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KPMG Oy Ab:n avoimuusraportti 
30.9.2020 päättyneeltä tilikaudelta on  
laadittu EU:n tilintarkastusasetuksen  
N:o 537/2014 mukaisesti. Avoimuus-
raportti on keskeinen osa viestintäämme 
ja tarkoitettu antamaan lukijoilleen,  
asiakkaillemme sekä sidosryhmillemme 
hyödyllistä tietoa organisaatiostamme  
ja laadunvalvontajärjestelmästämme. 
Kerromme, miten yhtiömme hallinnointi 
ja johtaminen on järjestetty ja millaiset 
arvot ja eettiset säännöt ohjaavat  
toimintaamme.

L
aatu, eettisyys ja riippumattomuus ovat toimin-
tamme perusta. Ne säilyvät yrityskulttuurimme 
perustana ja ohjaavat liiketoiminnallisia valinto-
jamme toimialamme muuttuvassa toiminta- ja 
sääntely-ympäristössä. 

�
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Viimeisimmässä Global People Survey 2020 -henkilöstö-
kyselyssämme 98 % tilintarkastustoimeksiannoissa työs-
kennelleistä vastaajista oli sitä mieltä, että suoritamme 
tilintarkastukset riippumattomalla asenteella ja ammatilli-
sella skeptisyydellä. 

Avoimuusraportin kattamalla 30.9.2020 päättyneellä 
tilikaudella olemme ottaneet käyttöön KPMG- verkoston 
uudistetut arvot: Integrity, Excellence,  Courage, Together, 
For better. Arvot kuvastavat sitä, mitä pidämme tärkeänä, 
ne ovat sisällä työskentely tavoissamme ja ohjaavat toimin-
taamme. 

Haluamme edistää läpinäkyvyyttä sekä luottamusta 
meihin ja koko edustamaamme toimialaan käymällä 
avointa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa. Olemme 
mielellämme tiiviisti mukana tilintarkastusalaa koskevas-
sa keskustelussa, kehityshankkeissa ja alaan vaikuttavan 
sääntelyn käytännön tulkinnoissa. Haluamme omalla 
toiminnallamme ja avoimella vuoropuhelulla edistää tilin-
tarkastuksen laadun jatkuvaa kehittymistä sekä tuoda  
esille ammattikunnan merkityksellisyyttä yhteiskunnassa. 
Koronapandemiatilanteessa luotettavan taloudellisen 
informaation ja tilintarkastuksen tärkeys on entisestään 
korostunut. 

Olemme edelleen panostaneet merkittävästi kehitys-
hankkeisiimme, joista monet liittyvät yhteiskunnan digita-
lisoitumiseen ja prosessien automatisointiin. Jo aiemmin 
digitalisuuteen ja työvälineisiin tekemiemme panostusten 

Jo aiemmin digitalisuuteen 
ja työvälineisiin tekemiemme 
panostusten ansiosta korona-
pandemia ei ole aiheuttanut 
häiriöitä toimintaamme vaan 
olemme pystyneet palvelemaan 
jatkuvasti normaaliin tapaan 
asiakkaitamme ja hoitamaan 
toimeksiannot hyvin.

ansiosta koronapandemia ei ole aiheuttanut häiriöitä  
toimintaamme vaan olemme jatkuvasti pystyneet normaaliin 
tapaan palvelemaan asiakkaitamme ja hoitamaan toimeksi-
annot hyvin. 

Olemme tiiviisti mukana KPMG-verkostossa käynnissä ole-
vassa tilintarkastuksen ”Global Audit Quality Transformation” 
-kehityshankkeessa, jossa uudistetaan prosesseja ja työ-
menetelmiä laaja-alaisesti. Olemme investoineet erityisesti
tilintarkastuksen työvälinekehitykseen, data-analytiikkaan
sekä työn laatua tukeviin ja varmistaviin prosesseihin.

Muutokset toimintaympäristössä edellyttävät meiltä  
toimintatapojemme jatkuvaa arviointia ja kehittämistä.  
Muutosten keskelläkin on tärkeää, että huolehdimme  
työmme laadusta ja henkilöstömme osaamisen kehittä-
misestä. Osana tätä prosessia, mittaamme sekä asiakas-
tyytyväisyyttämme että henkilöstömme tyytyväisyyttä 
suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Palautteiden pohjalta, 
olemme ylläpitäneet laajaa palveluvalikoimaamme vasta-
taksemme asiakkaidemme tarpeisiin ja odotuksiin, jatkaneet 
rekrytointeja sekä panostaneet vahvasti henkilöstömme 
osaamisen jatkuvaan kehittymiseen. 

Helsinki, 29.1.2021

Kimmo Antonen
Toimitusjohtaja
KPMG Oy Ab

Tässä julkaisussa termeillä “KPMG” tai ”me” viitataan globaaliin KPMG-organisaatioon 
tai yhteen tai useampaan KPMG International Limitedin jäsenyritykseen, joista kukin on 
itsenäinen juridinen yhteisö. KPMG International Limited on englantilainen rajavastuuyhtiö 
(private company limited by guarantee), joka ei tuota palveluja asiakkaille.

Jäsenyrityksillä ei ole oikeutta velvoittaa tai sitoa KPMG International Limitediä tai toisia 
jäsenyrityksiä suhteessa kolmansiin osapuoliin, eikä KPMG Internationalilla vastaavasti 
ole oikeutta velvoittaa tai sitoa jäsenyrityksiä. 

Tässä julkaisussa viittaukset ”yhtiöön”, ”yritykseen”, KPMG-yritykseen”, ”jäsenyritykseen” 
ja ”KPMG-jäsenyritykseen” viittaavat yhteisöihin, jotka ovat joko: KPMG International 
Limitedin jäseniä; KPMG International Limitedin lisenssinsaajayrityksiä; tai yhteisöjä, 
jotka ovat kokonaan tai enemmistöosuudella jäsenyrityksen tai lisenssinsaajayritysten 
omistuksessa taikka määräysvallassa. KPMG Internationalin ja siihen liitännäisten 
yhteisöjen hallinnointimalli on kuvattu KPMG Internationalin 2020 Transparency reportin 
osiossa ”Governance and leadership”.
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Toimintamme ja strategiamme
KPMG Oy Ab on tilintarkastus- ja varmennus-, vero- ja laki- 
sekä neuvontapalveluja tarjoava yhtiö. Toimimme Suomessa 
22 toimipaikalla ja henkilöstömme määrä 30.9.2020 oli Suo-
messa 1277 (30.9.2019: 1337). KPMG Oy Ab on perustettu 
vuonna 1926 ja se on tilintarkastuslain 6 luvun 5 §:n mukai-
nen tilintarkastusyhteisö. 

KPMG Oy Ab toimii emoyhtiönä konsernissa, johon  
kuuluivat 30.9.2020 liiketoimintaa harjoittavat KPMG Global 
Strategy Group Finland Oy Ab, KPMG IT Sertifiointi Oy, 
KPMG Julkistarkastus Oy ja Trusteq Oy sekä eräät liike-
toimintaa harjoittamattomat yhtiöt. Vuodesta 2017 lähtien 
myös KPMG:n Viron toiminnot ovat muodostaneet osan 
KPMG Oy Ab:n konsernia. Lista ja tarkempia tietoja kon-
serniyhtiöistä löytyy KPMG Oy Ab:n tilinpäätöksestä. 
Tilintarkastuspalveluita Suomessa  tarjoavat KPMG Oy Ab 
ja KPMG Julkistarkastus Oy. Vain KPMG Oy Ab tarjoaa laki-
sääteisen tilintarkastuksen palveluja yleisen edun kannalta 
merkittäville yhteisöille. Tarkemmat tiedot KPMG Oy Ab:n  
ja konserni yhtiöiden tarjoamista palveluista löytyvät  
verkkosivuiltamme www.kpmg.fi. 

Strategiamme ja roadmapimme ovat KPMG Oy Ab:n 
hallituksen laatimat. Ne kuvastavat KPMG- ketjun yhteistä 
sitoutumista yhdenmukaisiin toimintatapoihin ja laatuun 
luottamuksen ja kasvun edistämiseksi. Tavoitteemme 
on olla alamme luotettavin ja luotetuin toimija. Suomen 
KPMG:n strategia pohjautuu KPMG Internationalin  
globaaliin strategiaan. 
Strategiamme mukaan:
– Panostamme jatkuvasti laatuun ja

erinomaiseen palveluun
– Näkökulmamme on kestävä ja tulevaisuuteen katsova
– Toimimme monialaisesti ja teemme

 yhteistyötä saumattomasti
– Investoimme yhdessä valittuihin

kasvuprioriteetteihin ja teknologiaan
– Parannamme jatkuvasti laatua,

 johdonmukaisuutta ja tehokkuutta
– Pidämme hyvää huolta asiakkaistamme
– Jaamme osaamistamme globaalisti
– Tuomme näkemystä ja innovaatioita
– Rakennamme luottamusta organisaatioomme.

Tietoa meistä
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Juridinen rakenne ja omistussuhteet

KPMG Oy Ab on Suomen lain mukaan perustettu osakeyhtiö, 
joka on kokonaisuudessaan yhtiön palveluksessa työskentelevien 
partnerien omistuksessa. Yhtiön osakkeiden tuottamasta ääni-
määrästä on tilintarkastuslain mukaan oltava yli puolet yhtiössä 
työskentelevillä hyväksytyillä tilintarkastajilla tai tilintarkastus-
yhteisöillä taikka ETA-valtiossa hyväksytyillä tilintarkastajilla tai 
tilintarkastusyhteisöillä. Yhtiössä työskentelevien hyväksyttyjen 
tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen taikka ETA-valtiossa 
hyväksyttyjen tilintarkastajien tai tilintarkastusyhteisöjen osuus 
äänimäärästä 30.9.2020 oli 54,7 prosenttia.

KPMG Oy Ab on osa tilintarkastus-, vero- ja  neuvonta - 
palveluja laajasti julkisella ja yksityisellä  sektorilla tarjoavien 
KPMG-jäsenyritysten globaalia verkostoa. KPMG-verkosto 
 toimii 227 000 asiantun tijan voimin 146 maassa. KPMG-verkoston 
rakenne on suunniteltu tukemaan yhdenmukaista palvelujen laatua 
ja sovittujen arvojen noudat tamista jäsenyrityksissä kaikkialla. 

�

Organisaatio ja hallinnointi
KPMG-verkosto toimii 

227 000 
asiantun tijan voimin 

146 maassa.

ToimitusjohtajaltaSisältö Laadunvalvontajärjestelmä LiitteetTietoa meistä

6KPMG Oy Ab Avoimuusraportti 2019–2020

Organisaatio ja hallinnointi

Organisaatio ja hallinnointi



7

ToimitusjohtajaltaSisältö Laadunvalvontajärjestelmä LiitteetTietoa meistä

KPMG Oy Ab Avoimuusraportti 2019–2020 Organisaatio ja hallinnointi

päämies-agentti -suhdetta. Jäsenyrityksillä ei ole oikeutta 
velvoittaa tai sitoa KPMG Internationalia tai toisia jäsenyri-
tyksiä suhteessa kolmansiin osapuoliin, eikä KPMG Inter-
nationalilla ole oikeutta velvoittaa tai sitoa jäsenyrityksiä.

KPMG-verkostoon kuuluvien, EU- ja ETA-maissa sijait-
sevien tilintarkastusyhteisöjen nimet ja ne EU/ETA-maat, 
joissa kukin verkostoon kuuluva tilintarkastusyhteisö on 
pätevä toimimaan lakisääteisenä tilintarkastajana tai  
joissa sillä on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto 
tai päätoimipaikka, löytyvät liitteestä 3 sekä KPMG:n 
verkkosivuilta.

Juridinen rakenne alkaen 1. lokakuuta 2020
KPMG Oy Ab ja muut KPMG-jäsenyritykset sitoutuivat 
uusiin jäsenyyttä koskeviin sopimuksiin 1. lokakuuta 2020, 
minkä myötä kaikki globaaliin KPMG- organisaatioon kuulu-
vat jäsenyritykset siirtyivät KPMG International Limitedin 
jäseniksi tai siihen muuten juridisesti liitetyiksi yhteisöiksi. 
KPMG International Limited on englantilainen rajavastuu-
yhtiö (private company limited by guarantee), joka toimii  
1. lokakuuta 2020 alkaen KPMG-ketjun jäsen yritysten
hyväksi koordinoivana yhteisönä, eikä itse tuota palveluja
asiakkaille. Asiantuntijapalveluita asiakkaille tarjoavat vain
jäsenyritykset.

Lisätietoja uusista juridisista ja hallinnollisista järjes-
telyistä KPMG:n globaalissa organisaatiossa  1. lokakuuta 
2020 alkaen löytyy vuoden 2020 KPMG International  
Transparency Reportin osiosta ”Governance and  
leadership”. 

�

Juridinen rakenne 30. syyskuuta 2020 
päättyneellä tilikaudella
30. syyskuuta 2020 asti kansainvälisen KPMG- verkoston
keskusyhteisö on ollut KPMG International  
Cooperative (”KPMG International”), Sveitsissä rekisteröi-
ty osuuskunta, jonka jäsenyrityksiä kaikki KPMG-verkos-
toon kuuluvat yritykset olivat. Lisätietoja KPMG Internatio-
nalista ja sen toiminnasta, mukaan lukien suhteestamme
siihen 30. syyskuuta 2020 päättyneellä tilikaudella, on saa-
tavissa KPMG Internationalin 2019 Transparency Reportin
osiosta ”Governance and Leadership”.

KPMG on KPMG Internationalin rekisteröimä tavara-
merkki ja nimi, jolla KPMG-verkoston jäsenyritykset ylei-
sesti tunnetaan. Jäsenyritysten oikeudet käyttää KPMG:n 
nimeä ja tunnusmerkkejä sisältyvät KPMG Internationalin 
kanssa tehtyihin sopimuksiin.

Jäsenyritykset ovat paikallisesti omistettuja ja joh-
dettuja. Kukin jäsenyritys vastaa omista velvoitteistaan  
ja sitoumuksistaan. KPMG International ja muut jäsen-
yritykset eivät ole vastuussa jäsenyrityksen velvoitteista 
tai sitoumuksista. Jäsenyritykset voivat koostua useam-
masta kuin yhdestä juridisesti erillisestä yhteisöstä.  
Näissä tapauksissa kukin juridisesti erillinen yhteisö  
vastaa ainoastaan omista velvoitteistaan ja sitoumuk-
sistaan, jollei toisin ole nimenomaisesti sovittu.

KPMG International on kustakin KPMG-verkoston 
jäsenyrityksestä erillinen yhteisö. KPMG International 
ja jäsenyritykset eivät muodosta keskenään globaalia 
konsernia, yhteisyritystä tai yhtiökumppanuutta taikka 

Organisaatio ja hallinnointi

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2021/01/list-of-kpmg-audit-entities-located-in-eu-eea.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2021/01/list-of-kpmg-audit-entities-located-in-eu-eea.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/12/transparency-report-2020.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/12/transparency-report-2020.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/12/2019-transparency-report.pdf
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KPMG International Limited ja KPMG-jäsenyritykset 
eivät muodosta keskenään kansainvälistä tai globaalia 
konsernia, yhteisyritystä taikka yhtiökumppanuutta, eikä 
niiden välillä ole yhtiökumppanuus- taikka päämies-agentti 
- suhdetta. Jäsenyrityksillä ei ole oikeutta velvoittaa tai
sitoa KPMG International Limitedia tai toisia jäsenyrityksiä
suhteessa kolmansiin osapuoliin, eikä KPMG International
Limitedilla ole oikeutta velvoittaa tai sitoa jäsenyrityksiä.

