
Tilintarkastajan 
toiminnan ja 
tehokkuuden arviointi

Suomen osakeyhtiölain mukaan yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön 
(PIE-yhteisön) hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa: 

• valvoa ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti, 

• muiden tilintarkastajan tarjoamien palvelujen kuin tilintarkastuspalvelujen 
tarjoaminen; 

• seurata yhtiön tarkastusta; ja 

• valmistella yhtiön tilintarkastajan nimitys.

Hallitus voi hyödyntää yllä mainittujen tehtävien valmisteluun hallituksen 
tarkastusvaliokuntaa, muuta hallituksen komiteaa tai vaihtoehtoisesti koko hallitus 
voi valmistella tehtävät. 

Tämä työkalu on suunniteltu työvälineeksi hallitukselle tai valitulle hallituksen 
komitealle, jotta he pystyvät itsenäisesti arvioimaan ja seuraamaan tilintarkastajan 
toimintaa. 

Työkalu muodostuu sarjasta väittämiä, jotka hallituksen tai valittujen hallituksen 
komitean jäsenten tulee antaa. 

Lausunnot on ryhmitelty kahden otsakkeen alle: 

• tarkastuksen laatu, 

• tarkastustiimin ja palvelun laatu

Hallitus tai valittu komitea voi hyödyntää työkalua osana keskustelujaan ja 
arvioidessaan ulkoisen tilintarkastajan työtä ja tehokkuutta.



Tilintarkastuksen arvointi

N/A 1 2 3 4 5

1. Liiketoiminnan ja sen riskien ymmärtäminen

Tilintarkastajat ymmärtävät ne liiketoiminnan alueet ja riskit, jotka 
yritys näkee tärkeiksi.

2. Tilintarkastuksen sisältö ja ajoitus

Tilintarkastuksen painopistealueet ovat tarkoituksenmukaisesti 
määriteltyjä ja työn ajoitus on asianmukainen.

3. Tilintarkastajan kannanotot

Tilintarkastajan näkemykset ovat itsenäisiä ja yrityksen johtoa 
haastetaan tarvittaessa.

4. Arvionvaraisten erien tarkastaminen

Johdon tekemien olennaisten arvionvaraisten erien vaikutus 
tilinpäätökseen ja tilintarkastajien näkemys niistä ovat selkeästi 
kommunikoituja.

5. Esille nousseiden kysymysten ratkaiseminen 

Tilintarkastajan kannanotot esille nousseisiin kysymyksiin ovat 
harkittuja ja oikea-aikaisia, jotta yllätyksiltä vältytään.

6. Tilintarkastajan kommunikointi

Tilintarkastaja kommunikoi tarkastussuunnitelman ja tarkastusha-
vainnot havainnollisella ja ymmärrettävällä tavalla oikea-aikaisesti 
ja rakentavasti.

7. Yhteistyö johdon kanssa

Tilintarkastajien ja johdon välinen yhteistyö on rakentavaa ja 
toimivaa.

8. Yhteistyö sisäisen tarkastuksen kanssa

Yhteistyö on tehokasta ja ulkoinen ja sisäinen tarkastus täydentä-
vät toisiaan eikä päällekkäisyyksiä esiinny.

9. Riippumattomuus

Tilintarkastajat keskustelevat kanssanne vähintään kerran vuo-
dessa siitä, kuinka riippumattomuus varmistetaan ja antavat 
riippumattomuusvahvistuksensa sekä selvittävät, mitä oheispal-
veluita yritykselle on tarjottu ja onko esiintynyt riippumattomuutta 
uhkaavia tapahtumia.

10. Tilintarkastuksen laatu

Yleisarvosana.

Kommentteja tai ehdotuksia

Tilintarkastajan toiminnan ja tehokkuuden arviointi

1 = Ei juuri koskaan/Heikko 2 =  Harvoin/Keskimääräistä heikompi  
3 = Joskus/Keskimääräinen  4 = Usein/Keskimääräistä parempi      
5 = Aina/Erinomainen 



          PwC

N/A 1 2 3 4 5

11. Tilintarkastajat

Tilintarkastajat pystyvät hahmottamaan kokonaisuuden ja 
osoittavat hyvää arviointikykyä ja päätöksentekovalmiutta.

12. Tekninen osaaminen ja kokemus

Tilintarkastajien tekninen osaaminen ja kokemus ovat riittävällä ja 
oikealla tasolla sekä erityisasiantuntijoiden käyttö on tarkoi-
tuksenmukaista.

13. Jatkuvuus ja uusiutumiskyky

Tilintarkastustiimillä on kumuloitunutta osaamista yrityksestä ja 
sen liiketoiminnasta ja tiimi tuo tarkastukseen uutta näkökulmaa 
sekä tarvittaessa uusia tiimin jäseniä.

14. Roolit ja vastuut

Tilintarkastustiimin sisäiset roolit ja vastuut ovat selkeästi kaikkien 
tiedossa.

15. Odotusten huomioiminen ja täyttäminen

Tilintarkastajat toimivat asiakaslähtöisesti, täyttävät odotuksenne 
sovitun mukaisesti ja palautteeseen reagoidaan tehokkaasti.

16. Rakentavia suosituksia

Tilintarkastajat antavat uusia näkemyksiä ja käytännönläheisiä ja 
tehokkaita suosituksia liiketoimintanne vaatimusten mukaisesti. 

17. Kansainvälinen konsernitarkastus

Konsernitarkastusta johdetaan liiketoimintalähtöisesti, tehok-
kaasti, yhtenäisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

18. Tilintarkastuksen lisäarvo

Tilintarkastus tuo lisäarvoa omistajille, hallitukselle, tarkastusva-
liokunnalle ja johdolle.

19. Oheispalvelut

Tilintarkastusyhteisön muut asiantuntijat tuntevat yrityksen 
liiketoimintaa ja heidän palvelut ovat hyödyllisiä ja tehokkaita.

20. Tarkastustiimin ja asiakaspalvelun laatu

Yleisarvosana.

Mitä tilintarkastajan tulisi muuttaa toiminnassaan, jotta se palvelisi paremmin yritystä?

1 = Ei juuri koskaan/Heikko 2 =  Harvoin/Keskimääräistä heikompi  
3 = Joskus/Keskimääräinen  4 = Usein/Keskimääräistä parempi      
5 = Aina/Erinomainen 
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Yhteistyössä:

PricewaterhouseCoopers Oy, PL 1015 (Itämerentori 2), 00101 Helsinki. Puhelin 020 787 7000. 

PwC:n tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Autamme yrityksiä kasvamaan, toimimaan 
tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 200 asiantuntijaa 
ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta, 
tilintarkastus ja muut varmennuspalvelut. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 157 maassa yli 276 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen 
jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

© PricewaterhouseCoopers Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

www.pwc.fi


