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MITÄ ON SISÄINEN TARKASTUS?
Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointi- toimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja parantamaan sen toimintaa. Sisäinen
tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden
arviointiin ja kehittämiseen.
Sisäinen tarkastus on ennen muuta johdon ja hallituksen tukitoiminto, joka voidaan toteuttaa kokonaan itse tai osittain ulkoistettuna tai kokonaan ulkoistettuna.
Sisäinen tarkastus voi esimerkiksi arvioida ja varmistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä
konsernivalvonnan tehokkuutta ja riittävyyttä. Konsultointitoimeksiannot tulevat usein toimivalta
johdolta. Ne voivat kohdistua esimerkiksi hankintalainsäädännön ja omien hankintaohjeiden noudattamisen tai toimintojen tehokkuuden arviointiin. Konsultointitoimeksiannot sovitaan aina erikseen
toimivan johdon kanssa.

“Tarkastukset hoidetaan oikealla tavalla ja oikeassa aikataulussa.
Työnjälki on laadukasta ja raporteissa on paneuduttu asioihin syvällisesti.
TALVEAn raporteissa otetaan riittävän rohkeasti kantaa sekä hyviin että
korjattaviin asioihin. Raportit johtavat siihen, että me muutamme toimintaamme.”
- Ilkka Pirskanen, toimitusjohtaja, Siun sote
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Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
alustava arviointi

Sisäinen tarkastus julkisyhteisössä
Sisäisen tarkastuksen merkitys julkisyhteisöissä
korostuu jatkuvasti, koska päätöksentekijät tarvitsevat nopeaa, relevanttia ja oikeaa informaatiota mm. yhteisön sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan tilasta. Nykyinen
toimintaympäristö on hyvin pirstaleista ja monitahoista. Tavanomaiset keinot enää riitä saavuttamaan päätöksenteon tueksi riittävää, oikeaa ja
oikeanaikaista informaatiota.
Kuntalaki asettaa ankaran vastuun sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan
ohjeistamiseen, jalkauttamiseen ja valvontaan.
Sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja konsernivalvontaa tulisi tehdä juoksevasti ja dokumentoidusti tilikauden aikana. Toimintakertomuksen
selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä konsernivalvonnasta tulisi perustua
dokumentoituun tietoon.
Ammattimainen sisäinen tarkastus voi auttaa
johtoa ja hallitusta täyttämään kuntalain mukaiset sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja konsernivalvontaa koskevat vaatimukset. Lisäksi ammattimainen sisäinen tarkastus avustaa johtoa ja
hallitusta sen sisäistä valvontaa, riskienhallintaa
ja konsernivalvonta koskevan valvonta- vastuun
arvioinnissa.

5.500 € (Alv 0%)
Tilaa esite: myynti@talvea.fi

Miksi ammattimainen sisäinen tarkastus?
CIA (Certified Internal Auditor) on sisäisen tarkastuksen kansainvälinen perustutkinto. Se yksinään ei riitä julkisyhteisön kasvavien tarkastusta
koskevien vaatimusten täyttämiseen ja korkeatasoisen sisäisen tarkastuksen palvelun tuottamiseen. Tarvitaan julkisyhteisön sisäisen tarkastuksen erikoistutkinto CGAP (Certified Government
Auditing Professional). Nämä tutkinnot yhdessä
JHT- ja KHT-tutkinnon kanssa takaavat parhaan
mahdollisen asiakaskokemuksen.
Ammattimainen sisäisen tarkastus on tae laadusta ja korkeatasoisesta palvelusta. Ammattitarkastajat ovat sitoutuneet kansainvälisiin sisäisen
tarkastuksen ammattistandardeihin, eettisiin
sääntöihin, sisäisen tarkastuksen määritelmään
ja pääperiaatteisiin.