EU/ETA-maiden tilintarkastusyhteisöjen kokonaisliike-
vaihto tilinpäätösten ja konsernitilinpäätösten lakisäätei-
sestä tilintarkastuksesta1

EU/ETA-maissa sijaitsevien KPMG-yritysten kokonais-
liikevaihto tilinpäätösten ja konsernitilinpäätösten lakisää-
teisestä tilintarkastuksesta oli 30.9.2020 päättyneeltä tili-
kaudelta  2,8 miljardia euroa. EU/ETA-maiden lakisääteisen 
tilintarkastuksen kokonaisliikevaihto on laskettu käyttäen 
tilikauden 1.10.2019–30.9.2020 keskikursseja.

Jäsenyritysten vastuut ja velvollisuudet
KPMG Internationalin kanssa tekemiensä sopimusten 
mukaan jäsenyritysten on noudatettava KPMG Interna-
tionalin asettamia menettelytapoja ja sääntöjä, mukaan 
lukien laatustandardeja, joissa määritellään, miten jäsen-
yritysten tulee toimia ja miten tarjota palveluita asiakkaille. 
Edellytyksinä ammatillinen ja taloudellinen vakaus, yhtiöra-
kenne, jolla varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja vakaus, 

sekä kyky omaksua KPMG Internationalin asettamia 
menettelytapoja, ottaa käyttöön globaaleja strategioita, 
jakaa resursseja verkoston sisällä, palvella kansainvälisiä 
asiakkaita, hallita  riskejä ja ottaa käyttöön globaaleja  
metodologioita ja työvälineitä.

Kukin jäsenyritys vastaa toimintansa johtamisesta ja 
työnsä laadusta. Kaikki jäsenyritykset ovat sitoutuneet 
yhteisiin KPMG-arvoihin.

KPMG Internationalin hallintoelimet
KPMG Internationalin keskeiset hallinto- ja johto-
elimet ovat Global Council, Global Board ja Global 
Management Team. Lisätietoja KPMG Interna-
tionalin hallintorakenteesta löytyy vuoden 2020 
KPMG  International Transparency Reportista.

Global Head of Quality, Risk and Regulatory  
nimittää alueelliset Area Quality & Risk Management 
Leaderit, jotka toimivat jatkuvassa jäsenyrityksiä 
seuraavassa ja konsultoivassa roolissa arvioi-
den jäsenyritysten toimenpiteiden ja prosessien 
tehokkuutta tunnistaa, hallita ja raportoida sellai-
sia merkittäviä riskejä, jotka voisivat vahingoittaa 
KPMG:n mainetta. Area Quality & Risk Management 
Leaderien keskeiset toimenpiteet, kuten reagointi 
 jäsenyritysten tunnistamiin ongelmiin, raportoidaan 
Global Quality & Risk Managementin johdolle. 

�

1 Esitetty taloudellinen informaatio on yksittäisten EU- ja ETA-maissa sijaitsevien, asiakkaille asiantuntijapalveluita tarjoavien KPMG-jäsenyritysten yhdistelty liikevaihto. 
Liikevaihtotiedot on yhdistelty tässä ainoastaan esittämistarkoituksessa. KPMG International ei tarjoa palveluja asiakkaille eikä siten itse tuota liikevaihtoa asiakastyöstä.
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Area Quality & Risk Management Leaderien tavoitteisiin 
kuuluu:
– avustaa Global Quality & Risk Managementin johtoa

jäsenyritysten toiminnan laadun ja riskien seurannassa;
– tehdä yhteistyötä Global Quality & Risk Managementin

johdon ja International Office of General Counselin kanssa
silloin kun merkittäviä maine- ja oikeudellisia riskejä esiin-
tyy, jotta varmistetaan että tilanteet käsitellään oikein; ja

– auttaa seuraamaan niiden korjaavien toimen piteiden
tehokkuutta, joihin jäsenyritykset ovat ryhtyneet havait-
tuaan merkittäviä ongelmia, mukaan lukien vakavien
laatuongelmien juurisyiden selvittäminen.

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä
Yhtiön johtamisjärjestelmillä pyritään tehokkaaseen ja 
selkeään toimintatapaan, jossa eri toimielinten vastuut ja 
valtuudet on selvästi määritelty. Yhtiön toimintaperiaatteet 
määritellään liiketoiminta- ja hallintomalleissa, joihin sisäl-
tyvät myös KPMG:n arvot sekä Code of Conduct. Yhtiön 
hallinnointiperiaatteiden tavoitteena on avoimuus ja vas-
tuullinen toiminta. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä  
vastaavat yhtiökokous, hallitus ja sen valiokunnat, toimitus-
johtaja ja johtoryhmä sekä partner-kokoukset. 

Yhtiö noudattaa toiminnassaan osakeyhtiölain ja tilintar-
kastuslain säännöksiä ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä 
sekä yhtiöjärjestyksen määräyksiä. Toimintaa ohjaavat 
myös useat toimialaa koskevat viranomaisten ja EU:n  
antamat ohjeet ja suositukset sekä toimialan itsesääntely.

Yhtiökokous 
Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä toimielin, joka kokoon-
tuu vähintään kerran vuodessa. Ylimääräisen yhtiökokouk-
sen koollekutsumisessa noudatetaan osakeyhtiölain sään-
nöksiä.

Päätöksenteossa noudatetaan osakeyhtiölain säännök-
siä ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä. Kokouksen tehtäviin 
kuuluvat muun muassa hallituksen jäsenten ja tilintarkas-
tajien valinta, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen 
jäsenille ja toimitusjohtajalle, tilinpäätöksen vahvistaminen 
sekä voitonjaosta päättäminen. 

Nimitysvaliokunta
Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokouk-
selle ehdotus hallituksen jäseniksi. Osakkeenomistajat 
valitsevat nimitysvaliokunnan jäsenet siten, että valiokun-
nassa ovat edustettuina kaikki osakkeenomistajaryhmät. 
Hallituksen puheenjohtaja toimii valiokunnassa asiantunti-
jajäsenenä. Nimitysvaliokunnan jäsenet valitaan vuodeksi 
kerrallaan, ellei muuta päätetä. Syksyllä 2019 nimitysvalio-
kuntaan kuuluivat Tapio Raappana, Jussi Järvinen, Mikko 
Palmu, Jari Härmälä sekä Esa Kailiala (hallituksen puheen-
johtaja, asiantuntijajäsen). 

Hallitus
Yhtiökokous valitsee yhtiöjärjestyksen mukaisesti vuosit-
tain hallituksen, johon kuuluu 4–8 jäsentä. Jäsenistä vähin-
tään puolet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on 
oltava yhtiössä työskenteleviä hyväksyttyjä tilintarkastajia. 

Organisaatio ja hallinnointi

Hallituksen on toiminnassaan noudatettava osakeyh-
tiölakia ja muita yhtiön ja konsernin toimintaa sääteleviä 
lakeja, yhtiöjärjestystä sekä hyväksyttyjä yhtiön hallinnon 
periaatteita. 

Hallituksen jäsenille maksetaan tehtävästä yhtiöko-
kouksen päättämä palkkio.

Hallituksen vastuulla on linjata yhtiön ja konsernin stra-
tegia sekä seurata sen toteutumista. Hallitus hyväksyy 
strategian pohjalta laaditut eri liiketoiminta-alueiden toi-
mintasuunnitelmat sekä vastaa toiminnan valvontaperiaat-
teiden määrittelystä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja 
hyväksyy hänen suorien alaistensa nimitykset. Hallituksen 
vastuulla ovat myös toiminnan lainmukainen järjestäminen 
sekä riskienhallinnan periaatteiden määrittely ja seuranta.

Hallituksen jäseninä ovat toimineet
– 1.10.2019–15.12.2019 Ari Eskelinen (Partner, KTM, KHT), 

Esa Kailiala (puheenjohtaja, Partner, KTM, KHT), Mika 
Laaksonen (Head of Technology Advisory, Partner,
DI) Anders Lundin (Partner, KTM, KHT), Jukka Teikari 
(Head of Deal Advisory, Partner, KTM), Timo Torkkel
(Partner, KTT) ja Tiina Torniainen (varapuheenjohtaja, 
Risk Management Partner, KTM, KHT, CIA).

– 16.12.2019–30.9.2020 Ari Eskelinen (Partner, KTM, 
KHT), Kirsi Jantunen (Partner, KTM, KHT) Esa Kailiala 
(puheenjohtaja, Partner, KTM, KHT), Mika Laaksonen
(Head of Technology Advisory, Partner, DI) Anders Lundin 
(Partner, KTM, KHT), Mikko Palmu (Partner, OTK) ja 
Timo Torkkel (Partner, KTT). 
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Organisaatio ja hallinnointi

Hallituksen sihteerinä on toiminut Chief Operating Officer 
Juha Purovesi. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 16 
 kertaa.

Lisäksi hallituksen alaisena on toiminut kurinpitovalio-
kunta.

Hallitus arvioi säännöllisesti toimintansa tehokkuutta, 
menettelytapoja ja onnistumista tehtävässään.

Kurinpitovaliokunta
Kurinpitovaliokunta on hallituksen nimittämä itsenäinen 
kurinpidollinen elin, jonka tehtävänä on tukea sekä KPMG 
Internationalin että yhtiön sisäisten ohjeiden noudattamista. 
Sen tehtävänä on myös valiokunnan säännöissä määritel-
tyihin kurinpidollisiin toimenpiteisiin ryhtyminen tilanteissa, 
joissa ohjeita on rikottu. 

Kurinpitovaliokunnan jäseninä ovat toimineet  Kirsi  
Adamsson, Ari Eskelinen (puheenjohtaja), Lasse Holopainen, 
Mikko Palmu ja Tiina Torniainen.

Kurinpitovaliokunnan sihteerinä on toiminut  
General  Counsel Juha Karttunen.

Toimitusjohtaja
Yhtiön hallituksen valitsema toimitusjohtaja johtaa konser-
nin liiketoimintaa. Toimitusjohtajan apuna toimii johtoryhmä, 
jonka puheenjohtaja hän on.

Toimitusjohtajalla on vastuu hyväksytyn strategian 
toteuttamisesta ja hän toimii johtoryhmän jäsenten ja Risk 
Management Partnerin esihenkilönä. Toimitusjohtaja vastaa 
konsernin riskienhallinnasta hallituksen päättämien peri-

aatteiden mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa myös 
KPMG:n kansainvälisten suhteiden ylläpitämisestä.

Yhtiön toimitusjohtajana on 15.12.2016 lähtien toi-
minut KHT Kimmo Antonen.

Johtoryhmä
Johtoryhmä toimii toimitusjohtajan apuna konsernin ope-
ratiivisessa johtamisessa, hallituksen vahvistaman strate-
gian toteuttamisessa, liiketoiminnan kehittämisessä, kon-
sernitason toimintaohjeiden määrittämisessä ja sisäisen 
viestinnän hoitamisessa. 

Johtoryhmän ovat 30.9.2020 päättyneellä tilikaudella  
muodostaneet Toni Aaltonen (Head of Audit & Assurance, 
Partner, KTM, KHT), Kimmo Antonen (toimitusjohtaja, 
Partner, KTM, KHT), Tomas Granvik (Head of Clients & 
Markets, Partner, VTM), Antti Lojamo (Head of Innovation 
& Technology, Partner, KTM), Hanna Niemi (People,  
Performance & Culture Lead, KTM), Kalle Nurminen 
(Head of Advisory, Partner, KTM), Juha Purovesi (COO 
Partner, KTM), Juha Sääskilahti (Head of Tax & Legal, 
Partner, KTM).

Johtoryhmä kokoontuu keskimäärin kaksi kertaa kuukau-
dessa ja tarvittaessa useammin. 

Quality & Risk Management -ryhmä (QRM)
Ammatillisia riskejämme seuraa ja toiminnan laadun kehittä-
misessä tukee konsernissa erillinen ryhmä, Quality & Risk 

Management (QRM), jonka toiminnasta 
vastaa konsernin Risk Management Partner  
Tiina Torniainen. QRM-ryhmän tehtäväalueisiin 
kuuluvat seuraavat toiminnot: Risk Management &  
Compliance, Ethics & Independence, Technology Risk 
Management & Information Protection, Office of General 
Counsel, Auditing & Accounting DPP sekä Audit & Assu-
rance Capital Markets Desk. QRM-tehtävissä työskenteli 
tilikaudella yhteensä 19 henkilöä. 

�

Organisaatio ja hallinnointi
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Organisaatio ja hallinnointi

Partnereiden palkitsemisessa korostuvat 
konsernin menestymisen ohella tärkeimpinä 
henkilökohtaisina tavoitteina työn laatu, 
asiakaspalaute, konsernin arvojen ja toiminta-
periaatteiden mukainen toiminta sekä liike-
toiminnan kasvu ja kannattavuus.

Organisaatio ja hallinnointi

Partnereiden palkitseminen 
Partnereiden palkitsemisen päätösvastuun ja organisoinnin peri-
aatteiden mukaan hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemi-
sesta ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta toimitus-
johtajan ehdotuksen pohjalta. Hallitus myös vahvistaa muiden 
partnereiden palkitsemisen johtoryhmän ehdotuksen pohjalta. 

Hallitus valvoo, että partnereita palkitaan tasapuolisesti joh-
donmukaisilla periaatteilla ja että palkitseminen pohjautuu kulle-
kin asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. 
Partnereiden kompensaatio perustuu osaltaan myös konsernin 
taloudelliseen menestykseen.

Partnereiden palkitsemisessa korostuvat konsernin menes-
tymisen ohella tärkeimpinä henkilökohtaisina tavoitteina työn 
laatu, asiakaspalaute, konsernin arvojen ja toimintaperiaattei-
den mukainen toiminta sekä liiketoiminnan kasvu ja kannatta-
vuus. Organisatorisessa vastuussa olevien partnereiden palkit-
semisen elementteinä ovat edellisten lisäksi esihenkilötaidot 
ja liiketoiminnan kehittäminen. KPMG:n periaatteiden mukaan 
tilintarkastuspartnereita ei tule palkita siitä, kuinka paljon muita 
kuin tilin tarkastuspalveluja heidän asiakkailleen on toimitettu.

Tilintarkastuspalveluiden osalta QRM-ryhmän tehtävä-
nä on avustaa ja neuvoa tilintarkastajia ja muita asiantun-
tijoita heidän työssään aiheissa, jotka liittyvät mm. tilintar-
kastukseen, tilinpäätöskysymyksiin, annettaviin lausuntoi-
hin, toimeksiantosopimuksiin sekä ammatillisten riskien 
hallintaan. QRM-ryhmä toimii yhteistyössä KPMG-ketjun 
globaalin verkoston kanssa sekä KPMG:tä koskevaa sään-
telyä laativien organisaatioiden kanssa. QRM-ryhmän  
tehtävänä on myös seurata toimialaa koskevaa sääntelyä 
ja siinä tapahtuvia muutoksia.

