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Esityksen sisältö

• Taustaa hallitusten tarkastusvaliokuntakyselyihin 
• CEAOB:n teemakysely 2021 koskien olennaisuutta (olennaisuuskysely)
• CEAOB:n markkinaseurantaa varten toteutettu kysely 2022 (markkinaseurantakysely)
• Fivan teema-arvio 2022 hallitustyöskentelystä pankkisektorilla (pankkien teema-arvio)
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Fivan rooli CEAOB:n tarkastusvaliokuntakyselyissä

Julkinen/ SP/FIVA-EI RAJOITETTU
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• EU:n tilintarkastusalan valvojien yhteistyöelin
(CEAOB) laatii säännöllisesti kyselyjä EU:n
tilintarkastusasetuksen mukaista markkinoiden
laadun ja kilpailun seurantaa varten

• Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on CEAOB:n
jäsen ja vastaa tilintarkastusalan
markkinaseurannasta

• Fiva on tarkastusvaliokuntien toiminnan
arvioinnista ja seurannasta vastaava
toimivaltainen viranomainen (FivaL 50 i §)
− Tarkastusvaliokuntakyselyt ovat osa Fivan edellä

mainittua tehtävää
− CEAOB:n kyselyt toteuttaa PRH (tai PRH ja Fiva):

vastaukset molempien käytössä
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CEAOB:n tarkastusvaliokuntakyselyt 

• Markkinaseurantaa varten toteutetaan 
kyselyjä kolmen vuoden välein 
(tilintarkastus ja tarkastusvaliokunnat)
− Vuonna 2016: Euroopan komissio 

kannustaa valvontaviranomaisia 
vuoropuheluun tarkastusvaliokuntien 
kanssa

− Vuonna 2019: Sääntelyn vaatimuksia
sovelletaan laajasti, mutta joissakin
asioissa on vielä parannettavaa

− Vuonna 2022: Eurooppalaiset tulokset
julkaistaan ensi vuonna

• Lisäksi toteutetaan teemakyselyitä
(tilintarkastus ja tarkastusvaliokunnat)
− Vuonna 2021: Olennaisuus

Julkinen/ SP/FIVA-EI RAJOITETTU
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Linkki: CEAOB:n raportti 2020

Linkki: Komission raportti 2017

Linkki: Fivan ja PRH:n raportti 2020
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/ceaob-audit-committee-analysis-2020_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0464:FIN:FI:PDF
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Yleistä olennaisuuden käsitteestä

Julkinen/ SP/FIVA-EI RAJOITETTU
1.12.2022

• IFRS-raportoinnissa käytettävä olennaisuus
− Määritellään sijoittajan päätöksenteon näkökulmasta
− Vaatii luonteen tai suuruuden tai molempien arviointia

• Tilintarkastuksessa käytettävä olennaisuus
− Ohjaa tilintarkastajan työtä
− Vaatii ammatillisen harkinnan käyttöä
− Ilmoitetaan tarkastusvaliokunnalle EU:n 

tilintarkastusasetuksen mukaisessa lisäraportissa

• Tarkastusvaliokuntien odotetaan seuraavan ja 
valvovan käytettäviä olennaisuusrajoja IFRS-
raportoinnissa ja tilintarkastuksessa, koska se 
vaikuttaa sijoittajainformaation laatuun ja 
luotettavuuteen

Lähde: Yhtiön tarkastusvaliokunnan vastaus 

Lähde: IFRS-standardit
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Olennaisuuskysely 2021

Julkinen/ SP/FIVA-EI RAJOITETTU
1.12.2022

1. Tilintarkastusyhteisöiltä/tilintarkastajilta
kysyttiin

− Mitkä olivat tilintarkastusmetodologian mukaiset
olennaisuuslaskennan periaatteet

− Mitkä olivat tilintarkastuksissa käytetyt
olennaisuuslaskelmat (30 PIE-yhteisöä)

2. Tarkastusvaliokunnilta kysyttiin
tilinpäätösraportoinnin sekä tilintarkastuksen
olennaisuutta koskevia näkemyksiä

− Suurin osa kysymyksistä koski tilintarkastajan
käyttämää olennaisuutta

− Otos: samat 30 PIE-yhteisöä kuin kyselyn 1.
vaiheessa

− Vastausprosentti: 77 % Linkki: Markkinat-tiedote 2/2021

Linkki: CEAOB:n raportti 2022
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Olennaisuuskyselyn vastaukset toimialoittain

Suomalaisyhtiöt Eurooppalaiset yhtiöt 
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Lähde: CEAOB 

