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Organisaatio ja hallinnointi

Juridinen rakenne ja omistussuhteet
KPMG Oy Ab on perustettu vuonna 
1926. Yhtiö on toiminut osakeyhtiömuo-
toisena vuodesta 1942, ja KHT-yhteisön 
status sille myönnettiin lainmuutoksen 
myötä vuonna 1980. Konserniin kuu-
luvat yhtiöt on selostettu tarkemmin 
30.9.2013 päättyneen tilikauden tilinpää-
töksen liitetiedoissa. 

Yhtiön osakkeiden tuottamasta ääni-
määrästä on tilintarkastuslain mukaan 
oltava yli puolet yhtiössä työskentelevil-
lä Keskuskauppakamarin hyväksymillä 
tilintarkastajilla tai tilintarkastusyhtei-
söillä. KHT-tilintarkastajien ja -tilintar-
kastusyhteisöjen osuus äänimäärästä 
30.9.2013 oli 53,5 prosenttia.

Kansainvälinen 
KPMG-yhteistyöverkosto
KPMG Oy Ab on jäsen kansainvälisessä 
KPMG-verkostossa, joka toimii 155 000 
asiantuntijan voimin 155 maassa. 

KPMG-verkostomme vahvistaa omaa 
osaamistamme ja tuo selkeää lisäar-
voa asiakkaillemme. KPMG-verkoston 
jäseninä voimme käyttää verkoston 
yhteisiä työkaluja ja -menetelmiä se-
kä hyödyntää KPMG-brändiä. Myös 
laatu- ja riskienhallintaprosesseissa 
käytämme verkoston tarjoamia työ-
kaluja ja tukea. Olemme sitoutuneet 
toimimaan KPMG:n yhteisten arvojen 
ja toimintatapojen mukaisesti. Se, että 

olemme osa KPMG-verkostoa, näkyy 
asiakkaalle paitsi yhtenäisenä globaalina 
palvelukulttuurina, myös monipuolisena 
osaamisena, kun voimme hyödyntää 
koko KPMG-verkoston asiantuntemusta 
asiakastoimeksiannoissa. 

KPMG International Cooperative 
(”KPMG International”) on Sveitsissä 
rekisteröity osuuskunta. KPMG Interna-
tional toimii yleisesti KPMG-verkoston 
jäsenyritysten hyväksi, mutta se ei tuo-
ta palveluja asiakkaille. Tilintarkastus-, 
vero- ja neuvontapalveluita asiakkaille 
toimittavat ainoastaan jäsenyritykset.

KPMG International muun muassa 
luo yhdenmukaisia toimintaperiaatteita 
ja menettelytapoja, jotka edesauttavat 
jäsenyrityksiä tuottamaan ja ylläpitä-
mään korkealaatuisia palveluja sekä 
noudattamaan yhteisiä arvoja. Jäsenet 
ovat juridisesti itsenäisiä yhtiöitä, jotka 
eivät voi velvoittaa tai sitoa toisia jäsen-
yrityksiä tai KPMG Internationalia, ei-
vätkä ne ole vastuussa toistensa talou-
dellisista sitoumuksista tai velvoitteista. 
Vastaavasti KPMG International ei voi 
velvoittaa jäsenyrityksiä tai sitoutua nii-
den puolesta.

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä
Yhtiön johtamisjärjestelmillä pyritään 
tehokkaaseen ja selkeään toimintata-
paan, jossa eri toimielinten vastuut ja 
valtuudet on selvästi määritelty. Yhtiön 

toimintaperiaatteet määritellään halli-
tuksen hyväksymissä liiketoiminta- ja 
hallintomalleissa, joihin sisältyvät myös 
KPMG:n arvot sekä Code of Conduct. 
Yhtiön hallinnointiperiaatteiden ta-
voitteena on avoimuus ja vastuullinen 
toiminta. Hallinnointi- ja ohjausjärjestel-
mästä vastaavat yhtiökokous, hallitus 
ja sen valiokunnat, toimitusjohtaja ja 
johtoryhmä, partner-kokoukset sekä 
osakasraati. 

Yhtiö noudattaa toiminnassaan osa-
keyhtiölain ja tilintarkastuslain säännök-
siä sekä yhtiöjärjestyksen määräyksiä. 
Toimintaa ohjaavat myös useat toimi-
alaa koskevat viranomaisten ja EU:n 
antamat ohjeet ja suositukset sekä toi-
mialan itsesääntely.

Yhtiökokous 
Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä toi-
mielin, joka kokoontuu vähintään kerran 
vuodessa. Ylimääräisen yhtiökokouksen 
koollekutsumisessa noudatetaan osake-
yhtiölain säännöksiä.

Päätöksenteossa noudatetaan osake-
yhtiölain säännöksiä ja yhtiöjärjestyksen 
määräyksiä. Kokouksen tehtäviin kuulu-
vat muun muassa hallituksen jäsenten 
ja tilintarkastajien valinta, vastuuvapau-
den myöntäminen hallituksen jäsenille 
ja toimitusjohtajalle, tilinpäätöksen 
vahvistaminen sekä voitonjaosta päät-
täminen. 
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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 osakkeenomis-
tussääntöjä, riskienhallintaohjeita sekä 
muita toimintaa koskevia sääntöjä. Part-
nerin tulee hoitaa kaikki hänelle kuulu-
vat tehtävät huolellisesti. Toiminnassaan 
hänen tulee noudattaa edustamansa 
ammattikunnan yleisesti hyväksymää 
etiikkaa ja korkeaa ammattitaitoa. Tili-
kauden lopussa 30.9.2013 yhtiössä oli 
yhteensä 63 partneria. 

