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Suuret tilintarkastusyhteisöt ovat alkaneet suosia tarkastuksissaan data-analyysejä 

tavoitellen parempaa laatua ja kustannustehokkuutta. Tilintarkastuksen data-ana-

lyyseistä on viime vuosina tehty runsaasti akateemista tutkimusta, mutta aiheelle on 

selkeä tutkimusaukko Suomessa, jossa tilintarkastusrajat ja -käytännöt ovat huo-

mattavasti erilaiset muihin maihin verrattuna. Tässä tutkimuksessa otetaan selvää 

siitä, miten data-analyysit ovat vaikuttaneet tilintarkastukseen suomalaisessa yritys-

maailmassa. Ilmiötä tutkitaan kvalitatiivisella tutkimustavalla, jonka empiirinen ai-

neisto on kerätty haastattelemalla viittä suuren tilintarkastusyrityksen asiantuntijaa. 

Tutkimuksessa havaitaan, että data-analyysien myötä tilintarkastusten laatu para-

nee selkeästi, mutta kustannussäästöjä on hankala saavuttaa. Tilintarkastustiimien 

rakenne ja tilintarkastajan työnkuva muuttuvat, ja uudet oheispalvelut tulevat mah-

dollisiksi. Haasteita data-analyyseissä aiheuttavat hitaasti uudistuvat tilintarkastus-

standardit, datan käsittelytarve ja kasvava odotuskuilu. Tulevaisuudessa data-ana-

lyysejä voidaan tehostaa automatisoinnin avulla ja uudistamalla tilintarkastuspro-

sessia data-analyysilähtöiseksi, minkä lisäksi big dataa voidaan sisällyttää analyy-

seihin.  
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Big auditing companies have started to favor data analytics in their external audits, 

pursuing better quality and cost efficiency. Recently lots of academic research has 

been made of audit data analyses, yet there is a distinct research gap in the subject 

in Finnish context where limits for a mandatory financial statement audit are set to 

a low level and the audit profession has some special characteristics. This research 

finds out what effects data analyses have had on external audits in Finland. The 

phenomenon is examined with qualitative research methods, using interviews of five 

specialists in a major auditing firm. The research shows that data analyses raise the 

audit quality significantly but additional cost efficiency is difficult to achieve. Data 

analyses change how audit teams are constructed and how auditors perform their 

work. These new methods also make new non-audit services possible. Challenges 

in data analyses include slowly adapting professional standards, difficulties in 

processing data and a widening expectation gap. In the future data analyses can be 

improved through automation and by reshaping the audit process based on the 

needs of data analysis. Additionally, big data can be incorporated into the analyses. 
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1 JOHDANTO 

Tässä luvussa käsitellään pro gradu -tutkimuksen lähtökohdat. Ensimmäisessä ala-

luvussa avataan tutkimuksen teoriataustaa. Toisessa alaluvussa muodostetaan teo-

reettinen viitekehys, minkä puitteissa tutkittavaa ilmiötä on tarkasteltu. Kolmas ala-

luku esittelee tutkimuskysymyksen, sen alakysymykset ja rajaukset. Neljännessä 

alaluvussa kerrotaan, mitä tutkimusmenetelmää on käytetty ja kuvaillaan käytetty 

aineisto. Viides, viimeinen alaluku kertoo tutkimuksen rakenteesta ja siitä, miten lu-

kujaottelu on tehty käsiteltyjen teemojen välillä. 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Tietokoneavusteinen tarkastus on yksi ajankohtaisista trendeistä tilintarkastuksessa 

ja sen tutkimuksessa. ATK-avusteiset tarkastusmenetelmät (CAAT, Computer As-

sisted Audit Techniques) ovat IFAC:n (International Federation of Accountants) vi-

rallisen määritelmän mukaan tietokonetta tilintarkastusvälineenä käyttäviä tilintar-

kastustoimenpiteiden sovelluksia (Suomen Tilintarkastajat 2015a, 149). Yleisesti 

käytettyjä ATK-avusteisia tarkastusmenetelmiä ovat esimerkiksi sähköiset työpape-

rit ja tarkastusohjelmat, IT-pohjaiset työpapereiden säilytysjärjestelmät ja data-ana-

lyysit. Näiden työmenetelmien kehittäminen on tärkeää, sillä vaikka tilintarkastus 

tehdään nykyisin pääasiallisesti tietokoneella, ovat itse tarkastusmenetelmät säily-

neet hyvin samankaltaisina viimeisten vuosikymmenien ajan (Whithouse 2014). Tu-

levaisuudessa tietokoneistumisen vaikutus toimialaan voi olla niin merkittävä, että 

nykyisenkaltaisen työvoiman kysyntä vähenee merkittävästi (Frey & Osborne 2013). 

ATK-avusteisen tarkastuksen keskeisin hyöty tilintarkastuspalveluja tarjoaville yri-

tyksille on huomattava tehokkuuden kasvu. Työn tehostamiselle on kysyntää, sillä 

IFAC:n ISA-standardit (International Standards on Auditing) ja muu sääntely velvoit-

tavat tilintarkastajia vuosi vuodelta ottamaan uusia asioita huomioon tarkastuksissa. 

Suomessa erityisesti PK-yhtiöiden kohdalla raportointitaakka on koettu jopa turhaut-
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tavaksi, sillä suomalaisia tilintarkastajia velvoittavat tilintarkastusstandardit sääde-

tään maissa, joissa tilintarkastusraja on huomattavasti Suomea korkeampi1. Sa-

malla kuitenkin toimeksiantojen aikabudjetit pysyvät ennallaan tai aikaa saisi käyt-

tää vain marginaalisesti aiempaa enemmän. Tekemällä tarkastus soveltuvilta osin 

ATK-avusteisesti voidaan tätä aikaa säästää, mikä johtaa parempaan katteeseen ja 

sitä kautta kilpailuetuun tilintarkastusmarkkinoilla. Tilintarkastusyhteisöt voivat 

nähdä ATK-avusteisen tarkastuksen kilpailuetuna myös parantuneen laadun osalta: 

sen sijaan, että ne pyrkisivät tekemään nykytasoisen tarkastuksen halvempaan hin-

taan, voivat ne tarjota parempitasoista tarkastusta nykyiseen hintaan (AICPA 2014, 

6).  

Tietokoneavusteisista tarkastusmenetelmistä ajankohtaiseksi on noussut data-ana-

lyysi, jota tämä gradu käsittelee. Data-analyysi tarkoittaa teknologioita ja tekniikoita, 

joilla dataa voidaan analysoida päätöksenteon tueksi (Kwon, Lee & Shin 2014, 387). 

Tilintarkastuksen kontekstissa termi tarkoittaa tilinpäätösinformaation tai muun tar-

kastuksen alaisen digitaalisen datan tietokoneavusteista tarkastamista osana tilin-

tarkastusprosessia (Titera 2013, 325—326). Käsite on läheisesti kytköksissä datan 

poimimiseen (data extraction) ja datan louhintaan (data mining), jotka ovat jokseen-

kin samankaltaisia toimenpiteitä (Gray & Debreceny 2014, 359—362). Esimerkiksi 

10 000 muistiotositteen aineistoon voidaan ajaa data-analyysi, joka nostaa esiin 

epätavalliseen kellonaikaan luodut, tiliöintisummaltaan 999-päätteiset ja epätaval-

listen käyttäjien tekemät tositteet, joihin liittyy täten kohonnut väärinkäytösriski. Ai-

neistolähtöisessä tarkastuksessa vastaava toimenpide olisi hyvin työläs tehdä ma-

nuaalisesti, eikä sitä voisikaan toteuttaa 100-prosenttisella otoksella rajallisen aika-

budjetin takia. Ilman data-analyysejä tällaisessa tilanteessa on käytettävä otantaa, 

jolloin tilintarkastusevidenssiä saadaan huomattavasti vähemmän. 

Data-analytiikka mahdollistaa tilintarkastusyrityksille myös aivan uudenlaisten 

oheispalveluiden tarjoamisen, etenkin big data -analytiikan muodossa (Cao, 

                                            

1 Tähän on mahdollisesti tulossa muutos kevennetyn SASE-tilintarkastusstandardin myötä, mitä so-
vellettaisiin pieniin yhteisöihin (Suomen Tilintarkastajat 2015b). Kuitenkin kokonaisuutena tilintarkas-
tuksen sääntely on selkeästi lisääntymään päin ja SASE-standardin käsittely jää tutkimuksen rajaus-
ten ulkopuolelle.   
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Chychyla & Stewart 2015). Suomessa tilintarkastusyhteisöt voivat tarjota näitä pal-

veluja melko vapaasti tilintarkastusasiakkailleen, kun taas esimerkiksi Yhdysval-

loissa tällainen liiketoiminta on huomattavasti rajoitetumpaa Sarbanes-Oxley Act 

-lain (SOX) takia (Earley 2015, 495; Public Law 107-204, sec. 201). 

Big Four -yritykset ovat investoineet huomattavasti data-analyysien hyödyntämi-

seen tilintarkastuksessa, joskin julkaisuissaan kyseiset yritykset painottavat data-

analytiikan hyötyjä oheispalveluissa ja asiakkaan omissa prosesseissa (esim. EY 

2014; KPMG 2014). Myös pienempien tilintarkastusyhteisöjen voi olla aiheellista in-

vestoida data-analytiikkaan, mutta data-analyysit ja muut ATK-avusteiset menetel-

mät tehostavat eniten suurten yritysten tarkastusta, jolloin käytettävissä on moni-

muotoiset tietojärjestelmät ja laaja data-aineisto (Bierstaker, Janvrin & Lowe 2014, 

73). Nämä suuret yritykset ovat tyypillisesti juuri Big Four -yhteisöjen asiakkaita. PK-

yritysten tarkastamiseen data-analytiikka ei juuri tuo lisäarvoa edellä mainitusta 

syystä. 

Data-analytiikkaan liittyvää erikoisosaamista tarvitaan tilintarkastusyhteisöissä yhä 

enemmän, mikä luo kysyntää uudenlaisille taidoille. Oppilaitokset ovat vastanneet 

tarpeeseen kehittämällä uusia opintokokonaisuuksia Suomessa ja maailmalla 

(esim. Briggs 2015; Jyväskylän yliopisto 2014, 9—12; PwC 2015, 18). Samalla aka-

teeminen tutkimus data-analytiikasta tilintarkastuksessa on ollut niin runsasta, että 

tutkimuksissa on ajauduttu jopa ylisaturaatioon, eli tutkimuksia on tehty liikaa sa-

mankaltaisilla tutkimuskysymyksillä (Earley 2015, 493). Tutkimukset ovat kuitenkin 

painottuneet paljolti angloamerikkalaiseen yrityskontekstiin, jossa tilintarkastusvel-

vollisuus koskee vain suuria pörssiyrityksiä, tilintarkastuksen rooli liittyy paljolti si-

joittajien ja johdon välisen agenttiongelman paikkaamiseen ja jossa SOX-laki rajaa 

huomattavasti data-analyysien avulla tarjottavia oheispalveluita (Earley 2015, 495; 

Public Law 107-204, sec. 201; Securities Act of 1933, sec. 19). Tämän vuoksi onkin 

mielenkiintoista tarkastella ilmiötä suomalaisessa kontekstissa, jossa tilintarkastus-

velvollisuus koskee yhteisöjä laajemmin, oheispalveluiden tarjoaminen on vapaam-

paa ja tilintarkastajan työnkuva muutenkin monilta osin erilainen suhteessa muuhun 

maailmaan (TilintarkL 1141/2015, 2:2). 
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Suomessa tilintarkastuksen data-analytiikkaa on tutkittu niukasti, eikä suomalai-

sissa yliopistoissa ole tiettävästi vielä tehty pro gradu -tutkielmaa aiheeseen liittyen. 

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa samaa aihepiiriä on käsitelty Suomen 

(2016) gradussa, jossa tutkitaan tietokoneavusteisen tarkastuksen suhdetta tilintar-

kastuksen riskienhallintaan. Myös Liukko (2016, 39—44) sivuaa aihetta gradussaan 

ISA-standardien mukaisen tilintarkastusprosessin tehostamisesta: tutkimuksen teo-

riaosiossa esitetään yhtenä tehostamismenetelmänä niin sanotun big datan hyö-

dyntäminen, jota jatkokäsitellään data-analyysien avulla2. Tämä pro gradu -tutkimus 

antaa aiempaan suomalaiseen tutkimukseen lisänäkökulmaa, sillä ilmiötä tutkitaan 

ensimmäistä kertaa yksityiskohtaisesti Suomessa kvalitatiivisin tutkimusmenetel-

min. 

1.2 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä hyödynnetään Grayn & Debrecenyn 

(2014) esittämää suurta datamassaa hyödyntävien ATK-tarkastusmenetelmien ja-

ottelua datan poimimiseen, data-analyyseihin ja datan louhintaan. Tässä kolmija-

ossa datan poimimisella tarkoitetaan asiakkaalta saadun datan järjestelemistä ja 

suodattamista tarkastustoimenpiteen vaatimalla tavalla. Lisäksi datalle voidaan las-

kea erilaisia tilastollisia tunnuslukuja. 

Data-analyysissä mennään pidemmälle: siinä aineistoa käsitellään tarkemmin sekä 

muunnellaan ja tehdään siitä otantoja. Tähän käytetään tyypillisesti tilintarkastusta 

varten konfiguroitua data-analyysiohjelmistoa, GAS:ää (Generalized Audit Soft-

ware), eli käytännössä ACL:n tai Caseware IDEAn kaltaista sovellusta. (Ahmi & 

Kent 2013) Datan louhinta menee tästä vielä askeleen pidemmälle: siinä datan pe-

rusteella pyritään johtamaan kuvioita, sääntöjä ja malleja, joita käytetään lopputule-

mien ennustamiseen (Gray & Debreceny 2014, 360—363).  

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys on rajattu data-analyyseihin, mutta on 

huomionarvoista, että yllä mainituilla kolmella käsitteellä – datan poimimisella, data-

                                            

2 Big datan hyödyntämisestä data-analyyseissä ks. luku 3.2.1. 
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analyyseillä ja datan louhinnalla – on jonkin verran päällekkäisyyttä (Gray & Debre-

ceny 2014, 359—360). Kuten Gray & Debreceny (2014, 359) mainitsevat, tilintar-

kastajat sitä paitsi käyttävät näitä termejä usein sekaisin. 

Datamassan käsittelyyn soveltuva ohjelmisto riippuu aineiston koosta, monimutkai-

suudesta ja käsittelytarpeesta. Pienikokoisessa aineistossa datan poimimiseen riit-

tää yksinkertainen taulukkolaskentaohjelma, kun taas suurempi tai monimutkaisem-

malla tietokantarakenteella järjestetty aineisto on ajettava tietokantaohjelmaan. Sil-

loin kun on tarve tehdä data-analyysejä ja käsitellä isoa aineistoa, käytetään 

GAS:ää. Kaikista suurimpiin datapaketteihin ja monimutkaisimpiin toimenpiteisiin 

voidaan käyttää tarkoitukseen luotua tietokantaohjelmaa, joka ajetaan palvelintieto-

koneella. (DeKroon & Karp 2013) Tällöin käyttäjän tietokoneen laskentateho ei ole 

rajoitteena. Tässä tutkimuksessa teoreettinen viitekehys on rajattu GAS-tyyppisillä 

ohjelmilla tehtäviin datan käsittelytoimenpiteisiin, mikä onkin tyypillisin menetelmä 

data-analyyseissä. 

Edellä mainituista rajauksista saadaan johdettua tutkimuksen teoreettinen viiteke-

hys, joka on esitetty kuviossa 1. Kuvion yläosa kuvaa koko tietokoneavusteisen ti-

lintarkastuksen tutkimuskenttää, jossa datan poimiminen, data-analyysit ja datan 

louhinta muodostavat oman kokonaisuutensa. Alaosassa on esitettynä erilaiset da-

tan käsittelytavat.  
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Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys (mukaillen DeKroon & Karp 2013; 
Gray & Debreceny 2014, 360). 

Tutkimuksen teoriaosuuden aineisto koostuu tieteellisistä tutkimuksista ja muista re-

levanteista lähteistä. Teoreettiseen viitekehykseen on rajattu yleisellä tasolla tieto-

koneavusteista tilintarkastusta käsittelevä kirjallisuus siltä osin, kun asialla on yhty-

mäkohtia data-analyysien kanssa. Lisäksi viitekehykseen sisältyy spesifisti data-

analyysejä käsittelevää kirjallisuutta ja siihen läheisesti kytkeytyvää kirjallisuutta esi-

merkiksi big data -analyyseistä. 



14 
 

1.3 Tutkimuskysymykset ja rajaukset 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys ja -ongelma on se, miten data-analyysit vaikut-

tavat tilintarkastukseen. Päätutkimuskysymyksen tukena ovat seuraavat alakysy-

mykset: 

 Mitä hyötyjä data-analyysit tuovat tilintarkastukseen? 

 Mitä haasteita data-analyysit tuovat tilintarkastukseen? 

 Mitä tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksia tilintarkastuksen data-analyysei-

hin liittyy? 

Tutkimuksessa selvitetään, miten data-analyysit vaikuttavat tilintarkastukseen koko-

naisuutena. Ilmiötä ei siis tarkastella vain siltä kannalta, miten se vaikuttaa käytän-

nön tilintarkastusprosessiin. Aihealueeseen kuuluvia näkökulmia ovat muun mu-

assa data-analyysien vaikutukset tilintarkastajien koulutusvaatimuksiin, tilintarkas-

tusyritysten oheispalvelumahdollisuuksiin sekä tilintarkastuksen odotuskuiluun. 