Monella toimialalla omat erityispiirteet koskien olennaisuusmittareita
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Tarkastusvaliokuntien olennaisuusmittarit, pl. pankki-, vakuutus- ja 
kiinteistösektori

Eurooppalaiset yhtiöt

Julkinen/ SP/FIVA-EI RAJOITETTU
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Suomalaisyhtiöt

Lähde: CEAOB 

Liikevaihto ja kannattavuus yleisimmät olennaisuusmittarit 
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Tarkastusvaliokuntien ja tilintarkastajien keskustelut erityisestä 
olennaisuudesta

Eurooppalaiset yhtiöt
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Suomalaisyhtiöt

Lähde: CEAOB 

Lähde: CEAOB 

Suomalaisten ja eurooppalaisten yhtiöiden vastaukset linjassa keskenään
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Tarkastusvaliokuntien ja tilintarkastajien käyttämät olennaisuustasot

Eurooppalaiset yhtiöt: 
Tarkastusvaliokuntien 
olennaisuustasot olivat 
tilintarkastajia korkeampia
- Vastaukset eivät kerro 

tarkempaa syytä 
olennaisuustasojen erolle

- Tarkastusvaliokunnat 
tarkastelevat olennaisuutta 
sekä IFRS:n että 
tilintarkastuksen näkökulmasta

- Vastauksissa 
tilintarkastusyhteisö C:n 
tilintarkastajilla oli laajemmin 
korkeammat olennaisuustasot 
kuin muilla tilintarkastajilla

Laura Heinola / Julkinen / SP/FIVA-LUOTTAMUKSELLINEN
15.11.2022

Lähde: CEAOB 
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Olennaisuuskyselyn johtopäätökset
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Lähde: CEAOB 

Keskustelua olennaisuustasoista ja niiden määrittelyssä käytetystä harkinnasta
mahdollisesti hyvä lisätä – pohjana voi käyttää esim. CEAOB:n raporttia
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Markkinaseurantakysely 2022

• Kyselyn aihe-alueet (kysymysten lukumäärä)
− Tarkastusvaliokunnan kokoonpano ja 

asiantuntemus (1)
− Tarkastusvaliokunnan vuorovaikutus hallituksen 

kanssa (2)
− Tilintarkastajan riippumattomuus (9)
− Tilintarkastajan valinta (15)
− Tilintarkastustoiminnon arviointi (6)
− Taloudellisen raportointiprosessin arviointi (1)

• CEAOB on kehittänyt kysymyksiä sekä 
vastausvaihtoehtoja edelliseen kyselyyn 
verrattuna

• Otoskoko oli Suomessa pienempi vuonna 
2022 kuin 2019

Julkinen/ SP/FIVA-EI RAJOITETTU
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Lähde: Finanssivalvonta
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Fivan pankkien teema-arvio 2022 hallitustyöskentelystä

• Toteutettiin keväällä ja kesällä 2022
• Otokseen kuului 10 Fivan suorassa valvonnassa olevaa

pankkia (eli ei EKP:n valvonnassa olevia pankkeja)
• Arvioitiin pankkien hallitusten osallistumista riippumattomien

valvontatoimintojen resurssointiin ja toimintojen
tehokkuuden arviointiin
− Riippumattomat valvontatoiminnot: riskienhallinta, säännösten

noudattamista koskeva valvonta ja sisäinen tarkastus

• Kerättiin tietoa siitä, miten hallitukset haastavat toimivaa
johtoa ja sen hallitukselle toimittamia esityksiä sekä
riskinottohalukkuutta koskevaa dokumentaatiota

• Havainnot tehtiin hallitusten kokouspöytäkirjojen ja niiden
liitteiden pohjalta

Julkinen/ SP/FIVA-EI RAJOITETTU
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Linkki: Valvottavatiedote 2.11.2022 – 49/2022
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Sisäisen laadunvalvonta- ja riskienhallintajärjestelmien sekä sisäisen 
tarkastuksen tehokkuuden seuranta ja arviointi

CEAOB:n markkinaseurantakyselyn
vastaukset (suomalaisyhtiöiden osalta):

• Kaikki keskustelivat tilintarkastajan kanssa
• 80% tarkasteli sisäisen tarkastuksen

raportteja
• 67% keskusteli sisäisen

valvonnan/tarkastuksen johtaja kanssa
• 13% teetti ulkopuolisen konsultin arvion
• 20% vastasi lisäksi jotakin muuta, esim. “An

external consultant review of the internal
audit function is regularly commissioned,
although did not take place during the
chosen reference period.”