Yhtiössä pidetään säännöllisesti part-
nereiden kokouksia, joissa käsitellään 
partnereiden yhteisiä, yhtiön ja kaikkien 
partnereiden toiminnan kannalta tärkei-
tä asioita. Niihin kokouksiin, joissa kä-
sitellään osakkuuteen tai partnereiden 
palkitsemiseen liittyviä asioita, osallistu-
vat vain osakkeenomistajat.

 
Osakasraati 
Yhtiössä on osakasraati, joka päättää 
partnereiden palkitsemisesta sekä esit-
tää osakkeenomistajien kokoukselle 
uusien partnereiden hyväksymisen ja 
nykyisten partnereiden partneruuden 
loppumisen. Osakasraati valmistelee 
myös osakkeenomistajien kokouksessa 
käsiteltävät asiat, jotka koskevat lähinnä 
partner-politiikkaa, -rakennetta ja palkit-
semisperiaatteita.

Osakasraadin jäseniä ovat emoyhtiön 
hallituksen puheenjohtajan (raadin pu-
heenjohtaja) ja toimitusjohtajan lisäksi 
kolme osakkeenomistajien keskuu-
destaan vaaleilla valitsemaa edustajaa, 
jotka eivät ole yhtiön hallituksen jäseniä. 
Osakkeenomistajien edustajat valitaan 
siten, että jokaiselta palvelualueelta (Au-
dit, Tax, Advisory) valitaan yksi edustaja. 
Vaaleilla valittavien jäsenten toimikausi 
on kolme vuotta.

Osakasraatiin ovat tilikaudella kuulu-
neet Sixten Nyman, puheenjohtaja, ja 

Raija-Leena Hankonen sekä tilintarkastus-
palvelualueen edustaja Ari Eskelinen, ve-
ropalvelualueen edustaja Timo Torkkel ja 
neuvontapalvelualueen edustaja Christian 
Liljeström. Osakasraadin sihteerinä toimi 
talous- ja hallintojohtaja Juha Purovesi. 

Partnereiden palkitseminen 
Partnereiden palkitsemisesta vastaa 
osakasraati. Osakasraati valvoo, että 
partnereita palkitaan tasapuolisesti joh-
donmukaisilla periaatteilla ja että palkit-
seminen pohjautuu kullekin asetettujen 
henkilökohtaisten tavoitteiden saavut-
tamiseen. Partnereiden kompensaatio 
perustuu osaltaan myös yhtiön taloudel-
liseen menestykseen.

Partnereiden palkkauksessa koros-
tuvat yhtiön menestymisen ohella tär-
keimpinä henkilökohtaisina tavoitteina 
työn laatu, asiakaspalaute, yhtiön arvo-
jen ja toimintaperiaatteiden mukainen 
toiminta sekä toiminnan kasvu ja kan-
nattavuus. Organisatorisessa vastuus-
sa olevien partnereiden palkkauksen 
elementteinä ovat edellisten lisäksi 
esimiestaidot ja liiketoiminnan kehittä-
minen. Tilintarkastuspartnereiden pal-
kitsemiseen ei vaikuta se, kuinka paljon 
muita kuin tilintarkastuspalveluja heidän 
asiakkailleen on toimitettu.

Nimitysvaliokunta
Nimitysvaliokunnan tehtävänä on val-
mistella yhtiökokoukselle ehdotus hal-
lituksen jäseniksi. Osakkeenomistajat 
valitsevat nimitysvaliokunnan jäsenet 
siten, että valiokunnassa ovat edustet-
tuina kaikki osakkeenomistajaryhmät. 
Hallituksen puheenjohtaja toimii valio-
kunnassa asiantuntijajäsenenä. Nimitys-
valiokunnan jäsenet valitaan vuodeksi 
kerrallaan, ellei muuta päätetä. Nimi-
tysvaliokuntaan kuuluvat syksyllä 2013 
Sixten Nyman (asiantuntijajäsen), Juha 
Sääskilahti (puheenjohtaja), Kimmo 
Antonen, Kenneth Blomquist ja Tiina 
Torniainen. 

Hallitus ja sen valiokunnat
Yhtiökokous valitsee yhtiöjärjestyksen 
mukaisesti vuosittain hallituksen, johon 
kuuluu 4–8 jäsentä. Jäsenistä yli 2/3:n 
sekä puheenjohtajan ja varapuheenjoh-
tajan on oltava yhtiössä työskenteleviä 
Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilin-
tarkastajia. 

Hallituksen on toiminnassaan nouda-
tettava osakeyhtiölakia ja muita yhtiön 
ja konsernin toimintaa sääteleviä lakeja, 
yhtiöjärjestystä sekä hyväksyttyjä yhtiön 
hallinnon periaatteita. 

Hallituksen jäsenille maksetaan 
tehtävästä yhtiökokouksen päättämä 
palkkio.

Hallituksen vastuulla on linjata yhtiön 
ja konsernin strategia sekä seurata sen 
toteutumista. Hallitus hyväksyy strate-
gian pohjalta laaditut eri liiketoiminta-
alueiden toimintasuunnitelmat sekä 
vastaa toiminnan valvontaperiaatteiden 
määrittelystä. Hallitus nimittää toimi-
tusjohtajan ja hyväksyy hänen suorien 
alaistensa nimitykset. Hallituksen vas-
tuulla ovat myös toiminnan lainmukai-
nen järjestäminen sekä riskienhallinnan 
periaatteiden määrittely ja seuranta.

