TILINTARKASTAJA
MONIPUOLINEN OSAAJA
JA YRITTÄJÄN KUMPPANI

LUOTTAMUSTA
RAKENTAMASSA.

TILKKARISTA ON MONEKSI!
Tilkkari eli tilintarkastaja on talouden ammatti”
lainen, joka varmentaa tilinpäätösten oikeellisuuden ja
sparraa muutenkin yrityksiä ja yhteisöjä.

Tämän esitteen tarkoituksena on tehdä tilintarkastusalaa
ja sen ammattilaisia tutuksi. Esite on osa tunnettuustyötä, jota teemme tilintarkastajien omassa järjestössä.
Lue tilintarkastuksen hyödyistä asiakkaille ja tutustu tilintarkastajien uratarinoihin. Jos hyppy tilkkarin saappaisiin
kiinnostaa, ahmaise tietoa esitteen loppupuolelta.
Hyviä lukuhetkiä!
Minttu Sallinen
viestintäpäällikkö
Suomen Tilintarkastajat ry

”
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Me Suomen Tilintarkastajat ry:ssä
haluamme varmistaa, että innostuneita ja aktiivisia tilintarkastajia riittää
nyt ja tulevaisuudessa.

TILINTARKASTUS ON
TALOUDELLISEN TIEDON
VARMENTAMISTA
DD Tilintarkastus on kirjanpidon, tilinpäätöksen ja

hallinnon tarkastusta. Tilintarkastus on lakisääteistä kaikille tietyt kokorajat ylittäville yrityksille,
yhteisöille ja säätiöille, ja se suoritetaan erikseen
jokaiselta tilikaudelta.

DD Tilintarkastajan antamassa tilintarkastuskerto-

muksessa otetaan kantaa siihen, antaako
tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan yrityksen
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

DD Tilintarkastuksella pyritään lisäämään varmuutta
siitä, ettei yrityksen tilinpäätökseen sisälly
olennaisia virheitä.

DD Tilintarkastus lisää yhteistyökumppaneiden ja

muiden sidosryhmien luottamusta yritystä
kohtaan. Muun muassa rahoittajat voivat luottaa
tilintarkastetun yrityksen taloustietoihin.
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TILINTARKASTAJA
– ASIAKASLÄHTÖINEN SPARRAAJA
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TILINTARKASTAJA
YRITTÄJÄN KUMPPANINA
Hyvä tilintarkastaja tuo asiakkaalleen paljon konkreettista hyötyä. Parhaassa tapauksessa hän toimii yrittäjän kumppanina koko yrityksen elinkaaren ajan
neuvoen niin perustamisessa, laajenemisen mukanaan tuomissa yrityskaupoissa kuin loppuvaiheen
alasajossakin.
Tilintarkastajan ammatissa korostuu asiakaslähtöisyys. Yritykset ovat yhä kiinnostuneempia erilaisista neuvonta- ja konsultointipalveluista, mikä
kysyy tilintarkastajalta aitoa kiinnostusta asiakkaaseen ja tämän liiketoimintaan.
Tilintarkastajan työ vaatii monipuolista osaamista
mm. kirjanpitoon, verotukseen ja yritysjärjestelyihin liittyvän lainsäädännön osalta. Tilintarkastajalla on vastuu omasta
kouluttautumisesta, ja jatkuvan kouluttautumisen vaatimusta valvoo
Patentti- ja rekisterihallitus.

Luotettavat ja asiantuntevat tilintarkastuspalvelut

TILINTARKASTUSRENGAS OY
Palveluihimme kuuluvat kaikki lakisääteiseen
tilintarkastukseen kuuluvat palvelut sekä
erilaiset valvontatarkastukset.