Miksi TALVEAn sisäinen tarkastus?
Valitsemalla TALVEAn sisäisen tarkastuksen palveluntuottajaksi asiakas varmistaa, että tarkastus pitää sisällään
IIA:n tarkoittaman sisäisen tarkastuksen ja sen, että
tarkastuksesta vastaa aina CIA- (sisäisen tarkastuksen
yleistutkinto) ja CGAP-tutkinnon (julkisyhteisön sisäisen
tarkastuksen erikoistutkinto) sekä JHT- KHT-tutkinnot
suorittanut henkilö. TALVEAn sisäinen tarkastus on aina
aidosti riippumatonta ja objektiivista.
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JUKKA MALKKI
KHT, JHT, CIA, CGAP
jukka.malkki@talvea.fi
044 7113 593

JULKISHALLINNON TILINTARKASTUS
Tilintarkastuksen kilpailuttaminen kannattaa aina, jotta saatte
tarpeisiinne soveltuvan parhaan palveluntarjoajan.
Tilintarkastuspalvelujen hankintaan tulee soveltaa hankintalakia
Julkisyhteisöjen tilintarkastuspalveluja hankittaessa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista.
Hankintalain kynnysarvot määräytyvät hankintakokonaisuuden (kunta + tytäryhteisöt) ennakoidun
kokonaisarvon mukaisesti, joten koko hankintakauden tilintarkastuksen hinta tulee laskea yhteen
ilman arvonlisäveroa. Jos tilintarkastuspalvelun arvo ylittää 214 000 euroa, hankintaan sovelletaan EU-menettelyä. Mikäli tilintarkastuspalvelut ylittävät 60 000 euroa, sovelletaan kansallisen kynnysarvon ylityksen vuoksi hankintalakia. Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa (60 000
euroa) sovelletaan avointa ja syrjimätöntä hankintamenettelyä sekä hankintaorganisaation ohjetta
pienhankintojen kilpailuttamisesta. Tilintarkastuksen kilpailuttaminen kannattaa aina, jotta saatte
tarpeisiinne soveltuvan parhaan palvelutarjoajan.
Laaja osaaminen, pitkä kokemus ja tieto
Meillä on 25 vuoden kokemus julkisen sektorin tilintarkastuksesta. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme syvällistä asiantuntemusta julkishallinnosta ja sen tarkastamisesta. Asiakaskuntaamme kuuluu kuntia, kaupunkeja, kuntayhtymiä ja seurakuntia. TALVEAssa työskentelee lukuisia JHT/KHT/HT
-tarkastajia. Useilla tarkastajillamme on pitkä kokemus julkishallinnon – ja talouden tarkastamisesta.
Ymmärrämme julkisen sektorin toimintaympäristön ja siihen liittyvät haasteet.
Panostamme toiminnassamme toimintatapojemme ja oman osaamisemme jatkuvaan kehitykseen
muuttuvan lainsäädännön tarpeita vastaavaksi. Julkishallinnon tilintarkastajillamme on käytössä nykyaikaiset välineet ja tieto liittyen konsernien tarkastamiseen, välilliseen ja välittömään verotukseen
sekä riskienhallinnan ja hyvän hallintotavan mukaiseen tarkastukseen. Käytämme tarkastuksessa
hyödyksi data-analytiikkaa ja IT-avusteista tarkastusta. TALVEAssa on vahva kokemus erilaisista
yhtiörakenteiden ja liikelaitosrakenteiden muutoksista.

KUNTIEN VEROTUKSESTA
Kunnat olivat käytännössä 2010-luvulle saakka usein tuloverovelvollisia vain oman alueensa
ulkopuolelta saamastaan elinkeino- ja eräin edellytyksin kiinteistötulosta, samoin kuntayhtymät,
mutta niillä ei ole katsottu olevan omaa aluetta. Murros käynnistyi vuonna 2007 Euroopan
komission katsottua valtion tieliikelaitoksen Destian saaneen kiellettyä valtiontukea, mikä johti
yhtiöittämisvelvollisuutta koskevien säännösten
ottamiseen nykyisen sisältöisinä jo voimassa
olevaa edeltävään kuntalakiin syksyllä 2013.
Yhtiöittämisvelvollisuus toi kuntakonsernit monessa suhteessa samalle viivalle yksityisten
konsernimuotoisten yritysten kanssa. Yhtiöiden
välisen siirtohinnoittelun on oltava markkinaehtoista. Korkovähennysrajoitukset voivat soveltua
rahoituksen tapahtuessa vieraan pääoman ehtoisesti, konsernin verotettavaa tuloa voi tasata
konserniavustuksella. Yritysjärjestelyillä voi vaikuttaa verotuksessa vähennyskelpoiseen poistopohjaan ja siten verokulun määrään ja lisäksi
kunnalle tuloutuvan luovutusvoiton määrään.

