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Tervehdys IIAn seminaaritoimikunnalta! 

 

Yhtä säätöä. Sitä seminaarien valmistelu usein on. Luentojen aiheet elävät. Puhujat vaihtuvat. Aikataulut muut-

tuvat. Seminaarin ohjelma tuntuu muotoutuvan tuskallisen hitaasti, onneksi kuitenkin aivan varmasti. Jossain 

päin Suomea sanottaisiin, että hyvää yritetähän, mutta priimaa pakkaa tulemahan! 

Jos joku ihmettelee, kui mää ny tommottis, kannattaa käydä tutustumassa vuoden 2018 kevätseminaarin oh-

jelmaan: https://theiia.fi/events/kevatseminaari-sisaisen-tarkastuksen-tulevaisuus/. Son siinä! Tarjolla on valis-

tuneita arvauksia sisäisen tarkastuksen tulevaisuuden näkymistä ja hyviä eväitä matkalle sinne. 

Seminaarin avaa KTM, MBA (INSEAD) Philip Aminoff, Helvar Mercan ja Helectronin hallituksen puheenjohtaja, 

Vehon, Helvarin, Fastemsin ja Electrosonicin hallituksen varapuheenjohtaja ja LähiTapiola Keskinäinen Vakuu-

tusyhtiön hallituksen jäsen. Key Note -puheenvuoro, joka haastaa näkemään, mikä on sisäisen tarkastuksen 

rooli ja tulevaisuus hallitusammattilaisen ja ylimmän johdon silmin. Samoilla silmillä jatkaa toinen key note -

puhuja, KTM Anu Nissinen, nainen, jolla on kokemusta hallitustyöstä DNAssa, Siili Solutionissa, Viestilehdissä, 

Prevent 360:ssa, Messukeskuksessa, F-Securessa ja Keskossa. Luvassa käytännönläheisiä vinkkejä siitä, miten 

ottaa niskavoitto digitalisaatiosta ja voittaa hallituksen ja ylimmän johdon luottamus myös jatkossa. 

Deloitten Tomi Seppä ja Markus Vuorimaa lyövät pöytään IIAn ja Deloitten yhteistyössä toteuttaman globaalin 

tutkimuksen tulokset. Mielenkiintoista kuulla, mitä tarkastusjohtajat näkevät katsoessaan kristallipalloon, ja 

vastaako kuva hallitusammattilaisten ja ylimmän johdon näkemää ja odotuksia. 

Tarkastajan näkökulmaa seminaariin tuo Sanna-Mari Luuri IA Insight Oy:stä. Case Lassila & Tikanoja on esi-

merkki siitä, miten tuottaa organisaatiolle lisäarvoa konsultatiivisen tarkastuksen keinoin. Veikkaan, että yhä 

useampi meistä tarkastajista on löytänyt ja löytää myös jatkossa itsestään pienen konsultin. Ei välttämättä 

helppoa, joskin parhaimmillaan palkitsevaa. Aihe, jonka pohtimiseen käytetty aika ei missään tapauksessa me-

ne hukkaan. Sanottakoon nyt sekin, että kiva saada estradille tarkastaja. Tahtoo lisää!  

Saaman pitää: IIAn analytiikkatyöryhmä kertoo, miten data-analyysit rikastuttavat tarkastuksia ja tuovat nii-

hin konkretiaa. On helpompi myydä kontrolleja, kun tarvetta pystyy perustelemaan organisaation omasta toi-

minnasta syntyvällä datalla. Organisaatiossa toteutuneet poikkeamat herättävät huomiota ihan eri tavalla kuin 

niiden uhka. Jos tuntuu, että tarkastuksen anti ei aina avaudu johdolle niin hyvin kuin olisi suotavaa, check this! 

Alku usein hankalaa, mutta apu saattaa olla lähempänä kuin arvaatkaan, ja lopussa kiitos seisoo. Aihe, jonka 

kanssa ei tarvitse eikä kannata olla yksin. Puhuttaa myös muualla kuin meillä: 

 https://www.iia.org.uk/dataanalytics 

Rimi Balticin tarkastuspäällikkö Jelena Kozlowska antaa vinkkejä siitä, miten hyödyntää COSO ERM -

viitekehystä arviossa sisäisen valvonnan tilasta. Esityksen kenraaliharjoitus kansainvälisessä seminaarissa sai 

kiitosta käytännönläheisyydestään. Melkein tekisi mieli sanoa, että kyllä lähtee - laajempaan käyttöön, ellei nyt 

ihan sellaisenaan, niin organisaatiokohtaisin maustein. Odotukset ovat tässäkin korkealla. 

Kokemuksia ketterästä tarkastuksesta kertoo Senior Vice President Audit & Assurance, Stephen Foster Cargo-

tec Oy:stä. Tätäkin puheenvuoroa odotan innolla. Ketterälle on kysyntää, jos tulevaisuus on yhtä kuin enem-

män, nopeammin ja vähemmillä resursseilla. Jotain sellaista olin ymmärtävinäni Steve Denningin vajaa vuosi 
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sitten Forbesissa julkaisemasta: https://www.forbes.com/sites/stevedenning/2017/03/21/can-internal-

auditing-become-agile-seven-keys-to-thinking-the-unthinkable/. 

Eikä unohdeta eettisyyttä. Karri Sunnarborg Novetos Oy:stä kertoo, miten eettinen organisaatiokulttuuri edis-

tää arvojen mukaista toimintaa ja miten toimia tarkastajana eettisesti arveluttavissa tilanteissa. Aina ajan-

kohtainen aihe ja nyt myös edellytys IIAn sertikaattien ylläpidolle. Vuosittain vaadittavat 2 CPE-pistettä eetti-

syydestä kuitataan osallistumalla Karri Sunnarborgin kahteen luentoon. Hyödyllistä monella tapaa. 

Sokerina pohjalla on Terveystalon johtava työterveyspsykologi Antti Kauppi. Saamme vinkkejä siitä, miten 

voimme parantaa omaa ja koko työyhteisön paineensietokykyä. Ihan siltä varalta, että joskus tuntuu siltä, 

että ilmassa on kovin monta palloa. Aika kuluu sukkelaan ja kiirettä pukkaa. Nyt tai tulevaisuudessa. 

https://www.mtv.fi/lifestyle/hyvinvointi/artikkeli/oletko-resilientti-seitseman-ominaisuutta-jotka-stressia-

kestavalla-ihmisella-on/3326822#gs.a4IJkL4 

Jos tuntuu siltä, että muutos on jatkuvaa, niin on yksi, mikä ei muutu. Aikainen lintu nappaa madon. Onnistuu 

osoitteessa: https://ssl.eventilla.com/kevatseminaari 

 

Seminaarissa tavataan! 15.5.2018 SAS Radisson Blue Seaside (Ruoholahdenranta 3, Helsinki). 

 

PS. Koska kevätseminaari on jo pulkassa, paukut on siirretty syysseminaarin 2018 valmisteluun. Jos haluat vai-

kuttaa siihen ja muuhun tulevaan seminaaritarjontaan porukassa, joka tekee hyvää rennolla otteella, ota yh-

teyttä (minna.hynninen@evli.com, gsm 040 731 6143). Mielekästä tekemistä riittää kaikille. 

PPS. Syysseminaarin ajankohta 31.10.-1.11. kalenteriin! 
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