Siltasaarenkatu 12 C, 00530 Helsinki | Puh. 09 7743 840
info@tilintarkastusrengas.fi | www.tilintarkastusrengas.fi

Tilintarkastuspalvelut

| Lausunnot ja todistukset

Erityistoimeksiannot

| Erityistilintarkastukset

Yleisluonteiset tarkastukset | Koulutustoiminta
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”PIKEMMINKIN BUSINESS
ADVISORIN ROOLISSA”
Pekka Hurme, Partner and Business Advisor,
Radiojohtaja BusinessFM 89,7 Mhz, SalesHeli Advisors Oy
Asiakaslähtöinen tilintarkastaja ymmärtää ja huomioi asiakkaan
”
liiketoiminnan, sen kehityksen ja tavoitteet. Parhaimmillaan yhteistyö

laajenee niin, että tilintarkastaja on pikemminkin business advisorin
roolissa. Hyvästä tilintarkastajasta on apua pitkin vuotta esimerkiksi
verotukseen ja kirjanpitoon liittyvissä kysymyksissä.
Itselläni on paljon hyviä kokemuksia yhteistyöstä. Tilintarkastajat ovat
olleet minulle hyviä yhteistyökumppaneita, joilta olen saanut konsultointiapua moneen asiaan muulloinkin kuin tilintarkastusten yhteydessä.

Veropalvelumme

Yritysjärjestelyt ja yrityskaupat

Taloushallintopalvelut

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Osto-/myyntikohteen analysointi ja
arvonmääritys
• Yritysjärjestelyt ja yritysrakenteiden
optimointi
• Ostaja- tai myyjäkandidaattien
etsiminen ja analysointi – myyntityö
• Due Diligence
• Rahoitusjärjestelyt
• Kauppaneuvottelut ja
asiapapereiden laadinta
• Verotuksen optimointi

•
•
•
•
•
•
•

Veroturvakartoitus
Tuloverotuksen optimointi
Koti-, ulkomaan- sekä yhteisökaupan arvonlisäverotus
Kansainväliset verokysymykset ja siirtohinnoittelu
Ennakkoratkaisuhakemukset
Oikaisuvaatimukset ja verovalitukset
Avustaminen verotarkastuksissa
Konsernirakenteet
Yhtiöoikeudellinen neuvonta
Osakassopimukset

www.fiscales.fi
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Kirjanpito ja tilinpäätös
Tehokas raportointi
Sisäinen laskenta
Palkanlaskentapalvelut
Talouspäällikköpalvelut
Taloudellinen neuvonta
Sähköisen taloushallinnon
sovellukset

www.fiscaleslaskenta.fi

”AITOA LISÄARVOA
ASIAKKAALLE”
Timo Helle, KHT-tilintarkastaja, Helle Partners Oy
Tilintarkastaja tuo asiakkaalleen usein suurta
”
käytännön hyötyä. Omista asiakkaistani voisin mainita

erään ulkomaalaisomisteisen yrityksen suomalaisen
tytäryhtiön, jonka kanssa olemme tehneet yhteistyötä
jo vuosien ajan. Kyse on varsin suuresta firmasta: tytäryhtiöllä on viitisenkymmentä työntekijää ja noin 20
miljoonan euron vuotuinen liikevaihto.
Sen lisäksi, että olemme neuvoneet tytäryhtiön
asioissa, olemme auttaneet emoyhtiötä Suomesta
saatujen voittojen kotiuttamisessa – siinä on huomioitava jokaisen maan erilainen lainsäädäntö. Meillä on
myös tärkeä tehtävä pitää sekä emo- että tytäryhtiö
ajan tasalla lainsäädännön muutoksista koskien vaikkapa kirjanpitolakia tai Suomessa komennuksella
olevien työntekijöiden verotusta.
Vuosien varrella olemme tehneet paljon muutakin: auttaneet emo- ja tytäryhtiötä verotarkastuksissa, neuvoneet uusien hallituskokoonpanojen rekisteröimisessä
Patentti- ja rekisterihallitukseen, avustaneet yrityskaupoissa selvittämällä ostettavan yrityksen taloudellista
tilannetta ja antaneet asiantuntija-apua, kun Suomeen
perustettiin uusi tytäryhtiö. Lisäksi olemme avustaneet
erään toisen tytäryhtiön likvidoinnissa.
Tällaista tilintarkastajan ja asiakkaan yhteistyö on
parhaimmillaan. Ei pelkkien lakisääteisten minimivaatimusten täyttämistä, vaan vuosia jatkuva hedelmällinen suhde, jossa asiakas saa aidosti hyötyä ja apua
juuri hänen liiketoiminnalleen tärkeissä asioissa. Toki
tilintarkastajan on aina oltava riippumaton asiakkaastaan, toimii hän sitten lakisääteisenä tilintarkastajana
tai neuvonantajana.
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TILINTARKASTUS RAKENTAA
LUOTTAMUSTA
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TILINTARKASTUS
RAKENTAA LUOTTAMUSTA
YHTEISKUNNASSA
Tilintarkastus ehkäisee sekä tahallisia väärinkäytöksiä
että tahattomia virheitä. Se lisää luottamusta ja läpinäkyvyyttä yhteiskunnan eri tasoilla.

