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Oy Tuokko Ltd:n EU:n tilintarkastusasetuksen no. 

537/2014 mukainen avoimuusraportti 

1. EU:n tilintarkastusasetuksen no. 537/2014 mukainen avoi-

muusraportti 

 

EU:n tilintarkastusasetus 537/2014 edellyttää, että lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintar-

kastusyhteisön, joka suorittaa yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteisiä ti-

lintarkastuksia, on julkistettava vuotuinen avoimuusraportti. Avoimuusraportilla tilintarkasta-

jan on julkistettava vuosittain tietoja tilintarkastusyhteisön oikeudellisesta rakenteesta, omis-

tussuhteista, tilintarkastusasiakkaista sekä tilintarkastusyhteisön hallinnosta, laadunvarmis-

tusjärjestelmästä ja riippumattomuusohjeista. Oy Tuokko Ltd:llä on yleisen edun kannalta 

merkittäviä yhteisöjä tilintarkastusasiakkaina ja sen vuoksi esitämme EU-asetuksen 

537/2014 mukaisesti yhtiömme hallinnon ja toiminnan kuvauksena seuraavaa: 

2. Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet 
 

Oy Tuokko Ltd on suomalaisten, yhtiössä työskentelevien asiantuntijoiden omistama osake-

yhtiömuotoinen Tilintarkastusyhteisö. Yhtiö kuuluu Tuokko-ryhmään, johon Oy Tuokko Ltd:n 

lisäksi kuuluu Virossa toimiva Tuokko OÜ (sisaryritys).  

Tilintarkastuslain mukaisesti yli puolet kaikista yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta ääni-

määrästä on oltava yhtiössä työskentelevillä Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymillä ti-

lintarkastajilla tai tilintarkastusyhteisöillä. Yhtiön palveluksessa olevien KHT-, HT- & JHT-tilin-

tarkastajien osuus yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on tällä hetkellä 65,9 %. Yh-

tiön hallussa olevien omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä 

3,3 %. 

3. Hallinto 

 

Oy Tuokko Ltd:n hallinnosta vastaavat yhtiökokous, hallitus sekä toimitusjohtaja yhtiön johto-

ryhmän avustuksella. Yhtiön toiminta perustuu voimassa oleviin lakeihin sekä alalla oleviin 

sääntöihin, ohjeisiin ja suosituksiin. 
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Ylintä päätösvaltaa yhtiössä käyttää yhtiökokous. Yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäse-

net ja päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, toimenpiteistä, joihin vahvistetun 

taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja 

toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä, palkkioista ja matkakustannusten kor-

vausperiaatteista. 

Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yh-

tiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yli puolet hallituksen jäsenistä tulee olla 

yhtiössä työskenteleviä KHT-tilintarkastajia. Hallituksen jäseniä ovat tällä hetkellä KHT Janne 

Elo, KHT Terhi Latvala, Tom Hoffström ja KHT Timo Tuokko, joka toimii hallituksen puheenjoh-

tajana. Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta sekä toiminnan asianmukai-

sesta järjestämisestä.  

Yhtiön hallitus nimittää yhtiölle toimitusjohtajan. Oy Tuokko Ltd:n toimitusjohtajana on 

1.9.2019 lähtien toiminut KHT Janne Elo. Toimitusjohtaja vastaa liiketoiminnan johtamisesta, 

kehittämisestä ja valvomisesta. 

Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi hallintopääl-

likkö Ulla Grönberg, vero-osaston johtaja Tom Hoffström, toimitusjohtajan sijainen KHT Terhi 

Latvala, aluetoimistojohtaja KHT Tuija Siuko ja taloushallintopalveluiden johtaja HT Meri Väi-

nölä.  

Yhtiön osakkaat ovat tällä hetkellä KHT Timo Tuokko, KHT Janne Elo, KHT Terhi Latvala, KHT 

Tuija Siuko, HT Meri Väinölä, Tom Hoffström ja Tuokko Suomi Oy. 

4. PRAXITY –yhteenliittymä 

 

Oy Tuokko Ltd on ollut lokakuusta 2009 alkaen osa maailmanlaajuista riippumattomien tilin-

tarkastusyhteisöjen liittoumaa nimeltään Praxity. Praxityn hallinnollinen toimisto on Lon-

toossa.  