Hallituksen jäseninä ovat toimineet
• 1.10. – 20.12.2012 Sixten Nyman, 

puheenjohtaja, Raija-Leena 
Hankonen, Esa Kailiala, Petri 
Kettunen, Timo Matikkala, Ulla 
Paavola ja Tapio Raappana, 
varapuheenjohtaja.

• 20.12.2012 – 30.9.2013 Sixten 
Nyman, puheenjohtaja, Raija-Leena 
Hankonen, Ari Engblom, Virpi 
Halonen, Esa Kailiala, Petri Kettunen, 
varapuheenjohtaja, ja Timo Matikkala.

Hallituksen sihteerinä on toiminut 
talous- ja hallintojohtaja Juha Purovesi. 
Hallitus kokoontui 15 kertaa.

Hallituksen tehtävänä on varmistaa 
toiminnan lainmukaisuus, riskipolitiikan 
sisältö ja seuranta sekä asianmukaisen 
sisäisen valvonnan järjestäminen. Tässä 
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Hallitus

Sixten Nyman | hallituksen puheenjohtaja

Ari Engblom

Virpi Halonen

Raija-Leena Hankonen

Esa Kailiala

Petri Kettunen

Timo Matikkala



tehtävässä hallitusta auttavat hallituk-
sen alaisina toimivat kaksi valiokuntaa: 
riskienhallintavaliokunta ja kurinpitova-
liokunta.

Hallitus arvioi säännöllisesti toimin-
tansa tehokkuutta, menettelytapoja ja 
onnistumista tehtävässään.

Riskienhallintavaliokunta 
KPMG Oy Ab:n hallitus valitsee vuosit-
tain riskienhallintavaliokunnan, johon 
kuuluu 4 jäsentä (2 hallituksen jäsen-
tä, talous- ja hallintojohtaja sekä Risk 
Management Partner), joiden osaa-
minen edustaa eri palvelualueiden ja 
olennaisten riskialueiden tuntemusta. 
Riskienhallintavaliokunta toimii halli-
tuksen alaisuudessa hallituksen sille 
hyväksymien sääntöjen mukaisesti ja 
raportoi sille toiminnastaan säännölli-
sesti.

Riskienhallintavaliokunnan tehtä-
vänä on tunnistaa tärkeimmät stra-
tegiset, operatiiviset sekä sääntelyn 
noudattamiseen liittyvät riskit sekä 
arvioida niiden merkitystä toiminnalle 
ja seurata riskitilanteen kehitystä, 
arvioida hallintakeinojen riittävyys ja 
seurata riskienhallinnan kehitystä.

Riskienhallintavaliokunnan jäseninä 
ovat toimineet 
• 1.10.2012–17.1.2013 Petri Kettunen, 

puheenjohtaja, Ulla Paavola, 
Juha Purovesi ja Tiina Torniainen. 

• 17.1. – 30.9.2013 Petri Kettunen, 
puheenjohtaja, Virpi Halonen, 
Juha Purovesi ja Tiina Torniainen.

 
Kurinpitovaliokunta

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

Kurinpitovaliokunnan jäseninä ovat 
toimineet
• 1.10.2012–17.1.2013 Tapio Raappana, 

puheenjohtaja, Lasse Holopainen, 
Mikko Palmu ja Tiina Torniainen.

• 17.1. – 30.9.2013 Esa Kailiala, 
puheenjohtaja, Lasse Holopainen, 
Mikko Palmu ja Tiina Torniainen.

 
Toimitusjohtaja
Yhtiön hallituksen valitsema toimitus-
johtaja johtaa konsernin liiketoimintaa. 
Toimitusjohtajan apuna toimii johtoryh-
mä, jonka puheenjohtaja hän on.

Toimitusjohtaja valmistelee yhdessä 
hallituksen puheenjohtajan kanssa kon-
sernin strategiset linjaukset hallituksen 
käsittelyyn. Toimitusjohtajalla on vastuu 
hyväksytyn strategian toteuttamisesta 
ja hän toimii palvelualueiden johtajien, 
talous- ja hallintojohtajan, asiakkuuk-
sista vastaavan johtajan, henkilöstö-
johtajan ja Risk Management Partnerin 
esimiehenä. Toimitusjohtaja vastaa 
konsernin riskienhallinnasta hallituksen 
päättämien politiikkojen mukaisesti. 
Toimitusjohtaja vastaa KPMG:n kansain-
välisten suhteiden ylläpitämisestä.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 
Raija-Leena Hankonen. 

Johtoryhmä
Johtoryhmä toimii toimitusjohtajan 
apuna konsernin operatiivisessa johta-
misessa, hallituksen vahvistaman stra-
tegian toteuttamisessa, liiketoiminnan 
kehittämisessä, konsernitason toimin-
taohjeiden määrittämisessä ja sisäisen 
viestinnän hoitamisessa. 

Johtoryhmän jäseninä ovat palvelu-
alueiden vastuulliset johtajat, talous- ja 
hallintojohtaja, asiakkuuksista vastaava 
johtaja sekä henkilöstöjohtaja.