Partnerit ja partnereiden kokoukset
Kaikki KPMG Oy Ab:n partnerit ovat yhtiön palveluksessa 
olevia henkilöitä. Partnerin on sitouduttava noudattamaan 
KPMG:n kulloinkin voimassa olevia riippumattomuus- ja 
osakkeenomistussääntöjä, riskienhallinnan periaatteita 
sekä muita toimintaa koskevia sääntöjä. Partnerin tulee 
hoitaa kaikki hänelle kuuluvat tehtävät huolellisesti. Toi-
minnassaan hänen tulee noudattaa edustamansa ammat-
tikunnan yleisesti hyväksymää etiikkaa ja korkeaa ammat-
titaitoa. Tilikauden lopussa 30.9.2020 KPMG Oy Ab:lla oli 
yhteensä 81 partneria, joista 52 omisti yhtiössä äänivallan 
tuottavia osakkeita. 

Yhtiössä pidetään säännöllisesti partnereiden kokouk-
sia, joissa käsitellään partnereiden yhteisiä, yhtiön ja 
kaikkien partnereiden toiminnan kannalta tärkeitä asioita. 
Niihin kokouksiin, joissa käsitellään osakkuuteen tai part-
nereiden palkitsemiseen liittyviä asioita, osallistuvat vain 
emoyhtiön osakkeenomistajat. 



Hallitus

Ari Eskelinen 
Partner, KTM, KHT

Kirsi Jantunen
Partner, KTM, KHT 

Mika Laaksonen
Head of Technology Advisory,  

Partner, DI

Esa Kailiala
Puheenjohtaja, Partner, KTM, KHT

Anders Lundin 
Partner, KTM, KHT

Mikko Palmu
Partner, OTK
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Organisaatio ja hallinnointi

Organisaatio ja hallinnointi

Timo Torkkel
Partner, KTT



Juha Sääskilahti
Head of Tax & Legal, Partner, KTM

Antti Lojamo
Head of Innovation & Technology, 

Partner, KTM

Toni Aaltonen 
Head of Audit & Assurance,  

Partner, KTM, KHT

Hanna Niemi
People, Performance & Culture 

Lead, KTM

Kalle Nurminen
Head of Advisory, Partner, KTM

Juha Purovesi
COO, Partner, KTM

Johtoryhmä

Tomas Granvik 
Head of Clients & Markets,  

Partner, VTM
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Kimmo Antonen 
Toimitusjohtaja, Partner, KTM, KHT

Organisaatio ja hallinnointi

Organisaatio ja hallinnointi



ToimitusjohtajaltaSisältö Organisaatio ja hallinnointi LiitteetTietoa meistä

14KPMG Oy Ab Avoimuusraportti 2019–2020 Laadunvalvontajärjestelmä

Laadunvalvontajärjestelmä

Laadunvalvontajärjestelmä 
Yleiskatsaus

Johdon vastuu laadusta, johtaminen ja selkeät arvot  
ovat keskeisiä seikkoja luotaessa laadun viitekehystä.  
Näiden seikkojen tukena on laadunvalvonta järjestelmä, 
joka varmistaa, että toimintamme noudattaa korkeita 
ammatillisia standardeja. KPMG Internationalilla on laa-
dunvalvonnan toimintaperiaatteet, joita kaikkien KPMG:n 
jäsenyritysten tulee noudattaa. Nämä toiminta periaatteet 
sisältyvät KPMG:n globaaliin riskimanuaaliin, joka on koko 
henkilöstön saatavilla. Toimintaperiaatteiden ja menettely-
tapojen tarkoituksena on ohjeistaa jäsen yrityksiä noudat-
tamaan ammatillisia standardeja, lakeja  ja säännöksiä  
sekä laatimaan asianmukaisia raportteja. 

�
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Nämä toimintaperiaatteet ja menettelytavat perustuvat 
tilintarkastusstandardeja laativan lautakunnan International 
Auditing and Assurance Boardin (IAASB) kansainväliseen 
laadunvalvontastandardiin ISQC 1 sekä International Ethics 
Standards Board for Accountantsin (IESBA) eettisiin  
sääntöihin. 

KPMG Suomi noudattaa KPMG Internationalin toimin-
taperiaatteita ja menettelytapoja sekä muita paikallisesti 
päätettyjä toiminta periaatteita ja menettelytapoja, joiden 
avulla varmistutaan tilintarkastuslain ja muun kansallisen 
lainsäädännön noudattamisesta. 

KPMG Internationalin laadunvalvonnan toimintaperiaat-
teiden tarkoituksena on helpottaa henkilöstöä toimimaan 
riippumattomasti ja objektiivisesti, suorittamaan työnsä 
huolellisesti sekä noudattamaan soveltuvia lakeja, säännök-
siä ja ammatillisia standardeja.

Laadunvalvonta ja riskienhallinta ovat jokaisen KPMG 
Suomen työntekijän vastuulla. Tähän vastuuseen kuuluu, 
että ymmärretään ja noudatetaan KPMG:n toimintaperiaat-

Laadunvalvontajärjestelmä

KPMG Internationalilla on laadunvalvonnan toimintaperiaatteet, 
joita kaikkien KPMG:n jäsenyritysten tulee noudattaa.

teita ja menettelytapoja jokapäiväisessä toiminnassa.  
Laadunvalvontajärjestelmää sovelletaan lähtökohtaisesti 
koko KPMG:n henkilöstöön. 

KPMG:llä on käynnissä globaali projekti uuden  
kansainvälisen laadunvalvontastandardin (ISQM 1) 
käyttöön ottamiseksi. Tilintarkastusalan standardeja laativa 
lauta kunta IAASB hyväksyi uuden standardin syyskuussa 
2020 ja standardin on tarkoitus tulla voimaan joulukuussa 
2022. ISQM 1 -standardin vaatimuksena on, että kukin 
KPMG-verkostoon kuuluva yritys suunnittelee ja ottaa 
käyttöön laadunvalvontajärjestelmän ja ylläpitää sitä 
suorittaakseen laadukkaita tilintarkastuksia. Standardin 
mukaan laadunvalvontajärjestelmän tehokkuus on  
arvioitava vuosittain.

Vaikka useat KPMG:n laadunvalvontaprosesseista  
koskevat kaikkia toimintoja, myös vero- ja lakipalveluja 
sekä neuvontapalveluja, käsitellään tässä laadunvalvonta-
järjestelmän kuvauksessa lähinnä laadukkaan tilintarkas-
tuksen suorittamista.

Laadunvalvontajärjestelmä
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Tilintarkastuksen laadun viitekehys

Suomen KPMG:llä tilintarkastuksen laatu muodostuu 
sekä oikean tilintarkastuslausunnon antamisesta että laa-
dukkaasti suoritetusta tilintarkastustyöstä. Laadukkaasti 
suoritetun tilintarkastuksen tuloksena annetaan asianmu-
kainen ja riippumaton lausunto Suomessa noudatettavan 
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.

KPMG International käyttää tilintarkastuksen laadun 
viitekehystä (Audit Quality Framework) auttaakseen 
tilintarkastuksen asiantuntijoita saavuttamaan keskeiset 
tiedot ja taidot, joita tarvitaan asianmukaisen ja riippu-
mattoman tilintarkastuslausunnon antamiseen. Viitekehys 
kuvaa seikkoja, jotka mielestämme edesauttavat tilintar-
kastuksen laatua, ja tuo esiin kuinka jokainen tilintarkas-
tuksen asiantuntija KPMG:llä myötävaikuttaa tilintarkas-
tuksen laatuun.

Johdon vastuu laadusta (tone at the top) on keskei-
nen tekijä tilintarkastuksen laadun viitekehyksessä ja sen 
avulla pyritään varmistumaan oikeanlaisesta toiminnasta 
kaikissa KPMG-verkoston yrityksissä.

Laadunvalvontajärjestelmä

Jatkuva  
parantaminen

Sitoutuminen  
laatuun

Tilintarkastusten 
laadukas  

suorittaminen

Asiakkaiden ja 
toimeksiantojen 

hyväksymis- 
menettelyt

Rekrytointi,  
kehittyminen ja   

toimeksiantotiimien  
kokoaminen

Selkeät  
standardit  
ja hyvät  

tilintarkastus- 
työvälineet

Tone at  
the top  

Tone at the top  
– Johdon vastuu laadusta
KPMG Internationalin ja KPMG Suomen toimintakulttuuri 
perustuu vahvoihin arvoihin ja niitä tukeviin menettelyta-
poihin. Toimintakulttuuri tekee mahdolliseksi oikeanlaiset 
asenteet ja käyttäytymisen koko KPMG-verkostossa, 
johdosta alkaen. Tuemme toimintakulttuuria, jossa 
neuvon kysymiseen rohkaistaan ja jossa sitä pide-
tään vahvuutena. 

Tone at the top tarkoittaa, että KPMG Suomen 
johto osoittaa sitoutumista laatuun, eettisyyteen 
ja rehellisyyteen ja viestii tämän asiakkaille, sidos-
ryhmille ja koko yhteiskunnalle.

Arvomme edustavat sitä, mihin uskomme 
ja mikä on tärkeää meille organisaationa. Arvot 
ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme kertomalla 
miten toimimme ja teemme päätöksiä sekä kuinka 
toimimme yhdessä henkilöstömme, asiakkaidem-
me ja sidosryhmiemme kanssa. KPMG:n arvoja päi-
vitettiin vuonna 2020.

Tone at the top tarkoittaa, että KPMG Suomen johto osoittaa 
sitoutumista laatuun, eettisyyteen ja rehellisyyteen ja viestii 
tämän asiakkaille, sidosryhmille ja koko yhteiskunnalle.

Laadunvalvontajärjestelmä
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Laadunvalvontajärjestelmä

Arvomme ovat:

Laadunvalvontajärjestelmä
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Code of conduct – Eettiset toimintaperiaatteet
KPMG Internationalilla on globaali Code of Conduct, jota 
jäsenyritykset, mukaan lukien KPMG Suomi, ovat velvolli-
sia noudattamaan. KPMG Suomen Code of Conduct sisäl-
tää KPMG:n arvot ja siinä määritellään eettiset käyttäyty-
missäännöt, joita kaikkien KPMG:n työntekijöiden tulee 
noudattaa. Lisäksi Code of Conductissa korostetaan, että 
jokainen partneri ja työntekijä on henkilökohtaisesti vas-
tuussa omaa toimenkuvaansa ja vastuutasoaan koskevien 
lakien, ammatillisten standardien ja eettisten sääntöjen 
noudattamisesta. Code of Conductin mukaan KPMG:n 
henkilöstön tulee toimia seuraavasti:
– noudatamme soveltuvia lakeja, määräyksiä, ammatillisia 

standardeja ja KPMG Suomen toimintaperiaatteita
– toimimme hyväksymiemme asiakkaiden ja kolmansien 

osapuolien kanssa
– keskitymme laatuun
– säilytämme objektiivisuuden ja riippumattomuuden
– emme suvaitse laittomia tai epäeettisiä toimia
– suojelemme tietoja
– kilpailemme reilusti
– autamme työntekijöitämme olemaan erityisen osaavia
– olemme vastuullinen yhteiskunnallinen toimija
– vahvistamme yleistä luottamusta.

Rohkaisemme henkilöstöämme tuomaan esille huolen-
sa, jos he huomaavat käyttäytymistä tai toimia, jotka ovat 
arvojemme tai ammatillisten velvollisuuksiemme vastaisia. 
Henkilöstö on velvollinen ilmoittamaan, jos he havaitsevat 

KPMG:n menettelytapojen, lakien ja säädösten tai amma-
tillisten standardien rikkomuksia.

Meillä on menettelytavat ja viestintäkanavat, jotta 
henkilöstö voi ilmoittaa eettisistä tai laatuun liittyvistä 
seikoista. Ilmoituksen tehneille henkilöille ei tule negatii-
visia seuraamuksia riippumatta siitä, osoittautuuko huoli 
oikeaksi. 

KPMG:llä on käytössä KPMG International hotline,  
jonka kautta KPMG:n partnerit, työntekijät, asiakkaat ja 
muut tahot voivat luottamuksellisesti ilmoittaa KPMG 
Internationaliin, KPMG:n jäsenyrityksiin tai ylimpään joh-
toon tai työntekijöihin kohdistuvista huolenaiheistaan.

KPMG Suomi seuraa säännöllisesti Global People 
Survey -kyselyn avulla, kuinka hyvin henkilöstön mielestä 
noudatamme arvojamme. (ks. tarkemmin luvusta “Henki-
löstömme näkemyksiä – Global People Survey (GPS)”).

Johdon vastuu laadusta ja 
riskienhallinnasta
Johdolla on tärkeä rooli oikeanlaisen yrityskulttuurin luo-
misessa ja esimerkin näyttämisessä omalla toiminnallaan. 
Johtomme on sitoutunut rakentamaan yrityskulttuuria, 
joka perustuu laatuun, riippumattomuuteen ja eettisyy-

teen, ja toimimaan käytännössä sen mukaisesti viestin-
nässään sekä esityksissään ja keskusteluissaan. 

Seuraavat johtoon kuuluvat henkilöt vastaavat KPMG 
Suomen laatu- ja riskienhallinta-asioista. 

Toimitusjohtaja
ISQC 1 -laadunvalvontastandardin mukaisesti toimitusjoh-
taja Kimmo Antonen vastaa KPMG Suomen laadunvalvon-
tajärjestelmästä.

Kansallinen Risk Management Partner
Kansallinen Risk Management Partner vastaa ammatillisten 
riskiemme hallintaa ja laadunvalvontaa koskevien menette-
lytapojen laatimisesta ja niiden noudattamisen seurannasta. 
KPMG Suomen Risk Management Partner Tiina Torniainen 
raportoi suoraan toimitusjohtajalle ja konsultoi tarvittaessa 
alueellista Area Quality and Risk Management Leaderia. 
Risk Management Partner johtaa QRM-ryhmää. QRM- 
tehtävissä työskenteli tilikaudella yhteensä 19 asiantuntijaa. 

Risk Management Partner toimii myös Ethics & Inde-
pendence Partnerina. Ethics & Independence Partnerilla 
on ensisijainen vastuu riippumattomuutta koskevien 
KPMG Suomen toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen 
ohjeistamisesta ja toteuttamisesta.

Johdolla on tärkeä rooli oikeanlaisen yrityskulttuurin luomisessa ja 
esimerkin näyttämisessä omalla toiminnallaan. 

Laadunvalvontajärjestelmä

Laadunvalvontajärjestelmä

https://home.kpmg/xx/en/home/campaigns/2018/01/kpmg-international-hotline.html
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Tilintarkastus- ja varmennuspalvelut,  
Vero- ja lakipalvelut sekä Neuvontapalvelut  
-palvelualueiden johtajat 
Palvelualueiden johtajat vastaavat toimitusjohtajalle siitä, 
että palvelut tuotetaan laadukkaasti. He määrittelevät riski-
enhallinta-, laadunvarmistus- ja seurantatoimenpiteet omil-
la palvelualueillaan kansallisen Risk Management Partnerin 
ja QRM-ryhmän asettamissa puitteissa. Näillä toimenpiteil-
lä selvennetään sitä, että toimeksiantotason riskienhallinta 
ja laadunvarmistus on viimekädessä jokaisen asiantuntijan 
vastuulla. 