DD Tilintarkastettuun tilinpäätökseen voivat luottaa
omistajat, sijoittajat, rahoittajat ja viranomaiset.

DD Tilinpäätöksen lukuihin pohjautuvat toimet, kuten
voitonjako ja verotus, toteutuvat läpinäkyvästi ja
oikeudenmukaisesti.

DD Tilintarkastus lisää luottamusta myös yrityksen ja
rahoittajan välillä. Pankki voi luottaa yrityksen
takaisinmaksukykyyn, ja yritys hyötyy
alhaisemmista takaisinmaksukustannuksista.

DD Mitä tilintarkastaja tekee?
DD Mitkä ovat
tilintarkastuksen hyödyt?
KATSO VIDEO!
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TUNNE TILINTARKASTAJASI
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”MAHDOLLISUUS JATKUVAAN
OPPIMISEEN KIEHTOO”
Jenni Smedberg – tilintarkastaja ja kansainvälinen verkostoituja

”

Olen siinä mielessä epätavallinen tilintarkastaja, että pääaineeni oli markkinointi. Opintojen alkuvaiheessa laskentatoimi
tuntui tylsimmältä mahdolliselta vaihtoehdolta, mutta opintojen
edetessä ja taloushallinnon kesätyökokemuksen myötä jokin ”klikkasi” ja huomasin, että laskentatoimi on sittenkin minun juttuni.
Savon sydämestä Helsinkiin
Kotiseuturakkaana iisalmelaisena olin päättänyt, etten koskaan
muuta Helsinkiin. Kun sitten huomasin EY:n rekrytointi-ilmoituksen
tilintarkastajan tehtävästä pääkaupungissa, huomasin yllättäen
ajattelevani, että voisihan siellä pistäytyä. Pistäytyminen on venähtänyt yli 11 vuoden mittaiseksi, ja viihdyn erinomaisesti edelleen.
Toimin EY:llä Senior Managerina ja KHT-tilintarkastajana osana
kansainvälistä organisaatiota lähes 250 000 muun asiantuntijan
kanssa. Asiakassalkkuni painottuu pääasiassa vakuutus- ja rahoituspuolen asiakkaisiin. Minulla ei ollut ennen tilintarkastajan uraa
minkäänlaista kokemusta vakuutusyhtiöiden toiminnasta. Kun
pääsin mukaan vakuutusyhtiöiden tarkastustiimeihin, huomasin
löytäneeni oman juttuni.
Tilintarkastuksessa minua on kiehtonut alusta asti juuri monipuolisuus, selkeä urapolku sekä mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen.
Varsinkin uran alkuvaiheessa tarjoutuu loistava näköalapaikka,
kun pääsee tutustumaan useaan eri toimialaan ja asiakkaaseen.
Samalla oppii yritysten toiminnasta ja siitä, mikä juuri itseä kiinnostaa ja mihin haluaa suuntautua urapolullaan.
Vauhdikasta vapaa-aikaa
Kaksi pientä lasta, koiranpentu ja omakotitalon rakennusprojekti
ovat pitäneet huolen siitä, ettei viime vuosina ole ollut vapaa-ajan
ongelmia. Kun töissä on stressiä, tekee hyvää upottaa sormet
multaan tai istua lapsen kanssa alas pelaamaan Unoa. Vietämme
perheen kanssa paljon aikaa metsässä retkeillen, sienestäen,
marjastaen tai ihan vain kävellen. Lisäksi tuuletan pääkoppaani
useana päivänä viikossa kuntosalilla tai lenkkipolulla ja talvella
hiihtoladulla.
Jenni on KHT-tilintarkastaja ja Senior Manager EY:llä.
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”YRITTÄJYYS OLI LUONTEVA VALINTA”
Virve Juntunen – kommodori, vesijuoksija ja tilintarkastaja
Kun opiskelin Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, paikal”
lisen PwC:n toimiston tilintarkastajat pitivät tilintarkastuskurssin luen-