Johtoryhmän ovat muodostaneet:
• 1.10.2012–30.9.2013 Raija-Leena 

Hankonen (puheenjohtaja), Kimmo 
Antonen (Asiakkuudet), Ari Eskelinen 
(Tilintarkastus), Nina Gros (Henkilös-

tö), Christian Liljeström (Neuvonta-
palvelut), Timo Torkkel (Veropalvelut) 
ja Juha Purovesi (Talous ja hallinto).

Johtoryhmä kokoontuu keskimäärin 
kaksi kertaa kuukaudessa.

Quality & Risk Management 
–ryhmä (QRM)
Ammatillisten riskiemme hallintaa ja 
toiminnan kehittämistä varten konser-
nissa on erillinen ryhmä, Quality & Risk 
Management (QRM), jonka toiminnasta 
vastaa konsernin Risk Management 
Partner Tiina Torniainen apunaan 11 
muuta asiantuntijaa. 

QRM-ryhmän tavoitteena on avustaa 
tilintarkastajia ja muita asiantuntijoita 
heidän työssään aiheissa, jotka liittyvät 
mm. tilintarkastukseen, tilinpäätösky-
symyksiin, annettaviin lausuntoihin, 
toimeksiantosopimuksiin sekä amma-
tillisten riskien hallintaan. QRM-ryhmä 
toimii yhteistyössä KPMG-ketjun QRM-
verkoston kanssa sekä KPMG:tä koske-
via sääntöjä laativien organisaatioiden 
kanssa, ja ryhmä seuraa toimialaa kos-
kevaa sääntelyä ja sen muutoksia.
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Johtoryhmä

Raija-Leena Hankonen | toimitusjohtaja

Kimmo Antonen | Asiakkuudet

Ari Eskelinen | Tilintarkastus

Nina Gros | Henkilöstö

Christian Liljeström | Neuvontapalvelut

Timo Torkkel | Veropalvelut

Juha Purovesi | Talous ja hallinto



KPMG Suomessa
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Toimitusjohtaja
Raija-Leena Hankonen
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Kimmo Antonen
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Nina Gros
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Timo Torkkel

Tilintarkastus
Ari Eskelinen
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Hankonen

COO
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hallinto

IT
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tukitoiminnot

Juha Purovesi

Neuvontapalvelut
Christian Liljeström



Laadunvalvonta ja sen toteuttaminen  
Tilintarkastusyhteisöjen hallintoa, toi-
mialaa, toimintaperiaatteita, omistusta 
ja auktorisointia säännellään kattavasti 
sekä lainsäädännössä että viranomais-
määräyksin ja -suosituksin. Myös 
toimialan itsesääntely on varsin laajaa. 
KPMG Oy Ab noudattaa KPMG Interna-
tionalin antamia laadunvalvontaohjeita 
ja –menettelytapoja, jotka täyttävät 
IFAC:in (International Federation of 
Accountants) kansainvälisen laadunval-
vontastandardin ISQC1:n vaatimukset.  

Palveluksessa olevien tilintarkastaji-
en samoin kuin vero-, yrityskauppa- ja 
muiden asiantuntijoiden on toiminnas-
saan noudatettava tilintarkastusyhtei-
söä koskevan sääntelyn ohella omaa 
ammattikuntaa ja sen toimintaa koske-
via ohjeita ja yleisiä periaatteita. Keskei-
sessä asemassa ovat KHT-yhdistyksen 
hyväksymät kansainväliset tilintar-
kastusalan standardit, jotka vastaavat 
IFAC:in julkaisemia ISA-standardeja 
(International Standards on Auditing) 
ja joita on täydennetty ns. kansallisella 
osuudella.

Riskienhallinta ja laadunvalvonta ovat 
jokaisen yhtiömme partnerin ja työnteki-
jän velvollisuus. Toimintaperiaatteemme 
ja menettelytapamme mukaisesti part-
nereiden ja työntekijöiden tulee toimia 
rehellisesti ja puolueettomasti ja tehdä 
työnsä huolella lakeja, asetuksia ja am-

matillisia standardeja noudattaen. Jokai-
sella palveluksessa olevalla henkilöllä on 
sekä oikeus että velvollisuus pyytää apua 
QRM-ryhmältä, kun hän tarvitsee neu-
vontaa tai tulkintaa joko ammatillisissa 
asioissa tai yhtiön toimintapolitiikassa. 

Yhtiöllämme on integroitu laadunval-
vontaohjelma, jossa arvioidaan tärkeim-
pien laadunvalvontaohjeistusten, kontrol-
lien ja toimenpiteiden asianmukaisuutta, 
riittävyyttä ja toimivuutta. Laadunvalvon-
ta kohdistuu sekä toimeksiantotasolle 
että KPMG Internationalin ohjeiden ja 
menettelytapojen noudattamiseen yhti-
ön tasolla. Laadunvalvontajärjestelmäm-
me kattaa seuraavat osa-alueet:
• Johdon vastuu laadusta – 

Tone at the top

• Eettiset säännöt ja 
toimintaperiaatteet

• Asiakkaiden ja toimeksiantojen 
hyväksymismenettelyt

• Henkilöstö 

• Toimeksiantojen suorittaminen 

• Seuranta ja valvonta 

Johdon vastuu laadusta – 
Tone at the top
Toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu 
toimintamme laadusta ja hän vastaa 
siitä hallitukselle, jolla on viime kädes-

sä vastuu laadunvalvontajärjestelmästä 
ISQC1-laadunvalvontastandardin edel-
lyttämällä tavalla. Laatu on keskeinen 
osa yrityskulttuuriamme, ja toimitus-
johtaja ja hallitus korostavat jatkuvasti 
viestinnässään ja omalla esimerkillään 
korkean laadun tärkeyttä. Toimitusjoh-
tajalle raportoivat liiketoiminta-alueiden 
johtajat vastaavat siitä, että palveluiden 
tuottamisessa ja asiakasprojekteissa 
tehdään laadukasta työtä. Kullakin 
palvelualueella on määritelty toimin-
taperiaatteet asiakastoimeksiantojen 
hoitamiseen sekä vaadittavat laadun-
valvonta- ja riskienhallintamenettelyt 
toimeksiannon eri vaiheissa. 

