviin kuuluvat jo 
voimassa olevan sääntelyn mukaan toi-
minnan johtaminen, hallinnon ja talou-
denhoidon tehtävät, ei esityksessä näh-
ty tarpeelliseksi muuttaa ko. pykäliä. 

Hallituksen esityksessä on kuiten-
kin jo nyt todettu, että uudistettaessa 
myöhemmin kunnan hallintoa ja joh-
tamista koskevia säännöksiä kokonai-
suudessaan tulee pohdittavaksi, onko 
kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan 
tehtäviä syytä täsmentää nykyisestä. 
Samalla tulee arvioitavaksi myös sisäi-
sen valvonnan ja riskienhallinnan mah-
dollinen sääntely kunnanhallituksen ja 
kunnanjohtajan tehtävissä.  

Kaikissa kunnissa pakollista johto-
sääntöä eli hallintosääntöä koskevaa 50 
§:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että hallintosääntöön tulisi sisällyttää 
sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan 
liittyvä tehtävien ja vastuun jako kun-
nassa. Lisäksi toimintakertomusta kos-
kevaan 69 §:ään ehdotetaan lisättäväksi 
säännös kunnanhallituksen velvollisuu-
desta vuosittain toimintakertomuksessa 
raportoida sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan järjestämisestä ja keskeisistä 
johtopäätöksistä. Aiemmin ko. rapor-
tointivelvollisuus on perustunut kirjan-
pitolautakunnan kuntajaoston yleisoh-
jeeseen, jonka mukaan kunnanhallitus 
on nykyäänkin velvollinen antamaan 
selonteon sisäisen valvonnan järjestä-
misestä kunnassa ja kuntakonsernissa.

Hallituksen esityksessä ei esitetä 
säänneltäväksi sisäisen tarkastuksen 
järjestämistä. Esityksessä kuitenkin to-
detaan, että sisäinen tarkastus voidaan 
järjestää kunnan omana toimintana 
tai se voitaisiin hankkia ulkopuolisil-
ta palvelujen tuottajilta. Suuremmissa 

kunnissa ja kuntayhtymissä sisäinen 
tarkastus on perusteltua eriyttää ja or-
ganisoida omaksi kunnanhallitusta ja 
kunnan viranhaltijajohtoa tukevaksi 
toiminnaksi.

Valtuuston määräykset sisäisestä  
valvonnasta ja riskienhallinnasta
Kunnanvaltuuston päättämiin kunnan 
ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan perusteisiin tulisi 
sisällyttää määräykset ainakin sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan tehtävis-
tä ja vastuista kunnassa ja kuntakon-
sernissa. Määräyksiin tulee sisällyttää 
määräykset kunnanhallituksen velvol-
lisuudesta ohjeistaa sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan järjestäminen ja toi-
meenpano, lauta- ja johtokuntien vel-
vollisuudesta valvoa sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan toimeenpanoa sekä 
johtavien viranhaltijoiden velvollisuus 
toimeenpanna sisäistä valvontaa ja ris-
kienhallintaa vastuualueillaan. Myös 
riskeistä raportoinnista ja raportointi-
menettelyistä olisi syytä ottaa määrä-
ykset kunnanvaltuuston vahvistamiin 
perusteisiin. 

Lain voimaantulo
Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa 
koskevan sääntelyn esitetään tulevan 
voimaan vuoden 2014 alusta. Sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan järjestä-
misestä tulee ensimmäisen kerran ra-
portoida tilikaudelta 2014 laadittavassa 
toimintakertomuksessa. n

Markus Kiviaho, JHTT, CGAP, toimii 
johtajana Audiator Oy:ssä vastuualu-
eenaan sisäisen valvonnan ja -tarkas-
tuksen asiantuntijapalvelut. Hän on 
Sisäiset tarkastajat ry:n julkissektoritoi-
mikunnan jäsen.
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Opiskellen sisäisen valvonnan osaajaksi  

S
isäiset tarkastajat ry järjestää kor-
keatasoista koulutusta sisäisestä 
valvonnasta, riskienhallinnasta, 
hyvästä hallinnosta ja sisäisestä 

tarkastuksesta. Kaikki koulutus toteu-
tetaan yhdistyksen täysin omistaman 
tytäryhtiön, Oy Inreviso Ab:n kautta. 
Kurssit ja seminaarit ovat kaikille tar-
koitettuja. Kiinnostuneet ovat tervetul-
leita mukaan. Osallistuminen ei edelly-
tä jäsenyyttä tai sisäisenä tarkastajana 
toimimista. 

CCSA-kurssi
Yhdistys järjestää toukokuussa CCSA 
-nimisen kurssin (Certificate of Cont-
rol Self-Assessment) eli valvontapro-
sessien itsearviointikurssin. Englannin-
kielisestä nimestään huolimatta kurssi 
toteutetaan suomeksi ja luennoitsija 
on suomalainen, aiheesta useaan ot-
teeseen kouluttanut Arto Pehkonen, 
CIA, CCSA.

Kurssin tavoitteena on opastaa osal-
listuja ohjaamaan itsearviointikokouk-
sen (workshop) toteutus riskien ja val-
vontaprosessien arvioimiseksi. Kurssi 
sisältää mm.