KPMG Suomen tilintarkastus- ja varmennuspalveluiden 
johtaja, Toni Aaltonen, vastaa vakaan ja laadukkaan tilintar-
kastuspalvelualueen johtamisesta. 
– Hän näyttää omalla esimerkillään sitoutumista ammatil-

lisiin standardeihin, mukaan lukien ammatillinen skepti-
syys, objektiivisuus ja riippumattomuus.

– Hänen johdollaan palvelualueella kehitetään ja otetaan 
käyttöön tapoja seurata ja ylläpitää tietoja ja taitoja, joita 
partnerit ja työntekijät tarvitsevat työssään.

– Hän toimii yhteistyössä Risk Management Partnerin ja 
QRM-ryhmän kanssa seuratakseen ja tarttuakseen tilin-
tarkastuksen laatuun ja riskeihin liittyviin asioihin, mukaan 
lukien vuosittainen arviointi tilintarkastuksen laadun kan-
nalta keskeisistä toimenpiteistä. 

Laadunvalvontajärjestelmä

Tilintarkastus- ja varmennuspalvelut -palvelualueen johto-
ryhmään kuuluivat tilikauden 1.10.2019–30.9.2020 aikana 
seuraavat henkilöt:
– Palvelualueen johtaja Toni Aaltonen, Partner, KHT
– Kirsi Jantunen, Partner, KHT, vastuualueena palvelu alueen 

henkilöstön osaamisen kehittäminen ja muut henkilöstöön 
liittyvät asiat 

– Kim Järvi, Partner, KHT, vastuualueena tilintarkastuksen 
työvälineiden ja prosessien kehittäminen

– Hans Bertell, Partner, KHT, vastuualueena osaamiskeskukset 
– Lotta Nurminen, Partner, KHT, Audit Quality Leader,  

vastuualueena tilintarkastuksen laadun kehittäminen  
ja laadunvalvontaprosessi

– Jenni Hyytiäinen, Clients & Markets -yhteyshenkilö,  
tilintarkastustarjoukset

– Anna Sailas, People, Performance & Culture -yhteyshenkilö
– Robert Wakkinen, Finance -yhteyshenkilö

Tilintarkastus- ja varmennuspalvelut -palvelualueen johto-
ryhmä on kokoontunut tilikauden aikana säännönmukaisesti 
keskimäärin kerran kuukaudessa. Kokouksissa on käsitelty 
mm. henkilöstöön ja työhyvinvointiin liittyviä asioita laajasti, 
palvelualueen taloudellista kehitystä, tilintarkastuksen laadun 
kehittämistä sekä laatuun liittyviä seikkoja, jotka ovat tulleet 
esille sisäisissä ja ulkoisissa seuranta- ja valvontaohjelmissa. 
Lisäksi johtoryhmässä on ollut tärkeänä aihealueena digi-
talisaatio, data-analytiikka ja näihin liittyvä tilintarkastustyö-
välineiden kehittäminen.

Laadunvalvontajärjestelmä
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Asiakkaiden hyväksymismenettelyt

Asiakkaiden ja toimeksiantojen hyväksymis- ja jatkamis-
menettelyt auttavat suojelemaan KPMG:n mainetta ja 
tukemaan brändiämme ja ne ovat tärkeä osa kykyämme 
tuottaa korkealaatuisia asiantuntijapalveluita.

KPMG International on luonut toimintaperiaatteet ja 
menettelytavat, joita kaikkien jäsenyritysten tulee nou-
dattaa päättääkseen hyväksytäänkö asiakassuhde, pääte-
täänkö sitä jatkaa ja suoritetaanko kyseiselle asiakkaalle 
toimeksiantoja.

Uuden asiakkaan ja toimeksiannon 
arviointiprosessi
Asiakkaan arviointi
KPMG Suomi arvioi jokaisen mahdollisen uuden asiak-
kaansa. Arvioimme mm. asiakkaan omistusrakennetta, 
liiketoimintaa ja muita palveluihin vaikuttavia seikkoja.  
Meidän tulee myös tunnistaa tuleva asiakas, sen ylin  
johto ja tosiasialliset edunsaajat. Tietyissä riskitilanteissa 
arviointi edellyttää useamman henkilön hyväksyntää.

Toimeksiannon arviointi
Tuleva toimeksiantovastuullinen arvioi kunkin mahdollisen 
toimeksiannon. Arvioinnissa selvitetään mahdolliset toi-
meksiantoon liittyvät riskit. Arvioinnissa otetaan huomioon 
monia seikkoja, mukaan lukien riippumattomuus ja intressi-
ristiriidat (käyttäen KPMG:n intressiristiriitojen ja riippu-

mattomuuden selvittämiseen luotua työkalua Sentinel™). 
Myös kyseiseen toimeksiantotyyppiin liittyvät tekijät ote-
taan huomioon. Tilintarkastustoimeksiannoissa tällaisia 
tekijöitä ovat asiakkaan talousosaston pätevyys sekä tilin-
tarkastustiimiin valittavien henkilöiden osaaminen ja koke-
mus. Tietyissä tilanteissa arviointiin kuuluu Risk Manage-
ment Partnerin ja/tai muun partnerin hyväksyntä.

Uuden asiakkaan ja toimeksiannon riskiarvio vaikuttaa 
siihen, tarvitaanko lisää varotoimenpiteitä pienentämään 
tunnistettua riskiä. Kaikki mahdolliset riippumattomuus- tai 
intressiristiriita-asiat tulee dokumentoida ja ratkaista ennen 
asiakkaan tai toimeksiannon hyväksymistä.

Uudesta asiakkaasta tai toimeksiannosta kieltäydytään, 
mikäli mahdollisia riippumattomuus- tai intressiristiriitaon-
gelmia ei saada tyydyttävällä tavalla ratkaistua ammatillis-
ten standardien ja omien toimintaperiaatteidemme mukai-
sesti tai jos on muita laatu- tai riskiasioita, joita ei voida 
lieventää hyväksyttävälle tasolle.

Kaikki KPMG Suomen tilintarkastusasiakkaat ja tilintar-
kastustoimeksiannot arvioidaan vuosittain. Lisäksi muiden 
asiakkaiden riskiarviointi tulee päivittää, mikäli on viitteitä 
muutoksista asiakkaiden riskiprofiilissa.

Selkeät standardit ja hyvät 
tilintarkastustyövälineet
Tilintarkastusmenetelmät ja työvälineet
Panostamme merkittävästi pitääksemme menetelmäm-
me ja työvälineemme kattavina ja ajan tasalla. KPMG:n 

Laadunvalvontajärjestelmä

globaali  tilintarkastusmetodologia perustuu kansainvälis-
ten tilintarkastusstandardien (ISA) vaatimuksiin. KPMG 
Internationalin tilintarkastusmanuaali sisältää globaalin 
tilintarkastusmetodologian sekä ISA-standardien vaatimuk-
set ylittäviä lisävaatimuksia, joiden KPMG International 
katsoo parantavan tilintarkastuksen laatua.

KPMG Internationalin sähköinen työkalu eAudIT 
tukee globaalia tilintarkastusmetodologiaa. Se tarjoaa 
KPMG Suomen tilintarkastajille metodologian, ohjeis-
tusta ja toimialatietoa, jota tarvitaan korkealaatuisten 
tilintarkastusten suorittamiseksi. eAudITin keskeisimmät 
toiminnot ovat toimeksiannon perustaminen, riskien  
arviointi, tarkastustoimenpiteet ja päättäminen.

KPMG-verkosto investoi parhaillaan merkittävästi tilin-
tarkastusmetodologian ja -työvälineiden uudistamiseen. 
KPMG Clara tulee korvaamaan eAudITin tilintarkastus-
työvälineenä lähivuosina. KPMG Clara on pilottikäytössä 
tilikausien 2019 ja 2020 tilintarkastuksissa. 

KPMG Suomella on erillisiä työvälineitä erittäin pie-
niin tilintarkastustoimeksiantoihin. Olemme kehittäneet 
yhdessä muiden pohjoismaisten KPMG:n jäsenyritys-
ten kanssa uuden työkalun pieniin tilintarkastustoi-
meksiantoihin.  Nordic Automated Standardized Audit 
Approach (NASAA) hyödyntää asiakkaan tapahtumata-
soisen pääkirjan ja tuloslaskelman/taseen tietoja auto-
matisoitujen standardoitujen tarkastustoimenpiteiden 
tuottamiseksi. Uusi työkalu on alettu ottaa laajemmin 
käyttöön pienissä tilintarkastustoimeksiannoissa loka-
kuusta 2018 alkaen. 

 
�

Laadunvalvontajärjestelmä
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KPMG:n tilintarkastusmanuaalissa on esimerkkejä ja 
ohjeistusta mm. toimenpiteistä, joilla tunnistetaan ja arvi-
oidaan olennaisen virheellisyyden riskejä ja toimenpiteis-
tä, joilla vastataan tunnistettuihin riskeihin.

Globaali tilintarkastusmetodologia rohkaisee käyttä-
mään tarvittaessa erityisasiantuntijoita ja myös edellyttää, 
että ydintarkastustiimiin kuuluu erityisasiantuntijoita sil-
loin kun tietyt kriteerit täyttyvät tai kun se on tilintarkas-
tustiimin mielestä asianmukaista tai tarpeellista.

KPMG:n tilintarkastusmetodologiaa, ohjeistuksia ja työ-
välineitä päivitetään säännöllisesti, jotta ne vastaavat stan-
dardien vaatimuksia ja jotta niissä voidaan ottaa huomioon 
esille tulevia ajankohtaisia tilintarkastuksen painopistealuei-

ta sekä sisäisten ja ulkoisten seuranta- ja valvontaohjelmien 
tuloksia. Esimerkiksi koronapandemia on aiheuttanut talou-
dellisia haasteita monille asiakkaillemme, ja henkilöstöm-
me on siirtynyt suurelta osin etätyöskentelyyn. Olemme 
ohjeistaneet työntekijöitämme siitä, kuinka tilintarkastusta 
tehdään etätyöskentely-ympäristössä. Olemme myös 
korostaneet mm. toiminnan jatkuvuutta ja arvonalentumisia 
koskevien tarkastustoimenpiteiden sekä ammatillisen skep-
tisyyden tärkeyttä tässä taloudellisessa tilanteessa.

Data-analyysit
Teknologia ja innovaatiot ovat muuttaneet tapaamme teh-
dä tilintarkastusta ja ne mahdollistavat paremman laadun 

Laadunvalvontajärjestelmä

KPMG eSignia voidaan käyttää tilintarkastuksessa mm. 
toimeksiantosopimusten, tilintarkastuskertomusten ja johdon 
vahvistuskirjeiden allekirjoittamiseen. 

Laadunvalvontajärjestelmä

ja tuottavat lisäarvoa. Data-analyysien hyödyntäminen 
keskeisenä osana KPMG:n suorittamia tilintarkastuksia on 
tärkeää, jotta voimme tavoitteemme mukaan saavuttaa 
yhä parempaa tilintarkastuksen laatua sekä myös parantaa 
asiakaskokemusta. Tilintarkastustoimeksiannoissa suori-
tamme sekä standardoituja data-analyysejä että asiakkaille 
räätälöityjä analyysejä. Kaikki tarkastusryhmät voivat hyö-
dyntää data-analyytikkojemme apua data-analyysien suorit-
tamisessa. Kehitämme myös tarkastuksen dokumentoin-
nin työvälineitä osana KPMG:n digitalisaatiokehitystä.

KPMG Move ja KPMG eSign 
KPMG Move on digitaalinen työtila, jossa toimeksianto-
tiimit voivat kommunikoida ja jakaa tiedostoja asiakkaan 
kanssa tietoturvallisesti ja suojatusti. 

KPMG eSign on digitaalinen allekirjoituspalvelumme, 
joka sisältää vahvan tunnistautumispalvelun. KPMG eSignia 
voidaan käyttää tilintarkastuksessa mm. toimeksianto-
sopimusten, tilintarkastuskertomusten ja johdon vahvis-
tuskirjeiden allekirjoittamiseen. 
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Riippumattomuus, rehellisyys, 
eettiset säännöt ja objektiivisuus

KPMG Internationalilla on yksityiskohtaiset riippumatto-
muutta koskevat toimintaperiaatteet ja menettelytavat, 
jotka sisältävät IESBAn eettisten sääntöjen vaatimukset. 
Nämä toimintaperiaatteet ja menettelytavat on koottu 
KPMG:n globaaliin laadun ja riskienhallinnan manuaaliin  
(Global Quality & Risk Management Manual). Automatisoidut 
työvälineet helpottavat näiden vaatimusten noudattamista. 

Näitä toimintaperiaatteita täydentävät muut prosessit, 
jotta varmistetaan lakisääteisten vaatimusten noudattami-
nen. Nämä toimintaperiaatteet ja prosessit kattavat mm. 
seuraavia aihealueita: tilintarkastusyhteisön riippumatto-
muus, henkilökohtainen riippumattomuus, tilintarkastus-
yhteisön taloudelliset suhteet, tilintarkastusyhteisön ja 
henkilöiden rotaatio sekä tilintarkastus- ja muiden  
palveluiden hyväksyminen. 

KPMG Suomella on nimetty Ethics & Independence  
Partner (EIP) Tiina Torniainen, jolla on ensisijainen  
vastuu eettisten sääntöjen 
ja riippumattomuutta koske-
vien toimintaperiaatteiden ja 
menettelytapojen laatimisesta 
ja ohjauksesta. EIP vastaa 
KPMG:n globaalien toimintape-
riaatteiden ja menettelytapojen 
käyttöönotosta ja kommuni-
koinnista. Hänen tulee varmis-

taa, että mahdollisten tiukempien paikallisten vaatimusten 
mukaiset toimintaperiaatteet ja menettelytavat on luotu ja 
otettu tehokkaasti käyttöön. EIP vastaa yhdessä QRM- 
ryhmän kanssa seuraavien tehtävien hoitamisesta:
– riippumattomuutta koskevien tilintarkastusyhteisön  

prosessien käyttöönotto ja valvonta 
– asiakkaiden ja tulevien asiakkaiden riippumattomuus-

uhkien arviointia koskevan prosessin valvonta
– koulutusmateriaalien kehittämiseen osallistuminen
– toimintaperiaatteiden noudattamisen valvonta
– riippumattomuusrikkomusten käsittelyä koskevien 

menettelytapojen käyttöönotto sekä
– riippumattomuuskysymyksiä koskevan  

kurinpitoprosessin valvonta.

KPMG:n Global Independence Group tukee jäsenyritysten 
EIP:tä.