Tutkimus on rajattu suomalaiseen yrityskontekstiin, eli data-analyysien käyttöä ja 

vaikutuksia tarkastellaan suomalaisten tilintarkastajien ja Suomessa toteutettavan 

tilintarkastuksen kannalta. Data-analyyseihin liittyviä tilintarkastusstandardeja ja  

-säännöksiä tarkastellaan siltä kannalta, miten ne koskevat Suomessa toimivia tilin-

tarkastajia. Vaikka tutkimuskysymys koskee data-analyysien käyttöä tilintarkastuk-

sessa, myös data-analyysien hyödyntämistä oheispalveluissa on käsitelty soveltu-

vissa kohdin, sillä erilaisten oheispalveluiden tuottaminen asiakkaalle liittyy nykyisin 

hyvin kiinteästi lakisääteiseen tilintarkastukseen. 

1.4 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Tutkimuksessa käytetään kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää, sillä sen 

avulla on mahdollista saada tutkittavasta ilmiöstä kokonaisvaltaista tietoa (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2007,156—162). Aineistona on käytetty puolistrukturoituja tee-

mahaastatteluja, joissa on haastateltu viittä Big Four -yrityksessä Suomessa data-

analyysien parissa työskentelevää henkilöä. Jotta ilmiötä käsiteltäisiin haastatte-

luissa avoimesti ja jottei esimerkiksi negatiivisia kokemuksia vähäteltäisi, tulokset 

esitetään anonyymisti sekä haastateltavien että yrityksen kannalta. Itse tutkielman 
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kirjoittajana olen töissä tilintarkastusalalla, joten haastateltavien hankinnassa ja tut-

kimusprosessin suunnittelussa on hyödynnetty työn kautta tullutta kokemusta ja 

kontakteja. 

Haastateltavat valittiin ottamalla yhteyttä Big Four -yritykseen, josta opastettiin tut-

kimukseen soveltuvien henkilöiden etsimisessä. Tutkimusaiheen käsittelyyn haettiin 

monipuolisuutta valikoimalla eri määrän työkokemusta kartuttaneita, eri työtehtä-

vissä ja eri toimipaikoissa työskenteleviä henkilöitä. Data-analyysilähtöistä tilintar-

kastusta käsitellään empiirisessä osiossa yhtäältä tilintarkastushenkilöstön, mutta 

toisaalta myös analyysiajoja tekevien analyytikkojen ja analyysimenetelmiä suunnit-

televan henkilöstön näkökulmasta. Empiirinen materiaali hankittiin elokuussa 2016, 

jolloin uusia henkilöitä haastateltiin siihen asti, kunnes haastatteluissa ajauduttiin 

huomattavasti samankaltaisiin vastauksiin eli saturaatioon viidennen haastateltavan 

kohdalla. 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus on jaoteltu päälukuihin seuraavasti: tämä luku toimii johdantona tutkitta-

vaan aiheeseen ja luvut 2—4 sisältävät kirjallisuuskatsauksen aiheen aiempaan tut-

kimukseen ja teoriaan. Niistä luvussa 2 valotetaan data-analyysien yleistä teo-

riataustaa, luvussa 3 kerrotaan data-analyyseissä havaituista hyödyistä ja tulevai-

suuden kehitysmahdollisuuksista, ja luku 4 valottaa data-analyysien käyttöön liitty-

viä haasteita ja ongelmia. Luvussa 5 käydään läpi tutkimuksen empiirisen osion to-

teutus ja esitellään haastatteluissa kerättyä aineistoa, ja viimeinen luku 6 sisältää 

johtopäätökset, tulosten pohdintaa sekä ehdotuksia jatkotutkimuskohteista.  
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2 DATA-ANALYTIIKKA JA LÄHEISET KÄSITTEET 

Tässä luvussa käydään läpi aiemman kirjallisuuden perusteella data-analyysien ny-

kytilaa ja siihen läheisesti liittyvää teoriaa. Alaluvuissa 1—2 kerrotaan data-analyy-

seistä, ensin yleisellä tasolla ja sen jälkeen tilintarkastuksen kontekstissa. Alalu-

vussa 3 esitellään data-analyysiin läheisesti liittyvät käsitteet datan poimiminen ja 

datan louhinta. Alaluvussa 4 käsitellään kahta keskeistä analyysimenetelmää – tut-

kivaa ja varmistavaa analyysiä – joihin data-analytiikka on kirjallisuudessa eroteltu. 

Alaluku 5 sisältää perustietoa otannoista, jotka liittyvät keskeisesti data-analyysien 

käyttöön tilintarkastuksessa. 

2.1 Data-analyysi 

Data-analyysi on laaja käsite, jolla tarkoitetaan kaikenlaisia teknologioita ja teknii-

koita, joilla dataa voidaan analysoida päätöksenteon tueksi (Kwon et al. 2014, 387—

388). Data-analyysejä kohtaan on esitetty runsasta kiinnostusta sekä yritysmaail-

massa että tutkijoiden keskuudessa. Data-analyysipalveluja markkinoidaan yrityk-

sille tyypillisesti korostaen niillä aikaansaatavia liiketoimintaetuja (esim. EY 2014; 

KPMG 2014). Tutkijat ovat sen sijaan keskittyneet selvittämään, mihin kaikkeen 

data-analyysejä voisi vielä käyttää (Gandomi & Haider 2015; Kwon et al. 2014). 

Vaikka data-analyysien käyttö on ollut teknisesti mahdollista jo pitkän aikaa ja dataa 

on ollut saatavilla digitaalisesti jo vuosikymmenten ajan, data-analyysit ovat nous-

seet laajemman kiinnostuksen kohteeksi vasta viime vuosina big datan myötä. Big 

datalla tarkoitetaan lukuisista eri lähteistä kerättyä, eri muodoissa olevaa ja erittäin 

suurta datamassaa (Gartner 2016). Sitä kuvataan tyypillisesti niin kutsutulla kol-

mella V:llä: datan suuri määrä (volume), muutosnopeus (velocity) ja tietomuotojen 

erilaisuus (variety) (Gandomi & Haider 2015, 138—140). Osassa tutkimuksia on 

otettu huomioon muitakin big datan piirteitä, kuten todenmukaisuus (veracity) (esim. 

Zhang, Xiongsheng & Appelbaum 2015, 469), jolla korostetaan eri lähteistä kerätyn 

big datan alttiutta virhehavainnoille (Gandomi & Haider 2015, 139). Data-analyysien 

viimeaikainen kehitys ja tutkimus onkin painottunut paljolti big data -analytiikkaan 

(big data analytics), joka on tavanomaisen data-analytiikan alakäsite. 
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2.2 Data-analyysi tilintarkastuksen kontekstissa 

Tilintarkastuksen kontekstissa Titera (2013, 325—326) määrittelee data-analyysin 

tarkoittavan digitaalisen datan tietokoneavusteista hyödyntämistä osana tilintarkas-

tusprosessia. Tarkastustoimenpiteet siis tehdään data-analyysin avulla automatisoi-

dusti digitaaliseen dataan. Käytännössä data-analytiikkaa hyödynnetään hankki-

malla ensin data asiakkaan järjestelmästä valikoitua tarkastustoimenpidettä varten, 

sitten ajamalla erilaisia ennalta määriteltyjä analyysiajoja aineistoon ja lopulta hyö-

dyntämällä tällä tavoin prosessoitua aineistoa johtopäätösten tekemisessä. Tämä 

prosessi on esitetty visuaalisesti kuviossa 2. On huomionarvoista, että yleensä data-

analyysejä tarkastuksessaan hyödyntävät tilintarkastajat eivät itse tee data-analyy-

sejä, vaan hyödyntävät valmiiksi tehdyn data-analyysin tuloksia osana tarkastuspro-

sessia. Vasta kun tilintarkastaja on käsitellyt data-analyysimenetelmällä prosessoi-

dun raportin, siitä tulee tilintarkastusevidenssiä.  

 

Kuvio 2. Data-analyysin hyödyntäminen osana tilintarkastusprosessia. 

Kuten kuviosta 2 voidaan havaita, data-analyysin tekemiseen osallistuu useita eri 

henkilöitä tilintarkastuksen eri vaiheissa. Mukana on sekä asiakkaan henkilöstöä, 

data-analyysien tekijä että tilintarkastaja itse. Data-analyysien tekijä on tyypillisesti 

tehtävään erikoistunut analyytikko, sillä datan hankkiminen ja muuntaminen vievät 

aikaa sekä vaativat erityisosaamista. Tekijöitä voi olla useampikin. Pienissä toimek-

siannoissa tilintarkastaja voi myös tehdä analyysiajot itse, mutta tyypillisesti tehtävät 

on eriytetty toisistaan. 
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Data-analyysiprosessi alkaa siitä, että asiakas hankkii tilintarkastajan pyytämät ra-

portit järjestelmästään jossakin tiedostomuodossa. Tarvittaessa data-analyysien te-

kijä auttaa aineiston hankinnassa, jotta data saadaan halutussa muodossa ja se 

sisältää kaiken tarvittavan tiedon. Kun aineisto eli niin sanottu raakadata on saatu, 

data-analyysien tekijä vielä tarvittaessa esikäsittelee aineistoa, jonka jälkeen hän 

tekee aineistoon data-analyysiajot. Ajojen tuloksena syntyvä raportti menee tilintar-

kastajalle, joka tekee johtopäätökset lopputulemien perusteella. 

Tilintarkastuksessa data-analyysejä voidaan hyödyntää monien eri tase- ja tuloslas-

kelmaerien sekä tositelajien analysoinnissa. On tilintarkastajan harkinnasta kiinni, 

mitä data-analyysejä on aiheellista toteuttaa: toimenpiteen kustannustehokkuu-

desta huolimatta data-analyysiajot sitovat huomattavasti tilintarkastusyhteisön re-

sursseja etenkin, mikäli tarkastetaan useita eri data-analyysikohteita. Niin kutsuttu-

jen standardoitujen data-analyysiajojen lisäksi on mahdollista käyttää tarkastustoi-

menpidettä varten räätälöityjä, ei-standardoituja data-analyysiajoja. Taulukossa 1 

on eritelty joitakin tyypillisiä data-analyysikohteita ja kerrottu, mitä kyseisiin tase- ja 

tuloslaskelmaeriin tai tositeryhmiin liittyvät standardiajot voivat esimerkiksi pitää si-

sällään. 

Taulukko 1. Tyypillisiä data-analyysikohteita tilintarkastuksessa. 

Tarkastuskohde Esimerkkejä tyypillisistä data-analyysiajoista 

Vaihto-omaisuus Varastonimikeduplikaatit, negatiiviset tai 0-arvoiset 

varastonimikkeet, inventoimattomat nimikkeet 

Muistiotositteet Viikonloppuisin tai öisin luodut tositteet, summaltaan 999-

päätteiset tositteet, poikkeuksellisten käyttäjien luomat tositteet 

Myynti ja 

myyntisaamiset 

Myyntilaskuduplikaatit, puuttuvat myyntilaskunumerot, kauden 

päättymispäivän jälkeiset hyvityslaskut 

Pysyvät vastaavat Suuren menojäännöksen nimikkeet, nimikeduplikaatit, 

taseaktivointien analyysi 

Henkilöstökulut Henkilöduplikaatit, henkilötunnusten oikeellisuustestaus, 

palkansaajien ja toimittajien pankkitilivertailu 
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Data-analytiikasta on viime aikoina tullut keskeinen kehityskohde tilintarkastusyhtei-

söissä ja samalla aihepiirin akateemisen tutkimuksen painopiste on siirtynyt aiem-

masta sisäisestä tarkastuksesta (internal audit) tilintarkastukseen (external audit) 

(Ahmi & Kent 2013, 89—90). Akateemisten data-analyysitutkimusten määrää vuo-

sittain on hahmotettu kuviossa 3, jossa voidaan havaita selkeä nouseva trendi vuo-

desta 2009 alkaen.  

  

Kuvio 3. Tilintarkastuksen data-analyyseistä tehdyt tutkimukset vuosittain (Scopus 
2016)3. 

Data-analyysien hyödyntämistä tilintarkastuksessa on mahdollista tutkia monesta 

eri näkökulmasta, sillä kyseessä on laaja aihekokonaisuus. Aihepiirin tutkimuson-

gelmat ovatkin olleet vaihtelevia. Toisaalta data-analyyseillä on yhtymäkohtia mui-

den läheisten käsitteiden, kuten datan poimimisen, datan louhinnan ja big data  

-analyysien kanssa, joten myös niihin liittyvä kirjallisuus on paljolti sovellettavissa 

data-analyyseihin. Koska data-analyysi on yksi useista ATK-avusteisista tarkastus-

menetelmistä, myös useat näihin liittyvistä tutkimuksista tarjoavat relevantteja tulok-

                                            

3 Taulukko on mallinnettu hakemalla Scopus-tietokannasta tieteelliset artikkelit hakutermillä ”data 
analy*” AND audit* ja rajaamalla aihealue kategoriaan business, management and accounting sekä 
economics, econometrics and finance. 
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sia aiheesta. Taulukossa 2 on tutkimusaiheittain ryhmitelty yhteenveto keskeisim-

mistä tieteellisistä tutkimuksista, joita on hyödynnetty tämän tutkielman kirjallisuus-

katsauksessa. 

Taulukko 2. Keskeisiä tilintarkastuksen data-analyyseihin liittyviä tutkimuksia. 

Tutkimusaihe Tutkimukset 

ATK-avusteisten menetelmien käyttöön ajavat 

tekijät 

Ahmi & Kent 2012; Bierstaker et al. 2014; 

Curtis & Payne 2008 

Data-analyysien nykytila yleisesti ja keskeiset 

jatkotutkimuskohteet 

Earley 2015; Schneider, Dai, Janvrin, Ajayi & 

Raschke 2015; Wang & Cuthbertson 2015 

Tilintarkastusstandardien suhde data-

analyyseihin 

Titera 2013 

Data-analyysien vaikutus tilintarkastajan 

päätöksentekoon 

Brown-Liburd, Issa & Lombardi 2015 

Tilintarkastusmenetelmien kehitys 

tulevaisuudessa 

Lombardi, Bloch & Vasarhelyi 2014 

Data-analyysimenetelmien kehittäminen datan 

louhinnan suuntaan 

Gray & Debreceny 2014 

Toimintojen ulkoistaminen data-

analyysilähtöisen tarkastuksen seurauksena 

Solieri & Hodowanitz 2016 

Big data -analyysit Alles 2015; Cao et al. 2015; Kwon et al. 2015; 

Moffitt & Vasarhelyi 2013 

Data-analyysien käyttö jatkuvassa 

tilintarkastuksessa 

Alles, Brennan, Kogan & Vasarhelyi 2006; 

Hunton & Rose 2010; Vasarhelyi, Teeter & 

Krahel 2010 

 

Kuten data-analytiikassa yleisesti, myös tilintarkastuksen data-analyysien tutkimuk-

sessa on viime aikoina painotettu ylivoimaisesti eniten big data -analytiikkaa (esim. 

Alles 2015; Cao et al. 2015; Zhang et al. 2015). Keskeinen tutkimusongelma siihen 



21 
 

liittyen on viime aikoina ollut, onko sekalaisen, taloudellisiin tunnuslukuihin liittymät-

tömän big datan käyttö ylipäätään mahdollista lakisääteisessä tilintarkastuksessa 

(Wang & Cuthbertson 2015, 158). Big datan käyttökohteista on käyty runsasta kes-

kustelua akateemisissa tutkimuksissa, mutta niissä ei ole toistaiseksi saavutettu 

konsensusta siitä, mikä big datan rooli tarkalleen tilintarkastusprosessissa on 

(Brown-Liburd et al. 2015; Cao et al. 2015). 

2.3 Datan poimiminen ja datan louhinta 

Data-analyysi on läheisesti kytköksissä kahteen muuhun käsitteeseen: datan poi-

mimiseen (data extraction) ja datan louhintaan (data mining). On tärkeää ymmärtää 

näiden käsitteiden yhteys ja ero data-analyysiin. Vaikka käsitteillä on lieviä päällek-

käisyyksiä, ne on akateemisessa tutkimuksessa pidetty selkeästi erillä toisistaan ja 

kutakin aihealueista on tutkittu omana kokonaisuutenaan. Kuten Gray & Debreceny 

(2014, 359) esittävät, tilintarkastajat toisinaan käyttävät näitä termejä epäjohdon-

mukaisesti. Esimerkiksi data-analyysillä saatetaan viitata mihin tahansa edellä mai-

nituista kolmesta käsitteestä. 

Datan poimiminen tarkoittaa datajoukkiolle tehtäviä yksinkertaisia toimenpiteitä, ku-

ten järjestelyä, suodattamista, otantojen tekemistä ja tilastollisten tunnuslukujen las-

kentaa (Gray & Debreceny 2014, 359—360). Yksinkertaisimmissa tapauksissa toi-

menpide voidaan tehdä taulukkolaskentaohjelmalla, kun taas monimutkaisemmissa 

aineistoissa käytetään datan poimimista varten kehitettyä ohjelmaa (tilintarkastuk-

sessa GAS:ää). Molemmissa tapauksissa aineistolle tehtävät toimenpiteet voivat 

olla täysin samoja, mutta aineiston suuri koko asettaa vaatimuksia käytettävälle oh-

jelmistolle. Tyypillisesti datan poimimiseen käytetään perinteisempiä ATK-avustei-

sia menetelmiä, kun taas data-analyyseihin ja louhintaan käytetään uudempia me-

todeja (Brown-Liburd et al. 2015, 453). 

Tilintarkastuksen kontekstissa datan poimimista voi olla esimerkiksi vaihto-omai-

suuden tarkastustoimenpide, jossa SAP-järjestelmän Excel-muotoisesta varastolis-

tasta etsitään 10 arvokkainta tuotetta ja nostetaan esiin mahdolliset negatiiviset tuo-

telukumäärät, joita aineistosta ei saisi löytyä. Siinä missä data-analyysissä tietojouk-

koon tehdään huomattava määrä automatisoituja ajoja, datan poimiminen rajoittuu 
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yksittäisiin toimenpiteisiin, joilla datajoukkoa muokataan tilintarkastajan haluamaan 

muotoon (Gray & Debreceny 2014, 359—360). Toimenpiteellä siis saadaan huo-

mattavasti data-analyysiä vähemmän ja suppeammin evidenssiä. 