•	itsearviointiprosessin	periaatteet	
•	itsearviointikokouksen	(workshop)	

ohjaustekniikat 
•	konfliktien	selvittämisen	ja	konsen-

suksen rakentamisen tekniikat 
•	ryhmäpäätöksen	teon	
•	itsearviointikokouksen	suunnittelun.

Kurssi sisältää runsaasti harjoituksia, 
jotka painottuvat itsearviointikokouk-

sien simulointiin. Kurssi tukee CCSA 
tenttiin valmistautumista ja täyttää 
IIA:n vaatimukset jotka on asetettu 
puuttuvan kokemuksen korvaavalle 
koulutukselle todistuksen (Certificate) 
saamiseksi.

Lisää tietoa ajankohtaisista koulutuk-
sista http://www.theiia.fi n

 

Kontrollien itsearviointi kurssi eli Certification  29.–30.5.2012 
of Control Self-Assessment  

Julkisen hallinnon sisäisen tarkastuksen, johtamis- ja  27.4. ja 
hallintojärjestelmän sekä sisäisen valvonnan erityinen  24.–25.4.2012 
koulutuskokonaisuus   

Varmuutta tiedonhallintaan –kevätseminaari. Seminaari  18.–19.4.2012 
järjestetään yhteistyössä sisäiset tarkastajat ry:n ja  
tietojärjestelmätarkastajien kanssa.  

CIA Exam Review Course 10.–13.9.2012
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VARMUUTTA TIEDONHALLINTAAN

Sisäisten tarkastajien ja tietojärjestelmä- 
tarkastajien 27. kevätseminaari

H
uhtikuussa 2012 sisäiset tar-
kastajat ja tietojärjestelmätar-
kastajat kokoontuvat keväisen 
Helsingin Kalastajatorpalle se-

minaariin. Yhteistyössä ISACA Finlan-
din kanssa järjestettävään tilaisuuteen 
on järjestetty sekä tarkastusprosessei-
hin että ajankohtaisiin IT- ja tietotur-
vanaiheisiin painottuneita luentoja.

Seminaarin aloituksessa saamme 
kuulla kahta kansainvälistä luen-
noitsijaa. Yhdysvalloista saapuu vie-
raaksemme IIA:n Lily Bi kertomaan 
vuosisuunnitelman laadinnasta ja ke-
hittämisestä. Urs Fischer  on ISACA:n 
aktiivi ja hänen luennollaan kuulemme 
viimeisimmästä COBIT 5 versiosta 
ja olennaisista muutoksista aiempiin 
kehikkoversioihin. Heidän lisäkseen 
seminaarin ensimmäisen päivän avaa 
Sampo Pankin pääekonomisti Pasi 
Kuoppamäki ajankohtaisella katsauk-
sellaan suhdanteisiin ja rahoitusmark-
kinoihin vuonna 2012.

Seminaarin A-linjalla jatketaan päi-
vää Niina Ahokkaan ja Helena Lukka-
risen luennoilla sisäisen valvonnan eri-
tyiskysymyksistä sekä Kari Kuusiston 
tarkastusraportointia käsittelevällä ai-
heella. Seminaarin B-linjalla paneudu-
taan IT:n erityiskysymyksiin ERP-jär-
jestelmien riskien (Markus Leinonen) 
sekä ACL-ohjelman hyödyntämisen 
(Janne Sirkka) osalta. Päivän viimeise-
nä esiintyjänä Kai Koskinen käsittelee 
taloudellista läpinäkyvyyttä liiketoimin-
nan ohjauksen ja päätöksenteon tuke-
na.

Seminaarin toinen päivä käytetään 
yhteiseen ohjelmaan, luvassa on enem-
män IT-painotteisia luentoja. Päivä ava-
taan kuitenkin yhteiskuntavastuun tee-

malla, luennoitsijana Juha Lemström 
Senaatti-kiinteistöistä. Jukka Lauhia 
jatkaa tietoturvaloukkauksien torjun-
nalla, Petri Aukia sekä Jonna Särs 
paneutuvat kukin luennoillaan pilvi-
palveluihin. Katri Koskela ja Lasse 
Ingström pohtivat sisäisen tarkastajan 
roolia EU:n tietosuojalainsäädäntöön 
valmistautumisessa. Seminaarin päät-
tävät Erkki Kaila käytännön kokemuk-
silla COBIT-kehikon hyödyntämisestä 
sekä Thomas Johansson luennollaan 
pilvipalveluista, johtamisesta, motivaa-
tiosta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Seminaariin voi ilmoittautua yhdis-
tyksen kotivisuilla www.theiia.fi, joilta 
löytyy myös seminaariesite tarkempine 
ohjelmineen. Kalastajatorpalla näh-
dään! n

Sisäiset tarkastajat ry:n seminaaritoi-
mikunnan puolesta, Maliina Hakala, 
CIA.
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Sisäiset tarkastajat ry sosiaalisessa mediassa

Yhä useampi yritys ja yhdistys hakee näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, kuten esimerkiksi Facebookissa. 

Sisäiset tarkastajat ry on valinnut sosiaalisen median ka-
navakseen  LinkedIn-sivuston, joka on ammattilaisille 
suunnattu tiedonjako- ja yhteydenpitoväline.
   Liity IIA Finland -ryhmän jäseneksi LinkedIn:ssä osoit-

teessa www.linkedin.fi  ja osallistu keskusteluihin mui-
den ryhmän jäsenten kanssa! n

Viestintätoimikunta