Henkilökohtainen taloudellinen riippumattomuus
KPMG Internationalin toimintaperiaatteet edellyttävät, 
ettei millään KPMG:n jäsenyrityksellä ja sen asiantuntijoilla 
saa olla kiellettyjä taloudellisia sijoituksia eikä kiellettyjä 
suhteita KPMG:n tilintarkastusasiakkaiden eikä niiden 
johdon tai hallintoelinten kanssa. Toimintaperiaatteiden 
mukaan IESBAn eettisten sääntöjen rajoitukset tilintarkas-
tusasiakkaan arvopapereiden omistamisesta on ulotettu 
koskemaan kaikkia KPMG:n jäsenyritysten partnereita. 
Nämä partnereiden omistusrajoitukset kattavat kaikkien 
KPMG:n jäsenyritysten tilintarkastusasiakkaat.

KPMG Suomen henkilöstöllä on velvollisuus tehdä 
asianmukaisia tiedusteluja ja muita toimenpiteitä, jotta he 
voivat varmistua siitä, ettei heillä ole riippumattomuuden 
kannalta kiellettyjä taloudellisia sijoituksia tai liike- tai  
henkilökohtaisia suhteita.

Samoin kuin muut KPMG:n jäsenyritykset käytämme 
KICS-järjestelmää (KPMG Independence Compliance  
System) avustamaan henkilöstöämme noudattamaan omis-
tuksia koskevia riippumattomuussäännöksiä. KICS-järjestel-
mä sisältää tiedot julkisesti noteeratuista sijoituksista. 

Partnereita ja henkilöstöä, jonka asemataso on assis-
tant manager tai sitä ylempi, on ohjeistettu varmistamaan 
sijoituksen sallittavuus KICS-järjestelmästä ennen sijoituk-
sen tekemistä. Heidän tulee ylläpitää KICS-järjestelmässä 
tiedot sijoituksistaan. KICS-järjestelmä ilmoittaa automaat-
tisesti, jos sijoituksesta tulee myöhemmin kielletty ja siitä 
tulee luopua. Seuraamme tämän vaatimuksen noudatta-
mista suorittamalla otoksen perusteella henkilöstön henki-
lökohtaisen riippumattomuuden tarkastuksia. 

Työsuhteet
Kaikkien asiantuntijoiden, jotka suorittavat palveluja tilin-
tarkastusasiakkaalle, tulee ilmoittaa EIP:lle, jos he aikovat 
aloittaa neuvottelut työsuhteesta kyseisen tilintarkastus-
asiakkaan kanssa.

Tilintarkastuslain mukaan päävastuullisten tilintarkas-
tajien ja muiden tilintarkastustiimin hyväksyttyjen tilintar-
kastajien siirtymistä tilintarkastusasiakkaan palvelukseen 
tiettyihin tehtäviin koskevat määrätyt jäähdyttelyajat.

Laadunvalvontajärjestelmä
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Tilintarkastusyhteisön taloudelliset intressit  
ja lainat
KPMG Suomi raportoi taloudelliset sijoitukset, lainat ja 
rahoitusleasingsopimukset KICS-järjestelmään.

Liikesuhteet/tavarantoimittajat
KPMG Suomella on toimintaperiaatteet ja menettelytavat, 
joiden tavoitteena on varmistaa, että liikesuhteet ovat 
IESBAn eettisten sääntöjen ja muiden soveltuvien riippu-
mattomuusvaatimusten mukaisia.

Yritysostot ja sijoitukset
Harkitessaan yritysostoa tai sijoitusta yritykseen  
KPMG Suomen on suoritettava riittävät due diligence  
-toimenpiteet tunnistaakseen ja käsitelläkseen mahdolliset 
riippumattomuus- ja riskienhallintaongelmat ennen liike-
toimesta päättämistä. Yhtiön tulee noudattaa erityisiä kon-
sultointivaatimuksia, jotta riippumattomuus- ja muut seikat 
voidaan ottaa huomioon integroitaessa uutta liiketoimintaa 
KPMG Suomeen ja KPMG-verkostoon. 

Riippumattomuuden selvitysprosessi 
KPMG Suomi noudattaa erityisiä menettelytapoja tunnistaak-
seen ja arvioidakseen riippumattomuusuhat liittyen uusiin 
mahdollisiin tilintarkastusasiakkaisiin, jotka ovat yleisen edun 
kannalta merkittäviä yhteisöjä. Nämä toimenpiteet, joita kut-
sutaan myös riippumattomuuden selvitysprosessiksi, tulee 
saada valmiiksi ennen kuin yleisen edun kannalta merkittävän 
yhteisön tilintarkastustoimeksianto hyväksytään. 

Laadunvalvontajärjestelmä
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Riippumattomuuskoulutus ja -vahvistukset
KPMG Suomi järjestää kaikille partnereille ja muulle hen-
kilöstölle heidän asematasoonsa ja tehtäväänsä sopivan 
riippumattomuuskoulutuksen vuosittain. Uusien työnte-
kijöiden tulee suorittaa tämä koulutus, kun he aloittavat 
työskentelyn KPMG:llä. 

Tarjoamme henkilöstölle koulutusta myös Code of  
Conductista ja eettisestä toiminnasta, mukaan lukien 
KPMG:n lahjonnan vastaiset toimintaperiaatteet, lakien, 
säännösten ja ammatillisten standardien noudattaminen  
ja ilmoittaminen epäillyistä tai toteutuneista lakien, sään-
nösten, ammatillisten standardien ja KPMG:n toiminta-
periaatteiden rikkomisista. 

KPMG:n palvelukseen tulevien henkilöiden tulee  
vahvistaa, että he noudattavat soveltuvia eettisiä ja riippu-
mattomuutta koskevia säännöksiä ja toimintaperiaatteita.   
Koko KPMG:n henkilöstön tulee vuosittain vahvistaa, että 
he ovat noudattaneet soveltuvia eettisiä ja riippumatto-
muutta koskevia toimintaperiaatteita koko tilikauden ajan.

Muut palvelut kuin tilintarkastuspalvelut
KPMG Suomella on tilintarkastuslain, EU:n tilintarkastus-
asetuksen ja IESBAn eettisten sääntöjen kanssa yhden-
mukaiset toimintaperiaatteet siitä, mitä palveluja tilin-
tarkastusasiakkaalle voidaan tarjota.

Ylläpidämme prosessia, jonka mukaan läpikäymme 
ja hyväksymme kaikki uudet ja muokatut palvelut, jotka 
KPMG Suomi on kehittänyt tai jotka on otettu käyttöön 
 jostain toisesta jäsenyrityksestä. EIP osallistuu uusien 

 palveluiden osalta mahdollisten riippumattomuuskysy-
mysten läpikäyntiin.

KPMG:n Sentinel™-järjestelmällä tunnistetaan mah-
dolliset eturistiriidat ja lisäksi se helpottaa näitä asioita 
koskevien toimintaperiaatteiden noudattamista. Kaikista 
uusista toimeksiannoista tulee osana toimeksiannon 
hyväksymisprosessia syöttää Sentineliin tietoja, kuten 
toimeksiannon kuvaus ja palkkiot. Asiakasvastuullisten 
tilintarkastajien (Lead audit engagement partner) tulee 
Sentineliä käyttämällä ylläpitää yleisen edun kannalta 
merkittävien tilintarkastusasiakkaidensa konserniraken-
netta sekä tunnistaa ja arvioida riippumattomuusuhkat, 
joita voi syntyä, jos ehdotettua muuta kuin tilintarkas-
tuspalvelua suoritetaan. Lisäksi tulee arvioida millä 
varotoimilla voidaan vastata kyseisiin riippumatto-
muusuhkiin. Sentinelin avulla asiakasvastuulliset tilin-
tarkastajat voivat tarkistaa ja hyväksyä tai hylätä minkä 
tahansa KPMG:n jäsenyrityksen ehdottaman palvelun 
kaikille sellaisille yhteisöille, joiden konsernirakennetta 
ylläpidetään Sentinelissä.

Palkkiot yksittäisiltä tilintarkastusasiakkailta 
Oman intressin tai painostuksen uhka voi syntyä silloin, 
kun tilintarkastusyhteisön yhdeltä tilintarkastusasiakkaal-
ta saamat palkkiot muodostavat suuren osan kaikista 
kyseisen tilintarkastusyhteisön saamista palkkioista. 
Yhdenkään KPMG Suomen tilintarkastusasiakkaan palk-
kiot eivät muodosta yli kymmentä prosenttia KPMG 
Suomen kokonaispalkkioista.

Eturistiriidat
Eturistiriitoja voi syntyä tilanteissa, joissa KPMG:n työn-
tekijöillä on asiakkaaseen henkilökohtainen suhde, joka  
voi tai jonka voidaan katsoa haittaavan työntekijöiden 
kykyä pysyä objektiivisena. Eturistiriitoja voi syntyä myös, 
jos KPMG:n työntekijöillä on luottamuksellista tietoa  
toisesta liiketoimen osapuolesta. Tällaisissa tilanteissa 
tulee konsultoida Risk Management Partneria.

KPMG Internationalin ja KPMG:n Suomen toiminta-
periaatteet kieltävät KPMG:n partnereita ja työntekijöitä 
ottamasta vastaan lahjoja tai kestitystä tilintarkastusasi-
akkailta, paitsi jos seuraavat edellytykset täyttyvät: lahjan/
kestityksen arvo on vähäinen ja merkityksetön, lahja/kes-
titys ei ole lainsäädännön vastainen ja lahjan/kestityksen 
antamisen tarkoituksena ei voida pitää yritystä vaikuttaa 
epäasiallisesti tilintarkastustiimin tai tilintarkastusyhteisön 
käyttäytymiseen. KPMG:n partnerit ja työntekijät eivät 
myöskään saa tarjota lahjoja tai kestitystä, joiden tarkoituk-
sena on tai joiden tarkoituksena voidaan pitää epäasiallista 
vaikuttamista vastaanottajan käyttäytymiseen tai joiden 
tarjoaminen voi synnyttää epäilyksiä henkilön tai KPMG:n 
rehellisyydestä, riippumattomuudesta, objektiivisuudesta 
tai arvostelukyvystä. 

Kaikilla KPMG:n jäsenyrityksillä ja työntekijöillä on 
velvollisuus tunnistaa ja käsitellä eturistiriitoja. Kaikki 
KPMG:n jäsenyritykset käyttävät Sentinel™-järjestelmää 
mahdollisten eturistiriitojen tunnistamiseen, jotta ne voi-
daan käsitellä lainsäädännön ja ammatillisten vaatimus-
ten mukaisesti. 

�
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Jos mahdollista eturistiriitatilannetta ei saada asian-
mukaisesti ratkaistua, toimeksiannosta pitää kieltäytyä tai 
siitä pitää luopua.

Riippumattomuussäännösten rikkominen
KPMG:n henkilöstön tulee ilmoittaa riippumattomuusrik-
komuksista heti kun sellaisia havaitaan. Riippumattomuus-
säännösten rikkomukset, tulivatpa ne esiin henkilökohtai-
sen riippumattomuuden tarkastuksessa, itse ilmoittamalla 
tai muuten, voivat johtaa kurinpitotoimenpiteisiin. 

KPMG Suomella on kirjallinen kurinpitovaliokunnan 
ohjesääntö, jossa käsitellään riippumattomuusrikkomuksia. 
Ohjesääntö kattaa erilaiset riippumattomuussääntöjen  
rikkomukset sekä sanktiot eriasteisille rikkomuksille.

Lakien ja säännösten noudattaminen sekä  
lahjonnan- ja korruption estäminen 
Lakien, säännösten ja standardien noudattaminen on keskei-
nen asia koko KPMG Suomen henkilöstölle. KPMG Suomella 
on nollatoleranssi lahjonnalle ja korruptiolle.

KPMG Suomen henkilöstön tulee suorittaa koulutus, 
joka kattaa seuraavat aiheet: lakien (mukaan lukien lah-
jonnan ja korruption vastainen lainsäädäntö), säännösten, 
ammatillisten standardien ja KPMG:n Code of Conductin 

noudattaminen. Lisäksi henkilöstön tulee suorittaa rahan-
pesulainsäädäntöä käsittelevä koulutus.

Henkilörotaatio ja firmarotaatio 
Henkilörotaatio
KPMG Suomen rotaatiosäännökset perustuvat Suomen 
lainsäädäntöön, EU:n tilintarkastusasetukseen ja IESBAn 
eettisiin sääntöihin.

KPMG Suomen tilintarkastajia, jotka toimivat tietyis-
sä rooleissa tilintarkastustoimeksiannoissa, koskevat 
lakien, säännösten, riippumattomuussäännösten ja KPMG 
Internationalin rotaatiovaatimukset. Näiden vaatimusten 
mukaan henkilöiden toimikausien enimmäiskestoa on 
rajoitettu. Enimmäismäärän täytyttyä kyseinen tilintarkas-
taja ei saa ennen jäähdyttelyjakson päättymistä 
– osallistua yhteisön tilintarkastukseen, 
– suorittaa toimeksiannon laadunvalvontaa, konsultoida 

toimeksiantotiimin eikä asiakkaan kanssa teknisissä tai 
toimialakohtaisissa kysymyksissä, 

– vaikuttaa tilintarkastuksen lopputulokseen millään tavalla
– johtaa tai koordinoida palvelujen tuottamista asiakkaalle
– valvoa tilintarkastusyhteisön suhdetta asiakkaaseen tai
– olla merkittävällä tavalla tai usein yhteydessä asiakkaan 

ylempään johtoon tai hallintoelimiin. 

Laadunvalvontajärjestelmä

KPMG Suomi seuraa henkilörotaatioita ja laatii siirtymä-
vaiheen suunnitelmia, jotta kuhunkin tilintarkastustoimeksi-
antoon voidaan osoittaa tilintarkastaja, jolla on tarvittava 
 kelpoisuus ja osaaminen suorittaa toimeksianto laadukkaasti.

Firmarotaatio 
Tilintarkastuslain säännösten mukaan tilintarkastusyhteisö 
voi pääsääntöisesti toimia yleisen edun kannalta merkittä-
vän yhteisön (PIE-yhteisö) tilintarkastajana yhtäjaksoisesti 
enintään 20 vuotta. Kymmenen vuoden täytyttyä tilintar-
kastustoimeksianto tulee kilpailuttaa, minkä jälkeen sama 
tilintarkastusyhteisö voi jatkaa kyseisen PIE-yhteisön tilin-
tarkastajana vielä toiset kymmenen vuotta. KPMG Suomella 
on prosessit, joilla seurataan ja hallitaan firmarotaatioita.

Rekrytointi, osaamisen kehittäminen 
ja toimeksiantotiimien kokoaminen 
Yksi tärkeimmistä laatuun vaikuttavista tekijöistä on  
varmistaa, että asiantuntijoillamme on tarvittava osaaminen 
ja kokemus laadukkaan tilintarkastuksen suorittamiseen. 
Tämä vaatii meiltä oikeanlaista rekrytointia, henkilöstön 
kehittämistä, palkitsemista, ylennyksiä, henkilöstön pysy-
vyyttä ja toimeksiantotiimien kokoamista. 

Rekrytointi 
Teemme laaja-alaisesti yhteistyötä alan yliopistojen sekä 
ammattikorkeakoulujen kanssa edistääksemme tietoutta tilin-
tarkastusalan työtehtävistä opiskelijoiden keskuudessa. 