Datan louhinta tarkoittaa erilaisia tekniikoita (esimerkiksi neuraaliverkot, geneettiset 

algoritmit ja Bayes-verkot), joilla pyritään löytämään kuvioita ja säännönmukaisuuk-

sia datajoukkiosta (Hunton & Rose 2010, 300). Prosessina se on data-analytiikkaa 

monimutkaisempi. Siinä missä edellä esitetyt datan poimiminen ja data-analyysi tar-

kastelevat menneisyyttä, datan louhinta pyrkii ennustamaan tulevaa kehitystä löy-

döksien perusteella (Gray & Debreceny 2014, 360). 

Lakisääteisessä tilintarkastuksessa annetaan lausunto siitä, antavatko aiemmin 

päättyneen tilikauden tilinpäätöstiedot ”oikeat ja riittävät tiedot” kohteen ”toiminnan 

tuloksesta ja taloudellisesta asemasta” (TilintarkL 1141/2015, 3:5). Jo tätä määritel-

mää tarkastelemalla voidaan todeta, että menneisyyteen kantaa ottavassa tilintar-

kastuksessa tulevaisuutta ennustavan datan louhinnan käyttökohteet ovat rajalliset. 

Sikäli on ymmärrettävää, että datan louhinnan käyttö tilintarkastuksessa on sekä 

data-analyysejä että datan poimimista vähäisempää (Gray & Debreceny 2014, 360). 

Joissakin tilintarkastuksen vaiheissa, kuten going concern -arvioinnissa tulevaisuus-

näkökulma voi kuitenkin olla tarpeellinen. 

Akateemisissa tutkimuksissa on ehdotettu joitakin datan louhinnan tilintarkastus-

käyttökohteita. Esimerkiksi Hunton & Rose (2010) esittävät, että datan louhinta olisi 

tarpeellista väärinkäytösten ennakoimiseen tilintarkastusasiakkaissa. Voidaan kui-

tenkin kyseenalaistaa, olisiko tällainen työläs toimenpide aiheellinen tarkastuksen 

kannalta edes suurimmissa tilintarkastustoimeksiannoissa ja toisaalta, kuuluuko 

näin syväluotaava väärinkäytösten ennustaminen ylipäätään tilintarkastajan työnku-

vaan. Toistaiseksi datan louhintaa ei tiettävästi vielä ole hyödynnetty tilintarkastuk-

sessa ainakaan suuremmassa mittakaavassa, mutta sen käyttömahdollisuuksia tut-

kitaan ja eri käyttökohteista käydään aktiivista keskustelua.  Edellä esitettyjen käsit-

teiden keskeiset erot on koottu yhteenvedoksi taulukkoon 3. 
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Taulukko 3. Käsitteiden keskeiset erot (Gray & Debreceny 2014, 359—362). 

 Datan poimiminen Data-analyysi Datan louhinta 

Tehtävä Aineiston 

yksinkertainen lajittelu, 

järjestely, 

suodattaminen ja 

vastaavat toimenpiteet 

Aineiston 

monipuolisempi 

analyyttinen 

tutkiminen, 

automatisoidut testit 

aineistoon 

Kuvioiden ja 

säännönmukaisuuksien 

etsiminen aineistosta 

Tarkastelun 

kohde 

Menneisyys Menneisyys Tulevaisuus 

Soveltuvuus 

tilintarkastukseen 

Hyvä Hyvä Kyseenalainen 

Käyttö 

suomalaisessa 

kontekstissa 

Erittäin paljon Suurten ja 

keskisuurten 

yhteisöjen 

tarkastuksissa 

Vähän / ei ollenkaan 

 

Vaikka sekä datan poimiminen, data-analyysi että datan louhinta käsittelevät tyypil-

lisesti suurta, digitaalisessa muodossa olevaa datajoukkiota, näiden menetelmien 

sisältämät toimenpiteet ja tavoitteet eroavat täysin toisistaan. Taulukossa on myös 

esitetty käyttömäärä Suomessa. Taulukon viimeisellä rivillä esitetty käyttömäärä tar-

koittaa sitä, kuinka paljon menetelmää nykyisellään käytetään kirjoittajan havainto-

jen perusteella. Samoin kuin aiemmassa kirjallisuudessa on havaittu, Suomessakin 

datan poimintaa käytetään tilintarkastustoimeksiannoissa menetelmänä eniten, 

data-analyysiä huomattavasti vähemmän ja datan louhintaa kaikkein vähiten (Gray 

& Debreceny 2014, 360). 

2.4 Tutkiva analyysi ja varmistava analyysi 

Data-analytiikan kirjallisuudessa on eritelty kaksi toisistaan eroavaa pääanalyysime-

netelmää, jotka ovat Tukeyn (1977) esittämät tutkiva analyysi (exploratory analysis) 

ja varmistava analyysi (confirmatory analysis). Tutkivassa analyysissä tarkastellaan 
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dataa etsien siitä poikkeamia, säännönmukaisuuksia ja muita ilmiöitä, joita on ai-

heellista tutkia lisää. Data-analyysin tekijä ei siis ole päättänyt etukäteen kysymyk-

siä, joihin hakee vastauksia, vaan ottaa selvää siitä, mitä kysymyksiä aineisto he-

rättää. Varmistavassa analyysissä datan tutkija on sen sijaan jo edeltä päättänyt 

tutkimuskysymykset, joihin data-analyysin avulla etsitään vastausta (”varmistusta”). 

Edellä mainitusta jaottelusta on tullut keskeinen osa nykyistä data-analytiikan teo-

riaa, vaikka käsitteet ovatkin vanhoja ja kehitetty jo ennen tietokoneaikakautta. 

AICPA:n (2014, 5—6) mukaan tilintarkastuksen kontekstissa tutkiva analyysi sovel-

tuu parhaiten tarkastuksen suunnitteluvaiheeseen. Sen on esitetty vastaavan esi-

merkiksi seuraaviin kysymyksiin: 

 Tapahtuuko datan perusteella tarkastuskohteessa jotakin epätavallista? 

 Missä ovat tarkastuskohteen potentiaaliset riskialueet? 

 Havaitaanko datassa viitteitä väärinkäytöksistä? 

Tilintarkastuksen kontekstissa varmistava analyysi taas tarkoittaa sen selvittämistä, 

ovatko tarkastettavat osa-alueet tilintarkastajan odotusten mukaisia (AICPA 2014, 

5—6). Selvitettävät kysymykset on siis päätetty ennakkoon ja niihin haetaan data-

analyysillä vastauksia. Menetelmä on käyttökelpoinen tarkastuksen toteutusvai-

heessa, jolloin kysymyksiä voivat olla esimerkiksi: 

 Onko jollakin työntekijöistä ja ostoreskontran toimittajista sama pankkitilinu-

mero? 

 Ketkä ovat tehneet muistiotositteita tilikaudella – onko joukossa epätavallisia 

henkilöitä? 

 Onko yhtiön vaihto-omaisuudessa nimikkeitä, joilla on negatiivinen saldo? 

Pääsääntöisesti varmistavat analyysit soveltuvat tilintarkastukseen tutkivia analyy-

sejä paremmin, sillä data-analyysien päätarkoituksena on antaa evidenssiä valittui-

hin tarkastusprosessin vaiheisiin. Käyttäessään varmistavia analyysejä tilintarkas-

tajan tulee kuitenkin suunnitella tarkasti, mihin tarkastusprosessin vaiheisiin hän ha-

kee evidenssiä data-analyysin avulla. Tarkastusprosessin kokonaisuuden kannalta 
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ei ole kustannustehokasta tehdä aineistoon laajasti erilaisia analyysiajoja ja vasta 

sitten miettiä, mitä hyötyä kaikista tuloksista on tarkastuksessa. Analyysiajoista syn-

tyy luontaisesti runsaasti tuloksia, joiden paljous saattaa jopa haitata tilintarkastajan 

päätöksentekoa (Brown-Liburd et al. 2015, 455—456). Yleisestä kustannustehok-

kuudesta huolimatta analyysiajojen toteuttaminen myös sitoo tilintarkastusyhteisön 

resursseja, joita ei ole aiheellista käyttää tarkastuksen kannalta hyödyttömän aineis-

ton hankkimiseen. 

2.5 Tarkastusaineiston rajaaminen otannalla 

Data-analyysien toimintalogiikan ymmärtämiseksi on keskeistä ensin perehtyä sii-

hen, miten otanta toimii. Perinteisesti aineistolähtöisessä tarkastuksessa on hyö-

dynnetty otantoja, sillä aineiston 100-prosenttinen testaus on ilman tietokoneavus-

teisia työkaluja harvoin perusteltua tilintarkastuksen laajuuden ja resurssien käytön 

kannalta. Otanta tarkoittaa tilintarkastustoimenpiteiden suorittamista alle 100 pro-

sentille liiketapahtumien lajeista tai tilisaldoista siten, että mikä tahansa otantayk-

sikkö voi tulla valituksi (KHT-yhdistys 2009, 460). Kokonaista, 100-prosenttista ai-

neistoa taas kutsutaan perusjoukoksi (tai populaatioksi) (KHT-yhdistys 2009, 460; 

Suomen tilintarkastajat 2015a, 161). Perusjoukko jakautuu otantayksiköihin, jotka 

ovat yksittäisiä tapahtumia tai saldoja, joista muodostuu kokonaisuutena perus-

joukko (Suomen tilintarkastajat 2015a, 158). 

Tilintarkastus on tasapainoilua mahdollisimman laadukkaan ja kattavan tarkastuk-

sen sekä kustannustehokkuuden välillä. Tavoitteena on saada riittävä varmuus siitä, 

että yhtiön tilinpäätöstiedot antavat ”oikeat ja riittävät tiedot” yhtiön ”toiminnan tulok-

sesta ja taloudellisesta asemasta” (TilintarkL 1141/2015, 3:5). Aineistotarkastuk-

sessa tarkastusmateriaalia on usein niin paljon, ettei tilintarkastaja näe aiheelliseksi 

tarkastaa koko perusjoukkoa. Tällöin hyödynnetään otantaa, jolla aineistosta eritel-

lään tarkastettavaksi pieni osa, joka pyritään saamaan mahdollisimman hyvin pe-

rusjoukkoa edustavaksi. Käytännön esimerkkinä menetelmää voi verrata suuren ky-

selytutkimuksen toteuttamiseen: jos halutaan tutkia suomalaisten mielipidettä valit-

tuun aiheeseen, kyselyyn valitaan pieni, edustava joukko suomalaisia (otanta). 

Haastateltujen (otantayksiköiden) vastaukset ovat yleistettävissä suomalaisiin (pe-

rusjoukkoon) kohtuullisella virhemarginaalilla, mikäli kysely on toteutettu oikein. 
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Otannan käyttämiseen liittyy aina otantariski. Se tarkoittaa tilintarkastajan otoksen 

perusteella tekemää väärää johtopäätöstä, johon hän ei olisi päätynyt, mikäli olisi 

testannut kaikki otantayksiköt (KHT-yhdistys 2009, 460). Otantaprosessi ja edellä 

mainittujen käsitteiden väliset yhteydet on esitetty kuviossa 4. Siinä on myös kuvattu 

mahdollinen otantavirhetilanne, jossa poikkeaman sisältävä otantayksikkö ei sisälly 

valittuun otantaan. Kyseessä on kuitenkin otantavirhe vain, mikäli poikkeaman si-

sältävä otantayksikkö muuttaisi johtopäätöstä ollessaan mukana tarkastuksessa. 

 

Kuvio 4. Otantaan liittyvät käsitteet ja mahdollinen otantavirhetilanne. 

Esimerkki tyypillisestä otannan käyttötilanteesta on ostojen katkon tarkistus, kun toi-

menpiteen automatisoivia ATK-avusteisia menetelmiä ei ole käytössä ja tarkastus-

tapa on aineistolähtöinen. Tilintarkastajan tulisi saada riittävä varmuus siitä, että yh-

tiön ostotapahtumat ovat kirjautuneet oikeille tilikausille. Käytössä tilintarkastajalla 

on kaikki yhtiön ostolaskut, jotka muodostavat kokonaisuutena perusjoukon. Kukin 

ostolasku on yksittäinen otantayksikkö. Koska mahdolliset virheet sijoittuvat toden-

näköisesti lähelle tilikauden vaihdosta, päätetään tarkastus rajata nykyisen tilikau-

den joulukuun ja seuraavan tilikauden tammikuun laskuihin. Molempiin kuukausiin 

tehdään otanta, jolla valitaan tarkastettavaksi 25 itseisarvoltaan suurinta ostolas-

kua. Näiden kahden otannan perusteella tilintarkastaja tekee johtopäätöksen siitä, 

ovatko tilikauden aikaiset ostot kirjautuneet oikeille kausille.  
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3 DATA-ANALYYSIEN HYÖDYT JA KEHITYSMAH-

DOLLISUUDET 

Data-analyysien nykyisistä hyödyistä ja kehitysmahdollisuuksista tulevaisuudessa 

on käyty runsaasti debattia akateemisessa tutkimuksessa. Data-analytiikan hyötyjä 

tilintarkastuksessa on tutkittu viime aikoina jopa niin paljon, että tutkimuksissa on 

havaittu ylisaturaatiota (Earley 2015, 493). Jako nykyisten hyötyjen ja tulevaisuuden 

kehitysmahdollisuuksien välillä voi olla paikoin häilyvä, mutta tässä luvussa data-

analyysien positiiviset vaikutukset on jaoteltu hyödyiksi tai kehitysmahdollisuuksiksi 

sen mukaan, ovatko hyödyt realisoitavissa nykytekniikalla ja nykyisillä ohjelmistoilla 

vai vasta myöhemmin, mikäli menetelmiä saadaan jatkokehitettyä suunnitellusti. 

3.1 Data-analyysien hyödyt 

Data-analyysien avulla tilintarkastus voidaan toteuttaa tavanomaisia menetelmiä 

kustannustehokkaammin ja kattavammin, ja väärinkäytösten ynnä muiden poik-

keamien havaitseminen aineistosta on helpompaa (Earley 2015; Schneider et al. 

2015). Vaikka data-analyysien käyttöönottoon liittyy erilaisia haasteita, menetel-

mällä on potentiaalia parantaa tilintarkastuksen laatua merkittävästi, mikäli haasteet 

otetaan kehityksessä huomioon (Earley 2015, 499). Seuraaviin alakappaleisiin on 

koottu keskeisimpiä tutkimuksissa esitettyjä data-analyysien hyötyjä sekä toisaalta 

esitetty väitteisiin kohdistettuja huomioita ja kritiikkiä. 

3.1.1 Aineiston 100-prosenttinen tarkastus 

Kuten Cao et al. (2015, 426) ja Curtis & Payne (2008, 104—105) esittävät, mahdol-

lisesti keskeisin data-analyysimenetelmien hyöty tulee mahdollisuudesta suorittaa 

aineistotarkastus 100 prosenttiin perusjoukosta. Kyseessä on valtava muutos tilin-

tarkastuksessa, joka on kautta aikojen perustunut otantoihin suurissa aineistoissa 

(Whithouse 2014). Capricottin (2014) mukaan tämä voi olla suurin muutos tilintar-

kastajien toimintatavoissa sitten paperittomien tekniikoiden käyttöönoton. Ilman 

data-analyysien käyttömahdollisuutta tilintarkastajat ovat aineistotarkastuksissa 

pääosin joutuneet valikoimaan materiaalista vain pienen osan tarkastettavaksi, va-

liten ammatillisen harkinnan perusteella tapaukseen sopivan otannan noudattaen 
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ISA 530 -tilintarkastusstandardia otannasta ja muuta sääntelyä (Suomen tilintarkas-

tajat 2015a, 593—610). Vaikka otokset suunnitellaan huomioimaan erityisesti sel-

laiset tarkastettavan kohteen osa-alueet, joissa on kohonnut riski väärinkäytökseen 

tai virheeseen, otosten käyttöön liittyy aina riski siitä, ettei virheen tai väärinkäytök-

sen sisältänyt otantayksikkö ole otannassa mukana. Hyödynnettäessä data-analyy-

siä analyysiajot tehdään koko populaatiolle, jolloin yksikään otantayksikkö ei voi 

jäädä tutkimatta. 

Mahdollisuus tehdä testejä sadalle prosentille perusjoukosta nostaa evidenssin laa-

tua hyvin merkittävästi. Mikäli datan hankkimiseen ja esikäsittelyyn ei mene poik-

keuksellisen paljoa aikaa, analyysiajot on mahdollista tehdä samassa ajassa kuin 

suppeampi manuaalinen tarkastus. Data-analyysin tehokkuushyödyt voivat kuiten-

kin mennä hukkaan, mikäli tarkastuksen toteuttamista ei ole suunniteltu huolelli-

sesti. Kuten Wang & Cuthbertson (2015) ottavat kantaa, suuremmasta testattavasta 

populaatiosta nousee esiin huomattavasti enemmän tuloksia, jotka eivät vaadi rea-

gointia, eli niin sanottuja false positive -tuloksia. Tilintarkastajan on täten data-ana-

lyysiaineiston kohdalla korostetun tärkeää kiinnittää huomio vain tarkastuksen kan-

nalta olennaisiin asioihin ja pitää huolta siitä, etteivät false positive -tyyppiset tulok-

set hidasta tarkastuksen toteuttamista kohtuuttomasti.  

