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Tiivistelmä 

Sijoittajien ja arvopaperim arkkinoiden globaalia toim intaa ovat häirinneet Enronin kaltaiset 
yritysskandaalit. Sisäisen tarkastuksen m erkitys on korostunut ilm enneiden väärinkäytösten 
seurauksena. Useat kansalliset co rporate governance -suositukset sisä ltävät ohjeistusta sisäisestä  
tarkastuksesta. Esim erkiksi Sarban es-Oxley -laki vaatii, että johdon  o n vuosittain tilipäätöks en 
yhteydessä arvioitava ja rapor toitava yrityksen sisäisen ta rkastuksen tehokkuus. Corporate 
governancea eli hyvää hallintotapaa koskevat säädöks et ja suositukset ovat korostaneet sisäise n 
tarkastuksen asem aa yrityks en riskienh allinnassa ja oikeanlaisen sidosryhm äinformaation 
julkaisemisessa. Sisäinen tarkastus on corporate governancen tärkeä osatekijä. Täm än avulla johto 
saa organisaation toimimaan haluamallaan tavalla. 

Tässä tutkielm assa kuvattiin te oriaosassa sisäisen tarkast uksen toim intoa ja asemaa 
organisaatioissa ja empiriaosa ssa sitä tarkasteltiin Sampo- konsernin näkökulm asta. Sisäisen 
tarkastuksen yksikön tarkoituksen a on auttaa organisaatiota sen tavoitteiden saavuttam isessa. 
Tutkielmassa tutkittiin myös, m iten sisäisen tarkastuksen tekemän työn laadusta voidaan varm istua 
ja miten laadunvalvonta on Sa mpo-konsernissa järjestetty. Laatuarviointeja voi daan toteuttaa sekä 
sisäisesti että ulkoisesti. Sa mmossa toteutettiin uusien IIA: n amm attistandardien velvoittama  
ulkoinen laatuarviointi. Standardin mukanaan tuoma velvoittavuus on tullut voim aan vuoden 2007 
alussa, joten asia on ajankohta inen. Tutkielm assa haastateltiin  kahta sisäisen tarkastuksen 
ammattilaista, jotka työskentelevät samassa yhtiössä. 

Tutkielman tulokset vastasivat huhtikuussa 2007 The Institute of Intern al Auditors tekem ää 
tutkimusta. Laadunvarmistus koettiin yrityksessä pos itiivisena asiana, mutta yleisesti oltiin sitä 
mieltä, että viisi vuo tta on liian pitkä aikaväli la adunvarmistusarvioinnille. Tark astuksia pitäis i 
suorittaa useammin, jotta sitä saatava hyöty olisi suurin. Laatuarvioin ti suoritettiin IIA:n standardin 
ja laa tukäsikirjan m ukaisesti. Laa tuarviointi to teutettiin, koska haluttiin toim ia standard ien 
edellyttämällä tavalla.  

Lisäksi tu tkielman tulokset vastasivat hyvin pitkälti Erns t & Youngin ja IIA:n vuonna 2007 
tekemän tutkimuksen Trends in Finnish Internal Auditing tuloksia. Laadunvarm istuksia suorittavia 
konsulttiyrityksiä kaivattiin lisää, jo tta alalle tulisi  enemmän kilpailua. Sitä kautta saataisiin hinta 
asettumaan oikeis iin m ittasuhteisiin, koska tä llä hetkellä laatua rviointi koettiin liian kalliin a. 
Arvioinnista saatavaa hyötyä ei pidetty vielä kovin lisäarvoa tuot tavana tekijänä, vaan odotukset 
ovat tulevaisuudessa. Jatkossa halut aan, että toim intaa kehitetään, jotta laatuarviointi vastaisi 
enemmän yrityksen omia tarpeita. 
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