toja ja kertoivat tilintarkastajan työstä. Luennot herättivät minussa
mielenkiinnon alaa kohtaan. Hain PwC:n kisälliohjelmaan harjoittelijaksi ja pääsin Lappeenrannan toimistolle näkemään työtä aitiopaikalta. Kiireaika ja pitkiksi venyneet päivät eivät minua säikäyttäneet, ja
samana vuonna jatkoinkin työtäni vakituisena tilintarkastajana.
Monipuolisuus ja ihmisläheisyys kiehtovat
Ihastuin työhön sen monipuolisuuden vuoksi. Tilintarkastaja tarvitsee
laaja-alaista osaamista. Lait ja sääntely muuttuvat jatkuvasti ja omaa
osaamista pitää – ja saa – kehittää koko ajan. Koen oppivani ja kehittyväni työssäni päivittäin.
Ensimmäiset 13 vuotta työskentelin PwC:llä ja viimeiset pari vuotta olen
ollut itsenäinen yrittäjä. Asiakkaitani ovat paikalliset yritykset. Teen
pääosin lakisääteisiä tilintarkastuksia ja annan erilaisia tilintarkastajan
lausuntoja. Lisäksi käyn luennoimassa tilintarkastuskursseilla. Olen yrittäjähenkinen, joten oma yritys on minulle luonteva tapa tehdä työtäni.
Parasta on se, että saan tavata erilaisia ihmisiä ja tehdä yhteistyötä
erilaisten yritysten kanssa. Minulle tärkeitä asioita ovat asiakaspalvelu ja luottamuksellinen suhde asiakkaisiin. Keskustelen asiakkaiden
kanssa muun muassa tilintarkastuksesta ja tekemistäni havainnoista
sekä asiakkaiden liiketoimista.
Vapaa-aikaa maalla ja vesillä
Tykkään liikkua monipuolisesti: harrastan juoksua, kuntosalia, spinningiä, hiihtoa ja kesällä vesijuoksua Saimaalla. Lisäksi olen aktiivinen
järjestötoiminnassa. Olen toiminut kymmenen vuotta Etelä-Karjalan
Ekonomien puheenjohtajana, minkä lisäksi osallistun Suomen Ekonomien toimintaan.
Vuoden 2017 alussa aloitin jotain ihan uutta, kun minusta tuli Lappeenrannan Moottoriveneseuran kommodori. Olen ensimmäinen naiskommodori yhdistyksen 51 vuoden historiassa. Minut on otettu hyvin vastaan, ja
olen oppinut paljon uutta ensimmäisen vuoden aikana. Tilintarkastajan
työstä ja osaamisestani on paljon hyötyä myös tässä tehtävässä.
Virve on HT-tilintarkastaja ja yrittäjä Virve Juntunen Oy:ssä.
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Talo täynnä
mahdollisuuksia
Arvostatko monipuolisia työtehtäviä ja erinomaisia
kehittymismahdollisuuksia? Meillä työskenteleville
niitä on luvassa. Tilintarkastuksen tiimimme ovat
erilaisia ja asiakaskirjo on laaja – löydät varmasti
paikkasi, kohdistuu kiinnostuksesi sitten isoihin
kansainvälisesti toimiviin pörssiyhtiöihin tai
pienempiin toimijoihin.
Katso mitä voimme tarjota sinulle: pwc.fi/careers
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”PIENENÄ MINUSTA PITI TULLA POLIISI”
Jussi Paski – jääkiekkovalmentaja ja tilintarkastaja
Lapsena suunnittelin poliisin uraa, mutta ala-asteella haaveet rois”
tojen jahtaamisesta vaihtuivat vastustajien päihittämiseen jäällä tai
viheriöllä.