Praxity on kansainvälinen voittoa tavoittelematon Belgian lain mukaan organisoitu yhteenliit-

tymä. Vuonna 2007 perustettu Praxity on kasvanut maailman kuudenneksi suurimmaksi ti-

lintarkastuspalveluja tuottavaksi yhteenliittymäksi (IAB World Survey Results). Praxityyn kuu-

luu tilintarkastusyhteisöjä yli sadasta maasta. Sen liikevaihto oli vuonna 2021 n. 7,94 mrd. 

USA:n dollaria, sillä on yli 65 000 tuhatta työntekijää sekä yli 4 200 osakasta. 

Praxityllä on markkinaosuudeltaan erittäin vahvoja jäsenyrityksiä muun muassa useissa Eu-

roopan valtioissa. Praxityn jäseneksi hyväksytään paikallisesti vahvoja itsenäisiä tilintarkas-

tusyhteisöjä.  
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5. Sisäinen laadunvarmistusjärjestelmä sekä hallinto ja johtoeli-

men lausunto sen toiminnan tehokkuudesta 
 

Tilintarkastuspalveluista ja tilintarkastuksen laadusta vastaa laadunvalvontakomitea. Laa-

dunvalvontakomitea on yhtiön eri palveluiden edustajista muodostuva toimielin, jonka yhtiön 

hallitus on valtuuttanut huolehtimaan laadunvalvonnan suunnittelusta, toimeenpanosta, val-

vonnasta ja laatujärjestelmän ylläpitämisestä. Laadunvalvontakomitea huolehtii myös työta-

pojen ja laadunvalvonnan kehittämisestä sekä päättää yhtiön kannasta laatujärjestelmän so-

veltamiseen liittyvissä tärkeimmissä asioissa. Laadunvalvontakomitea myös konsultoi ja vas-

taa eettisiä asioita koskeviin kysymyksiin.   

Oy Tuokko Ltd:n laatujärjestelmä perustuu ISQC 1- laadunvalvontastandardiin. Laatujärjestel-

män kuvaamat toimintatavat ja laadunvalvonta on kuvattu yhtiön sisäisessä laadunvarmen-

nusjärjestelmän kuvauksessa laatukäsikirjassa. Laatukäsikirjan mukaan laadunvalvonta on 

vuotuinen prosessi, jossa mm. kaikkien auktorisoitujen tarkastajien työ tarkastetaan vähin-

tään kolmen vuoden välein. 

Laadunvarmistus perustuu laatukäsikirjassa kuvattujen toimintatapojen noudattamiseen, joi-

hin koko henkilöstö on sitoutunut. Laadunvarmistuksen tavoitteet ovat yhtäläiset tarkastuk-

semme tavoitteiden kanssa; tuottaa lisäarvoa tarkastetulle organisaatiolle ja kehittää sen toi-

mintoja. Laadunvarmistuksellamme myös varmistetaan, että toimimme meitä ohjaavien suo-

situsten, standardien ja sääntöjen mukaisesti. 

Oy Tuokko Ltd:n laatukäsikirjan mukaisesti tärkeimpinä periaatteina on tehdä asiat heti en-

simmäisellä kerralla oikealla tavalla, kehittää ammattitaitoa jatkuvasti, korostaa ryhmä- ja 

yhteistyötä, toiminnan suunnittelua, omien toimintojen kehittämistä sekä käyttää saatua asia-

kaspalautetta hyväksi toiminnan kehittämisessä.  

Tarkastuksissa laadunvarmistus konkretisoituu muun muassa esimiesvalvontaan tarkastuk-

sen kaikilla tasoilla ja sen eri vaiheissa. Yhtiön laadunvarmistukseen kuuluu oma sisäinen 

arviointi tarkastuksen kuluessa ja päättyessä sekä ulkoinen laadun arviointi ja valvonta.  