Gray & Debreceny (2014, 378) sekä Cao et al. (2015, 428) painottavat koko perus-

joukkoa tarkastettaessa tilintarkastajan erityistä vastuuta tehdä oikeat ja huolelliset 

johtopäätökset, koska on olemassa riski, että tilintarkastusaineistossa havaitaan jäl-

keenpäin merkittävä virhe tai väärinkäytös tarkastetun tilikauden ajalta. Tällaisessa 

tilanteessa aineiston manuaalisesti tarkastanut tilintarkastaja on perinteisesti ollut 

turvassa, mikäli virhe tai väärinkäytös ei ole sisältynyt otokseen ja otanta on tehty 

tarkastuksen kannalta asianmukaisella tavalla. Sen sijaan data-analyysiä hyödyn-

tänyt tilintarkastaja ei voi käyttää puolustuksenaan tätä klassista argumenttia, sillä 

virheen tai väärinkäytöksen sisältänyt otantayksikkö on aina mukana tarkastetussa 

aineistossa ja tilintarkastajan olisi virkansa puolesta pitänyt se huomata. 
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3.1.2 Rutiinitehtävien väheneminen 

Data-analyysejä käyttäessään tilintarkastaja ei tyypillisesti itse osallistu data-ana-

lyysiajojen tekemiseen. Yleinen menetelmä on, että data-analyyseihin perehtynyt 

henkilö tekee analyysiajot tilintarkastajalle, joka käyttää tällä tavoin generoitua ra-

porttia osana tarkastusta4. Lombardi et al. (2014) esittävät, että data-analyysien kal-

taiset tarkastustoimenpiteet muovaavat tilintarkastajan työnkuvaa vähentämällä ru-

tiininomaisia työtehtäviä merkittävästi, kun otantojen suunnitteluun ei tarvitse käyt-

tää aikaa ja aineiston manuaalisen käsittelyn sijaan tilintarkastaja saa käyttöönsä 

valmiit analyysiraportit. Muutos siirtää tilintarkastajan työn painopistettä aineiston 

käsittelystä johtopäätösten tekoon ja korostaa tilintarkastajan asiantuntijaroolia, sillä 

tarkastaja voi käyttää rutiinitehtävistä vapautuneen ajan muihin tarkastuksen kan-

nalta tärkeämpiin asioihin. 

Murphy & Tysiac (2015) pohtivat, että rutiinitehtävien väheneminen johtaa työtehtä-

vien eriytymiseen ja kaventumiseen. Sen takia tilintarkastajalta vaadittavat taidot 

tulevat lähitulevaisuudessa muuttumaan ja toisaalta tarkastuksissa tullaan tarvitse-

maan yhä useampia eri osa-alueisiin erikoistuneita ammattilaisia. Analysoitavaa da-

taa on paljon aiempaa enemmän, joten tilintarkastajan on otettava suunnitteluvai-

heessa entistä tarkemmin huomioon se, mitä tutkitaan ja missä laajuudessa (Brown-

Liburd et al. 455—456). Murphy & Tysiac (2015) kuitenkin huomauttavat, että muu-

toksista huolimatta tilintarkastus on vielä kauas tulevaisuuteen tasapainoilua manu-

aalisten tarkastustoimenpiteiden ja automatisoitujen prosessien välillä; vaikka esi-

merkiksi data-analyyseillä manuaalista työtaakkaa voidaan paljolti vähentää, kaik-

kea ei voi automatisoida. Lombardi et al. (2014) mukaan on selvää, että automaa-

tioaste tulee kasvamaan, mutta tilintarkastaja ei voi mitenkään ulkoistaa tai automa-

tisoida päätöksentekoa ja ammatillisen harkinnan käyttöä.  

Earley (2015, 497) esittää, että rutiinitehtävien vähentyessä tilintarkastusyritysten 

tulisi miettiä, mitkä työtehtävät kannattaa teetättää tilintarkastustiimin jäsenillä. Mi-

                                            

4 Ks. kuvio 2 luvussa 2.2. 
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käli data-analyysien käyttö kasvaa tulevaisuudessa nykyistä tahtia, voisiko mahdol-

lisesti olla kannattavampaa toteuttaa analyysiajot ja muut rutiinitehtävät keskitetysti 

tähän tarkoitukseen luoduissa keskuksissa? Huomio on ajankohtainen, sillä Big 

Four -yritykset ovat viime vuosina investoineet Suomessa juuri tällaisiin palvelukes-

kuksiin tehokkuusetuja tavoitellen (esim. PH-Yrittäjälehti 2016). Earley (2015, 497) 

tosin vie ajatusta vielä tätä pidemmälle ja esittää, että ulkoistetut toiminnot voisi to-

teuttaa ulkomailla perustamalla valikoituihin paikkoihin niin kutsuttuja offshore-pal-

velukeskuksia. Big Four -yrityksillä olisi teoriassa valmiudet toteuttaa tällainen 

offshore-palvelukeskusmalli resurssiensa ja kansainvälisen verkostonsa avulla. 

Earleyn (2015) tutkimuksessa on huomioitava, että ajatus offshore-palvelukeskuk-

sista on esitetty anglosaksisessa tilintarkastuskontekstissa, jossa asiakkaat ovat 

suuria pörssiyhtiöitä, joilla on usein laajoja kansainvälisiä sidoksia. Ajatus olisi kui-

tenkin toteuttamiskelpoinen myös suomalaisessa tilintarkastuskontekstissa, ja tutki-

joiden kuten Lombardi et al. (2014) mukaan tilintarkastusprosesseja tulisikin kehit-

tää enemmän kansainvälisiä verkostoja hyödyntämällä. Suomen kontekstissa voi-

daan argumenttina offshore-keskusten puolesta esittää, ettei data-analyysiajojen 

rutiininomainen toteuttaminen juuri vaadi paikallisen lainsäädännön ja paikallisten 

erityspiirteiden tuntemista. Toiseksi, suuret yritykset käyttävät maailmanlaajuisesti 

paljolti samoja taloushallintojärjestelmiä kuten SAP:ia, josta ajettavat raportit ovat 

keskenään samankaltaisia ja monesti jo valmiiksi englanninkielisiä. Kolmanneksi, 

tilintarkastuksen data-analyysit tehdään aina digitaaliseen aineistoon, johon liittyviä 

suuriakin tiedostoja on nykytekniikalla mahdollista siirtää verkon yli kohtuullisella 

nopeudella5. 

3.1.3 Asiakas- ja toimialakohtaisten tietopankkien rakentaminen 

Mikäli data-analyysit yleistyvät nykyistä tahtia ja laajenevat käsittämään useita eri 

tarkastuksen osa-alueita, tilintarkastusyhteisö saa käyttöönsä yhä enemmän seka-

laista dataa tarkastuskohteesta. Data-analyysejä käytettäessä huomio tyypillisesti 

kiinnittyy analyysiajoilla generoitaviin raportteihin ja niillä aikaansaataviin hyötyihin. 

                                            

5 Tämä toisaalta herättää kysymyksen tietoturvasta, mutta asian käsittely jää tutkimuksen rajausten 
ulkopuolelle. 
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On kuitenkin huomionarvoista, että analyysiajojen tekemisen jälkeen tilintarkastus-

yhteisölle jää käyttöön kaikki se raakadata, jonka pohjalta analyysiajot tehtiin. 

Liddy (2014) esittää asiantuntijakirjoituksessaan, että keräämällä talteen data-ana-

lyyseissä hyödynnettyä käsittelemätöntä dataa saadaan kehitettyä kuhunkin tilintar-

kastusasiakkaaseen liittyvää niin sanottua älykästä dataa (smart data), joka tarken-

tuu ja monipuolistuu jokaisena peräkkäisenä tarkastusvuotena. Data ikään kuin op-

pii ja täydentää itseään. Myös Earley (2015, 495—496) pohtii tutkimuksessaan tätä 

ideaa ja ehdottaa, että tilintarkastusyhteisöt voisivat hyödyntää data-analyyseissä 

käytettyä raakadataa toimialakohtaisten tietopankkien rakentamiseen. Tietopankit 

helpottaisivat huomattavasti odotusarvojen muodostamista asiakkaasta ISA 520 

-standardin vaatimalla tavalla ja tätä kautta tehostaisivat poikkeamien havaitsemista 

sekä niihin puuttumista (Suomen Tilintarkastajat 2015a, 585—592). 

Toisaalta nykyinen lainsäädäntö saattaa vaikeuttaa suurten tietopankkien kokoa-

mista, sillä asiakkaan vaihtaessa tilintarkastusyhteisöä laki voi velvoittaa tarkastuk-

sen toteuttajaa hankkiutumaan määräajassa eroon asiakkaan datasta. Tilannetta 

pahentaa joitakin tarkastusvelvollisia mahdollisesti koskeva rotaatiopakko. (Earley 

2015, 498) Periaatteessa tilintarkastusvelvollisen vaihtaessa tilintarkastusyhteisöä 

nykyinen tarkastusyhteisö voisi pyytää aiempina tilikausina hankitun datan edelli-

seltä tarkastajalta. Käytännössä menettely ei kuitenkaan toimi, sillä aikaisemmalla 

tarkastusyhteisöllä ei ole liiketoiminnallista perustetta nähdä aineiston luovuttami-

sesta koituvaa vaivaa. Mikään laki tai mitkään säädökset eivät myöskään velvoita 

luovuttamaan kerättyä dataa. 

3.1.4 Uudet oheispalvelut 

Tilintarkastukset ovat vain osa suurten asiantuntijayritysten toimintaa, sillä samat 

yritykset tarjoavat asiakkailleen erilaisia konsultointipalveluita, kuten esimerkiksi 

vero-, laki- ja neuvontapalvelua. Yhdysvalloissa SOX-laki rajoittaa tällaisten palve-

luiden tuottamista tilintarkastusasiakkaille, joten asiantuntijapalvelut ja tilintarkastus 

on lähtökohtaisesti ostettava eri yrityksiltä (Public Law 107-204, sec. 201). Suo-

messa lainsäädäntö ei kuitenkaan samoissa määrin rajaa oheispalveluiden tarjoa-
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mista, minkä vuoksi ne ovat meillä merkittävä tulonlähde tilintarkastusten yhtey-

dessä. Suomalaisessa kontekstissa oheispalveluiden suurta merkitystä kuvaa hyvin 

se, että tarjouskilpailussa tilintarkastusyhtiö saattaa antaa huomattavasti tappiolli-

sen tarjouksen tarkastuksesta, jos asiakkaan odotetaan hankkivan runsaasti kor-

keakatteisia oheispalveluita tilintarkastuksen ohella.  

Investoinnit data-analytiikkaan avaavat Earleyn (2015, 495) mukaan konsulttiyrityk-

sille monia uusia palvelumahdollisuuksia, pääasiassa neuvontapalveluissa mutta 

yhtä lailla myös verotuksessa. Tämä tietää toisaalta lisämyyntiä palveluiden tarjo-

ajalle ja toisaalta liiketoiminnallisia hyötyjä asiakkaalle. Kuten Earley huomauttaa, 

suurinta osaa kyseisistä palveluista ei saa tarjota tilintarkastusasiakkaille Yhdysval-

loissa SOX-lain johdosta, mutta Suomessa esteitä ei vastaavissa määrin ole. 

Myös big dataan liittyvässä konsultoinnissa on suuri bisnespotentiaali. Jo nykyisin 

yhtiöt keräävät valtavasti tietoa liiketoimintaympäristöstään, mutta KPMG:n (2014, 

6) selvityksessä 85 prosenttia haastatelluista johtajista kokee data-analytiikan käy-

tännön toteutuksen haasteelliseksi. Data-analyyseihin perehtynyt konsulttiyritys voi 

opastaa asiakasta data-analytiikan yhdistämisessä yhtiön nykyisiin liiketoimintapro-

sesseihin. Gandomi & Haider (2015) painottavat, että big data -analytiikkaan liittyvä 

asiantuntijuus nousee vielä suurempaan arvoon tulevaisuudessa, kun analyysime-

netelmät kehittyvät nykytilanteesta. Siksi investoinnit aihealueen osaamiseen nyt 

ovat perusteltuja. 

Koska data-analytiikka mahdollistaa entistä huomattavasti laajemman oheispalve-

lutarjonnan, tilintarkastajan riippumattomuuteen on syytä kiinnittää uudelleen huo-

miota. Kyseessä on alan klassinen tutkimusongelma, jonka laajamittaisempi tutki-

mus lähti aikanaan liikkeelle Simunicin (1984) julkaisusta Auditing, Consulting, and 

Auditor Independence, mutta jonka tutkiminen on sittemmin hiipunut Yhdysvaltojen 

SOX-lakimuutoksen myötä. Nyt aihe näyttäisi nousevan uudelleen esiin, vaikka 

data-analytiikan kautta syntyviä palveluita ei Yhdysvalloissa voikaan lähtökohtai-

sesti tarjota tilintarkastusasiakkaille (Earley 2015, 495). 
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Yhdysvalloissa tilintarkastajien toimintaa valvova PCAOB (Public Company Ac-

counting Oversight Board) on ilmaissut huolensa nykyisestä kehityssuunnasta, sillä 

tilintarkastuksen veloitukset ovat pysyneet samalla tasolla kuin aiemmin, kun taas 

uusissa konsultointipalveluissa on valtavasti kasvupotentiaalia. Ilmiö saattaa ohjata 

konsulttiyritysten kehityspanoksia liiallisesti konsultointipalveluiden kehittämiseen ti-

lintarkastuksen kustannuksella. Toisaalta PCAOB on samassa lausunnossaan 

kommentoinut, että kokonaisuutena data-analytiikka näyttäisi muovaavan tilintar-

kastusta nykyaikaisempaan suuntaan ja on täten suuri positiivinen kehitysaskel. 

(Whithouse 2014) 

3.1.5 Käytännön tarkastustyön helpottuminen 

Vaikka tilintarkastus on vuosituhannen vaihteen jälkeen muuttunut paljolti paperien 

käsittelemisestä sähköiseen tarkastukseen, tarkastustoimenpiteet ovat usein edel-

leen samanlaisia kuin ennen – samat asiat vain tehdään tietokoneella sen sijaan, 

että ne tehtäisiin kynällä ja paperilla (Whithouse 2014). Tilintarkastusmetodologia ei 

ole vielä kehittynyt kaikin puolin IT-lähtöiseksi, vaan tietokonetta käytetään paljolti 

dokumenttien käsittelyyn paperidokumenttien tavoin ja raportointityökaluna. Lähes-

kään kaikkia IT:n mahdollisuuksia ei ole alalla hyödynnetty. 

Tilintarkastusalan tavanomainen toimintatapa on, että tarkastustiimi menee toimek-

siannon aikana tekemään tarkastusta asiakkaan toimitiloihin. Mikäli asiakkaan kir-

janpitoaineisto on sähköisessä muodossa ja helposti saatavilla, data-analyysien tul-

kitsija (tilintarkastaja) voi kuitenkin tutkia analyysiajon tuloksia melko itsenäisesti, 

eikä asiakkaan taloushenkilöstön läsnäolo ole välttämätöntä. Jos data-analyysejä 

käytetään laaja-alaisesti eri osa-alueiden tarkastuksessa, tarkastustiimin ei välttä-

mättä tarvitse työskennellä asiakkaalla yhtä suuressa määrin kuin ennen. (PwC 

2015, 6) 

3.2 Data-analyysien kehitysmahdollisuudet tulevaisuudessa 

Data-analyysien käyttö tilintarkastuksessa on melko uusi ilmiö, jonka tutkimukseen 

ja kehitykseen on vasta viime aikoina investoitu runsaasti. Menetelmän teoria ja 

käytäntö ovat siten jatkuvassa muutoksessa. Seuraavissa alaluvuissa kerrotaan, 
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mitkä ovat viimeaikaisten tutkimusten mukaan keskeisiä tulevaisuuden kehityssuun-

tia tilintarkastuksen data-analytiikassa, ja toisaalta, mitä kritiikkiä näitä kohtaan on 

mahdollisesti esitetty. 

3.2.1 Big data -analytiikka 

Big data on ajankohtainen tutkimuskohde akateemisessa ympäristössä ja kehitys-

kohde kaikilla merkittävimmillä yritysaloilla. Big datan nopea esiin nouseminen ny-

kyisen vuosikymmenen aikana on ollut paljolti seurausta halventuneesta tallennus-

tilasta ja uusista tietojärjestelmistä, jotka keräävät talteen sekalaista tietoa (Brown-

Liburd et al. 2015, 451). Uutta dataa on arvioitu syntyvän miljardeja gigatavuja päi-

vässä (McAfee & Brynjolfsson 2012, 62). Niinpä muutosten seurauksena analyyti-

koiden ongelma ei enää ole mistä saamme dataa päätöksenteon tueksi, vaan mitä 

voimme tehdä saatavissa olevalla datalla. Tietokoneiden kehityksen seurauksena 

laskentatehokaan ei enää ole merkittävä este datan käsittelylle. 

Data-analytiikan hyöty piilee sen mahdollisuudessa käsitellä nopeasti valtavia tieto-

massoja, joiden tarkastaminen manuaalisesti olisi erittäin hidasta sekä resurssien 

käytön kannalta usein perustelematonta. Tästä voi suoraan tehdä johtopäätöksen, 

että big datan hyödyntäminen data-analyyseissä olisi perusteltua ja täten sen käyt-

tömahdollisuuksia tulisi tutkia. Big datan valtava potentiaali on havaittu akateemi-

sessa tutkimuskentässä ja yritysmaailmassa, mutta liiketoiminnallisesti merkittäviä 

käytännön sovelluksia on toistaiseksi ollut kohtuullisen vähän (EY 2014; KPMG 

2014). Muutamia suuremman mittakaavan projekteja on toteutettu onnistuneesti. 