Lukiossa kiinnostuin yrittäjyydestä ja päädyinkin yrittäjähaaveineni
Pohjanmaalta pääkaupunkiseudulle opiskelemaan taloutta ja rahoitusta ammattikorkeakouluun.
Opintojeni ohella toimin tilineuvojana K-ryhmän palveluksessa: hoidin
itsenäisten K-kauppiaiden yritysten kirjanpitoa, verotusta ja muuta
taloudellista neuvonantoa. Ensikosketukseni tilintarkastukseen sain
asiakasyritysteni tilintarkastusten kautta.
Halu oppia uutta vei eteenpäin
Päädyin KPMG:lle tilintarkastuksen asiantuntijaksi, koska halusin oppia
uutta ja tilintarkastajan ammatti tuntui luontevalta jatkolta uralleni.
Työkokemuksestani huolimatta tietämykseni tilintarkastuksesta oli hyvin
rajallinen. Olen kuitenkin aina ollut äärimmäisen kiinnostunut uusista
asioista, joten omalla tavallaan tuo mystisyyden verho veti puoleensa.
Vuosia on jo vierähtänyt monipuolisissa tilintarkastus- ja varmennustehtävissä huipputilintarkastajien parissa. Asiakaskuntaa minulla on
ollut laajasti eri toimialoilta aina listayhtiöistä startup-yrityksiin sekä
eläkesäätiöistä yhdistyksiin ja osuuskuntiin. Nykyään toimin HT-tilintarkastajana ja vastaan valtakunnallisesti KPMG:n koko palvelutarjoaman
kehityksestä, yhteistyösuhteista sekä näkyvyydestä startup-kentässä.
Virtaa asiakkaista ja jatkuvasta muutoksesta
Parasta työssäni on erilaisten ihmisten tapaaminen, heiltä oppiminen ja
heidän auttamisensa. Harvassa muussa ammatissa voi tavata yhtä paljon
eri toimialoilla toimivien yhteisöjen johtoa tai omistajia ja nähdä erilaista
liiketoimintaa ruohonjuuritasolta asti. Opin jatkuvasti uusia asioita eri
toimialojen innovatiivisten yritysten toiminnasta ja johtamisesta.
Tilintarkastajan työssä korostuvat jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö,
digitalisaatio sekä muut muutokset asiakkaiden liiketoimintaympäristöissä. Tilintarkastajan tulisi pysyä näistä ajan tasalla voidakseen
ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa ja tunnistaa ajoissa muutoksista
aiheutuvat riskit, mahdollisuudet sekä vaikutukset taloudelliseen
raportointiin.
14

Tilintarkastajan työ vaatii myös tietynlaista yrittäjähenkisyyttä; työtä tehdään asiakkaan tarpeen mukaan ja
päivät saattavat välillä venyä pitkiksi. Kesäisin vapaaaikaa on yleensä mukavasti.
Vapaa-aika kuluu pelaillen
Vapaa-aikani kuluu pääasiassa kahden ala-asteikäisen
poikani kanssa pelaillen, ulkoillen sekä urheilua
seuraten.
Poikani aloittivat jääkiekon toissa syksynä.
Samalla tein itse paluun jääkiekkokaukaloon,
joskin tällä kertaa avustavan valmentajan
roolissa. Lapset ja valmentaminen ovat erittäin hyvää vastapainoa työlle.
Pojat haaveilevat tällä hetkellä salapoliisin
ja jääkiekkoilijan urista. Kenties heistäkin
tulee tilintarkastajia…
Jussi on HT-tilintarkastaja ja
Startup-palveluiden toimialajohtaja KPMG:llä.