�
 

Lakien, säännösten ja standardien noudattaminen on keskeinen asia  
koko KPMG Suomen henkilöstölle. KPMG Suomella on nollatoleranssi 
lahjonnalle ja korruptiolle.
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Suurin yksittäinen rekrytointikohderyhmämme on uransa 
alkuvaiheessa olevat asiantuntijat. Rekrytoimme jatkuvasti  
myös kokeneempia henkilöitä, jotka omaavat erilaisia 
osaamistaustoja. 

Rekrytointipäätös tehdään valintaprosessin perusteella. 
Valintaprosessiin voi kuulua pätevyyttä arvioivia haastatte-
luja, persoonallisuus- ja kyvykkyysarviointeja, case-tehtä-
viä sekä työtodistusten/suositusten tarkistuksia.

Henkilöstön kehittäminen
Jatkuva kasvu ja kehittyminen yksilöinä ja organisaationa 
on edellytys, jotta pystymme suorittamaan laadukasta 
työtä. Mahdollistamme KPMG:läisille monipuolisen osaa-
misen kehittämisen. Kehitämme koulutuksia ja oppimisrat-
kaisuja, jotka tukevat yksilön, tiimin ja organisaation kehit-
tymistä. Lähtökohtamme on luoda monipuolisia urapolku-
ja, jotka rakentuvat yksilön henkilökohtaisille vahvuuksille 
ja motivaatiotekijöille. Kannustamme roolissa kehittymi-
seen ja haluamme tarjota kasvun paikkoja työssämme - 
jatkuva oppiminen on arkipäivää. 

KPMG:n 70/20/10-viitekehys luo perustan osaamisen 
kehittämiselle. Mallin mukaan 70 % oppimisesta tapahtuu 
työssä, 20 % verkostoissa ja vuorovaikutuksessa ja 10 % 
perinteisissä koulutuksissa ja valmennuksissa. Koulutuspol-
kumme sisältävät asiantuntijuutta syventäviä koulutuksia 
sekä johtajuutta ja yhä parempaa asiakaskokemusta kehit-
täviä valmennuksia eri muodoissaan. Lisäksi digitaitojen 
vahvistaminen sekä kehittäminen on kasvavassa roolissa 
oppimispoluilla. Tarjoamme luokkahuonekoulutuksien lisäksi 

runsaasti mm. verkko-oppimismahdollisuuksia ja vertaiskes-
kusteluja, joiden tavoitteena on tukea toisilta oppimista. Osan 
koulutuksista järjestämme paikallisesti ja osan Pohjoismaisen 
koulutus- ja kehitysorganisaation kautta. Henkilöstömme käy-
tössä on lisäksi KPMG:n globaali verkko-oppimismateriaali.

Työsuoritukset ja palkitseminen
Arviointiprosessi 
KPMG Suomen henkilöstöllä, mukaan lukien partnerit, 
on vuosittainen tavoiteasetanta ja suoritusarvioinnit. Suo-
ritusarvioinneissa arvioidaan, kuinka hyvin henkilöt ovat 
saavuttaneet heille asetetut tavoitteet sekä noudattaneet 
KPMG:n toimintatapoja sekä arvoja ja osoittaneet amma-
tillista osaamista. Olemme uudistaneet suorituksen johta-
misen toimintamallin tukemaan tämän päivän muuttuvaa 
toimintaympäristöä. Mallin keskiössä ovat säännölliset ja 
arvostavat tiimiläinen–esihenkilö-keskustelut, suoritusta ja 
osaamista kehittävien tavoitteiden asettaminen ja päivittä-
minen sekä palautteen pyytäminen ja antaminen. Kehitty-
misen tueksi esihenkilöinä ja toimeksiantojen johtamisteh-
tävissä toimivat saavat palautetta 180 ja/tai 360 -kyselyillä. 

KPMG Suomi seuraa laatuun ja vaatimusten noudatta-
miseen liittyviä poikkeamia ylentämistä, arviointia ja pal-
kitsemista varten. Näitä arviointeja tekevät lähiesihenkilöt 
 (Performance Manager) ja partnerit, jotka ovat sellaisessa 
asemassa, että he voivat arvioida toisten partnereiden ja 
muun henkilöstön suoriutumista ja ehdottaa suoritusarviota.

KPMG Suomen toimintaperiaatteiden mukaan tilin-
tarkastuspartnereita ei tule arvioida tai palkita perustuen 

Laadunvalvontajärjestelmä
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siihen, miten paljon he ovat myyneet muita palveluja kuin 
tilintarkastuspalveluja tilintarkastusasiakkailleen.

Palkitseminen
Palkitsemispolitiikkamme tavoitteena on varmistaa, että 
palkitsemisemme on oikeudenmukaista ja kilpailukykyistä 
markkinatasoon verrattuna. Palkitsemisen toimintaperiaat-
teet ovat yhteydessä suorituksenarviointiprosessiin. 

Palkitsemisjärjestelmämme koostuu kuukausipalkasta 
luontoisetuineen, vuosittain maksettavasta tulospalkkiosta, 
erinomaisista suorituksista maksettavasta henkilökohtaises-
ta bonuksesta, suurimmalle osalle henkilöstöä otetusta elä-
keturvaa parantavasta kollektiivisesta ryhmäeläkevakuutuk-
sesta sekä työnantajan tarjoamista muista eduista, kuten 
esimerkiksi liikunta- ja kulttuurietu. 

Tulospalkkiojärjestelmämme piiriin kuuluu suurin osa 
yhtiön henkilöstöstä. Tulospalkkion määrään vaikuttaa se, 
miten konserni sekä kukin ryhmä ja yksittäinen henkilö ovat 
saavuttaneet tavoitteensa. Erinomaisista henkilökohtaisista 
suorituksista maksettavan bonusjärjestelmän piiriin kuuluu 
koko henkilöstö.

Partneriksi ylentäminen 
Partneriksi ylentämisprosessimme on perusteellinen. Proses-
sin aikana arvioidaan henkilön osaamista ja kyvykkyyttä toimia 
Partner-tehtävissä. Arviointiprosessiin osallistuu osakkeen-
omistajia ja asiaankuuluvia henkilöitä johdosta. Partnerkritee-
rimme kuvastavat sitoutumistamme ammattimaisuuteen, riip-
pumattomuuteen, laatuun ja haluumme olla paras työantaja.
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Toimeksiantotiimien kokoaminen
KPMG Suomen prosessien mukaan toimeksiantoihin 
valitaan tilintarkastajia ja muita asiantuntijoita heidän 
osaamisensa, ammatillisen ja toimialakokemuksensa ja 
toimeksiannon luonteen perusteella.

Palvelualueiden johtajat ovat vastuussa työtehtä-
vien jakamisesta ja toimeksiantotiimien kokoamisesta. 
Toimeksiantotiimejä kootessa harkitaan tilintarkastajan 
kokemusta ja kykyä suorittaa kyseinen toimeksianto 
ottaen huomioon toimeksiannon koko, monimutkai-
suus ja riskiprofiili ja saatavilla oleva tuki (mm. toimek-
siantotiimin kokoonpano ja erityisasiantuntijoiden osal-
listuminen).

Päävastuullisten tilintarkastajien tulee varmistua 
siitä, että heidän toimeksiantotiimeissään on asianmu-
kaista osaamista ja tarvittavat henkilöt suorittamaan 
tilintarkastustoimeksiannot KPMG:n tilintarkastusme-
todologian (KAM), ammatillisten standardien ja sovel-
tuvien lakien ja säännösten vaatimusten mukaisesti. 
Tähän voi kuulua KPMG Suomen omien tai muiden 
KPMG:n jäsenyritysten erityisasiantuntijoiden mukaan 
ottaminen. 

Henkilöstömme näkemyksiä  
– Global People Survey (GPS) 
KPMG Suomi kutsuu koko henkilöstön osallistumaan 
vuosittaiseen riippumattomaan Global People Survey 
-kyselyyn, jolla mitataan henkilöstön tyytyväisyyttä 
sekä sitoutumista KPMG:hen. GPS:n tuloksena saa-

daan Engagement Index (EI) sekä näkemyksiä asioista, 
jotka lisäävät sitoutumista. 

Kyselyn avulla johto saa tietoa erityisesti työntekijöiden 
ja partnereiden suhtautumisesta laatuun sekä näkemyksis-
tä liittyen johtamiseen ja johdon antamaan esimerkkiin. 

KPMG Suomi osallistuu vuosittain GPS-kyselyyn, sen 
tuloksia seurataan ja niitä työstetään yhdessä henkilös-
tön kanssa ryhmäkohtaisissa työpajoissa. Tuloksista sekä 
niiden perusteella valituista kehitystoimenpiteistä tiedote-
taan henkilöstölle.

Laadunvalvontajärjestelmä

Olemme sitoutuneita  
ammatilliseen osaamiseen  
ja laadukkaisiin palveluihin 

Kaikille KPMG Suomen asiantuntijoille tarjotaan sellaista 
ammatillista koulutusta ja tukea, jota he tarvitsevat suoriu-
tuakseen tehtävistään. Tämä pitää sisällään mahdollisuu-
den saada apua erityisasiantuntijoilta ja QRM-ryhmältä. 
QRM-ryhmässä on kokeneita asiantuntijoita, joilla on laaja 
kokemus tilintarkastuksesta, raportoinnista ja riskienhallin-
nasta. Jos tarvittavia resursseja ei löydy KPMG Suomesta, 
niitä hankitaan muista KPMG:n jäsenyrityksistä. 

Tarvetta ottaa toimeksiantotiimiin erityisasiantuntijoita 
(esim. IT-asiantuntija, vero- ja lakipalveluiden asiantuntija, 
rahoitusasiantuntija, aktuaari, arvonmääritysasiantuntija) arvi-
oidaan osana tilintarkastustoimeksiannon hyväksymisproses-
sia. Tilintarkastustoimeksiantotiimiin kuuluville erityisasian-
tuntijoille tarjotaan koulutusta tilintarkastuksen periaatteista.

Ammatillinen koulutus
Edellä kuvatun henkilökohtaisen kehittymisen lisäksi toi-
mintaperiaatteissamme edellytetään kaikkien asiantuntijoi-
den ylläpitävän ammatillista osaamistaan. Tilintarkastajien 
tulee noudattaa säännösten edellyttämiä koulutusvaati-
muksia.

KPMG Suomella on toimintaperiaatteet tilintarkastus-
henkilöstön jatkuvasta koulutuksesta. Määrittelemme 
vuosittain tilintarkastushenkilöstölle pakolliset ammatilliset 
koulutukset ja valvomme koulutusten suorittamista. 

�
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KPMG Suomi varmistaa, että tilintarkastuksia suorittavilla 
asiantuntijoilla on tarpeellinen osaaminen relevantista lain-
säädännöstä (mm. kirjanpitolainsäädäntö, IFRS ja verolain-
säädäntö), tilintarkastuksesta sekä asiakkaan toimialasta. 

Konsultaatio 
KPMG Suomi edistää kulttuuria, jossa neuvon kysymis-
tä pidetään vahvuutena ja jossa henkilöstöä rohkaistaan 
kysymään neuvoa vaikeista kysymyksistä. Tilintarkastus-
toimeksiantojen vaikeiden kysymysten käsittelyä varten 
asiantuntijoiden avuksi on tullut luoda menettelytavat kon-
sultaatioille ja merkittävien kirjanpito- ja tilintarkastusasioi-
den dokumentoinnille. Tähän kuuluu myös menettelytavat 
toimeksiantoa koskevien mielipide-erojen ratkaisemiseksi. 

Teknistä tukea laskenta- ja tilintarkastuskysymyksiin on 
kaikkien jäsenyritysten saatavilla KPMG-verkoston Global 
Audit Methodology Groupista (GAMG), KPMG Global 

Solutions Groupista (KGSG), International Standards 
Groupista (ISG) sekä PCAOB Standards Groupista (PSG), 
kun kyseessä ovat SEC-listatut yritykset. 

Global Audit Methodology Group laatii ja ylläpitää 
KPMG:n tilintarkastusmetodologiaa, joka perustuu sovel-
lettavien kansainvälisten tilintarkastusstandardien vaati-
muksiin. KPMG Global Solutions Group kehittää yhteis-
työssä Global Audit Methodology Groupin kanssa mm. 
KPMG-verkoston tilintarkastustyövälineitä.

International Standards Group -ryhmä käsittelee  
globaaliin IFRS:ään ja kansainvälisiin tilintarkastusstandar-
deihin liittyviä asioita. Ryhmässä on edustajia ympäri maa-
ilmaa, jotta IFRS:ää ja tilintarkastusvaatimuksia pystyttäisiin 
soveltamaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenyrityksissä. 
Ryhmä myös tunnistaa esiin nousevia ongelmia ja laatii  
jatkuvasti globaaleja ohjeistuksia.

Kunkin jäsenyrityksen DPP-ryhmä (Department of  
Professional Practice) antaa tilintarkastuksen asiantuntijoille 
konsultaatioapua kirjanpito- ja tilintarkastuskysymyksissä.

KPMG:n tilintarkastusprosessi
Käytämme tilintarkastuksia suorittaessamme KPMG 
 Internationalin eAudIT-tarkastusohjelmistoa, joka toimii 
myös sähköisenä tilintarkastuskansiona. eAudITissa yhdis-
tyvät KPMG:n tilintarkastusmetodologia, ohjeistus ja toi-
mialatietämys sekä työkalut, joiden avulla tilintarkastuksia 
voidaan suorittaa yhdenmukaisesti. 

KPMG Suomi käyttää erillisiä työkaluja erittäin pienissä 
tilintarkastustoimeksiannoissa. 

KPMG:n tilintarkastusprosessi sisältää seuraavia asioita:
– partnereiden ja managereiden osallistuminen
– oikeanlaisen osaamisen saatavuus oikea-aikaisesti – eri-

tyisasiantuntijat ja relevantti toimialan asiantuntemus
– tilintarkastusevidenssin kriittinen arviointi – ammatillisen 

harkinnan käyttäminen ja ammatillinen skeptisyys
– jatkuva opastaminen, valvonta ja töiden läpikäynti
– asianmukaisesti perustellut ja dokumentoidut  

johtopäätökset
– asioiden kyseenalaistaminen ja läpikäynti,  

 mukaan lukien toimeksiantokohtainen  
laadunvalvontatarkastus.

Partnereiden ja managereiden osallistuminen
Päävastuullinen tilintarkastaja vastaa tilintarkastustoimeksi-
annon laadusta ja siten myös toimeksiannon johtamisesta, 
valvonnasta ja suorittamisesta. 

Päävastuullinen tilintarkastaja vastaa tilintarkastuslausun-
nosta ja käy läpi keskeisen tilintarkastusdokumentaation, 
erityisesti dokumentaation tilintarkastuksessa esiin tulleista 
merkittävistä seikoista ja niistä tehdyistä johtopäätöksistä. 

Tilintarkastusevidenssin kriittinen arviointi  
painottaen ammatillista skeptisyyttä 
Otamme huomioon kaiken tilintarkastuksen kuluessa  
saamamme tilintarkastusevidenssin, mukaan lukien risti-
riitaisen ja epäjohdonmukaisen tilintarkastusevidenssin. 
Se kuinka paljon ja minkä luonteista tilintarkastusevidens-
siä hankimme, riippuu arvioidusta riskistä.  