Cao et al. (2015, 425) kertovat esimerkkinä, että Yhdysvaltalainen päivittäistavara-

kauppaketju Wal-Mart täsmäytti valtavia aineistoja myyntidataa vastaavan ajankoh-

dan säätietoihin ja on tätä kautta löytänyt erilaisia tuotteita, joiden myynti korreloi 

vahvasti tiettyjen sääilmiöiden kanssa. Havaintoja hyödynnetään nyt kyseisen ket-

jun ostotilausjärjestelmässä. 

Myös big datan hyödyntämistä lakisääteisessä tilintarkastuksessa tutkitaan tällä 

hetkellä paljon: viimeaikaisista tilintarkastuksen data-analyysitutkimuksista ylivoi-

maisesti suurin osa on ollut big data -analytiikkaan liittyviä (esim. Alles 2015; Cao 
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et al. 2015; Zhang et al. 2015). Yksistään data-analytiikan tutkiminen ilman big data 

-näkökulmaa on ollut viime vuosina vähäistä. 

Toisin kuin monilla muilla toimialoilla, tilintarkastusalalla liiketoiminta on tarkoin sää-

deltyä. Lakisääteisessä tilintarkastuksessa toimeksiannon toteuttamista rajoittavat 

vahvasti tilintarkastusstandardit sekä muu sääntely. Vaikka ISA 200 -tilintarkastus-

standardin A28-osiossa kerrotaan yhtiön ulkopuolisista lähteistä kerätyn tiedon ole-

van kelvollista evidenssiä, standardi painottaa tilintarkastustoimenpiteissä hankitun 

tiedon olevan pääasiallinen evidenssin lähde (Suomen tilintarkastajat 2015a, 230—

231). ISA 315 -standardin A14-osio kuitenkin esittää mahdollisuuden hyödyntää 

myös sekalaista, ei-taloudellista dataa analyyttisessä tarkastuksessa (Suomen tilin-

tarkastajat 2015a, 422). Tarkastustoimenpiteet ovat kokonaisuutena kuitenkin tar-

kasti määritettyjä, eikä työvaiheiden toteuttaminen vaihtoehtoisella, innovatiivisella 

tavalla ole aina mahdollista. Toistaiseksi big dataa ei olekaan tilintarkastuksessa 

juurikaan hyödynnetty, kuten Alles (2015) pohtii tutkimuksessaan. 

Ennen big data -aikakautta analyytikoiden ongelmana on ollut, mistä dataa voisi 

saada lisää, mutta nykyisin ongelma on, mihin kaikkea dataa voisi hyödyntää. Joh-

dettuna tilintarkastuksen kontekstiin ongelma on vastaavasti ollut ennen mistä voi-

daan hankkia lisäevidenssiä tarkastusta varten, kun taas nykyisin se on miten ei-

taloudellista big dataa voisi hyödyntää tarkastuksessa. Kuten Brown-Liburd et al. 

(2015, 451—453) ja Cao et al. (2015) esittävät, big datan rooli tilintarkastusproses-

sin kokonaisuudessa on epäselvä, eikä siitä ole saavutettu yksimielisyyttä tutkijoi-

den kesken. 

Joitakin käytännön ehdotuksia big datan käyttökohteista tilintarkastuksessa on kui-

tenkin esitetty. Cao et al. (2015, 425) ehdottavat muun muassa, että yhtiön ulkopuo-

lista big dataa eri väestöryhmiin ja maantieteellisiin alueisiin liittyen voisi hyödyntää 

sellaisten mallien rakentamisessa, joita verrattaisiin myynnin maantieteelliseen ja-

kaumaan päättyneeltä tilikaudelta. Moffitt & Vasarhelyi (2013, 9) esittävät, että 

useista yrityksen ulkopuolisista lähteistä voisi kerätä tarkastuksen tueksi dataa, jolla 

vahvistettaisiin transaktioita tai jota käytettäisiin sellaisenaan evidenssinä. Liiketa-
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pahtumia voisi todentaa esimerkiksi kuvan, videon, GPS-sijainnin tai muun meta-

datan avulla. Earleyn (2015, 496) esittämä väärinkäytösten havainnointi data-ana-

lyysein olisi sekin laajennettavissa hyödyntämään big dataa. 

Esitettyjä big datan hyödyntämiskohteita on kuitenkin vaikea soveltaa tilintarkastuk-

sessa muuten kuin lisäevidenssinä, mikäli tilintarkastusstandardit eivät muutu ny-

kyisestä. Tarkastustoimeksiantoja sitovat tiukat aikabudjetit, joiden sisältä on vai-

keaa löytää tilaa aikaa vieville big data -analyyseille, joiden tuloksia ei nykyisten 

tilintarkastusstandardien mukaan voi lähtökohtaisesti käyttää muuten kuin muun 

evidenssin tukena. Toistaiseksi big datan suurimmat käyttökohteet lienevät oheis-

palveluissa, joiden sisältö ei ole yhtä säänneltyä. 

Alles (2015) pohtii vastaväitteenä useisiin muihin tutkimuksiin, että historian perus-

teella big dataa ei todennäköisesti aleta hyödyntää tilintarkastuksissa vielä lähitule-

vaisuudessa. Edeltäneet toimialan suuret muutokset – esimerkiksi tietokoneet ja In-

ternet –  otettiin nekin käyttöön hyvin hitaasti ja enemmän ulkoisten vaatimusten 

kuin prosessien omatoimisen kehityksen kautta, joten historia ei anna aihetta olet-

taa, että big data olisi tästä poikkeus. Toisaalta jäljempänä tutkimuksessaan Alles 

pehmentää argumenttiaan esittämällä vaihtoehtoisen, joskin mielestään epätoden-

näköisemmän kehityssuunnan: vaihtoehtoisesti big datan käyttö voi kasvaa tilintar-

kastusyritysten sisältä käsin, mikäli kyseisten yritysten konsultointiosastot alkavat 

saada runsaasti tuloja big data -palveluista – tällaisessa tilanteessa tieto ja työkalut 

saattaisivat ”virrata” yrityksen sisällä myös tilintarkastusosaston puolelle. 

3.2.2 Jatkuva tilintarkastus 

Tilintarkastus on kautta aikojen toteutettu tarkastamalla aina pitkän aikavälin, kuten 

kvartaalin tai vuoden, materiaali kerrallaan. Vaikka suuria yrityksiä tarkastetaan so-

veltuvilta osin jo tilikauden aikana, tehdään tilintarkastustyö pääosin vasta huomat-

tavasti jälkikäteen, tyypillisesti muutama kuukausi tarkistettavan tilikauden päätty-

misen jälkeen. Mikäli tarkastuksessa havaitaan merkittäviä virheitä tai väärinkäytök-

siä, epäasianmukainen toiminta on mahdollisesti ehtinyt jatkua pitkän aikaa tilikau-

den päätyttyä. Tällainen tilintarkastusmenetelmä on tehoton ottaen huomioon sen, 
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että tietotekniset järjestelmät mahdollistaisivat nykyään myös paljon ajantasaisem-

man tarkastusprosessin.  

Vaihtoehdoksi nykyiselle, jälkikäteen toteutettavalle tilinpäätösvarmennukselle on 

ehdotettu jatkuvaa tilintarkastusta (continuous audit). Tällöin tilintarkastajat voisivat 

lähes reaaliajassa ympäri vuoden käydä läpi transaktioita ja muita tapahtumia asia-

kasyrityksessä, minkä seurauksena havaittuihin virheisiin ja väärinkäytöksiin voitai-

siin reagoida välittömästi (AICPA 2014, 2—3, 7—8). Reaaliaikaisen, tilintarkastetun 

talousdatan ansiosta rahoituslaitokset pääsisivät seuraamaan kovenanttiehtojensa 

täyttymistä kuukausi-, viikko- tai päivätasolla ja yhtiön kumppanuussuhteet pystyt-

täisiin sitomaan reaaliaikaisiin mittareihin (Tallberg 2016). 

Lombardin et al. (2014) mukaan myös nykyinen digitalisoitunut tietoyhteiskunta al-

kaa ennen pitkään ”vaatia” reaaliaikaista tilintarkastettua dataa, minkä vuoksi se tu-

lee olemaan yksi keskeisimmistä tulevaisuuden kehityssuunnista tilintarkastuk-

sessa. Kuten AICPA (2014, 7—8) julkaisussaan ilmaisee, työn jakautuminen pitkin 

vuotta myös keventää sekä tilintarkastajan että asiakkaan työtaakkaa. Tarkastuk-

sen pääasiallinen toteuttaminen yhdessä tai muutamassa kohtaa vuotta jo muuten-

kin kiireiseen aikaan kuormittaa nykyään kohtuuttomasti molempia osapuolia, mistä 

päästäisiin muutoksen myötä eroon. Automatisoidun tilintarkastusjärjestelmän toi-

mintaperiaate on esitetty kuvion 5 alaosassa. Huomionarvoista on manuaalisen 

työn huomattava väheneminen verrattuna nykyisenkaltaiseen data-analyysiproses-

siin, joka on esitetty kuvion yläosassa. 
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Kuvio 5. Automatisoitu data-analyysi osana jälkikäteistä sekä jatkuvaa tarkastusta. 

Jatkuva tilintarkastus toteutetaan paljolti automatisoiduilla työkaluilla ja siinä hyö-

dynnetään data-analyysejä. Hunton & Rose (2010) pohtivatkin, että tilintarkastuk-

sen kehittyessä reaaliaikaisten menetelmien suuntaan on prosessien kehitys suun-

nattava päätöksenteon tukijärjestelmien (DSS, Decision Support Systems) suun-

taan. Tilintarkastajalle nämä järjestelmät nostaisivat esiin poikkeavia tapahtumia re-

aaliajassa, eli kyse olisi ikään kuin automatisoidusti ajettavista data-analyyseistä. 

Hunton & Rose (2010, 307—308) vertaavat tilintarkastusta tässä kohtaa lentoko-

neen lentämiseen: siinä missä ennen lentokonetta lennettiin manuaalisesti, nykyisin 

lentokone hoitaa lentämisen suurimmaksi osaksi automaattisesti pilottien keskitty-

essä monimutkaisten mittarien tulkitsemiseen. Vastaavasti tilintarkastusta on mah-

dollista automatisoida ohjelmoimalla tietokonejärjestelmä siten, että se poimii itse-

näisesti huomiota vaativat tapahtumat tarkastamista varten.  

Nykyisenmuotoisissa data-analyyseissä huomattava osa ajasta kuluu datan esikä-

sittelyyn, joten mikäli analyysilähtöinen tilintarkastustapa halutaan muuttaa jatkuva-
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luonteiseksi, on tilintarkastajan saatava tutkittavakseen käyttövalmista dataa. Tilin-

tarkastus ei voi olla taloudellisesti kannattavaa, mikäli päivittäin tehtäviä tarkastus-

toimenpiteitä varten dataa pitäisi käsitellä joka kerralla etukäteen. Jotta jatkuva tilin-

tarkastus olisi mahdollista, tarvittavat muutokset onkin tehtävä asiakasrajapinnassa. 

Tilintarkastajille on mahdollistettava suora pääsy asiakkaan tietokantaan asenta-

malla tilintarkastusyhtiön ohjelma asiakkaan palvelimelle. Tällöin tilintarkastukseen 

tarvittava data on teknisesti mahdollista lähettää tilintarkastajille määräajoin ilman 

asiakkaan väliintuloa tai datan esikäsittelytarvetta. (Ramlukan 2015) 

3.2.3 Uudet liiketoimintamahdollisuudet ulkoistamisen myötä 

Kuten Earley (2015, 497) pohtii, muiden henkilöiden tehtäväksi eriytetyt data-ana-

lyysit vähentävät tilintarkastajan työtaakkaa ja kasvattavat koko prosessin tehok-

kuutta. Tilintarkastajalle tulokset voidaan esittää luokiteltuina valmiissa ”koreissa”. 

Data-analyysiraportit voidaan mallintaa siten, että tulokset ovat mahdollisimman 

monilta osin suoraan havaittavissa, jolloin manuaalinen työ vähenee entisestään. 

On myös esitetty, että joitakin perinteisesti tilintarkastusyhtiöille kuuluneita proses-

seja voitaisiin ulkoistaa kokonaan näiden yhtiöiden ulkopuolelle. Esimerkiksi Solieri 

& Hodowanitz (2016) esittävät tutkimuksessaan mahdollisuuden erottaa pankkien 

saldovahvistusten hankkiminen kokonaan ulkoistetuksi toiminnoksi. Tällöin tilintar-

kastajat hankkisivat pankkivahvistukset vahvistuspalvelun kautta. Vahvistuspalve-

luyritys voisi kustannustehokkaasti ja nopeasti generoida pankkien rajapintoihin kyt-

ketystä järjestelmästään saldoraportit tilintarkastajan käyttöön. Muutos poistaisi yh-

den rutiinitehtävän tilintarkastusprosessista ja vapauttaisi tilintarkastajien aikaa tär-

keämpiin osa-alueisiin. AICPA (2014, 8—9) on lausunnossaan kannustanut tilintar-

kastusalaa juuri tämänkaltaisten palveluiden kehittämiseen. 

Tilintarkastukseen liittyvien rutiininomaisten toimintojen yhtiöittämistä ja ulkoista-

mista on tutkittu toistaiseksi melko vähän. Data-analytiikan teoriaa vasten tarkastel-

tuna ulkoistamiset olisivat loogisia, sillä tilintarkastajan ei ole perusteltua käyttää ra-

jallista aikaansa tehtäviin, jotka vähemmän koulutettu henkilö tai tietokone voisi 

tehdä. Asianmukaisesti toteutettuna ulkoistetut tilintarkastuksen osa-alueet on mah-

dollista toteuttaa ilman, että evidenssin taso laskee, mutta säästäen runsaasti aikaa. 
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4 DATA-ANALYYSIEN HAASTEET 

Vaikka data-analyysi nähdään merkittävänä tilintarkastuksen kehitysaskeleena, sii-

hen liittyy myös huomattavia haasteita ja ongelmia. Osa näistä on kiinteästi mene-

telmään liittyviä ongelmia, osa taas tilapäisiä haasteita käyttöönoton tiellä. Haastei-

siin on tärkeä reagoida ja ongelmakohdat tiedostaa, jotta data-analytiikan laajempi 

käyttöönotto tilintarkastuksissa onnistuisi mahdollisimman ongelmattomasti ja te-

hokkaasti. 

4.1 Lainsäädäntö ja standardit eivät ajan tasalla 

Tilintarkastajien toimintaa säätelevät lainsäädäntö (tilintarkastuslaki, tilintarkastus-

asetus ja muut säädökset) sekä niin kutsuttu hyvä tilintarkastustapa. Hyvä tilintar-

kastustapa on joukko toimintaperiaatteita ja -keinoja, joiden keskeisiä lähteitä ovat 

muun muassa kansainväliset ISA-tilintarkastusstandardit. (Halonen & Steiner 2010, 

28—32) Tilintarkastusalan muuttuessa alaa koskeva sääntely toimii mahdollistajana 

tai rajoittajana riippuen siitä, kuinka kitkattomasti se mahdollistaa uusien työmene-

telmien käyttöön ottamisen. 

Data-analyysejä ei mainita suoraan missään nykyisistä ISA-standardeista siten, että 

kyseinen standardin kohta käsittelisi sanatarkasti data-analytiikkaa (Suomen tilin-

tarkastajat 2015a). Tämä voi jarruttaa jo sellaisenaan data-analytiikan käyttöön ot-

tamista, sillä standardeja opiskelemalla tilintarkastaja ei saa tietoa kyseisestä me-

netelmästä. Toisaalta mikäli tilintarkastaja kuulee data-analyysilähtöisestä tarkas-

tuksesta muuta kautta, hän saattaa epäillä menetelmän soveltuvuutta tilintarkastuk-

seen, koska sitä ei oteta esiin ISA-standardeissa. 

Titeran (2013, 330) mukaan on jo sellaisenaan ongelmallista, että data-analyysikä-

sitettä ei ole määritelty tyhjentävästi ISA-standardeissa. Muutamissa standardien 

kohdissa viitataan epäsuorasti data-analytiikkaan ja siihen liittyviin menettelytapoi-

hin, mutta näitä kohtia on melko vähän. Tietokoneavusteinen tarkastus tarjotaan 

vaihtoehtona riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa (ISA 315), kontrollien testaami-

sessa arvioituihin riskeihin vastaamiseksi (ISA 330), väärinkäytösriskien arvioimi-
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sessa (ISA 240) sekä lähipiiriliiketoimien tutkimisessa (ISA 550). ISA 300 -standar-

din liitteessä esitetään, että tilintarkastustoimeksiantoa suunniteltaessa tulee arvi-

oida ATK-avusteisten menetelmien käyttötarve. (Suomen tilintarkastajat 2015a) 

ISA 530 -standardin A7-osiossa esitetään, että aineistotarkastuksen otannan voi 

tehdä 100-prosenttisella otoksella. Tällä kuitenkin tarkoitetaan vain erikoistilannetta, 

jossa perusjoukossa on havaittu erittäin korkea virheriski. Ainoastaan ISA 330 -stan-

dardissa käsitellään koko perusjoukon kattavaa aineistotarkastusta ilman, että kyse 

on erikoistilanteesta. Kyseisen standardin A16-osiossa ohjeistetaan, että tilintarkas-

tajan saattaa olla arvioituihin riskeihin vastaamiseksi mahdollista tarkastaa kaikki 

otantayksiköt, mikäli hän käyttää tapaukseen soveltuvaa ATK-avusteista tarkastus-

menetelmää. (Suomen tilintarkastajat 2015a) 

Keskeinen tutkimuksissa data-analyyseihin liitetty haaste on, että tilintarkastajia 

koskeva säännöstö ei ota riittävästi kantaa data-analyysilähtöiseen tilintarkastusta-

paan (AICPA 2014; Earley 2015; Titera 2013; Whithouse 2014). Kuten Earley (2015, 

498) esittää, ISA-standardeissa otannan vaihtoehdoksi tulisi antaa myös perusjou-

kon 100-prosenttisesti testaavia menetelmiä ja toisaalta antaa tilintarkastajille yksi-

tyiskohtaiset ohjeet siitä, missä tilanteessa ja miten näitä menetelmiä käytettäisiin. 