• Audit & Assurance

What impact
will you make?

• Consulting

HYVINKÄÄ • VANTAA
HT Tarja Tolvanen
puh. 050 357 9780
HT Marjatta Paananen
puh. 09 3487 7553

• Financial Advisory
• Risk Advisory
• Tax & Legal

#tunnetilintarkastajasi on Suomen Tilintarkastajat
ry:n kampanja, jossa tehdään tilintarkastajia ja
tilintarkastusalaa tunnetuksi.

www.deloitte.fi

TILINTARKASTUSYHTEISÖ

info@tilintarkastustm.fi
www.tilintarkastustm.fi
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How will your
work today build
a better working
world tomorrow?
EY offers career opportunities in Assurance, Advisory,
Transactions, Tax and Law for students, graduates
and experienced professionals. Join our global team
of 250,000 people in 150+ countries.
ey.com/fi/careers #BetterQuestions

Audit - Game Changer
Mitä tarjoamme asiakkaillemme?
Ammattitaitoisen ja sitoutuneen henkilöstön,
huippuluokan teknologian sekä luotettavaa
taloudellista informaatiota ja tosiasioihin pohjautuvia
näkemyksiä.
Tutustu tilintarkastus- ja varmennuspalveluihimme.
kpmg.fi

#AuditGameChanger
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SINUSTAKO TILINTARKASTAJA?
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MINUSTAKO TILINTARKASTAJA?
Suuntaa opintojasi ja hanki työkokemusta
Oletko miettinyt, miten tilintarkastajaksi pääsee? Kyseessä on monen vuoden
määrätietoinen matka, joka alkaa opinnoista. Tarvitset korkeakoulututkinnon
sekä työkokemusta tilintarkastajan assistenttina tarkastustehtävissä.
Jo opiskeluaikana kannattaa kiinnittää huomiota tilintarkastajatutkinnon
vaatimuksiin. Sisällytä kauppatieteiden maisterin tai tradenomin tutkintoosi opintoja laskentatoimesta, oikeustieteistä sekä muista kauppaja taloustieteellisistä aiheista. Jos tähtäät JHT-erikoistumistutkintoon,
tarvitset lisäksi julkishallinnon opintoja tai tarkastuskokemusta julkishallinnon tehtävistä.
HT, KHT ja JHT
Kun opintopuoli on kunnossa ja työkokemusta on kertynyt tarpeeksi,
voit hakea Patentti- ja rekisterihallituksen Tilintarkastusvalvonnalta
osallistumisoikeutta tilintarkastajatutkintoon.
Kaikkien tilintarkastajiksi aikovien tulee suorittaa hyväksytysti
tilintarkastajatutkinto (HT-tutkinto). HT-tilintarkastaja voi jatkaa
erikoistumistaan ja suorittaa toisen tai molemmat seuraavista:
1) yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön tilintarkastajan
erikoistumistutkinto (KHT-tilintarkastaja)
2) julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan erikoistumistutkinto
(JHT-tilintarkastaja).
PRH:n Tilintarkastusvalvonta vastaa niin tilintarkastajien hyväksymisestä
kuin valvonnasta. Uudet tilintarkastajat ovat tervetulleita Suomen Tilintarkastajat ry:n jäseniksi.

KIINNOSTUITKO?
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Lue tarkemmin opinto- ja tarkastuskokemusvaatimuksista
sekä tilintarkastajatutkinnon suorittamisesta.

