
IIA:n "Maailmanneuvosto" auttaa 

tarkastajaa 
Jokainen Sisäiset tarkastajat ry:n jäsen on myös 

kansainvälisen IIA:n jäsen (The Institute of Internal Auditors, the 

IIA). Yksittäistä jäsentä saattaa ihmetyttää, että mitä ihmettä ne 

siellä Floridassa tietävät meidän murheista ja miksi sinne pitää 

maksaa jäsenmaksuja. Vuosittain pidettävä The IIA Global 

Council toi jäsenyyteen konkretiaa. 

Tämän vuoden kokous pidettiin Roomassa, jonne oli 

kokoontunut 168 sisäistä tarkastusta rakastavaa asiantuntijaa 

ympäri maailman. Tilaisuuden keskeinen anti oli ammatin 

trendien käsittely ja keskustelu siitä, kuinka IIA:n yhteinen strategia ja yksittäiset maayhdistykset voivat 

tarjota jäsenilleen sellaista tukea, joka palvelisi kaikkia mahdollisimman hyvin sidosryhmien odotusten 

täyttämisessä. Jäsenet itse − sisäiset tarkastajat − ovat yhdistyksen ja maailmanjärjestön tärkein 

sidosryhmä. 

Kokouksessa oli tällä kertaa kaksi teemaa: IIA:n strateginen suunnittelu ja sidosryhmien odotusten 

täyttäminen. Asiat käytiin läpi ensin alustuksin ja sen jälkeen keskusteltiin aihepiireittäin useissa vaihtuvissa 

pienryhmissä. Globaalin hallituksen jäsenet ja toimiston edustajat hajautuivat ryhmiin fasilitaattoreiksi ja 

kirjureiksi. Osallistujat − maayhdistysten ja liitännäisjärjestöjen toiminnanjohtajat ja hallitusten jäsenet − 

olivat keskustelijoina.  

IIA:n globaalin strategian kulmakiviksi vuosille 2015 - 2020 on otettu: 

1. AMMATTIMAISUUS: IIA johtaa ammattia kehittämällä ajankohtaista ja relevanttia tietoutta, 

globaalia ohjeistusta ja urapolkuohjausta. 

2. ADVOCACY: IIA kohottaa ammatin profiilia ja kysyntää varmistaakseen, että avainsidosryhmät 

pitävät sitä korvaamattomana resurssina. 

3. IIA JOHTAJANA: IIA:ta pidetään sisäisen tarkastuksen johtavana äänenä. 

4. PALVELUKYKY: IIA tekee kansainvälistä yhteistyötä laajentaakseen ammatin palvelukykyä. 

5. KESTÄVÄ ARVO: IIA toteuttaa sellaisia taloudellisia ja toiminnallisia malleja, jotka tuottavat 

kestävää arvoa jäsenille. 

Strategian kulmakiviä käsiteltiin relevanssin ja ajankohtaisuuden näkökulmasta sekä suhteessa siihen, 

kuinka hyvin ne toimivat eri maissa, joissa sisäisen tarkastuksen kypsyys- ja kehitystaso vaihtelevat kovasti. 

Keskustelujen johtopäätös oli, että IIA:n pitäisi tarjota paremmin eri kehitystasoille ja paikallisiin odotuksiin 

vastaavaa ohjeistusta kaikenkattavan jenkkiohjauksen sijaan. Samoin korostettiin yksittäisten tarkastajien 

kehitystarpeiden huomioimista suurten kokonaisuuksien ja organisaatioiden asemesta. Suomen 

näkökulmasta tämä kuulostaa hyvältä, koska meidän tarkastusyksikkömme ovat tyypillisesti hyvin pieniä ja 

yksittäinen tarkastaja on usein aika yksin omien kompetenssihaasteidensa kanssa. 

Sidosryhmien odotusten osalta keskustelun aiheet oli jaettu eri substanssiasioihin, jotka ovat nousseet 

esille IIA:n CBOK-kyselyssä sekä globaalien palveluntuottajien raportoimissa sisäisen tarkastuksen 

kyselytutkimuksissa. Yksittäisinä substanssiasioina keskusteluissa käsiteltiin mm. strategisten riskien 

tarkastamista, varmennus- ja neuvontatyön tasapainoa, tarkastusten organisointia, sisäistä suhdetoimintaa 

The IIA Global Councilin osallistujat: 

122 edustajaa 84 maayhdistyksestä 

7 edustajaa 5 liitännäisjärjestöstä 

11 IIA:n hallituksen jäsentä 

11 ryhmätöissä avustavaa osallistujaa sekä  

17 toimiston edustajaa Floridasta 

168 henkilöä yhteensä 

 



ja eri varmentajatahojen koordinointia sekä sisäisen tarkastuksen laadun parantamista. Näiden 

keskustelujen tulokset tulevat näkymään IIA:n tulevassa ohjeistuksessa. Linkki CBOK:iin 

https://global.theiia.org/iiarf/Pages/Common-Body-of-Knowledge-CBOK.aspx 

Suomea Rooman Global Councilissa edustivat toiminnanjohtaja Jani Heikkala ja allekirjoittanut, 

hallituksen puheenjohtaja Kari Storckovius, ja pidimme kokouksen antia erinomaisena. Oli hyvä päästä 

keskustelemaan muiden maiden vetäjien ja IIA:n toimiston väen kanssa todetaksemme, että juurisyyt ja 

perustavimmat haasteet ammatin kehittämisessä näyttävät olevan hyvin samankaltaisia riippumatta 

ammatin kypsyysasteesta ja eri maiden erilaisista tarkastusperinteistä. Myös ratkaisut ovat yhteisiä, joskin 

alueelliset, toimialakohtaiset ym. vivahde-erot on tunnistettava. Näin IIA puolustaa paikkaansa globaalina 

järjestönä, jonka tarjoamissa kansainvälisissä ajatustenvaihtokuvioissa kannattaa suomalaistenkin olla 

mukana tuomassa omat näkemyksensä esiin. Meillä on paitsi saatavaa myös arvokasta annettavaa 

kansainväliselle yhteisölle.  

Seuraava kaikille jäsenillekin avoin mahdollisuus kansainväliseen vaikutteiden hakuun on kansainvälinen 

konferenssi heinäkuun lopulla Sydneyssä. Kannattaa ehdottomasti lähteä mukaan, jos aikatauluun ja 

koulutusbudjettiin sopii. Ensi vuonna kansainvälinen konferenssi onkin jo toukokuun toisella viikolla ja 

paikkana Dubai.  

 

Kari Storckovius, CIA, CRMA 

Hallituksen puheenjohtaja 

https://global.theiia.org/iiarf/Pages/Common-Body-of-Knowledge-CBOK.aspx