Titeran (2013, 330—331) mukaan standardeissa tulisi täten ottaa kantaa siihen, 

mikä on data-analytiikan tehtävä tilintarkastuksen suunnittelu-, toteutus- ja päättä-

misvaiheessa sekä miten data-analyysit kytkeytyvät tilintarkastuksen riskiin ja laa-

juuteen. 

Vaikka big dataa ei vielä juurikaan käytetä tilintarkastuksissa, aihepiirin laajan tutki-

muksen ja suurten kehityspanostusten perusteella työmenetelmät voivat muuttua 

pian. ISA-standardit eivät vielä ota millään tavoin kantaa big datan käyttöön tarkas-

tuksissa, joten standardeihin olisi aiheellista tehdä tältä osin korjauksia, jotteivät 

standardit olisi big datan käytön yleistyessä sen käyttöönoton tiellä (Suomen tilin-

tarkastajat 2015a). Tilintarkastaja voi nähdä aiheelliseksi hyödyntää big dataa tar-

kastustoimenpiteessä, mutta ISA-standardit eivät ota kantaa siihen, miten big datan 

luontaisesti sisältämiin virheellisyyksiin tulisi suhtautua (AICPA 2014). Titeran 

(2013, 330—331) mukaan tilintarkastusstandardien tulisi eritellä kolme erillistä big 
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dataan liittyvän evidenssin tasoa6 ja määritellä, miten big datan oikeellisuutta tulisi 

arvioida. 

Tilintarkastusstandardien aiheuttamista ongelmista data-analyyseihin liittyen Titera 

(2013, 329—330) antaa esimerkkinä muun muassa myyntireskontran kokonaisval-

taisen tarkastuksen data-analyysillä. Mikäli tilintarkastaja saa käyttöönsä digitaali-

sessa rakenteellisessa muodossa pankkitiliotteet, myynnin osakirjanpidon, lasku-

tusdatan ja muun oheisdokumentaation, tarkastus on mahdollista toteuttaa 100-pro-

senttisesti data-analyyseillä. Tällöin myyntisaamisten tilasta saadaan riittävästi hy-

vätasoista evidenssiä, joka täyttää kaikki tilintarkastusstandardien vaatimukset. Silti 

standardit voivat vaatia tällaisessa tapauksessa pyytämään saldovahvistuksia vali-

koiduilta asiakkailta, eli käyttämään tehottomampaa menetelmää ja tekemään sa-

mankaltaisen tarkastustoimenpiteen kahdesti. 

4.2 Datan muotoon ja hankintaan liittyvät ongelmat 

Taloushallintojärjestelmistä hankittavien raporttien ja tiedostopakettien sisältö ja ra-

kenne vaihtelevat. Yhtiöillä on käytössä erilaisia ohjelmistoja ja toisaalta samakin 

ohjelma voi tuottaa erilaisia raportteja riippuen käytetyistä asetuksista. Datan esikä-

sittely tarkastustoimenpiteiden vaatimaan muotoon vie aikaa, etenkin mikäli tiedot 

kootaan useasta eri järjestelmästä. Earleyn (2015, 496—497) mukaan big dataa 

hyödyntäessä tilintarkastaja voi hakea asiakkaan järjestelmästä hankitun aineiston 

tueksi muuta ei-taloudellista dataa yrityksen ulkopuolelta. Tällöin tarkastajan on kiin-

nitettävä erityistä huomiota siihen, onko dataa muunneltu epäasianmukaisesti ja toi-

saalta, onko data ylipäätään käyttökelpoista tarkastuksessa. 

Epäsäännönmukaisuus digitaalimuotoisen datan esittämistavassa on koko lasken-

tatoimen piirissä havaittu ongelma. Vaikka yhtiöiden talousdata on sähköisessä 

muodossa, tietojen rakenne ja tallennusformaatti vaihtelevat. Jotta tiedonsiirto oh-

jelmien välillä ja tietojen automatisoitu käsittely olisi mahdollista, on taloushallinto-

ohjelmistoja varten kehitetty kansainvälinen XBRL-standardi (eXtensible Business 

                                            

6 Minimaalinen (minimal), vahvistava (corroborative) ja vakuuttava (persuasive). 
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Reporting Language). Se on yksinkertainen, mutta valtavasti laajennettavissa oleva 

digitaalisen datan käsittelymuoto, jolla yhtiöt voivat saada aikaan huomattavia te-

hokkuusetuja (Deshmukh 2004). Kansallisella tasolla Suomessa on vastaavasti ke-

hitetty Taloushallintoliiton operoimaa TALTIO-standardia, joka on tekniseltä toteu-

tukseltaan XBRL-pohjainen (Taloushallintoliitto 2016). Vaikka XBRL-standardin vai-

kutuksia muihin laskentatoimen osa-alueisiin on käsitelty laajasti, tutkimuksia sen 

vaikutuksista tilintarkastukseen on niukasti. Shan & Troshani (2014) havaitsivat laa-

jassa kvantitatiivisessa tutkimuksessaan, että XBRL odotetusti vähentää tilintarkas-

tuksen kustannuksia. Niinpä datan muokkaamiseen liittyvät ongelmat ovat nähtä-

västi tilapäisiä ja niiden tulisi korjautua, mikäli XBRL:n ja TALTIOn kaltaiset standar-

dit otetaan yrityksissä laajasti käyttöön. 

Myös datan hankintaan asiakkaalta voi liittyä ongelmia, sillä tyypillisesti tilintarkas-

tajalla ei ole suoraa pääsyä suoraan asiakkaan tietokantaan, vaan hänen on pyy-

dettävä asiakasta hankkimaan tarvittava data. Tällöin tilintarkastajan on kontrolleja 

tarkastamalla otettava huomioon se riski, että aineistoa on tahallisesti muutettu. 

(Gray & Debreceny 2014, 378) 

Toisaalta tilintarkastajalla voi olla mahdollisuus hakea haluamiaan tietoja data-ana-

lyysiä varten itsenäisesti, muttei kuitenkaan suoraan tietokannasta. Jos aineistoa 

hankitaan tällä tavoin jonkin käyttöliittymän kautta, on huomioitava riski siitä, että 

datapaketti ei sisällä kaikkea sitä tietoa, mitä sen kuuluisi sisältää. Siksi tilintarkas-

tajan on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että tällaisissa tapauksissa hänen 

käyttöoikeutensa järjestelmään ovat asianmukaisella tasolla. (Earley 2015, 498) 

4.3 Tilintarkastajilta vaaditaan uudenlaisia taitoja 

Data-analyysien ja yleisesti tietokoneavusteisten tarkastusmenetelmien laajempi 

käyttöönotto osana tavanomaista tilintarkastusprosessia siirtää tilintarkastajan työn 

painopistettä nykyisestä päätöksentekijästä analyyttisempään suurten tietomasso-

jen soveltajaan. Alalla tapahtuvat muutokset muuttavatkin merkittävästi tilintarkas-

tajilta vaadittavia tietoja ja taitoja tulevaisuudessa (esim. Bierstaker et al. 2014; Va-

sarhelyi et al. 2010; Wang & Cuthbertson 2015, 159). Myös koko globaali bisnes-

ympäristö on suuressa muutoksessa, jossa menestyäkseen työntekijältä vaaditaan 
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uudenlaisia taitoja (PwC 2015). Tilintarkastusyhteisöjen vastuulla on huolehtia tar-

kastajien asianmukaisesta koulutuksesta, jotta uudet työmenetelmät saataisiin te-

hokkaasti ja pysyvästi käyttöön (Ahmi & Kent 2013). Toisaalta työmenetelmien opet-

tamisen tulisi alkaa ruohonjuuritasolta jo korkeakouluissa nykyaikaistamalla opetuk-

sen sisältöä, opetusmetodeja ja opiskelijoille välitettävää ajattelutapaa (Vasarhelyi 

et al. 2010). Yliopistot Suomessa ja maailmalla ovat jo vastanneet muutokseen mu-

kauttamalla koulutustarjontaansa (esim. Briggs 2015; Jyväskylän yliopisto 2014, 

9—12). 

Nykytilanne tilintarkastuksen korkeakouluopetuksessa on data-analytiikan kannalta 

heikko. Opetuksessa painotetaan aiemmin tapahtuneiden transaktioiden manuaa-

lista läpikäymistä, samankaltaisten menetelmien käyttöä eri tarkastustoimeksian-

noissa, laajaa laskentatoimen substanssiosaamista sekä tiimityö- ja ihmissuhdetai-

toja, jotta tarkastaja osaa toimia asiakkaan luona osana tarkastustiimiä. Sen sijaan 

data-analytiikan hyödyntämistä varten opetuksessa tulisi painottaa analyyttistä, on-

gelmia reaaliajassa havaitsevaa tarkastustapaa, uusien ATK-avusteisten menetel-

mien joustavaa ja ennakkoluulotonta käyttöä, tehokkaita tiedonhakutaitoja sub-

stanssiosaamisen sijaan, etätyötaitoja sekä laajaa IT-osaamista. (Vararhelyi et al. 

2010) Koulutuksen keskeiset muutostarpeet on tiivistetty taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Muutostarpeet tilintarkastajien koulutuksen painotuksissa (mukaillen 
Vasarhelyi et al. 2010, 411). 

Mitä nykyisin painotetaan Mitä tulisi painottaa 

Manuaalinen datan käsittely Data-analyysilähtöinen käsittely 

Yhtenäisten menetelmien 

käyttö toimeksiannoissa 

ATK-avusteisten menetelmien monipuolinen 

käyttö 

Tiimityöskentely Työskentely etänä, virtuaalitiimit 

Korkea 

substanssiosaaminen 

Matalampi substanssiosaaminen, kyky hakea 

tietoa tarvittaessa 

IT-perustaidot Laaja ATK-avusteisten menetelmien ymmärrys ja 

soveltamiskyky 

 

Data-analyysejä käyttämällä tilintarkastaja saa päätöksenteon tueksi valtavasti 

enemmän tietoa kuin mitä perinteisillä otantamenetelmillä olisi mahdollista hankkia. 

Tilanne voi kuitenkin aiheuttaa tilintarkastajalle niin kutsutun informaatioähkyn (in-

formation overload), jolloin hän tekee vääränlaisia johtopäätöksiä tai käyttää koh-

tuuttoman paljon aikaa tarkastustoimenpiteeseen (Brown-Liburd et al. 2015, 455—

456). Data-analyysejä käyttävän tilintarkastajan on siis korostetun tärkeää kiinnittää 

huomio ainoastaan tarkastuksen kannalta olennaisiin asioihin ja pitää kiinni tarkas-

tustoimenpiteiden aikabudjeteista. 

Mikäli ei-taloudellista dataa sisällytetään data-analyysiin, käytetyn datan seassa voi 

esiintyä jossain määrin häiriöitä (noise) ja virheellisyyksiä (Cao et al. 2015). Cao et 

al. (2015) ja Earleyn (2015, 498) mukaan tarkastajan tulee tietää, miten tällainen 

data kelpaa evidenssiksi ja missä tilanteissa sitä ei voi käyttää evidenssinä. Häiriöitä 

sisältävän aineiston käyttö tarkastuksessa ei ole nykyisten käytäntöjen mukaista, 

joten alan opetusta sekä mahdollisesti tilintarkastusstandardeja tulisi myös tältä osin 
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muuttaa ottamaan kantaa siihen, miten ei-taloudellinen data on hyödynnettävissä 

tilintarkastuksissa (Cao et al. 2015). 

Kuten Alles (2015) esittää, tilintarkastusinstituutio on historiallisesti ollut hidas 

omaksumaan uusia toimintatapoja: kun toimiala on muuttunut, muutos on tyypilli-

sesti tullut ulkoapäin ikään kuin pakon sanelemana eikä sisäisesti prosessien kehit-

tämisen kautta. Myös nykyinen data-analytiikan laajempi käyttöönotto on edennyt 

hitaasti. Isossa-Britanniassa, jossa tilintarkastusrajat ovat yhdysvaltalaista yritys-

kontekstia matalammat, uusien sähköisten menetelmien käyttöönotto on ollut Yh-

dysvaltoja hitaampaa (Ahmi & Kent 2013). Alles (2015) painottaakin, että data-ana-

lytiikan laaja käyttöönotto tilintarkastusprosesseissa vaikuttaisi riippuvan siitä, missä 

määrin sidosryhmät näkevät data-analyysien tuottavan lisäarvoa tilintarkastukseen. 

4.4 Odotuskuilu kasvaa 

Odotuskuilu (expectation gap) on tilintarkastukseen perinteisesti liitetty ongelma, 

jota on tutkittu paljon vuosien saatossa. Liggio (1974) on tutkimuksessaan käsitellyt 

aihetta ensimmäisen kerran odotuskuilu-termiä käyttäen. Hän määrittelee käsitteen 

tarkoittavan eroa tilinpäätöksen käyttäjien ja tilintarkastajien näkemyksessä siitä, 

missä laajuudessa tarkastus suoritetaan. Käsitteelle on sittemmin esitetty vaihtoeh-

toisia selityksiä hiukan eri painotuksilla, mutta niiden pääajatus on sama: tilinpää-

töksen käyttäjät tyypillisesti odottavat tilintarkastukselta paljon korkeampaa katta-

vuutta kuin mitä todellisuudessa lopulta saavutetaan (esim. Monroe & Woodliff 

1993, 62). Tilintarkastukselta saatetaan odottaa 100-prosenttista varmuutta oikeista 

ja riittävistä tiedoista, vaikka tilintarkastajat todellisuudessa hankkivat vain riittävän 

varmuuden (TilintarkL 1141/2015, 3:5). 

Earley (2015, 498) päättelee, että data-analytiikan käyttö voi johtaa odotuskuilun 

kasvamiseen: koska data-analyysilähtöisessä tarkastuksessa tarkastustoimenpi-

teet tehdään sataan prosenttiin perusjoukosta, tilinpäätöstä hyödyntävät sidosryh-

mät saattavat entistä voimakkaammin olettaa saavansa sataprosenttisen varmis-

tuksen. Tilintarkastajien on siis tärkeää viestiä tarkastuksen toteutuksesta ja tavoit-

teista sidosryhmille, jottei väärinkäsityksiä syntyisi. 
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Kuten Grayn & Debrecenyn (2014) tutkimuksessa ilmenee, tilinpäätöksen hyödyn-

täjät ja erityisesti yritysjohto saattavat olettaa, että data-analytiikkaa hyödyntävä ti-

lintarkastaja havaitsisi väärinkäytökset todellista tehokkaammin. Uudet tietoko-

neavusteiset menetelmät auttavat tutkitusti väärinkäytösten havaitsemisessa ja da-

taa visualisoimalla tarkastaja voi potentiaalisesti havaita väärinkäytöksistä johtuvia 

poikkeamia tehokkaammin kuin ennen (Brown-Liburd et al. 2015, 452; Dilla & 

Raschke 2015; Titera 2013). Tilintarkastajalla on kuitenkin edelleen velvollisuus ISA 

240 -standardin mukaisesti vain hankkia kohtuullinen varmuus, ettei tilinpäätös si-

sällä merkittäviä väärinkäytöksen aiheuttamia virheitä. Väärinkäytöksistä lausumi-

seen liittyy luontaisten rajoitteiden takia epävarmuutta, sillä niihin ”saattaa liittyä pit-

källe kehittyneitä ja huolellisesti suunniteltuja peittämisjärjestelyjä” (Suomen tilintar-

kastajat 2015a, 301—302) 

Edellä esitetyt argumentit odotuskuilun kasvamisesta voidaan kuitenkin jossain 

määrin kyseenalaistaa. Odotuskuilun keskeinen aiheuttaja on, että tilinpäätöksen 

käyttäjät luulevat tilintarkastukseen kuuluvan vaiheita ja toimenpiteitä, joita siihen ei 

todellisuudessa kuulu (Ruhnke & Schmidt 2014). Heillä ei siis ole kunnollista käsi-

tystä siitä, mitä tilintarkastus ylipäätään pitää sisällään. Mikäli data-analyysit yleisty-

vät tilintarkastuksessa, ymmärtävätkö tilinpäätöksen käyttäjät, mikä tarkastuksessa 

muuttuu? On mahdollista, että suuri osa heistä ei havaitse minkään muuttuneen.  

Mikäli odotuskuilu kasvaa, vaikutus todennäköisesti painottuu tilintarkastusasiakkai-

siin ja tilinpäätöksen ammattimaisiin käyttäjiin kuten pankkeihin ja luottolaitoksiin, 

jotka tarkkailevat yritysasiakkaidensa taloutta kovenanttiehtojen takia. Tilinpäätök-

sen ammattimaiset käyttäjät todennäköisesti seuraavat tilintarkastusalaa tarkemmin 

ja tilintarkastusasiakkaat saavat tietoa tarkastusprosessin kulusta tilintarkastus-

tensa yhteydessä. Sen sijaan piensijoittajien kaltaisissa sidosryhmissä odotuskuilu 

ei kasvane merkittävästi muutoksen seurauksena, koska he eivät lähtökohtaisesti 

tiedä muutoksista tilinpäätösten varmentamismenetelmissä. 

4.5 Liikaa false positive -havaintoja 

Kokonaisten perusjoukkojen testaaminen otantojen sijaan saa aikaan valtavasti tu-

loksia. Tämän seurauksena informaation paljous voi sekoittaa tilintarkastajan, joka 
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ei ole tottunut käsittelemään suuria aineistoja (Brown-Liburd et al. 2015). Näissä 

tilanteissa on korostetun tärkeää kiinnittää huomio vain tarkastuksen kannalta olen-

naisiin asioihin ja sivuuttaa kaikki muu ylimääräinen tieto. 