”HAASTAVUUS JA MONIPUOLISUUS OVAT
AMMATIN HIENOIMPIA PUOLIA”
Tuoreet tilintarkastajat kertovat:

Jaakko Meronen, KHT, Deloitte

Päivi Rönkkö, Toimitusjohtaja, KHT, Hill Audit Oy

Tilintarkastus vaatii kokonaisuuksien ymmär”
tämisen ohella yksityiskohtien hallintaa sekä hyviä

Tilintarkastusalalla pääsee työskentelemään
”
innostavien työkavereiden ja asiakkaiden kanssa.

kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja. Haastavuus ja
monipuolisuus ovat ammatin hienoimpia puolia.
Lisäksi tilintarkastajana toimiminen avaa suhteellisen nopeasti mahdollisuuden esimieskokemuksen
kartuttamiseen. Tilintarkastaja on taloushallinnon
yleisnero - Uomo Universale.

#tunnetilintarkastajasi

Jokainen päivä on erilainen ja jatkuvasti oppii uutta.
Tällä näköalapaikalla työskenteleminen on ihmisläheistä ja palkitsevaa monella eri tavalla. Monipuolinen työnkuva ja joustava työaika toimivat mukavana lisämausteena!

Tutustu tarinoihin tilintarkastajien urapoluista ja arjesta.
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MUKANA JATKUVASSA MUUTOKSESSA
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”TULEVAISUUDEN TILINTARKASTAJA ON MUKANA JATKUVASSA
MUUTOKSESSA”
Minna Ainasvuori, JHT-tilintarkastaja, BDO Oy
Kuten kaikki tietotyö, myös tilintarkastusala muuttuu jatku”
vasti. Tärkein uudistus on digitalisoituminen, jolla on suuri vaikutus
toimintaympäristöön. Prosessit ja asiakkaiden käyttämät järjestelmät muuttuvat sähköisiksi, ja tilintarkastajan on luonnollisesti
tunnettava nämä vaikutukset.

Muutos on suuri, mutta se on positiivinen ja tuo mukanaan monia
etuja ja kehittymismahdollisuuksia. Tilintarkastaja voi tarjota asiakkaalleen yhä kokonaisvaltaisempaa palvelua, kun aineistot voidaan
nykyteknologian avulla käydä läpi nopeammin, tehokkaammin ja
kattavammin. Tämä tehostaa toimintaa ja parantaa laatua – sekä
auttaa löytämään uusia näkökulmia omaan tekemiseen.
Digitalisaatio ei missään nimessä ole uhka. Ohjelmistorobotit
ja muut uudet keksinnöt ovat pikemminkin työkavereita, jotka
muuttavat ja kehittävät työn tekemisen tapaa mutta eivät korvaa
ihmistä. Tilintarkastaja on asiakkaalleen lisäarvoa tuottava kumppani, eivätkä koneet voi syrjäyttää tätä suhdetta.
Tilintarkastajan tärkeimmät ominaisuudet ovat tulevaisuudessa
pitkälti samoja kuin nykyäänkin: hänen on oltava sosiaalinen,
asiakaslähtöinen ja yhteistyötaitoinen. Kuitenkin myös omaa
tietoteknistä osaamistaan kannattaa olla valmis kehittämään ja
tutustua esimerkiksi analytiikkatyökaluihin ja digiympäristössä
toimimiseen. Näin on helpompi ymmärtää asiakkaiden prosesseissa tapahtuvia muutoksia.
Tilintarkastajan on hyvä olla tiedonjanoinen. Digitalisaation
tuomista muutoksista pääsee hyvin kartalle, kun pitää silmänsä
ja korvansa auki ja seuraa, mitä asiakkaiden luona tapahtuu.
Aiheesta myös kirjoitetaan paljon niin sosiaalisessa mediassa kuin
lehdissäkin. Jos omassa työssä tarjoutuu mahdollisuus toimia
tilintarkastusrobotin kanssa, tilaisuus kannattaa ilman muuta
hyödyntää. Kaikkia digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia ei vielä edes tunneta, mutta on varmaa, että niihin on
hyvä tarttua rohkeasti.
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SUOMEN
TILINTARKASTAJAT RY
Tietoa meistä:

DD Olemme tilintarkastajien edunvalvontajärjestö.
DD Meillä on noin 1 450 jäsentä: HT-, KHT, JHT-

ja JHTT-tilintarkastajia ja muita taloushallinnon
ammattilaisia.