Laadunvalvontajärjestelmän toi-
mintaa sekä riskienhallintaa valvoo ja 
kehittää Quality & Risk Management 
-ryhmä Risk Management Partnerin 
johdolla. 

Eettiset säännöt ja 
toimintaperiaatteet
Yhtiön toimintaperiaatteet määritellään 
hallituksen hyväksymässä liiketoimin-
ta- ja hallintomallissa. KPMG:n Code 
of Conduct perustuu ennen kaikkea 
riippumattomuuden arvolle, ja se mää-
rittelee toimintamme eettiset peruspe-
riaatteet. KPMG:n arvot luovat pohjan 
yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmil-
le sekä johdon ja henkilöstön keskinäi-
selle kanssakäymiselle ja toiminnalle 

Laadunvalvontajärjestelmä
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asiakkaiden ja muiden sidosryhmien 
kanssa. KPMG:n arvot ovat: 
• Annamme toiminnallamme esikuvan 

muille

• Työskentelemme yhdessä

• Arvostamme toisiamme

• Perustamme näkemyksemme tosi-
asioihin 

• Viestimme avoimesti ja rehellisesti

• Kannamme yhteiskunnallisen vas-
tuumme

• Olemme riippumattomia 

Code of Conductin mukaisesti part-
nereiden ja henkilöstön tulee toimia 
seuraavasti:
• Noudatamme KPMG:n toimintape-

riaatteita, lakeja ja muuta sääntelyä 
sekä ammatillisia standardeja ja oh-
jeistuksia. 

• Ilmoitamme mahdollisista tai epäillyis-
tä KPMG:n ohjeistusten, soveltuvien 
lakien, muun sääntelyn tai ammatillis-
ten standardien rikkomuksista.

• Emme anna lahjuksia emmekä vas-
taanota asiakkailta lahjoja tai sellaista 
vieraanvaraisuutta, jota ei voida kat-
soa arvoltaan vähäiseksi.

KPMG:llä on kansainvälisesti käytös-
sä ns. whistle-blowing hotline, jonka 
kautta henkilöstöllä, asiakkailla sekä 
tavaran- ja palveluiden toimittajilla on 
mahdollisuus raportoida nimettömästi 
epäillyistä väärinkäytöksistä. 

Asiakkaiden ja toimeksiantojen 
hyväksymismenettelyt
Noudatamme asiakkaiden ja toimek-
siantojen hyväksymismenettelyämme 
kaikkien asiakkaiden ja toimeksiantojen 
kohdalla. Arvioimme mm. asiakkaan 
taloudellista asemaa, mainetta ja ylim-
män johdon rehellisyyttä. Arvioimme 
myös asiakkaan liiketoimintaan liittyviä 

seikkoja kuten toimialaa, tuotteita ja 
kilpailijoita. Lisäksi arvioimme omiin 
palveluihimme liittyviä kysymyksiä 
kuten pätevyyteemme sekä riippumat-
tomuuteen ja eturistiriitoihin liittyviä 
näkökohtia. Asiakkaiden ja toimeksian-
tojen riskiarvioinnit dokumentoidaan 
RiskiKermit-järjestelmään. 

Henkilöstö 
KPMG:n henkilöstöstrategian perustana 
ovat KPMG:n arvot. Yksi keskeisistä 
tavoitteista vastuullisessa henkilöstö-
strategiassamme on johtamisen kehit-
täminen. Kehitämme työtyytyväisyyttä 
yhteistyössä henkilöstön kanssa ja ta-
voitteemme on olla Employer of Choice 
– ensisijaisesti KPMG:n oman henkilös-
tön keskuudessa ja myös markkinoilla. 

Henkilöstön osalta keskeisiä osa-
alueita ovat seuraavat.

Rekrytointi ja perehdytys
Uudet henkilöt osallistuvat Tervetuloa 
KPMG:lle -perehdytyspäivään. Lisäksi 
heidän tulee suorittaa määritellyt al-
kuvaiheen koulutukset mukaan lukien 
riskienhallinnan pakolliset koulutukset. 
Jokaiselle uudelle KPMG:läiselle nime-
tään kummi, jonka tehtävänä on tukea 
henkilön perehdyttämistä käytännön 
kysymyksissä. 

Koulutus ja osaamisen kehittäminen
Haluamme pitää huolta osaavasta 
henkilöstöstämme ja mahdollistaa 
erilaiset, yksilölliset urapolut. Panos-
tamme erityisesti henkilöstömme 
osaamisen kehittymiseen. KPMG:n 
koulutusjärjestelmän tavoitteena on se-
kä auktorisoitujen tilintarkastajien että 
muiden asiantuntijoiden ammattitaidon 
kehittäminen sekä kertyneen osaami-
sen ylläpitäminen riittävän korkealla 
tasolla. Tämä toteutetaan keskitetyn, 
suunnitelmallisen koulutusohjelman 
avulla. Hyödynnämme sisäisiä, ulkoisia 
ja KPMG-verkoston kansainvälisiä kou-

lutuksia. Olemme määritelleet jokaiselle 
vaatimustasolle ja eri uravaiheisiin kou-
lutuspolut, jotka tukevat uran edetessä 
kehittyviä työtehtäviä. Tilintarkastajien 
osalta määrittelemme vuosittain pakolli-
set ammatilliset koulutukset ja valvom-
me koulutusten suorittamista.