�
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Kaikille KPMG Suomen 
asiantuntijoille tarjotaan sellaista 
ammatillista koulutusta ja tukea, 
jota he tarvitsevat suoriutuakseen 
tehtävistään. 
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Arvioimme kriittisesti eri lähteistä saamaamme tilin-
tarkastusevidenssiä. Jotta saadaan tarpeellinen määrä 
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä, kunkin 
tiimiläisen tulee käyttää ammatillista harkintaa ja säilyt-
tää ammatillinen skeptisyys koko tilintarkastuksen ajan.

Toimeksiantokohtainen laadunvalvontatarkastus 
Toimeksiantokohtainen laadunvalvontatarkastus 
(Engagement Quality Control Review, EQCR) on tär-
keä osa KPMG:n tilintarkastuksen laadun viitekehystä. 
Toimeksiantokohtainen laadunvalvontatarkastaja tulee 
nimetä kaikkiin listayhtiöiden ja muiden yleisen edun 
kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastustoimeksi-
antoihin. 

Toimeksiantokohtaisella laadunvalvontatarkastuksella 
varmistetaan sitä, että tarkastustiimi on asianmukaisesti 
tunnistanut merkittävät riskit, mukaan lukien väärinkäy-
tösriskit, sekä suunnitellut ja toteuttanut toimenpiteet, 
joilla riskeihin vastataan.

Toimeksiantokohtaiset laadunvalvontatarkastajat ovat 
riippumattomia toimeksiannosta ja heillä on asianmu-
kainen kokemus ja osaaminen, jotta he pystyvät objek-
tiivisesti käymään läpi toimeksiantotiimin kriittisimmät 
päätökset ja harkintaa vaatineet ratkaisut sekä tilinpää-
töksen asianmukaisuuden. 

Vaikka päävastuullinen tilintarkastaja on viime kädes-
sä vastuussa tilinpäätösraportointia ja tilintarkastusta 
koskevien kysymysten ratkaisemisesta, laadunvalvonta-
tarkastajan tulee olla vakuuttunut siitä, että kaikki mer-

kittävät esiin nousseet kysymykset on ratkaistu ennen 
tilintarkastuskertomuksen antamista.

Muissa korkean riskin toimeksiannoissa suoritetaan 
ns. Limited Scope Quality Control Review tai toimeksian-
tokohtainen laadunvalvontatarkastus (EQCR) tilanteen 
mukaan.

KPMG-verkosto pyrkii jatkuvasti vahvistamaan toimek-
siantokohtaisen laadunvalvontatarkastajan roolia kunkin 
jäsenyrityksen suorittamissa tilintarkastustoimeksian-
noissa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tehty useita 
toimenpiteitä, kuten laadittu uutta ohjeistusta, sisällytetty 
tilintarkastustyökaluihin erityisiä läpikäyntivaatimuksia 
sekä laadittu aiempaa yksityiskohtaisempia toimintaperi-
aatteita toimeksiantokohtaisten laadunvalvontatarkastaji-
en hyväksymiseen, nimittämiseen ja kehittämiseen.

Kaksisuuntainen viestintä asiakkaan kanssa
Kaksisuuntainen viestintä asiakkaan hallintoelinten, esi-
merkiksi tarkastusvaliokunnan tai hallituksen, kanssa on 
keskeistä tilintarkastuksen laadun kannalta. Se on myös 
tärkeä osa raportointiamme ja asiakaspalveluamme. 

KPMG Suomessa painotamme sen tärkeyttä, että 
pidämme asiakkaiden johdon ja hallintoelimet ajan tasal-
la tilintarkastuksessa esiin nousevista asioista ja että 
kuuntelemme ja ymmärrämme heidän näkökantojaan. 
Laadimme raportteja ja esityksiä, osallistumme tarkastus-
valiokunnan tai hallituksen kokouksiin ja tarpeen mukaan 
käymme säännöllisesti keskusteluita johdon ja tarkastus-
valiokunnan jäsenten kanssa. 

Asiakastietojen salassapito, tietoturva ja tietosuoja
Asiakastietojen salassapitovelvollisuutta painotetaan eri 
keinoin, kuten Code of Conductin avulla, koulutuksella ja 
vuosittaisilla vahvistuksilla, jotka KPMG Suomen henkilös-
tön tulee antaa. 

Meillä on tilintarkastustoimeksiantoja ja muita toimek-
siantoja koskevat työpapereiden ja muiden dokumenttien 
säilytysperiaatteet, jotka täyttävät IESBAn sekä soveltuvien 
lakien, standardien ja säännösten vaatimukset. 

Meillä on selkeät tietoturvaan liittyvät toimintaperiaat-
teet, jotka kattavat laajasti eri asioita. Tietosuojaa koskevat 
toimintaperiaatteemme kattavat henkilötietojen käsittelyn. 
Koko KPMG Suomen henkilöstön tulee suorittaa tietosuoja-
koulutus.

Olemme sitoutuneita  
jatkuvaan parantamiseen
Pyrimme jatkuvasti parantamaan tilintarkastusten laatua, 
yhdenmukaisuutta ja tehokkuutta. KPMG-verkoston laadun-
valvonnan ja seuranta- ja valvontaohjelmien avulla pysty-
tään tunnistamaan sekä yksittäisissä tilintarkastustoimeksi-
annoissa että jäsenyritysten laadunvalvontajärjestelmissä 
olevia puutteita laadussa, suorittamaan juurisyyanalyyseja 
ja laatimaan, toteuttamaan ja raportoimaan suunnitelmia 
korjaaviksi toimenpiteiksi. KPMG Internationalin laatu- ja 
seurantaohjelmat ovat Quality Performance Review (QPR), 
Risk Compliance Program (RCP) ja Global Compliance 
Review (GCR).

Laadunvalvontajärjestelmä

Laadunvalvontajärjestelmä
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Sisäiset valvonta- ja seurantaohjelmat
Arvioimme valvontaohjelmillamme
– suoritetaanko toimeksiannot soveltuvien 

standardien, lakien ja säännösten sekä  
KPMG Internationalin toimintaperiaatteiden ja  
menettelytapojen mukaisesti ja

– noudattaako KPMG Suomi KPMG Internationalin toi-
mintaperiaatteita ja menettelytapoja ja ovatko keskeiset 
laadunvalvonnan toimintaperiaatteet ja menettelytavat 
relevantteja ja riittäviä ja toimivatko ne tehokkaasti.

KPMG-verkoston valvontaohjelmien tuloksista ja niistä 
opituista asioista kommunikoidaan sisäisesti ja tulosten 
perusteella ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin pai-
kallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla. Sisäisten valvon-
taohjelmiemme avulla pystymme arvioimaan, onko laa-
dunvalvontajärjestelmämme asianmukaisesti suunniteltu, 
otettu käyttöön ja toimiiko se tehokkaasti. 

Kaksi KPMG Internationalin kehittämää ja hallinnoimaa 
tarkastusohjelmaa, QPR ja RCP, suoritetaan vuosittain kai-
killa palvelualueilla. Lisäksi kaikissa jäsenyrityksissä suo-
ritetaan kaikki palvelualueet kattava GCR-tarkastus, jonka 
suoritusväli vaihtelee riskiperusteen mukaan. 

Audit Quality Performance Review (QPR)
QPR-laadunvalvonnassa arvioidaan yksittäisten toimek-
siantojen suorittamista ja pyritään tunnistamaan keinoja 
parantaa toimeksiantojen laatua. 

Riskiperusteinen lähestymistapa
Jokainen auktorisoitu tilintarkastaja on tarkastuksen koh-
teena vähintään kerran kolmessa vuodessa. Toimeksiannot 
valitaan riskiperusteisesti.

KPMG Suomi suorittaa vuosittaisen QPR-laadunval-
vontakierroksen KPMG Internationalin QPR-ohjeistuksen 
mukaan. Läpikäynnit suoritetaan KPMG Suomessa ja niitä 
valvotaan alueellisella ja globaalilla tasolla. Jäsenyritysten 
tilintarkastustoimeksiantojen QPR-läpikäyntejä johtaa koke-
nut jäsenyrityksestä riippumaton ulkomainen tarkastaja.

Raportointi
QPR-laadunvalvonnan havainnoista kerrotaan jäsenyritys-
ten asiantuntijoille tiedotteilla, koulutuksilla ja säännöllisis-
sä partner-, manager- ja henkilöstökokouksissa.

Näitä aihealueita painotetaan myös seuraavilla laadun-
valvontakierroksilla, jotta voidaan arvioida, kuinka hyvin 
asioita on parannettu.

Laadunvalvontajärjestelmä

KPMG Suomi suorittaa vuosittaisen QPR-laadunvalvontakierroksen 
KPMG Internationalin QPR-ohjeistuksen mukaan. 

Laadunvalvontajärjestelmä
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Risk Compliance Program (RCP)
KPMG International kehittää ja ylläpitää laadunvalvontaa 
koskevia toimintaperiaatteita ja prosesseja, joita kaikkien 
KPMG:n jäsenyritysten tulee noudattaa. Nämä toimintaperi-
aatteet ja prosessit ja niihin liittyvät menettelytavat sisältävät 
ISQC 1 -laadunvalvontastandardin vaatimukset. Vuosittaises-
sa RCP-tarkastuksessa suoritamme seuraavia toimenpiteitä: 
dokumentoimme laatua koskevat kontrollit ja menettelyta-
vat, testaamme, noudatetaanko niitä ja raportoimme havai-
tut poikkeamat, toimenpideohjelman ja johtopäätökset.

RCP:n tavoitteena on:
– dokumentoida, arvioida ja valvoa kuinka hyvin KPMG 

Suomen laadunvalvontajärjestelmä täyttää globaalien 
laatua ja riskienhallintaa koskevien toimintaperiaatteiden 
ja keskeisten lakien ja säännösten vaatimukset, jotka 
koskevat asiantuntijapalvelujen suorittamista sekä

– tuottaa KPMG Suomen johdolle tietoa, jonka perusteella 
voidaan arvioida, että yritys ja sen henkilöstö noudat-
tavat relevantteja ammatillisia standardeja ja soveltuvia 
lakien ja säännösten vaatimuksia.

Jos puutteita havaitaan, meidän tulee laatia asianmukaiset 
toimenpideohjelmat.

Global Compliance Review (GCR)
GCR-tarkastus suoritetaan kussakin jäsenyrityksessä tie-
tyin väliajoin, joka määräytyy riskiperusteen mukaan. Sen 
suorittaa kansainvälinen GCR-tiimi, joka on riippumaton 

kyseisestä jäsenyrityksestä ja joka tuntee KPMG:n globaalit 
laatua ja riskienhallintaa koskevat toimintaperiaatteet.

GCR-tarkastuksessa arvioidaan KPMG:n globaalien laatua 
ja riskienhallintaa koskevien toimintaperiaatteiden ja menet-
telytapojen noudattamista sekä jaetaan parhaita käytäntöjä 
KPMG:n jäsenyritysten välillä.

GCR:n tuloksena saadaan riippumaton arvio seuraavista 
seikoista: 
– sitoutumisemme laatuun ja riskienhallintaan (tone at the 

top) ja kuinka toiminnan yleinen organisointi, johtaminen ja 
rahoitus tukevat ja vahvistavat tätä sitoutumista

– keskeisten KPMG:n globaalien toimintaperiaatteiden ja 
menettelytapojen noudattaminen

– kuinka hyvin vuosittainen RCP-tarkastus on suoritettu.

Suomessa GCR-tarkastus suoritettiin viimeksi syyskuussa 2017. 
Olemme laatineet ja toteuttaneet toimenpidesuunnitelman 
parantaaksemme GCR-tarkastuksessa havaittuja asioita.

Juurisyyanalyysi
KPMG Suomi tekee juurisyyanalyyseja tunnistaakseen ja käsitel-
läkseen puutteita ja kehittämistarpeita tilintarkastuksen laadus-
sa, jotta voidaan estää kyseisten havaintojen toistuminen ja tun-
nistaa hyviä käytäntöjä osana toiminnan jatkuvaa parantamista. 

Ulkoinen palaute ja yhteydenpito

Valvojat
Suomessa Patentti- ja rekisterihallituksessa toimiva tilintar-

kastusvalvonta on suorittanut riippumatonta laaduntarkas-
tusta vuoden 2016 alusta lähtien. Tilintarkastusvalvonta on 
suorittanut KPMG:n palveluksessa olevien tilintarkastajien 
ja tilintarkastustoimeksiantojen laaduntarkastuksia viimeksi 
vuoden 2019 aikana. Tilikauden 1.10.2018–30.9.2019 aikana 
21 KPMG:n palveluksessa olevaa tilintarkastajaa oli laa-
duntarkastuksen kohteena. Tilikauden 1.10.2019–30.9.2020 
aikana ei ole suoritettu uusia KPMG:n palveluksessa oleviin 
tilintarkastajiin kohdistuneita laaduntarkastuksia. 

Tilintarkastusvalvonta teki KPMG Oy Ab:n laaduntarkas-
tuksen lokakuussa 2018. Laaduntarkastus kohdistui KPMG 
Oy Ab:n laadunvalvontajärjestelmään. 

Olemme laatineet valvojan laaduntarkastusten tulosten 
ja havaintojen perusteella juurisyyanalyyseja sekä toimenpi-
deohjelman, jonka tavoitteena on käsitellä ja korjata havait-
tuja puutteita ja edelleen vahvistaa toimintaperiaatteitamme 
ja menettelytapojamme.

KPMG-verkostolla on säännöllistä yhteydenpitoa kan-
sainvälisten ja EU-tason valvontaelinten kanssa tilintarkas-
tuksen laatua koskevista havainnoista sekä toimenpiteistä 
näiden havaintojen korjaamiseksi.

Asiakaspalaute
Pyydämme aktiivisesti palautetta asiakkailtamme henkilökoh-
taisissa keskusteluissa ja kolmansien osapuolien suorittamien 
kyselyjen avulla pystyäksemme seuraamaan asiakastyytyväi-
syyttä. Otamme palautteen huomioon ja teemme tarvittaes-
sa muutoksia sekä toimeksiantotasolla että KPMG-tasolla 
pystyäksemme vastaamaan asiakkaiden odotuksiin.

Laadunvalvontajärjestelmä

Laadunvalvontajärjestelmä
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Tässä raportissa on kuvattu KPMG Suomen laadunvalvontajärjestelmä ja sen sisältämät toimenpiteet ja menettelytavat, joiden tarkoituk-
sena on antaa kohtuullinen varmuus siitä, että yhteisömme suorittamat lakisääteiset tilintarkastukset on suoritettu soveltuvien lakien ja 
säännösten mukaisesti. Luontaisista rajoitteista johtuen laadunvalvontajärjestelmän ei ole tarkoitus antaa absoluuttista varmuutta siitä, että 
relevanttien lakien ja säännösten noudattamatta jättäminen estettäisiin tai havaittaisiin. 