Kun aineistoon tehdään joukko automatisoituja analyysiajoja, haasteena tarkastuk-

sen kannalta ovat erityisesti virheelliset false positive -tyyppiset havainnot (Alles et 

al. 2006; Wang & Cuthbertson 2015). False positive -havainnot ovat analyysiajon 

esiin nostamia poikkeamia, jotka eivät sisälläkään virhettä tai väärinkäytöstä (Earley 

2015, 497). Ne kuluttavat tilintarkastajan aikaa viemällä huomion kokonaisuuksiin, 

jotka eivät vaatisi ylimääräisiä tarkastustoimenpiteitä (Gray & Debreceny 2014). 

Esimerkiksi muistiotositteisiin voidaan tehdä väärinkäytöksiä tutkiva analyysiajo, 

jossa tarkastetaan muistiotositteiden jakauma tekijöittäin. Normaalitilanteessa muis-

tiot kuuluisivat vain pääkirjanpitäjän ja hänen avustajansa vastuulle. Nyt kuitenkin 

yhtiössä on ollut kolme kesätyöntekijää luomassa kyseisiä tositteita. Data-analyy-

siajo on nostanut esiin kaikki kesätyöntekijöiden luomat muistiotositteet, koska ana-

lyysin parametrien mukaisesti kesätyöntekijät tulkitaan poikkeuksellisiksi henki-

löiksi. Väärinkäytöstä ei kuitenkaan tapaukseen liity, joten nämä false positive -ha-

vainnot vievät vain turhaan tilintarkastajan aikaa.  

Issa (2013) esittää, että tilintarkastajien tulisi jatkokehittää data-analyysejä huomi-

oimaan vain niin sanotut poikkeukselliset poikkeukset (exceptional exceptions). 

Data-analyysien kehitys tähän suuntaan on vain ajan kysymys, sillä vastaavassa on 

onnistuttu jo aiemmin eri toimialalla: kuten AICPA (2014, 8) analyysissään esittää, 

kuluttajaluottotoimialalla on jo luotu onnistuneesti järjestelmiä, jotka havaitsevat vil-

pilliset rahansiirrot tehokkaasti, mutteivät ylikuormita asiakkaitaan aiheettomilla hä-

lytyksillä luottokortteihin liittyen. 

On huomionarvoista, että nykytiedon valossa false positive -havainnot ovat kiinte-

ästi data-analyyseihin liittyvä haaste. Tutkimuksissa false positive -havainnoista ei 

esitetä päästävän millään menetelmällä täysin eroon, mutta ne pyritään vähentä-

mään hyväksyttävälle tasolle. Tällöin ne eivät kuormita tilintarkastajaa suhteetto-

masti viemällä huomiota vääriin asioihin. 
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5 EMPIIRINEN TUTKIMUSOSIO 

Tässä luvussa tarkastellaan empiirisen tutkimuksen lähtökohtia, toteutustapaa ja tu-

loksia. Tulosten käsittely on jaoteltu teoriaosiota vastaavasti, koostaen haastattelu-

aineisto kolmen pääteeman ja niissä alateemojen alle. Viimeiseen alalukuun on tii-

vistetty yhteenveto tutkimuksen empiirisistä tuloksista. 

Tutkimuksessa on käytetty kvalitatiivista tutkimustapaa, sillä tutkittavasta ilmiöstä 

halutaan saada laaja-alaista tietoa sekä aineistoa halutaan tarkastella monitahoi-

sesti ja yksityiskohtaisesti sen sijaan, että testattaisiin valmiita teorioita tai hypo-

teeseja (Hirsjärvi et al. 2007, 160). Tutkimusmenetelmänä on käytetty puolistruktu-

roitua teemahaastattelua, joka on strukturoimattoman (avoimen) haastattelun ja lo-

makehaastattelun välimuoto (Hirsjärvi & Hurme 2011, 41—48). Koska data-analy-

tiikka on laaja ja melko uusi aihe, haastateltavien on haluttu tuovan esiin monipuo-

lisesti havaintojaan ja kokemuksiaan liittyen siihen, miten data-analyysit ovat vaikut-

taneet tilintarkastukseen. Puolistrukturoituun teemahaastatteluun päädyttiin tässä 

tutkimuksessa siksi, että lomakehaastattelu rajaisi aiheen käsittelyä liikaa vain 

aiempien tutkimustulosten todentamiseen suomalaisessa kontekstissa. Avoin, täy-

sin strukturoimaton haastattelutapa taas ei antaisi mahdollisuutta ohjata aiheen kä-

sittelyä teoriaosion perusteella johdettuihin relevantteihin teemoihin.  

Empiirisen tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on käytetty tilintarkastuksen 

data-analyyseihin liittyvää kirjallisuutta, jonka pohjalta on jaoteltu havaittuja hyötyjä, 

haasteita ja tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksia. Puolistrukturoidun teemahaas-

tattelun haastattelurungossa (liite 1) käsiteltävät teemat on koottu edellä mainittujen 

pääteemojen alle. Kunkin osion lopuksi haastateltavalle on annettu mahdollisuus 

kertoa vielä niistä näkemyksistään, jotka eivät tulleet käsitellyksi haastattelurungon 

teemojen kautta. Jaottelemalla haastattelu pää- ja alateemoihin mahdollistetaan 

aiempien tutkimushavaintojen peilaaminen suomalaiseen tilintarkastuskontekstiin, 

mutta toisaalta puoliavoimen haastattelumenetelmän ansiosta haastateltavat pää-

sevät esittämään avoimesti omia näkemyksiään. Empiirisen osion teoreettiset läh-

tökohdat on esitetty kuviossa 6. 
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Kuvio 6. Empiirisen osion teoreettiset lähtökohdat. 

Teorian pohjalta johdettuja teemoja eli hyötyjä, haasteita ja kehitysmahdollisuuksia 

käsitellään empiirisessä osiossa tilintarkastuksen data-analyysien kokonaisuuden 

kannalta. Tätä on kuvattu kuvion 6 oikeassa reunassa kolmiolla, jonka kulmat sym-

boloivat eri näkökantoja. Tekninen näkökanta tarkoittaa data-analyysien tarkastelua 

ikään kuin ylhäältä päin prosessin teknisen kehittämisen ja suunnittelun kannalta. 

Tällainen näkökanta liittyy tilintarkastusyhteisöissä manager-asematason henkilöi-

hin, jotka työssään linjaavat, miten data-analyysejä käytännössä hyödynnetään yh-

tiön tilintarkastustoimeksiannoissa. Prosessinäkökanta tarkoittaa sitä, miten data-

analyysit näkyvät osana tilintarkastusprosessia eli tilintarkastusta tekevän henkilön 

kannalta. Analytiikan näkökanta taas tarkoittaa sitä, miten data-analyysien vaikutuk-

set näkyvät analyysiajoja tekevän analyytikon silmin. Haastateltavien valinnassa on 

pyritty siihen, että aihetta käsiteltäisiin kaikista kolmesta tulokulmasta. Toisaalta yk-

sittäinen haastateltava voi yhtä aikaa edustaa useampaa näkökantaa. 

Haastatteluiden tulokset esitetään anonyymisti sekä haastateltavien että yrityksen 

osalta. Haastateltaviin viitataan muodossa ”haastateltava X” ja yhtiöön muodossa 

”yhtiö” jättäen yksilöimättä, mistä Big Four -yrityksestä on kyse. Nimettömillä haas-

tatteluilla on pyritty saamaan haastateltavat kertomaan ilmiöstä avoimesti ja totuu-

denmukaisesti, esimerkiksi olemaan vähättelemättä data-analytiikan huonoja puo-

lia: koska Big Four -yritykset markkinoivat aktiivisesti data-analyysipalveluita asiak-

kailleen, olisi haastateltavan kiusallista esittää menetelmään liittyviä haasteita tai 

ongelmia omalla nimellään. On myös mahdollista, että ilman anonymiteettiä haas-

tateltava ei edes haluaisi tai saisi virkansa puolesta kommentoida tiettyjä aiheita. 
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5.1 Aineiston kerääminen ja analysointi 

Empiiristä osiota suunniteltaessa pohdittiin mahdollisuutta hankkia aineistoon mo-

nimuotoisuutta haastattelemalla eri Big Four -yritysten henkilöstöä. Haastattelut 

päätettiin kuitenkin keskittää yhteen Big Four -yritykseen, koska tällöin olisi mahdol-

lista panostaa erityisesti sopivien haastateltavien valintaan. Aineiston kerääminen 

aloitettiin ottamalla yhteyttä yhtiöön ja pyytämällä apua haastateltavien etsimisessä. 

Tähän liittyen sovittiin elokuun alussa 2016 erään aiheeseen perehtyneen tilintar-

kastusasiantuntijan kanssa tapaaminen, jossa luotiin alustava seitsemän haastatel-

tavan lista ja sovittiin mahdollisesta uudesta tapaamisesta, mikäli haastateltavia tar-

vittaisiin lisää. Toisaalta jo haastatteluja suunniteltaessa tiedostettiin, että myös jat-

kuvasti prosessin aikana saattaisi tulla ilmi uusia haastateltaviksi soveltuvia henki-

löitä. 

Haastattelurunko laadittiin kokonaisuudessaan teoriaosion pohjalta ennen empiiri-

sen tutkimusaineiston keruun aloittamista. Kun alustava haastateltavien lista oli 

luotu, otettiin haastateltaviin yhteyttä sähköpostitse ja/tai puhelimitse 1—2 haasta-

teltavaa kerrallaan. Kun haastatteluajankohta oli saatu sovittua, lähetettiin haasta-

teltavalle sähköpostitse haastattelurunko etukäteen tutustuttavaksi. Haastattelut 

tehtiin yhtiön toimitilojen neuvotteluhuoneessa tai muussa erillisessä tilassa, joka oli 

varattu tarkoitusta varten. Haastattelut nauhoitettiin diginauhurilla sekä älypuheli-

mella, minkä lisäksi paperille kirjattiin haastattelun aikaisia muistiinpanoja. Välittö-

mästi haastattelujen jälkeen nauhoitteet siirrettiin tietokoneelle, varmuuskopioitiin 

Internet-pilvipalveluun ja litteroitiin kirjalliseen muotoon. Litteroituja haastatteluja jat-

kokäsiteltiin tekemällä niihin muistiinpanoja, peilaamalla aineistoa haastattelurun-

koon ja vertaamalla vastauksia aiempien haastateltavien vastauksiin. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston keruulle on tyypillistä, että tutkija ei päätä 

etukäteen, kuinka monta tapausta hän tutkii. Uutta aineistoa kerätään niin kauan, 

kun haastattelut tuovat uutta tietoa tutkimusongelmaan liittyen. Aineiston nähdään 

riittävän siinä vaiheessa, kun samat asiat alkavat toistua haastatteluissa – aineisto 

niin sanotusti kyllääntyy eli saturoituu. (Hirsjärvi et al. 2007, 177) 



52 
 

Kunkin haastattelun litteroimisen ja jatkokäsittelyn jälkeen kertynyttä aineistokoko-

naisuutta analysoitiinkin tämän vuoksi pohtien, onko aineisto jo saturoitunut vai onko 

sitä yhä aiheellista kerätä lisää. Mikäli merkittävää saturaatiota ei havaittu, otettiin 

yhteyttä haastateltavien listalla seuraaviin 1—2 henkilöön ja pyydettiin heiltä haas-

tattelua samoin menetelmin kuin edellisissä tapauksissa. Toimenpidettä toistettiin, 

kunnes viidennen haastattelun jälkeen havaittiin aineiston alkaneen saturoitua. Täl-

löin uusia haastatteluja ei enää sovittu ja tutkimuksessa siirryttiin aineiston tarkem-

paan analyysiin. Tutkimusprosessi on kokonaisuudessaan esitetty kuviossa 7. 

 

Kuvio 7. Empiirisen osion tutkimusprosessi. 

Haastatteluaineisto hankittiin elokuussa 2016 yksilöhaastatteluin, jotka olivat kes-

toltaan 48—57 minuuttia. Kahta analyytikkoa haastateltiin saman iltapäivän aikana, 
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mutta muilta osin haastattelut jakautuivat eri päiville. Haastateltavien taustatiedot on 

tiivistetty taulukkoon 5. 

Taulukko 5. Haastateltavien taustatiedot. 

Haastateltava Aika Paikka Kesto Toimenkuva Koulutus Työkokemus 

Haastateltava 1 10.8.2016 Helsinki 54 min Analyytikko KTM 3 v 

Haastateltava 2 10.8.2016 Helsinki 57 min Analyytikko (myös 

tilintarkastustyötä) 

KTM 4 v 

Haastateltava 3 12.8.2016 Kouvola 57 min Asiantuntija: 

tilintarkastus 

Tradenomi 8 v 

Haastateltava 4 23.8.2016 Lahti 48 min Kehityshankkeen 

projektipäällikkö 

KTM 18 v 

Haastateltava 5 24.8.2016 Helsinki 53 min Tietojärjestelmä-

tarkastaja 

KTM 20 v 

 

Haastateltavat 1 ja 2 ovat analyytikkoja, joten he edustavat analytiikan näkökantaa 

tutkimusongelmaan. Kun tilintarkastuksen data-analyysejä on yrityksessä alettu 

viime vuosina hyödyntää aiempaa laajemmin, on haastatellut analyytikot rekrytoitu 

ja koulutettu spesifisti kyseiseen tehtävään. Siispä ottaen huomioon sen, kuinka 

uusi ilmiö tilintarkastuksen data-analytiikka on nykyisessä laajuudessaan, ovat mo-

lemmat haastateltavista työkokemuksensa puolesta kokeneita data-analyysien teki-

jöitä. 

Analyytikon työ sisältää yrityksessä pääosin tilintarkastukseen liittyvää datan han-

kintaa asiakkaalta, datan muuntamista ja analyysiajojen tekemistä aineistoon. Yk-

sinkertaiset, standardoidut ajot on ulkoistettu toteutettavaksi omassa yksikössään. 

Haastatellut analyytikot eivät kuitenkaan kuulu edellä mainittuun yksikköön, vaan he 

tekevät monipuolisempia suurten yritysten data-analyysejä. Lisäksi työhön voi liittyä 

uusien analyysien suunnittelua ja tilintarkastustoimeksiantojen suunnittelupalave-

reihin osallistumista data-analyysien käyttöön kantaa ottavan analyytikon roolissa. 

Haastateltava 2 myös tekee satunnaisesti tilintarkastusta kiireaikojen ulkopuolella, 
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joten hänen vastauksensa edustavat sekä analytiikan näkökantaa että prosessinä-

kökantaa. 

Haastateltava 3 on kahdeksan vuotta alalla toiminut asiantuntija, joka työskentelee 

yhtiön paikallistoimistolla tilintarkastuksessa. HT/KHT-auktorisointia hänellä ei ole. 

Työtehtäviin kuuluu pääosin tavanomaista tilintarkastusta. Tämän lisäksi haastatel-

tava 3 on noin viisi vuotta sitten erikoistunut yrityksen sisällä ATK-avusteiseen tar-

kastukseen ja sitä kautta ajautunut tekemään data-analyysejä sellaisissa paikallis-

tason toimeksiannoissa, jotka eivät monimutkaisuutensa takia ole toteutettavissa 

standardiajoilla paikallistoimiston ulkopuolella. 

Yleensä tilintarkastuksessa data-analyysien tekeminen ja analyysiraporttien tulkit-

seminen on hajautettu eri henkilöille, minkä kaikki haastateltavat vahvistavat olevan 

myös yrityksessään tyypillinen menettelytapa. Niinpä haastateltavan 3 vastaukset 

tuovat poikkeuksellisesti samalla sekä analytiikan näkökantaa että syväluotaavaa 

prosessinäkökantaa aiheeseen. Koska haastateltava 3 on töissä paikallistoimistolla, 

näkyy hänen vastauksissaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten näkökulma, 

tuoden monimuotoisuutta empiiriseen aineistoon. 

Haastateltava 4 on kehityshankkeen projektipäällikkö, jolla on laaja 18 vuoden ko-

kemus alan työtehtävistä. Hän vastaa tilintarkastuksen data-analyysimenetelmien 

kehittämisestä yrityksessä. Vaikka virkansa puolesta haastateltavan 4 tulokulma ai-

heeseen painottuu vahvasti tekniseen näkökantaan, laaja-alaisen kokemuksen ta-

kia myös prosessinäkökanta ja analytiikan näkökanta näkyvät hänen vastauksis-

saan jossakin määrin. 

Haastateltava 5 on noin 20 vuotta alalla työskennellyt tietojärjestelmätarkastaja. Hä-

nen työtehtävänsä liittyvät IT-tarkastuspalveluihin, jotka taas kytkeytyvät teknologia-

avusteisiin tilintarkastuspalveluihin. Tätä kautta kyseisen haastateltavan työhön liit-

tyy data-analyysimenetelmien kehittäminen kahdesta eri lähtökohdasta: toisaalta 

IT:n huomioimisen ja toisaalta sen hyödyntämisen näkökulmasta. Haastateltavan 4 

tavoin haastateltavalla 5 on tilintarkastustaustaa ja työtehtäviensä kautta tietämystä 
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analyytikon työstä, joten vastauksissa näkyvät kaikki edellä mainitut kolme näkö-

kantaa. Kuitenkin haastateltava 5 edustaa pääasiassa teknistä näkökantaa. 