Ammatilliset tutkinnot 
Kannustamme henkilöstöä suoritta-
maan erilaisia toimintaamme liittyviä 
ammatillisia tutkintoja ja sertifikaatteja, 
jotka edistävät korkealaatuista työtä, ja 
tuemme niiden suorittamista valmen-
nusohjelmilla. Tällaisia tutkintoja ovat 
tilintarkastuksen ammattitutkinnot 
KHT, HTM ja JHTT sekä IT-tarkastuk-
seen ja tietoturvaan, arvonmäärityk-
seen ja sisäiseen tarkastukseen liitty-
vät tutkinnot.

Tavoitteiden asetanta ja seuranta, 
kehityskeskustelut
Jokaiselle KPMG:läiselle on nimetty 
oma lähiesimies, Performance Mana-
ger, jonka kanssa käydään kehityskes-
kustelut puolivuosittain. Tärkeä osa 
kehityskeskusteluita on osaamisen 
kehittämiseen liittyvien tavoitteiden 
asettaminen ja niiden toteutumisen 
seuranta. Henkilöiden suorituksen ar-
viointi perustuu yhtiön strategiasta joh-
dettuihin tavoitteisiin.

Palkitseminen ja ylennykset 
Henkilöiden palkitsemiseen vaikuttavat 
kokemustaso ja työtehtävät samoin 
kuin vuotuiset suoritusarviot. Järjes-
tämme tietyissä uravaiheissa oleville 
henkilöille arviointeja (Assessment Cen-
ter) helpottamaan ylentämispäätöksissä 
ja urapolun edistämiseen liittyvissä 
kysymyksissä. Arviointi antaa mahdol-
lisuuden henkilökohtaisen uratilanteen, 
motivaation ja tulevaisuuden suunnitel-
mien ja vaihtoehtojen kartoittamiseen. 
Jokainen arviointiin osallistuva saa 
henkilökohtaisen palautteen ja kehitys-
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suunnitelman, jota toteutetaan yhdessä 
lähiesimiehen kanssa.

Toimeksiantotiimien kokoaminen
Toimeksiantovastuullinen kokoaa sel-
laisen tiimin, jolla on toimeksiannossa 
tarvittava osaaminen ja kokemus. 
Asiakkaan tilintarkastustiimissä on tyy-
pillisesti mukana asiakkaan toiminnasta 
riippuen esim. IT-tarkastuksen, IFRS:n, 
rahoitusinstrumenttien, verotuksen tai 
arvonmäärityksen erityisasiantuntijoita.
 
Ilmapiiri ja henkilöstötyytyväisyys
Mittaamme henkilöstön tyytyväisyyttä 
säännöllisesti KPMG:n arvoihin perustu-
valla kansainvälisellä ilmapiiritutkimuk-
sella. Lisäksi toteutamme juoksevasti 
pienimuotoisia ilmapiirikyselyitä ja haas-
tatteluita. Myös KPMG:ltä lähtevät hen-
kilöt haastatellaan, jotta saamme tietoa, 
mihin kehittämistoimenpiteitä tulisi 
suunnata. Mittaamme ulkoista työnan-
tajaimagoamme säännöllisesti valittujen 
kohderyhmien keskuudessa. 

Toimeksiantojen suorittaminen 
Kullakin palvelualueella on määritelty toi-
mintaperiaatteet asiakastoimeksiantojen 
hoitamiseen sekä vaadittavat laadunval-
vonta- ja riskienhallintamenettelyt toimek-
siannon eri vaiheissa. Laadun varmista-
minen on tärkeässä roolissa jokaisessa 
toimeksiannossa. Teemme myös kaikilla 
palvelualueillamme säännöllisesti asia-
kastyytyväisyyskyselyitä ja –haastatteluita 
saadaksemme palautetta työmme laadus-
ta ja löytääksemme mahdollisuuksia työn 
laadun ja asiakaspalvelun parantamiseksi 
edelleen. 

Tilintarkastuspalveluissa noudatamme 
KPMG:n tilintarkastusmanuaalia ja meto-
dologiaa, jotka ovat kansainvälisten tilintar-
kastusstandardien mukaisia. Käytämme 
KPMG:n kansainvälistä tilintarkastuksen 
elektronista työkalua, eAudITia, joka ohjaa 
tilintarkastusta standardien mukaisesti vai-
he vaiheelta toimien samalla elektronisena 

