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Sisäinen tarkastus ja sen kehittäminen on 
noussut yhä tärkeämpään rooliin. Asiakasor-
ganisaatioidemme sisäisen tarkastuksen ul-
koisen laadunvarmennuksen ja laadunkehit-
tämisen työkalumme on nimeltään QARPlus. 
QARPlus-metodologian tavoitteena on perin-
teistä lähestymistapaa, “standardien noudat-
tamista”, kehittyneempi ja kokonaisvaltai-
sempi lähestymistapa.

QARPlus on skaalautuva ja se soveltuu kai-
kenkokoisille organisaatioille. QARPlus:n 

sisältö sovitaan tapauskohtaisesti kulloisen-
kin tarpeen mukaisesti. Käytössämme on 
useita kehittyneitä työkaluja, muun muassa 
isoille tarkastusorganisaatioille erikseen tätä 
varten kehitetty Profiler®-työkalu sekä 
GroupSystems®, elektroninen kokousohjel-
misto, jolla muun muassa kriittisten menes-
tystekijöiden kartoitus ja suoriutumisen ar-
vio voidaan toteuttaa tehokkaasti ja 
havainnollisesti.

QARPlus on 
kokonaisvaltainen 
lähestymistapa 
asiakkaidemme 
sisäisen tarkastuk-
sen ulkoiseen 
laadunvarmistuk-
seen.

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa 775 
asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelualiikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjes-
telyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. 
Ota yhteyttä tai lue lisää: www.pwc.fi



Laadun merkitys

Sisäisen tarkastuksen kansainvälis-
ten ammattistandardien mukaan ul-
koinen laadunvarmistus tulee toteut-
taa vähintään joka viides vuosi. 
Standardien asettamien vaatimusten 
ohella ulkoinen laadunvarmistus on 
hyvä työkalu organisaation ylimmäl-
le johdolle, tarkastusvaliokunnalle ja 
sisäiselle tarkastukselle itselleen si-
säisen tarkastuksen toiminnan kehit-
tämiseksi. Laadukkaasti toteutettu 
ulkoinen laadunvarmistus parantaa 
sisäisen tarkastuksen uskottavuutta 
ja parantaa sen toimintojen laatua ja 
ohjattavuutta.

Meillä on kattava kokemus sisäisen 
tarkastuksen ulkoisista  
laadunvarmistuksista ja olemme 
maailmanlaajuisesti johtava ulkois-
ten laadunvarmistusten toteuttaja. 
Kokemuksemme mukaan sisäisen 
tarkastuksen laatua voidaan arvioida 
ja kehittää ainakin kolmella tasolla:

1. Suhteessa sidosryhmien tarpeisiin 
ja odotuksiin

2. Suhteessa parhaisiin käytäntöihin
3. Suhteessa standardien vaatimuk-

siin.
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Annan mielelläni lisätietoja!

Saija Suonpää
puh. 020 787 7756
saija.suonpaa@fi.pwc.com