Oy Tuokko Ltd:n palveluksessa olevien tilintarkastajien on noudatettava tilintarkastuslain 

ohella omaa ammattikuntaa ja sen toimintaa koskevia ohjeita ja yleisiä periaatteita. Keskei-

simmässä asemassa ovat hyvä tilintarkastustapa ja kansainväliset tilintarkastusalan standar-

dit. Yhtiöllä on lisäksi omia toimintaohjeita ja malleja laadunvarmistusta ja työn dokumentoin-

tia varten. Yhtiössä sovelletaan tarvittavin osin myös muista auktorisoinneista ja tarkastus-

tutkinnoista tulleita ammattistandardeja, esimerkiksi julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa 

suosituksineen, sisäisen tarkastuksen ammattistandardit (The Institute of Internal Auditors, 

IIA), tietojärjestelmätarkastuksen ammattistandardit (Information Systems Audit and Control 

Association, ISACA). 

Yhtiön auktorisoidut tilintarkastajat kuuluvat säännönmukaisella frekvenssillä toimeksiannon 

ulkopuolisen tahon suorittaman laadunvarmistuksen piiriin. Tarkastuksen kohteet valitsee 
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laadunvalvontakomitea, joka koostuu KHT-tilintarkastajista, joilla on pitkäaikainen kokemus 

niin tilintarkastuksesta kuin sen laadunvalvonnasta. Myös yhtiön toiminta kokonaisuutena 

kuuluu em. laadunvarmistuksen piiriin. Laadunvalvontakomitea voi käyttää sisäisissä laadun-

tarkastuksissa myös yhtiön ulkopuolista KHT-tilintarkastajaa. 

Laadunvalvonnan tulokset raportoidaan yhtiön hallitukselle ja niitä käytetään hyväksi toimin-

nan kehittämisessä. Hallituksen ja toimitusjohtajan näkemyksen mukaan Yhtiön riskienhal-

linta ja laadunvalvonta toimivat tarkoituksenmukaisella tavalla. 

6. Viimeisimmän laaduntarkastuksen ajankohta 

 

Oy Tuokko Ltd on ollut ulkopuolisen laadunvalvonnan kohteena tilikaudella 2014-2015. 

PRH:n tilintarkastusvalvonta kohdisti joulukuussa 2021 laaduntarkastuksen valituille KHT-ja 

HT-tilintarkastajille. Laadunvalvontatarkastukset ovat toistaiseksi vielä kesken eikä niistä 

ole tullut päätöksiä. Annetut päätökset käsitellään yhtiön hallituksessa. 

Yhtiön sisäinen laadunvalvoja suoritti 2021 aikana sisäisen laadunvalvonnan yhtiön valituille 

KHT- ja HT-tilintarkastajille. Raportin tulokset käsiteltiin yhtiön hallituksessa.  

7. Luettelo yleisen edun kannalta merkittävistä yhtiöistä, joissa Oy 

Tuokko Ltd on toiminut tilintarkastajana kuluneen tilikauden ai-

kana 

 

Viimeksi kuluneen tilikauden aikana Oy Tuokko Ltd on toiminut tilintarkastajana seuraavissa 

julkisissa yhtiöissä ja luottolaitoksissa: United Bankers Oyj 

8. Riippumattomuusohjeet ja niiden valvonta 

 

Yhtiön toimintaperiaatteena on noudattaa IFACin eettisiä sääntöjä sekä tilintarkastusalan 

standardeja ja tilintarkastuslain säännöksiä. Laatukäsikirja on yhdenmukainen näiden sään-

nösten kanssa. Laatukäsikirjan mukaan Oy Tuokko Ltd:n henkilökunnan toiminta perustuu 

seuraaviin periaatteisiin:  

Rehellisyys (Integrity) – Hyvien käytöstapojen mukainen suora ja totuudenmukainen ammat-

timainen liikesuhde. 

Objektiivisuus (Objectivity) – Puolueeton, oikeudenmukainen ja riippumaton asiantunteva toi-

minta. 
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Ammatillinen pätevyys ja huolellisuus (Professional competence and due care) – Henkilöstön 

tulee ylläpitää ammatillista osaamistaan ja taitojaan ja tuntea sekä tilintarkastuslaki että kir-

janpito- ja yhteisölainsäädäntöä kuin myös tilintarkastusalan standardeja. 