arkistona tilintarkastustyöpapereille. 
Lakisääteisen tilintarkastuksen toi-

meksiannoissa on nimetty toimeksian-
tokohtainen laadunvalvontatarkastaja 
(Engagement Quality Control Reviewer) 
kaikille listayhtiölle ja muille yleisen 
edun kannalta merkittäville tilintar-
kastusasiakkaille sekä muille korkean 
riskitason omaaville tilintarkastustoi-
meksiannoille. Laadunvalvontatarkasta-
jat ovat kokeneita asiantuntijoita, jotka 
ovat riippumattomia toimeksiannosta, ja 
heidän tehtävänään on arvioida objektii-
visesti tilintarkastuksen suunnittelua ja 
toteutusta sekä tilinpäätöstä ja tilintar-
kastajan raportointia. Laadunvalvonta-
tarkastaja käy yleensä tilikauden aikana 
ja ennen tilintarkastuskertomuksen 
antamista läpi tarkastuksen dokumen-
taatiota ja tilinpäätöksen asianmukai-
suutta, ja kaikki merkittävät esille tule-
vat kysymykset tulee ratkaista ennen 
tilintarkastuskertomuksen antamista. 
Periaatteenamme on että vaikeissa ja 
harkinnanvaraisissa tilintarkastus- tai 
tilinpäätöskysymyksissä tilintarkastajat 
konsultoivat erityisasiantuntijoita tai 
Quality & Risk Management -ryhmää.

Seuranta ja valvonta  
KPMG International valvoo säännöllises-
ti KPMG:n toimintaperiaatteiden ja -oh-
jeiden noudattamista toimistossamme.  
Kaikki palvelualueet ja tukitoiminnot 
kattavissa seuranta- ja valvontaohjelmis-
sa RCP:ssa (Risk Compliance Program) 
ja GCR:ssä (Global Compliance Review) 
käydään läpi KPMG Internationalin 
toimintaohjeiden ja menettelytapojen 
noudattamista. RCP on yhtiömme sisäi-
nen arviointiohjelma, jossa arvioidaan 
ja testataan KPMG:n toimintaohjeiden 
ja menettelytapojen noudattamista vuo-
sittain. GCR suoritetaan yhtiömme ul-
kopuolisen KPMG-verkoston nimeämän 
tiimin toimesta kolmen vuoden välein. 

Vuosittaisessa sisäisessä laadunval-
vontaohjelmassa (Quality Performance 

Review) arvioidaan toimeksiantojen 
laatua kaikilla palvelualueillamme. 
Laadunvalvonnan kohteena olevat 
toimeksiannot valitaan siten, että eri 
palvelualueet, asiakasryhmät ja toi-
meksiantotyypit ovat edustettuina. 
Kaikki yhtiömme palveluksessa olevat 
partnerit, auktorisoidut tilintarkastajat 
ja muut toimeksiantovastuulliset ovat 
sisäisen laadunvalvontamme kohteena 
vähintään joka kolmas vuosi.

Laadunvalvonnan tavoitteena on 
varmistaa, että korkealle asetettuja 
laatuvaatimuksia noudatetaan myös 
käytännössä. Prosessissa arvioidaan 
KPMG:n noudattamien metodologi-
oiden, toimintatapojen ja soveltuvien 
lakien ja määräysten noudattamista se-
kä suoritetun työn teknistä toteutusta 
ja dokumentointia. Laadunvalvonnan 
tavoitteena on myös kehittää toiminta-
tapoja tunnistamalla hyviä käytäntöjä ja 
suositeltavia toimintatapoja ja kehitys-
alueita. 

Laadunvalvonta suoritetaan KPMG:n 
kehittämän Qubus-ohjelman avulla. 
Ohjelman kysymyksenasettelu noudat-
taa KPMG:n tilintarkastusmetodologi-
aa (KPMG Audit Manual) räätälöiden 
kysymykset toimeksiannon profiilin 
perusteella. Laadunvalvonnan objektii-
visuuden varmistamiseksi KPMG edel-
lyttää kaikilta jäsenyrityksiltään myös 
yrityksen ulkopuolisten läpikävijöiden 
osallistumista laadunvalvontatyöhön. 
Toimeksiantojemme läpikäyntiin 
osallistuu vuosittain useita henkilöitä 
KPMG-ketjun muista jäsenmaista. Vas-
taavasti Suomen KPMG:ltä osallistuu 
vuosittain henkilöitä muiden KPMG-
maiden laadunvalvontatyöhön.

Laadunvalvontakierroksen tulokset 
raportoidaan oman yrityksemme lisäksi 
KPMG Internationalille. Laadunvalvon-
nan pohjalta toteutettavia, laadun kehit-
tämiseen tähtääviä toimenpiteitä ovat 
muun muassa kouluttaminen, tilintar-
kastuksen työvälineiden ja mallien kehit-
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täminen, tilikauden aikainen laadunval-
vonta ja seuranta, toimintaperiaatteista 
ja menettelytavoista tiedottaminen sekä 
yleisen laatutietoisuuden nostaminen.

Vuoden 2013 yhtiön sisäinen laadun-
valvontatyö saatiin valmiiksi syyskuussa 
2013 ja sen tuloksista on raportoitu yh-
tiön johdolle, henkilökunnalle ja KPMG 
Internationalille. Laadunvalvonnan tu-
losten perusteella laadimme vuosittain 
toimintasuunnitelman ja valvomme sen 
toteuttamista.

Tilintarkastuslain tarkoittamaa, yh-
teisöömme ja KHT-tilintarkastajiimme 
kohdistuvaa ulkopuolista laadunvalvon-
taa suorittaa keskuskauppakamarin 
tilintarkastuslautakunta (TILA). HTM-ti-
lintarkastajamme ovat vastaavasti kaup-
pakamarien laadunvalvonnan kohteena 
ja JHTT-tilintarkastajat JHTT-lautakunnan 
laadunvalvonnan kohteena.  