Varainsiirtoverotuksessa täytyy seurata kulloinkin
voimassa olevia väliaikaisiakin säännöksiä, jotta ylimääräiseltä verotukselta järjestelyissä vältytään. Arvonlisäverotuksesta saadaan usein
arvonlisäverovelvollisuutta ja vähennys- ja palautusoikeutta täsmentävää oikeuskäytäntöä. Tällä
hetkellä kunnalla voi kuitenkin vielä olla omistuksessaan tuloverovapaasti toimiva asuntohankintayhtiö ja samoin omakustannushintaisella
Mankala-periaatteella toimivaa energiantuotantoa. Erityisen leimallista kuntakonsernille ja kunnan suorittamalle yritystoiminnan kaikenlaiselle
rahoitukselle on kuitenkin kuntalain säännösten
ja EU:n valtiontukea koskevien säännösten tiukat rajaukset, joiden johdosta on annettu lukuisia
päätöksiä virheellisessä järjestyksessä syntyneiden kunnan tekemien rahoitus-, takaus- yms.
päätösten kumoamisesta.

TALVEA avustaa eri toimintojen rakenne ja yhtiöittämisjärjestelyissä
Avustamme mielellämme kunta-asiakkaita eri toimintojen rakenne- ja yhtiöittämisjärjestelyissä. Olemme
olleet mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa lukuisia julkisen sektorin toimintojen rakenne- ja yhtiöittämisjärjestelyjä. Arvioimme toimintoja ja toimenpiteitä myös kilpailuneutraliteetin kannalta ja annamme lausuntoja valtiontukikysymyksistä. Olemme perehtyneet erilaisiin sopimusjärjestelyihin ja yleishyödyllisen yhteisön vero- ja lakikysymykset ovat osa ydinosaamistamme.
Tarpeesta kartoitamme toimintojen ja järjestelyjen riskit sekä mahdollisuudet. Tyypillisiä viimeaikaisia tapauksia ovat olleet erilaisten rahoitusmallien valtiontukiarviointi, kiinteistöyhtiöiden järjestelyt tarkoituksena saavuttaa/säilyttää tuloverolain sallima verovapaus ja tutkia mahdollinen varainsiirtoverottomuus,
vesi- ja muiden osakeyhtiöiden kuntaliitoksia seuraavat fuusiot ja korkovähennysrajoitusten soveltumisen laskenta. Olemme ottaneet kantaa siirtohinnoitteluun ja huolehtineet verotuksen muutoksenhausta,
tarvittaessa hakeneet ennakkoratkaisua esim. yhtiöittämisessä käytettävistä käyvistä arvoista, mukana
siirrettävissä olevan käyttöpääoman määrästä ja tytäryhtiön oman pääoman rakenteen muuttamisesta
verotuksellisesti edullisemmaksi. Yhtiöittämisiä olemme edelleen suorittaneet ja kunnilla vaikuttaa vielä
olevan kilpaillulla markkinalla tapahtuvaa toimintaa, kuten kuntien asuntovuokraustoimintaa. Kartoituksella on hyvä aloittaa kannattava suunnittelu.

MIKSI TALVEA ON HYVÄ VALINTA YHTEISTYÖKUMPPANIKSI?
- Julkishallinnon tilintarkastusta jo vuodesta 1996
- Vahva ja monipuolinen osaaminen
- Puhtaasti kotimainen tilintarkastusyhteisö
- Ainoa palveluntarjoaja, jolla sisäisestä tarkastuksesta vastaa aina KHT, JHT, CIA ja
CGAP -auktorisoitu ammattitarkastaja
- Yrittäjämäinen ja joustava palvelu

MARKO PAASOVAARA

PETTERI RUOTOISTENMÄKI

SARI LEIPÄLÄ

Toimitusjohtaja, KHT, JHT

Verolakimies

Asiakkuuspäällikkö, KTM

marko.paasovaara@talvea.fi

petteri.ruotoistenmaki@talvea.fi

sari.leipala@talvea.fi

040 588 5032

050 525 9586

040 191 1545

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ!
OULU
Pakkahuoneenkatu 12 B 19
90100 Oulu
0400 232 401

ROVANIEMI
Suosiolankatu 1
96100 Rovaniemi
040 191 1545

KUOPIO
Haapaniemenkatu 19 A 6
70110 Kuopio
044 711 3593

SALO
Perttelinkatu 37
24240 Salo
050 525 2009

talvea@talvea.fi
0400 232 401
www.talvea.fi