Salassapitovelvollisuus (Confidentiality) – Koko henkilöstöllä on velvollisuus kunnioittaa saa-

miensa asiakkaan tietojen luottamuksellisuutta. Asiakkaan tietoja käsitellään ammatillisella 

huolellisuudella eikä niitä käytetä henkilökohtaiseksi eduksi. Asiakkaan ja Tuokon henkilös-

tön salassapitovelvollisuus jatkuu myös toimeksiannon tai asiakassuhteen päätyttyä. Luotta-

muksellista tietoa ei saa paljastaa kolmannelle osapuolelle, ellei siihen ole laillista tai amma-

tillista oikeutta tai velvollisuutta. Yhtiön henkilöstö on vahvistanut salassapitositoumuksen 

riippumattomuuden vahvistaminen - lomakkeella.  

Ammatillinen käyttäytyminen (Professional behaviour) – Henkilöstön pitää noudattaa lakeja 

ja säädöksiä sekä välttää toimintaa, joka horjuttaa ammatillisen toiminnan luottamusta. 

Riippumattomuusohjeiden mukaan jokainen toimeksiannon asiakasvastuullinen tarkastaja 

huolehtii tarkastusryhmää muodostaessa ryhmän henkilöiden eettisten edellytysten täyttymi-

sestä. Epäillessään eettisten vaatimusten täyttymistä asiakasvastuullinen tarkastaja neuvot-

telee asiasta ja toimenpiteistä laadunvalvonnasta vastaavan henkilön kanssa. Tarkastustoi-

meksiannon työpapereihin dokumentoidaan havainnot, neuvottelun tulokset ja ratkaisut sekä 

toimenpiteet. 

Kaikista Tuokon asiakkaiden yksittäisistä toimeksiannoista kerrotaan tilintarkastuksen asia-

kasvastuulliselle tarkastajalle ennen työhön sitoutumista, jotta hän voi arvioida niiden koko-

naisvaikutuksen riippumattomuuteen ja objektiivisuuteen.  

Listattujen osakkeiden omistaminen tai kaupankäynti niissä kohteissa, joissa yhtiö suorittaa 

tilintarkastusta tai sisäistä tarkastusta, on kyseisen tarkastusryhmän jäseniltä kielletty. Omis-

tamiseksi ja kaupankäynniksi katsotaan myös sellaiset johdannaisinstrumentit, joiden arvo 

määräytyy samaan tapaan kuin osakkeiden arvo em. osakkeissa. Omistukseksi katsotaan 

myös välillinen omistus (esimerkiksi yhtiön kautta) tai alaikäisen lapsen omistus.  

Jokainen Oy Tuokko Ltd:ssä työskentelevä henkilö ilmoittaa vuosittain mahdolliset riippuvuu-

det. Lisäksi riippumattomuuden tai objektiivisuuden vaarantumisesta ilmoitetaan asiakasvas-

tuulliselle tarkastajalle. Valvomme, että vastuullisten tilintarkastajien toimikaudet eivät ylitä 

Suomen tilintarkastuslain ja muiden säännösten ja sääntöjen rotaatiovaatimuksia. 

Asiakasvastuullinen tarkastaja vastaa yhdessä Tuokon johdon kanssa riippumattomuudesta 

ja objektiivisuudesta suhteessa asiakkaisiinsa.  
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9. Tilintarkastajan ammatillinen pätevyys 

 

Oy Tuokko Ltd:n henkilökunnan ammatillisen pätevyyden ylläpitäminen ja kehittäminen ovat 

yhtiölle toiminnan keskeisimpiä osa-alueita. Korkealaatuinen asiakaspalvelu edellyttää jatku-

vaa ammattipätevyyden ylläpitämistä, tiedon soveltamista ammattimaisesti ja objektiivisesti.  

Henkilökunta osallistuu jatkuvasti sisäisiin koulutuksiin, joita järjestetään säännöllisesti työ-

hön liittyvistä tilintarkastusta, kirjanpitoa, verotusta, tilinpäätöstä, yhteisölainsäädäntöä ym. 

käsittelevistä aiheista. Yhtiössä järjestetään lisäksi kolme kertaa vuodessa koulutuspäivät. 