Hallitus on ottanut huomioon seuraavat seikat: 
– laadunvalvontajärjestelmän suunnittelu ja toiminta, siten kuin se on kuvattu tässä raportissa; 
– havainnot yhteisön sisäisistä seuranta- ja valvontaohjelmista ja 
– havainnot ulkoisista laaduntarkastuksista. 

Näiden seikkojen perusteella hallitus arvioi kohtuullisella varmuudella, että KPMG Suomen laadunvalvontajärjestelmä  
on toiminut tehokkaasti tilikauden 1.10.2019–30.9.2020 aikana.

Lisäksi vahvistamme, että riippumattomuuden noudattamista koskeva sisäinen arviointi on suoritettu tilikauden  
1.10.2019–30.9.2020 aikana. 

Esa Kailiala
Hallituksen puheenjohtaja

Kimmo Antonen
Toimitusjohtaja

KPMG Oy Ab:n hallituksen lausunto laadunvalvontajärjestelmän tehokkuudesta ja riippumattomuudesta 

Helsingissä 23.11.2020
KPMG Oy Ab
Tilintarkastusyhteisö

Laadunvalvontajärjestelmä

Laadunvalvontajärjestelmä
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Liitteet

Liite 1 Taloudelliset tiedot
Palvelu Tilikausi 2019–2020 

palkkiot (t€)
Tilikausi 2018–2019 

palkkiot (t€)
Tulot yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen ja yhteisöjen, jotka  
kuuluvat konserniin, jonka emoyritys on yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö,  
tilinpäätösten ja konsernitilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta 

15 842  14 648

Tulot muiden yhteisöjen tilinpäätösten ja konsernitilinpäätösten  
lakisääteisestä tilintarkastuksesta

 40 268 36 076

Tulot sallituista muista kuin tilintarkastuspalveluista yhteisöille,  
joiden tilintarkastuksen tilintarkastusyhteisö suorittaa

 34 423 37 024

Tulot muille yhteisöille suoritetuista muista kuin tilintarkastuspalveluista   68 951 65 302

Yhteensä   159 484  153 050

Luvut eivät sisällä KPMG Oy Ab:n konserniin kuuluvien Viron yhtiöiden liikevaihtotietoja, jotka ilmoitetaan KPMG Baltics OÜ:n avoimuusraportissa.

Liitteet
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Julkisen kaupankäynnin  
kohteena olevat yhteisöt
Adapteo Oyj
Ahlstrom-Munksjö Oyj
Aktia Bank Abp
Bonum Pankki Oyj
Capnor Weasel Bidco Oyj
Cramo Oyj
Delete Group Oyj
Digia Oyj
Digitalist Group Oyj
EAB Group Oyj
Eezy Oyj
Elisa Oyj
Enedo Oyj
eQ Oyj
Etteplan Oyj
Finnair Oyj
Finnvera Oyj
Glaston Oyj Abp
Huhtamäki Oyj
Hoivatilat Oyj
Investors House Oyj
Kojamo Oyj
Kuntarahoitus Oyj
Lassila & Tikanoja Oyj
Lehto Group Oyj
Marimekko Oyj
Martela Oyj
Metsä Board Oyj

Neo Industrial Oyj
Nokian Renkaat Oyj
Oma Säästöpankki Oyj
Op-Asuntoluottopankki Oyj
OP Yrityspankki Oyj
Optomed Oyj
Oriola Oyj
Orion Oyj
Pihlajalinna Oyj
Ponsse Oyj
QPR Software Oyj
Qt Group Oyj
Raisio Oyj
Saga Furs Oyj
Scanfil Oyj
Sievi Capital Oyj
Siili Solutions Oyj
Silmäasema Oyj
Solteq Oyj
Soprano Oyj
Sponda Oyj
Stockmann Oyj Abp
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj
Talenom Oyj
Teleste Oyj
Terveystalo Oyj
Tulikivi Oyj
Työllisyysrahasto
Uponor Oyj
Ålandsbanken Abp

Muut yleisen edun kannalta  
merkittävät yhteisöt
Aito Säästöpankki Oy
Aktia Livförsäkring Ab
Alajärven Osuuspankki
Ala-Satakunnan Osuuspankki
Alastaron Osuuspankki
Alavieskan Osuuspankki
Alavuden Seudun Osuuspankki
Andelsbanken för Åland
Andelsbanken Raseborg
Artjärven Osuuspankki
Askolan Osuuspankki
Auranmaan Osuuspankki
Etelä-Hämeen Osuuspankki
Etelä-Karjalan Osuuspankki
Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki
Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki
Eurajoen Säästöpankki
Euran Osuuspankki
Hailuodon Osuuspankki
Halsua-Ylipään Osuuspankki
Helsingin Seudun Osuuspankki
Himangan Osuuspankki
Humppilan-Metsämaan Osuuspankki
Janakkalan Osuuspankki
Jokioisten Osuuspankki
Jämsän Seudun Osuuspankki
Järvi-Hämeen Osuuspankki
Kainuun Osuuspankki

Liite 2 Yleisen edun kannalta merkittävät tilintarkastusasiakkaamme
Luettelo julkisen kaupankäynnin kohteena olevista yhteisöistä sekä muista yleisen edun kannalta merkittävistä yhteisöistä, joissa 
KPMG Oy Ab on toiminut tilintarkastajana tilikauden 1.10.2019–30.9.2020 aikana:

Kalajoen Osuuspankki
Kangasalan Seudun Osuuspankki
Kangasniemen Osuuspankki
Kannonkosken Osuuspankki
Kemin Seudun Osuuspankki
Kerimäen Osuuspankki
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Keski-Pohjanmaan Osuuspankki
Keski-Suomen Osuuspankki
Keuruun Osuuspankki
Kiikoisten Osuuspankki
Kiteen Seudun Osuuspankki
Konneveden Osuuspankki
Korpilahden Osuuspankki
Korsnäs Andelsbank
Kronoby Andelsbank
Kuhmon Osuuspankki
Kuortaneen Osuuspankki
Kurun Osuuspankki
Kuusamon Osuuspankki
Kymenlaakson Osuuspankki
Kyyjärven Osuuspankki
Kärkölän Osuuspankki
Laihian Osuuspankki
Lammin Osuuspankki
Lanneveden Osuuspankki
Lapin Osuuspankki
Lehtimäen Osuuspankki

Liitteet

Liitteet
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Lemin Osuuspankki
Liedon Säästöpankki
Limingan Osuuspankki
Liperin Osuuspankki
Loimaan Osuuspankki
Lokalahden Osuuspankki
LokalTapiola Sydkusten Ömsesidigt 
Försäkringsbolag
Lounaismaan Osuuspankki
Lounaisrannikon Osuuspankki
Lounais-Suomen Osuuspankki
Luhangan Osuuspankki
Luopioisten Osuuspankki
Luumäen Osuuspankki
LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö
LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa  
Keskinäinen Vakuutusyhtiö
LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö
LähiTapiola Kaakkois-Suomi  
Keskinäinen Vakuutusyhtiö
LähiTapiola Kainuu-Koillismaa  
Keskinäinen Vakuutusyhtiö
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
LähiTapiola Keski-Suomi  
Keskinäinen Vakuutusyhtiö
LähiTapiola Lappi Keskinäinen Vakuutusyhtiö
LähiTapiola Loimi-Häme  
Keskinäinen Vakuutusyhtiö
LähiTapiola Lännen  
Keskinäinen Vakuutusyhtiö
LähiTapiola Pirkanmaa  
Keskinäinen Vakuutusyhtiö
LähiTapiola Pohjanmaa  
Keskinäinen Vakuutusyhtiö
LähiTapiola Pohjoinen  
Keskinäinen Vakuutusyhtiö
LähiTapiola Pääkaupunkiseutu  
Keskinäinen Vakuutusyhtiö

LähiTapiola Satakunta  
Keskinäinen Vakuutusyhtiö
LähiTapiola Savo Keskinäinen Vakuutusyhtiö
LähiTapiola Savo-Karjala  
Keskinäinen Vakuutusyhtiö
LähiTapiola Uusimaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö
LähiTapiola Varsinais-Suomi  
Keskinäinen Vakuutusyhtiö
LähiTapiola Vellamo Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Länsi-Kymen Osuuspankki
Länsi-Suomen Osuuspankki
Länsi-Uudenmaan Säästöpankki
Maaningan Osuuspankki
Miehikkälän Osuuspankki
Mietoisten Säästöpankki
Mouhijärven Osuuspankki
Multian Osuuspankki
Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankki
Mäntsälän Osuuspankki
Nagu Andelsbank
Nakkila-Luvian Osuuspankki
Niinijokivarren Osuuspankki
Nilakan Seudun Osuuspankki
Nivalan Järvikylän Osuuspankki
Nivalan Osuuspankki
Nooa Säästöpankki Oy
OP-Henkivakuutus Oy
OP-Korttiyhtiö Oyj
Orimattilan Osuuspankki
Osuuspankki Kantrisalo
Oulaisten Osuuspankki
Oulun Osuuspankki
Outokummun Osuuspankki
Paltamon Osuuspankki
Pedersörenejdens Andelsbank
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas
Perhon Osuuspankki
Perhonjokilaakson Osuuspankki

Peräseinäjoen Osuuspankki
Petäjäveden Osuuspankki
Pohjois-Hämeen Osuuspankki
Pohjois-Karjalan Osuuspankki
Pohjois-Savon Osuuspankki
Pohjola Vakuutus Oy
Pohjolan Osuuspankki
Polvijärven Osuuspankki
Posion Osuuspankki
Pudasjärven Osuuspankki
Pukkilan Osuuspankki
Pulkkilan Osuuspankki
Punkalaitumen Osuuspankki
Purmo Andelsbank
Päijät-Hämeen Osuuspankki
Raahen Seudun Osuuspankki
Rantasalmen Osuuspankki
Rautalammin Osuuspankki
Reisjärven Osuuspankki
Riistaveden Osuuspankki
Ruukin Osuuspankki
Rymättylän Osuuspankki
Rääkkylän Osuuspankki
Sallan Osuuspankki
Sastamalan Osuuspankki
Satakunnan Osuuspankki
Satapirkan Osuuspankki
Savitaipaleen Osuuspankki
Sievin Osuuspankki
Siikajoen Osuuspankki
Siikalatvan Osuuspankki
Siilinjärven Osuuspankki
Someron Säästöpankki
S-Pankki Oy
Sp-Henkivakuutus Oy
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj
Suomenselän Osuuspankki

Suomen Vahinkovakuutus Oy
Suur-Savon Osuuspankki
Säästöpankki Kalanti-Pyhäranta
Säästöpankki Optia
Säästöpankki Sinetti
Taivalkosken Osuuspankki
Taivassalon Osuuspankki
Tampereen Seudun Osuuspankki
Tervolan Osuuspankki
Tervon Osuuspankki
Tiistenjoen Osuuspankki
Toholammin Osuuspankki
Tornion Osuuspankki
Turun Seudun Osuuspankki
Tuusniemen Osuuspankki
Tyrnävän Osuuspankki
Ullavan Osuuspankki
Utajärven Osuuspankki
Uudenmaan Osuuspankki
Vaara-Karjalan Osuuspankki
Vakuutusosakeyhtiö Bothnia International
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia
Vasa Andelsbank
Vehmersalmen Osuuspankki
Vesannon Osuuspankki
Vihannin Osuuspankki
Vimpelin Osuuspankki
Ylitornion Osuuspankki
Ylä-Kainuun Osuuspankki
Yläneen Osuuspankki
Ylä-Pirkanmaan Osuuspankki
Ylä-Savon Osuuspankki
Ypäjän Osuuspankki
Ålands Försäkringar Ab
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
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Liite 3 KPMG-verkostoon kuuluvat EU- ja ETA-alueella sijaitsevat 
tilintarkastusyhteisöt
1.10.2020
KPMG-verkostoon kuuluvien, EU- ja ETA-alueella sijaitsevien tilintarkastusyhteisöjen nimet ja ne EU/ETA-maat, joissa kukin 
verkostoon kuuluva tilintarkastusyhteisö on pätevä toimimaan lakisääteisenä tilintarkastajana tai joissa sillä on sääntömääräinen 
kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka, löytyvät alta sekä KPMG Internationalin internet-sivulta.

Belgia KPMG Bedrijfsrevisoren / KPMG Réviseurs d'Entreprises
Bulgaria KPMG Audit OOD
Espanja KPMG Auditores, S.L.
Gibraltar KPMG Limited
Hollanti KPMG Accountants N.V.
Irlanti KPMG 
Islanti KPMG ehf.
Italia KPMG S.p.A.
Italia KPMG Audit S.p.A.
Itävalta KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs-  

und Steuerberatungsgesellschaft (Wien)
Itävalta KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs-  

und Steuerberatungsgesellschaft (Wien)
Itävalta KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs-  

und Steuerberatungsgesellschaft (Linz)
Itävalta KPMG Niederösterreich GmbH Wirtschaftsprüfungs-  

und Steuerberatungsgesellschaft
Kreikka KPMG Certified Auditors S.A. 

Kreikka KPMG Auditing A.E.
Kroatia KPMG Croatia d.o.o. za reviziju
Kypros KPMG
Kypros KPMG Limited
Latvia KPMG Baltics AS
Liechtenstein KPMG (Liechtenstein) AG
Liettua 'KPMG Baltics' UAB
Luxemburg KPMG Luxembourg
Malta KPMG
Norja KPMG Holding AS
Norja KPMG AS
Portugali KPMG & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A.
Puola KPMG Audyt Services Sp. z.o.o.
Puola KPMG Audyt Sp. Z ograniczonąą odpowiedzialnośściąą
Puola KPMG Audyt Sp. Z ograniczonąą odpowiedzialnośściąą Spółółka Komandytowa
Ranska KPMG Associés S.A.
Ranska KPMG Audit Est S.A.S.
Ranska KPMG Audit FS I S.A.S.
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Suomi KPMG Oy Ab
Suomi KPMG Julkistarkastus Oy
Tanska KPMG P/S
Tšekki KPMG ČČeská republika Audit, s.r.o.
Unkari KPMG Hungária Kft./KPMG Hungary Ltd.
Viro KPMG Baltics OÜ
Yhdistynyt kuningaskunta KPMG LLP
Yhdistynyt kuningaskunta KPMG Audit Holdings Limited
Yhdistynyt kuningaskunta KPMG Audit Plc
Yhdistynyt kuningaskunta KPMG Holdings Limited
Yhdistynyt kuningaskunta KPMG Overseas Services Limited

Ranska KPMG Audit ID S.A.S.
Ranska KPMG Audit IS S.A.S.
Ranska KPMG Audit Nord S.A.S.
Ranska KPMG Audit Ouest S.A.S.
Ranska KPMG Audit Paris et Centre S.A.S.
Ranska KPMG Audit Rhône Alpes Auvergne S.A.S.
Ranska KPMG Audit Sud-Est S.A.S.
Ranska KPMG Audit Sud-Ouest S.A.S.
Ranska KPMG Fiduciaire de France
Ranska KPMG SA
Ranska SALUSTRO REYDEL S.A.
Romania KPMG Audit SRL
Ruotsi KPMG AB
Saksa KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Saksa KPMG Bayerische Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera- tungsgesellschaft
Slovakia KPMG Slovensko spol. s r.o.
Slovenia KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.
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