Tilintarkastuslautakunnan vuosit-
tainen ajankohtaistilaisuus oli KPMG 
Oy Ab:ssa 1.10.2013. TILA teki syys-
lokakuussa 2012 KPMG Oy Ab:lle myös 
laaduntarkastuksen, josta saatiin tarkas-
tusraportti maaliskuussa 2013. Olemme 
laatineet TILA:n raportin perusteella 
yksityiskohtaiset toimenpideohjelmat 
ja olemme toteuttaneet niitä tilikauden 
aikana. Tavoitteenamme on kehittää 
KPMG:n toimintaa ja prosesseja yhä 
laadukkaammiksi. 

Riippumattomuus ja sen valvonta
Yhtiömme ja sen palveluksessa olevien 
henkilöiden riippumattomuutta sään-
nellään varsin kattavasti. Siksi olemme 
asettaneet kaikelle toiminnallemme 
ja omalta osaltaan koko henkilöstön 
noudatettavaksi ehdottomat ohjeet ja 
menettelytavat. Riippumattomuusoh-
jeemme perustuvat IESBA:n riippumat-
tomuussäännöksiin ja KHT-yhdistyksen 
eettisiin sääntöihin, ja ne täyttävät tilin-
tarkastuslain vaatimukset. Ohjeistuksis-
samme on otettu huomioon Suomen 
lainsäädännön ohella toimialan suosi-

tukset sekä eri asiakastehtäviämme 
koskevat EU:n ja SEC:in (US Securities 
and Exchange Commission) asettamat 
vaatimukset. Riippumattomuusohjeem-
me ovat eräiltä osin IESBA:n ja tilintar-
kastuslain säännöksiä tiukemmat. 

Seuraamme, että toimintamme 
on säännösten tarkoittamalla tavalla 
jatkuvasti riippumatonta. Emme tarjoa 
tilintarkastusasiakkaillemme sellaisia 
palveluja, jotka vaarantaisivat riippu-
mattomuutemme tilintarkastajana. 
Emme ole taloudellisesti riippuvaisia 
yhdestäkään toimeksiannostamme tai 
asiakkaastamme.

Tarkistamme myös aina ennen toi-
meksiannon aloittamista KPMG-ketjun 
käyttämän Sentinel-järjestelmän avulla, 
ettei toimeksiantoon liity eturistiriitaa 
muiden KPMG-toimistojen suorittamien 
toimeksiantojen kanssa. Järjestelmän 
avulla asiakasvastuullinen tilintarkastaja, 
Lead Audit Partner, pystyy myös tarkis-
tamaan ja hyväksymään tai hylkäämään 
määritellyille tilintarkastusasiakkaille 
tai niiden tytäryhtiöille minkä tahansa 
KPMG-jäsenyhtiön ehdottaman toimek-
siannon joko riippumattomuussyistä tai 
asiakkaan vaatimuksista johtuen. 

KPMG:n partnerit eivät saa omistaa 
KPMG-ketjun tilintarkastusasiakkaiden 
liikkeeseen laskemia arvopapereita 
eikä heillä saa olla muitakaan riippumat-
tomuuttamme uhkaavia taloudellisia 
intressejä asiakasyhtiöidemme tai 
niiden lähipiirin kanssa. Seuraamme 
partnereiden ja managereiden omistuk-
sia KPMG-ketjun käyttämän KICS-jär-
jestelmän avulla (KPMG Independence 
Compliance System). 

Partnereiden ja muun henkilökun-
nan tulee vuosittain antaa vahvistus 
riippumattomuus-sääntöjemme noudat-
tamisesta. Haluamme varmistua siitä, 
että myös kaikki KPMG:n palvelukseen 
tulevat henkilöt noudattavat henkilökoh-
taista riippumattomuutta ja taloudellisia 
sijoituksia koskevia sääntöjämme, joten 

työsuhteen alkaessa heidän tulee an-
taa vahvistus riippumattomuudestaan. 
Partnereiden ja muun henkilöstön tulee 
osallistua riippumattomuuskoulutuk-
seen työsuhteen aluksi ja tämän jälkeen 
säännöllisesti. 

Olemme antaneet ohjeistukset myös 
sellaisia tapauksia varten, mikäli partner 
jättää yhtiön siirtyäkseen tilintarkastus-
asiakkaan palvelukseen. 

Keskuskauppakamarin tilintarkas-
tuslautakunta valvoo tilintarkastajien 
riippumattomuutta tilintarkastuslain no-
jalla. Valvomme riippumattomuuttamme 
myös itse. Mahdolliset esille tulevat 
riippumattomuussääntöjen rikkomukset 
käsitellään hallituksen kurinpitovaliokun-
nassa.

Taloudelliset tiedot /
taloudellinen informaatio

Liikevaihdon jakautuminen palvelualueittain

2012–2013 2011–2012

t(€) t(€)

Tilintarkastuspalvelut 45350 43 682
Veropalvelut 21 620 19 795
Neuvontapalvelut 26 445 32 367
Yhteensä 93 414 95 844

 
Lisää taloudellista informaatiota löytyy 
KPMG Oy Ab:n tilinpäätöksestä.

Yleisen edun kannalta merkittävät 
tilintarkastusasiakkaamme
Luettelo julkisen kaupankäynnin koh-
teena olevista yhteisöistä sekä muista 
yleisen edun kannalta merkittävistä 
yhteisöistä, joihin KPMG Oy Ab on 
valittu tilintarkastajaksi tilikauden 
1.10.2012 - 30.9.2013 aikana on inter-
netsivuillamme.
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