Luennoitsijoina käytämme talon oman henkilökunnan lisäksi myös ulkopuolisia asiantunti-

joita. Henkilökuntamme osallistuu myös aktiivisesti ulkopuoliseen koulutukseen sekä kan-

sainvälisen yhteistyökumppanimme Praxityn koulutustilaisuuksiin. Henkilökuntaa kannuste-

taan myös jatkokouluttautumaan sekä suorittamaan tilintarkastustutkintoja KHT-, HT- ja/tai 

JHT ja taloushallinnon tutkintoja KTL, PHT sekä sisäisen tarkastuksen tutkintoja mm. CIA . 

Tutkintojen suorittamista yhtiö tukee erilaisin toimin.  

Koulutuksen ja urakehitysmahdollisuuksien avulla lisätään henkilökunnan sitoutumista yhti-

öön. Lisäksi henkilökunnan kanssa käydään vuosittain kehityskeskusteluja, joissa mm. selvi-

tetään kunkin työntekijän koulutustarve. Henkilökohtaisen koulutusohjelman tarpeet ovat 

myös yksilöllisiä olemassa olevasta ammattipätevyydestä ja yksilöllisistä kehittymistarpeista 

riippuvia. Henkilökohtaisen koulutussuunnitelman lisäksi Tuokon henkilöstön tulee ylläpitää 

riittävää tehtävissä tarvittavaa yleistietoutta ja tietoteknistä osaamista, sillä ilman niitä ei saa-

vuteta korkealaatuista ammattimaista asiakaspalvelua. 

Tuokon asiakastoimeksiannoissa on erityyppistä ammatillista osaamista ja vastuunottamista 

vaativia tehtäviä henkilöstön kokemuksesta ja ammattitaidoista riippuen. Yhtiölle on tärkeää, 

että henkilöstö ylläpitää työtehtävissä vaadittavaa ammattitaitoaan ja mahdollisuuksien mu-

kaan pyrkii kehittämään ammatillista osaamistaan.  

Tarkastajan suoriutumisesta arvioidaan ammatillista osaamista, joka sisältää muun muassa 

tietoteknisiä-, analyyttisiä-, kommunikointi-, asiakassuhde-, johto-, päätöksentekotaitoja ja 

oppimiskykyä sekä oma-aloitteisuutta ja henkilökohtaista motivaatiota. Ammatillinen kyvyk-

kyys on edellytyksenä vastuullisempiin tehtäviin etenemiselle. Tuokon johdossa vaaditaan 

ammatillisen osaamisen lisäksi kykyä kehittää ja edistää liiketoimintaa. 
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10. Taloudelliset tiedot toiminnan laajuudesta 

 

Oy Tuokko Ltd:n liikevaihto oli tilikaudella 1.1.–31.12.2021 5,7 milj. euroa. Liikevaihto ja-

kaantui eri toiminta-alueille seuraavasti (noin):  

11. Osakkaiden palkitseminen 

 

Kaikki yhtiön tilintarkastajaosakkaat työskentelevät Oy Tuokko Ltd:n palveluksessa. Osak-

kaille ei osinkojen lisäksi makseta muita palkkioita.  

 

Helsingissä 12. toukokuuta 2022 

Oy Tuokko Ltd  

Tilintarkastusyhteisö  

 

Timo Tuokko     Janne Elo 

hallituksen puheenjohtaja    toimitusjohtaja 

Tulot yleisen edun kannalta merkittävien 

yhteisöjen ja yhteisöjen, jotka kuuluvat 

konserniin, jonka emoyritys on yleisen 

edun kannalta merkittävä yhteisö, tilinpää-

tösten ja konsernitilinpäätösten lakisäätei-

sestä tilintarkastuksesta; 

ei julkisteta (liikesalaisuus 

ja sisältyy alla oleviin) 

ei julkisteta (liike-

salaisuus) 

Tulot muiden yhteisöjen tilinpäätösten ja 

konsernitilinpäätösten lakisääteisestä tilin-

tarkastuksesta 

3,4 € 60 % 

Tulot sallituista muista kuin tilintarkastus-

palveluista yhteisöille, joiden tilintarkas-

tuksen lakisääteinen tilintarkastaja tai ti-

lintarkastusyhteisö suorittaa 

0,5 € 9 % 

Tulot muille yhteisöille suoritetuista muista 

kuin tilintarkastuspalveluista 
1,8 € 31 % 