DD Mitä teemme? Muun muassa

• edunvalvontaa
• lainsäädäntötyötä - annamme lausuntoja
ja teemme sidosryhmäyhteistyötä
• edistämme hyvää tilintarkastustapaa
tekemällä muun muassa ohjeistusta,
malleja ja kääntämällä tilintarkastusalan
standardeja suomeksi
• edistämme laadukasta tilinpäätöskäytäntöä
• yhteistyötä tilintarkastusalan kansainvälisissä kattojärjestöissä IFACissa,
Accountancy Europessa ja NRF:ssä.

Edunvalvontaa
ja tunnettuustyötä, jäsenpalvelua ja
osaamisen
kehittämisen
ratkaisuja.

DD Tytäryhtiömme ST-Akatemia Oy tarjoaa
• osaamisen kehittämisen ratkaisuja
tilintarkastajien ja muiden talouden
ammattilaisten tueksi
• valmennusta tilintarkastajatutkintoon
tähtääville.

TEEMME MYÖS
OPPILAITOSYHTEISTYÖTÄ
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Vierailemme oppilaitoksissa yhdessä tilintarkastajien kanssa tekemässä
alaa tunnetuksi. Jos opiskelet tai opetat kirjanpitoa, laskentatoimea tai
yritysjuridiikkaa, pyydä meidät käymään!

Valitse viisaasti

Talous on taitolaji
Asiantuntijapalvelut mutkattomasti
yli 45 vuoden kokemuksella

TILINTARKASTUS

• tilintarkastus
• erityistarkastukset
• tilitoimisto ja taloushallintopalvelut
• vero- ja lakipalvelut
• yritysjärjestelyt

• raportointipalvelut
• tietoturva- ja tietojärjestelmätarkastukset
• konsernitilinpäätös
• sisäinen tarkastus

VEROKONSULTOINTI

ERITYISPALVELUT
Oy Tuokko Ltd

Valitse sopivan kokoinen

Paciuksenkatu 25
00270 Helsinki
p. +358 9 4366 140

Hämeenkatu 9
33100 Tampere
p. 03 212 2028

Sepänkatu 20
90100 Oulu
p. 08 311 3323
TILINTARKASTUSYHTEISÖ

www.nexia.fi

Valtakatu 49-51
53100 Lappeenranta
p. 0400 659 299

www.tuokko.fi/perhe
®

www.tuokko.fi
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THE POWER OF
BEING UNDERSTOOD

SUOMEN
TILINTARKASTAJAT RY
Fredrikinkatu 61 A, 8. krs
00100 Helsinki
Puh. (09) 7552 2010
aspa@suomentilintarkastajat.fi
www.suomentilintarkastajat.fi

Tilintarkastusyhteisö RSM Finland Oy
tarjoaa asiakkailleen laadukkaita
tilintarkastus- ja taloudellisia
neuvontapalveluita sekä
taloushallinnon palveluita.
Osaamisemme on
pitkäaikaista ja vahvaa
erityisesti asiakkaiden
vaativiin taloudellisiin
erityistilanteisiin liittyen.
International Accounting
Bulletin on valinnut RSM:n
vuoden tilintarkastusketjuksi
jo toistamiseen.
Tutustu palkittuihin
palveluihimme sekä
asiantuntijoihimme
osoitteessa:
www.rsm.fi
rekry@rsm.fi

• www.jssuomi.fi

Suomen Tilintarkastajat ry |
ST-Akatemia Oy

@STyhdistys

INTERNATIONAL ACCOUNTING BULLETIN ‘NETWORK OF THE YEAR’ WINNER

RSM Finland Oy is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each
member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm, each of which practices in its own right. The RSM network is not itself
a separate legal entity of any description in any jurisdiction. The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in
England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ. The brand and trademark RSM and
other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article
60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

