
 

 

Vuosi 2016 pakettiin yhdistyksen vuosikokouksessa 
 

Yhdistyksen vuosikokous mielenkiintoisine alustuksineen pidettiin KPMG:n tiloissa, jonne jäsenistöämme 

olikin saapunut kiitettävästi. Mika Laaksosen esitys johdatti meidän Cyber-maailmaan, jolta me 

"tavallisetkaan" sisäiset tarkastajat emme voi enää välttyä. Tähän haasteeseen yhdistyksemme on 

vastannut tekemällä yhä tiiviimpää yhteistyötä ISACA:n kanssa. Toisessa alustuksessa Christian Liljeström 

herätti vilkasta keskustelua aiheesta tarkastusvaliokuntien haasteet ja painopisteet – KPMG:n globaali 

kysely 2017. Isäntänä toimi Leif-Erik Forsberg. Yhdistys kiittää erinomaisista puitteista ja alustuksista.  

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Kari Storckovius valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja hän esitteli hallituksen 

kertomuksen vuodelta 2016. Yhdistyksen tavoitteena on rikkoa 700 jäsenen raja, tällä hetkellä jäseniä on 

noin 620. Jäsenmäärän kasvua tukeakseen yhdistys on ottanut käyttöön yhteisöjäsenyyden.  

Arto Tenhula totesi osuvasti, että ammattimme on hänen käsityksensä mukaan suhteellisen vaativa, ja on 

suorastaan huolestuttavaa, jos sisäisillä tarkastajilla ei ole mahdollisuutta kouluttautua ja pitää tietojansa 

ajan tasalla IIA:n jäsenyyden tuomien palveluiden ja tietolähteiden avulla. Kokenutkin tarkastaja kaipaa 

tietojen päivitystä alati muuttuvassa toimintaympäristössä.  

 



Toimikunnat ja toimisto pyörittävät yhdistyksen toimintaa 

Yhdistys toimii pitkälti vapaaehtoisvoimin. Toimistolla palkattuna ovat toiminnanjohtaja ja koulutussihteeri. 

Toimikunnat ovat yhdistyksen keskeinen voimavara. Toimikuntien tehtävienjako vuonna 2017 on seuraava:  

- Advocacy toimikunta keskittyy sidosryhmätyöhön.  

- Ammatillisten asioiden toimikunnan painopiste on ammattitaidon ja siihen liittyvien työkalujen 

kehittämisessä, standardeissa ja IIA Globalista tulevissa ohjeissa. 

- Eettisten asioiden toimikunta käsittelee nimensä mukaisesti eettisiä asioita ja laatii ohjeita 

eettisten asioiden tarkastamiseen ja niiden edistämiseen organisaatiossa.  

- Julkissektoritoimikunta keskittyy julkissektorin asioihin ja erityiskysymyksiin, kuten 

maakuntauudistus.  

- Kansainväliset asiat vie näkemyksiämme kansainväliseen alan kehitystyöhön ja tuo kansainvälisiä 

tuulia maailmalta käyttöömme Suomessa. Yhdistyksemme edustajia toimii kansainvälisissä 

toimikunnissa ja vaikuttajapaikoissa alan kansainvälisissä toimielimissä.  

- Koulutustoimikunta huolehtii yhdistyksemme koulutustarjonnasta. 

- Pienryhmätoiminta luotsaa tarkastusjohtajien Round Table -toimintaa ja finanssialan 

intressiryhmää sekä kehittää muuta ammatillista pienryhmätoimintaa. 

- Seminaaritoimikunta organisoi vuosittaiset seminaarit. 

- Syynissä-toimituskunta organisoi yhdistyksen kk-kokoukset ja tuottaa "Syynissä-artikkeleita" 

yhdistyksen verkkosivuille. 

- Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella nimityksiin liittyvät asiat. 

Myös yhdistyksen toimiston väessä tapahtui vuoden 2016 aikana "sukupolvenvaihdos" pitkäaikaisen 

toiminnanjohtajan Matti Mikolan jäätyä ansaitulle eläkkeelle ja Jani Heikkalan ottaessa pestin vastaan.  

Talouden merkittäviä tapahtumia 

Arto Tenhula esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen ja talousasiat. Toiminnanjohtajan eläköityminen ja vaihto 

siirtymäkausineen aiheutti tilikaudelle kertaluonteisia kuluja, jotka vetivät tuloksen miinukselle. Yhdistyksen 

talous on tappiollisesta tuloksesta huolimatta vakaalla pohjalla. Tilintarkastuskertomus oli vakiomuotoinen. 

Jäsenmaksun suuruuteen ei tehty muutoksia. Yhteisöjäsenyyden luokkia kuitenkin lisättiin siten, että uusi 

jäsenmaksuluokka on nyt aina viiden jäsenen välein. Uudistus on varmasti tervetullut monille suuremmille 

tarkastusyksiköille. 

Yhdistys luopui vuonna 2016 Kustannus Oy Tase-Balanssin omistuksesta. Kustannus Oy Tase-Balanssin 

Balanssi-lehti on sittemmin lakannut ilmestymästä.  

Talouteen liittyen kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti laadunvarmistuspalveluiden tarjoamisesta ja 

koulutuspalveluiden kehittämisestä. Myös Syynissä-lehden / artikkeleiden kehittäminen kiinnosti 

osallistujia.  



Onnea uudelle hallitukselle 

Uusi hallitus vuodelle 2017: 

- Maliina Hakala-Kivinen pj., CIA Tamro / Phoenix Group, nimitystoimikunnan jäsen 

- Sakari Lehtinen vpj., CIA, OP-ryhmä – Pienryhmätoiminta, nimitystoimikunnan jäsen 

- Kari Storckovius CIA, CRMA – Past President, nimitystoimikunnan jäsen  

- Minna Hynninen CISA, Evli – Seminaariasiat  

- Hannu Kananen, Tulli – Advocacy asiat 

- Riikka Koivunen, HUS – Julkissektori  

- Minnamaria Korhonen, CIA, Keravan kaupunki – Syynissä-lehti / artikkelit 

- Ville Lehtinen, Kirkon Ulkomaanapu – Eettiset asiat 

- Pia Linja, Yleisradio Oy – Koulutusasiat  

- Sanna-Mari Luuri, CIA, CCSA, CRMA, Lassila & Tikanoja – Ammatilliset asiat 

- Arto Tenhula, CIA, UPM – Talousasiat 

 

- Jani Heikkala, CIA, CCSA, Sisäiset tarkastajat ry – hallituksen sihteeri 

 

 

 

Minnamaria Korhonen & Hannu Kananen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