Fivan pankkien teema-arvion suosituksia:
• Fiva suosittaa, että hallitukset edellyttävät

toimivalta johdolta säännöllisesti selvitystä,
jonka perusteella hallitus voi arvioida
riippumattomien valvontatoimintojen
suorittaman valvonnan tehokkuutta

• Fiva suosittaa, että laitoksen sisäisen
tarkastuksen toimintaa arvioidaan
säännöllisesti (vähintään viiden vuoden
välein) riippumattoman arvioitsijan toimesta

Julkinen/ SP/FIVA-EI RAJOITETTU
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Tärkeää tehdä säännöllinen arviointi
sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuudesta

80



Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan tapaamiset vuoden aikana 
tilintarkastajan sekä sisäisen tarkastajan kanssa ilman toimivaa johtoa

CEAOB:n markkinaseurantakyselyn
vastaukset (suomalaisyhtiöiden osalta) 
tarkastusvaliokunnan ja tilintarkastajan
tapaamisista ilman johtoa:

• 27% Ei koskaan
• 20% Kerran
• 20% Kaksi kertaa
• 20% Enemmän kuin neljä kertaa
• 13% Neljä kertaa

Fivan pankkien teema-arvion suosituksia:
• Fiva suosittaa, että hallitus kuulee

vähintään vuosittain sisäisen tarkastuksen
edustajaa ilman toimivan johdon läsnäoloa

• Fiva pitää myös hyvänä käytäntönä sitä,
että riskienhallinnasta ja säännösten
noudattamisen valvonnasta vastaavia
henkilöitä kuullaan henkilökohtaisesti
hallituksessa
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Tilintarkastajaa ja sisäistä tarkastajaa olisi hyvä kuulla myös ilman toimivaa johtoa
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Osa tarkastusvaliokunnista on avustanut hallitusta 
kestävyysraportointikysymyksissä

CEAOB:n tarkastusvaliokuntakyselyn
vastaukset (suomalaisyhtiöiden osalta) 
osoittivat, että hallitukselle on annettu
ehdotuksia/suosituksia kestävyysraportoinnista

Tuleva yritysten kestävyysraportointia 
koskeva direktiivi (CSRD):
• Tarkastusvaliokunnan tehtäviin olisi

sisällyttävä velvoite tiedottaa tarkastuksen
kohteena olevan yleisen edun kannalta
merkittävän yhteisön hallinto- tai
valvontaelimelle kestävyysraportoinnin
varmentamisen tuloksista ja selittää, miten
kestävyysraportoinnin varmentaminen
edisti kestävyysraportoinnin luotettavuutta
ja mikä tarkastusvaliokunnan rooli tässä
prosessissa oli

Julkinen/ SP/FIVA-EI RAJOITETTU
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Lähde: Finanssivalvonta
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Markkinaseurantakyselyn johtopäätöksiä suomalaisyhtiöiden osalta

• Säännöllinen arviointi sisäisen valvonnan
ja tarkastuksen sekä
riskienhallintajärjestelmien tehokkuudesta
tärkeää

• Tilintarkastajaa ja sisäistä tarkastajaa olisi
hyvä kuulla myös ilman toimivaa johtoa

• Tarkastusvaliokuntien tulisi säännöllisesti
seurata tilintarkastuksen suorittamista ja
tilintarkastajan riippumattomuutta

• Osa tarkastusvaliokunnista on avustanut
hallitusta
kestävyysraportointikysymyksissä

• Tarkastusvaliokunnan asiantuntemukselle
ja riippumattomuudelle on kasvava tarve

• Tarkastusvaliokunnilla on tärkeä
taloudellisen raportoinnin luotettavuuteen
myötävaikuttava rooli
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Yhteenveto

• CEAOB:n olennaisuuskysely 2021
− Suomalaisyhtiöiden tuloksista Markkinat-

tiedotteessa 2/2021
− Eurooppalaisten yhtiöiden tuloksista

CEAOB:n raportissa Materiality in the
context of an audit – July 2022

• CEAOB:n markkinaseurantakysely 2022
− Kyselylomake lisätty Fivan sivuille
− Eurooppalaisten yhtiöiden tulokset

julkaistaan vuonna 2023

• Fivan pankkien teema-arvio 2022
− Havainnot ja suositukset

valvottavatiedotteessa 2.11.2022 – 49/2022
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Linkki: Tarkastusvaliokunnat ja tilintarkastus
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