Kunkin haastattelun litteroimisen jälkeen auki kirjoitettua aineistoa on analysoitu 

teemoittelemalla haastatellun vastauksia. Teemajaottelu on tehty haastattelurungon 

pohjalta (liite 1), joka taas pohjautuu tutkimuksen teoriaosioon. Jos jokin kohta haas-

tattelutekstistä ei ole sopinut teoriaosiosta johdettuihin valmiisiin teemoihin, on sitä 

varten luotu uusi teema. Kun jokaisen haastattelun jälkeen litteroitu aineisto on en-

sin jaoteltu teemoihin, on teemoja seuraavaksi yhdistelty haastattelujen välillä. Sa-

malla haastatteluaineistoa on analysoitu pohtien, onko uusien haastatteluiden hank-

kiminen vielä aiheellista. Eri haastateltavien vastauksia on vertailtu saturaation ha-

vaitsemiseksi sekä samalla pohdittu, onko kokonaisaineisto riittävä, jotta tutkimus-

ongelmaa voitaisiin käsitellä kattavasti. Viiden haastattelun jälkeen aineiston havait-

tiinkin saturoituneen ja kasvaneen riittäväksi. 

Seuraavissa alaluvuissa esitetään haastatteluiden tuloksia teemoittain. Osasta ai-

heista haastatellut ovat erittäin yksimielisiä, kun taas joidenkin aiheiden vastauk-

sissa on runsaasti hajontaa. Kukin haastattelurungon määrittelemistä sekä aineis-

tosta esiin nousseista teemoista on esitetty seuraavaksi joko osana hyötyjä, haittoja 

tai kehitysmahdollisuuksia sen mukaan, mikä näistä näkökulmista kunkin teeman 

kohdalla aineistossa eniten korostuu. 

5.2 Data-analyysien hyödyt 

Empiirinen tutkimus nostaa suomalaisessa tilintarkastuskontekstissa esiin saman-

kaltaisia hyötyjä kuin mitä kirjallisuuskatsauksessa on ulkomaiden kontekstissa kä-

sitelty. Tämän vuoksi seuraava lukujako vastaa teoriaosion hyötyjen jaottelua. Seu-

raavissa alaluvuissa on eriteltynä yksityiskohtaisesti teemoittain, mitä hyötyjä Suo-

men kontekstissa data-analyysit ovat tuoneet mukanaan. 

5.2.1 Laatu paranee, mutta tehokkuusetu kyseenalainen 

Kysyttäessä keskeisimpiä data-analyysien tuomia hyötyjä kukin haastateltava mai-

nitsi tavalla tai toisella, että tilintarkastuksen laatu paranee. Vaikka data-analyysi on 

tilintarkastuksessa ja sen tutkimuksessa hiljattain pinnalle noussut ilmiö, ei kyse ole 
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varsinaisesti uudesta menetelmästä – haastateltavan 5 mukaan samantyyppisiä, 

samankaltaisilla ohjelmilla toteutettuja tarkastustoimenpiteitä tehtiin jo kaksikym-

mentä vuotta sitten, mutta tällöin menetelmä oli vain yksi ATK-avusteinen tarkas-

tuskeino muiden joukossa. Termiä ”data-analyysi” ei tunnettu, eivätkä toisaalta tällä 

tavoin tehdyt tarkastustoimenpiteet näytelleet kovin merkittävää osaa yhtiön tilintar-

kastuksissa. Myös haastateltava 3 painottaa, että hän erikoistui yrityksen sisällä ai-

koinaan ATK-avusteiseen tarkastukseen, joka sisälsi paljon samoja elementtejä ny-

kyisten data-analyysien kanssa, mutta menetelmiä ei vielä tällöin kutsuttu data-ana-

lytiikaksi. Muutamia vuosia sitten data-analytiikka alkoi nousta keskeiseksi kehitys-

kohteeksi yhtiössä, ja viime vuosina data-analyysejä onkin hyödynnetty laajasti 

etenkin suurten yritysten tilintarkastustoimeksiannoissa. Aivan viimeisimmissä tar-

kastuksissa on havaittu, että asiakkaat ovat jo alkaneet vaatia data-analyysien käyt-

töä tulevissa tarkastuksissaan. 

Kun data-analyysejä alettiin ottaa käyttöön tilintarkastuksissatoimeksiannoissa ny-

kyisessä laajuudessa, niiden hyötyjä tilintarkastuksessa perusteltiin kolmella teki-

jällä: laatu, näkemys ja tehokkuus. Muut kuin haastateltava 5 kuitenkin tiivistävät 

nämä kahdeksi pääteemaksi: laatu ja tehokkuus. Kyseisillä hyödyillä menetelmää 

on perusteltu toisaalta yhteisön tilintarkastajille, toisaalta myös asiakkaille. Edellä 

mainitut teemat näkyvät myös haastateltavien vastauksissa kysyttäessä keskeisintä 

data-analyysien hyötyä. Keskeisimpänä hyötynä haastateltava 1 nostaa esiin tehok-

kuuden kasvamisen, koska manuaalinen työ vähenee. Loput haastateltavat 2, 3, 4 

ja 5 toteavat keskeisimmän hyödyn koituvan siitä, että tarkastuksen tosiasiallinen 

laatu paranee laaja-alaisemman tarkastuksen kautta. Haastateltava 2 esittää asian 

seuraavasti: 

”Normaalin rivitarkastajan mielestä se hyötyajattelu lähtee yleensä siitä, että sen 

[data-analyysin] pitäs nopeuttaa hirveesti sitä tarkastusta, mutta mä en nää millää 

tavalla, et se on relevantti hyöty -- Mikä on ehdottomasti hyöty on se, että se otos-

koko kasvaa suunnattoman paljon, jolloin myös tarkastuksen kattavuus ja sitä kautta 

tarkastuksen laatu kehittyy. Jos verrataan siihen, että katotaan samplella tai otan-

nalla läpi suuren pörssiyrityksen ostoja, niin me ei pystytä kattaan edes prosenttia 

siitä materiaalista.” (Haastateltava 2) 
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Visioidut tehokkuushyödyt ovat jääneet todellisuudessa vaatimattomiksi, mihin liittyy 

useita eri syitä. Ensinnäkin data-analyysilähtöisessä tarkastuksessa kuluu ensim-

mäisinä vuosina määrittelytyöhön erityisen paljon aikaa, joten tehokkuus alkaa 

yleensä realisoitua vasta seuraavien vuosien tarkastuksissa. Toiseksi valtavan ai-

neiston data-analyysi nostaa esiin huomattavasti poikkeamia, jotka on lopulta tutkit-

tava samalla tavoin kuin perinteisessä aineistotarkastuksessa otannalla valitut otan-

tayksiköt. Haastateltavat kommentoivat asiaa seuraavasti: 

”Jos miettii sitä ulottuvuutta siit tehokkuudesta, nii siihen menee pari kolme vuotta. 

Ku aattelee jos sul on ensimmäinen vuos, nii sä määrittelet sen tarkastusympäristön 

avaruuden ja sit mietit et okei, mihin sä voisit hyödyntää [data-analyysejä]? Niin sen 

datamallin rakentaminen, sen testaaminen… Niin usein se eka vuos on ainaki paljon 

kalliimpi kun perinteisillä menetelmillä tehty, koska siihen menee määrittelytyötä, 

siihen menee mietintää.” (Haastateltava 5) 

”Se tehokkuuden saavuttaminen on aika vaikeeta. Se onnistuu jollakin edellytyksillä 

joissakin tapauksissa, mutta todellisuudessa data-analyysin tekeminen voi päinvas-

toin tuoda sitä, että tehääki enemmän työtä ku aiemmin.” (Haastateltava 4) 

Haastateltujen analyytikkojen mukaan kommunikointiongelmat sekä ymmärryksen 

puute tilintarkastajien ja analyytikkojen välillä voivat myös aiheuttaa lisäkustannuk-

sia. Tilintarkastajat saattavat pyytää ylimitoitetun määrän analyysiajoja ja havahtua 

myöhemmässä vaiheessa siihen, etteivät kaikki ajot olleetkaan relevantteja tarkas-

tuksen kannalta. Tilintarkastajille, jotka eivät ole data-analyysejä aiemmin käyttä-

neet, voi tulla yllätyksenä raporttien jatkokäsittelyn tarve. Suurin osa analyysiajojen 

raporteista ei nimittäin toimi evidenssinä sellaisenaan, vaan niiden tutkimiseen ja 

käsittelemiseen voi joutua käyttämään huomattavastikin aikaa. Toisaalta analyytikot 

(haastateltavat 1 ja 2) korostavat tilintarkastusprosessin suunnittelun olevan keskei-

sessä osassa, mikäli tehokkuusetuja pyritään hankkimaan data-analyysien kautta: 

”Se ois kaikista paras, jos suunnittelupalaverissa ois myös analyytikko mukana. -- 

Tilintarkastajat ja analyytikot ei nyt puhu täysin samaa kieltä aina, että voi olla myös 

semmosii kommunikaatio-ongelmia.” (Haastateltava 1) 
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”Siinä suunnitteluvaiheessa hyvin tärkeetä on se, että se pitäs -- lähtee siintä, että 

mitä me halutaan tarkastaa, mitä me halutaan varmistaa -- Aika usein kun lähtee 

suunnittelupalaverii ja sit siellä partneri kysyy, että mitä sä pystyisit ostojen puolelle 

tekemään, nii mun mielestä: ’mä pystyn tekemään vaikka mitä sinne, mutta mitä te 

haluatte tietää?’” (Haastateltava 2) 

Toimeksiannon suunnittelupalaverissa siis tulisi olla aina mukana analyytikko ja ti-

lintarkastaja siten, että he käyvät data-analyysilähtöisen tarkastuksen perusteelli-

sesti läpi kukin omasta näkökulmastaan. Tällöin käsitellään sekä sitä, mitä on tar-

peellista tarkastaa data-analyysillä (tilintarkastajan näkökulma) että sitä, mitä on 

mahdollista tai kustannustehokasta tarkastaa data-analyysillä (analyytikon näkö-

kulma). Ideaalitilanteessa toimeksiannossa olisi mukana henkilö, joka tuntisi erittäin 

hyvin sekä data-analytiikan että tilintarkastuksen, mutta näitä henkilöitä on haasta-

teltujen mukaan olemassa hyvin vähän. 

5.2.2 Manuaalinen rutiinityö kohdistuu olennaisimpiin eriin 

Rutiinitehtävien vähenemiseen haastatellut suhtautuvat kaksijakoisesti. Haastatel-

lut analyytikot näkevät, että data-analyysi vähentää lähtökohtaisesti tilintarkastajien 

manuaalista rutiinityötä. Analyytikon työn näkökulmasta katsottuna tämä riippuu kui-

tenkin aineistosta, sillä mikäli suurta osaa analyyseistä ei saadakaan tehtyä aineis-

toon, tilintarkastajat joutuvat tarkastamaan kyseiset osiot käsin. Prosessi on kuiten-

kin itseään korjaava, joten seuraavina tarkastusvuosina ajovalinnat voidaan sopeut-

taa asiakkaan järjestelmään, jolloin edeltävänä vuonna ilmennyttä ongelmaa ei 

enää ole. Päätehtäviensä ohella myös tilintarkastuksia tekevä analyytikko (haasta-

teltava 2) nostaa kuitenkin esiin, ettei rutiinityö joissain tapauksissa vähene, koska 

käytettäviä menetelmiä ei ymmärretä tai kommunikaatio on puutteellista. 

Enemmän tilintarkastuksen parissa toimineet haastateltavat 3, 4 ja 5 suhtautuvat 

rutiinityön vähenemiseen skeptisemmin. Kontrollilähtöisessä tarkastuksessa rutiini-

työn vähentyminen on todettavissa selkeästi, sillä kontrollien toiminnan tehokkuus 

voidaan kokonaisuudessaan selvittää data-analyyseillä. Tällöin prosessista jää ko-

konaan pois otannan käyttäminen ja sen kautta otantayksiköiden manuaalinen läpi-

käyminen. 
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Aineistolähtöisessä tarkastuksessa tilanne on kuitenkin toisenlainen. Data-analyy-

seihin liittyy luontaisena lähtökohtana, että tarkastettavat aineistot ovat erittäin suu-

rikokoisia. Suomessa pörssiyritysten tilintarkastuksissa ei ole epätavallista, että 

data-analyysien aineistoissa on jopa miljoonia rivejä. Vastaavaa aineistoa perintei-

sillä menetelmillä tutkiva tilintarkastaja voi käyttää esimerkiksi tietyin kriteerein suun-

niteltua parinkymmenen tositteen otantaa, josta tehdään johtopäätökset ja tutkitaan, 

löytyykö poikkeamia vai ei. Ajettaessa data-analyysi miljoonien tositteiden aineis-

toon on käytännössä 100-prosenttisen varmaa, että esiin nousee runsaasti poik-

keamia. Tilintarkastajan ei tietenkään tarvitse tutkia kaikkia tällä tavoin löytyneitä 

poikkeamia, vaan niistä vain olennaisimmat käydään läpi. Poikkeamia on myös 

mahdollista tarkastella massana. Lopputulemana tilintarkastajan on kuitenkin lähes 

aina käytävä poikkeamia manuaalisesti läpi, mikä tehdään samaan tapaan kuin pe-

rinteisillä tarkastusmenetelmillä. Manuaalisen rutiinityön ei tällöin nähdä vähenevän, 

sillä manuaalista läpikäyntiä täytyy tehdä saman verran tai jopa enemmän kuin en-

nen – läpikäynti vain kohdistuu ainoastaan poikkeamiin. Rutiinityö ei siis vähene 

teoriaosiossa esitetyllä tavoin vaan pysyy paljolti ennallaan, mutta se kohdentaa ti-

lintarkastajan huomion työn laadun kannalta aiempaa olennaisempiin osa-alueisiin, 

jolloin tarkastuksen laatu paranee. Haastateltava 5 tiivistää asian seuraavasti:  

”[Kun] sul on kaikki muistiotositteet mapissa, sä otat ne kakskytviis siitä, nii se on 

tietysti tavallaan tarkastusstandardien mukaan ihan riittävä otos siihen. Mut [data-] 

analyyseissähän me otetaan koko muistiotositeaineisto, niin niitä poikkeamia var-

mana tulee enemmän. Se ollaan kuitenkin nähty, et siihen kahenkymmenenviiden 

otantaan kahesta miljoonasta tositteesta… Niin joko siihen tulee poikkeama tai ei 

tuu. Ku me otetaan [tarkastettavaksi] sata prosenttia, niin me ollaan ihan sata pro-

senttia varma, et sinne tulee poikkeamia. Et siinä mielessä se ehkä taas lisää sen 

manuaalisen työn tekemistä, koska sulle tulee enemmän sellasia asioita, mitkä on 

potentiaalisia poikkeamia, ja niille sä joudut tekemään jotain.” (Haastateltava 5) 

Manuaalinen rutiinityön havaitaan lisääntyvän perinteisiin menetelmiin verrattuna 

myös muilla tavoin, mikä on aiempien tutkimusten vastainen tulos. Sekä data-ana-

lytiikkaa että tilintarkastuksia tekevä haastateltava 3 korostaa, että data-analyysien 
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käyttöön tilintarkastuksessa kuuluu aina viimeisenä vaiheena tulosten läpikäynti asi-

akkaan kanssa. Täten sen lisäksi, että esiin nousseet poikkeamat on tutkittava ma-

nuaalisesti, samat poikkeamat on lähtökohtaisesti käytävä vielä läpi asiakkaan 

kanssa. Niinpä mikäli tilintarkastaja tutkii saman määrän manuaalisen otannan 

kautta valikoituja tositteita ja data-analyysiajon merkitsemiä poikkeamatositteita, 

näistä jälkimmäisten läpikäymiseen kuluu kokonaisuutena huomattavasti enemmän 

aikaa. 

Haastateltava 4 esittää, että vaikka tilintarkastajan huomio kohdentuu data-analyy-

sin seurauksena olennaisiin poikkeamiin, manuaalityötä on haasteellista vähentää 

nykytilanteessa, koska menetelmä on niin uusi: 

”Taas ollaan siinä sen kysymyksen ääressä ku ei tilintarkastus vielä tässä vaiheessa 

tarpeeks hyvin ymmärrä sitä, että mitenkä data-analyysit antaa sitä tarkastusevi-

denssiä, niin saattaa olla houkutus tehdä silti niitä vanhoja asioita niin kun ennenkin, 

et tehdään tavallaan tuplatyötä. Eli tehdään ne manuaaliset toimenpiteet silti, vaikka 

me saatas se evidenssi data-analyyseil.” (Haastateltava 4) 

Tilintarkastajilla on siis ollut haasteita ymmärtää, miten osa data-analyyseistä sovi-

tetaan tilintarkastusprosessin kokonaisuuteen ja tätä kautta prosessin vaiheisiin on 

syntynyt päällekkäisyyksiä. Eriä, jotka on tarkastettu data-analyysillä, on kuitenkin 

käyty manuaalisesti läpi kuten ennen. Tällainen kaksinkertainen tarkastustyö on ti-

lapäinen ilmiö ja korjautunee, kun data-analyysimenetelmä yleistyy ja tilintarkasta-

jien kokemus aiheesta karttuu. 

5.2.3 Tilintarkastustiimin työskentelyssä muutoksia 

Kaikki haastateltavat ovat sitä mieltä, että data-analyysien käyttö tilintarkastuksessa 

vähentää tarvetta työskennellä asiakkaalla. Tilintarkastajan työ muuttuu haastatel-

tavien sanoin back office -tyyppisen toimistotyön suuntaan ja tarkastus on periaat-

teessa tehtävissä missä tahansa. Haastateltava 1 tosin näkee, että asiakastunnit 

eivät vähene nyt vaan vasta tulevaisuudessa kun data-analyysien käyttö lisääntyy 

vielä nykyisestä, ja tällöinkin vain sillä ehdolla, ettei analyysiajoissa ilmene poik-

keuksellisia ongelmia. 
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Data-analyysejä varten asiakkaalta saadaan lähtökohtaisesti kaikki aineisto koko 

tarkastustoimenpiteen suorittamista varten, joten tositteita tai muuta aineistoa ei tar-

vitse tutkia asiakkaan toimitiloissa. Digitaalinen, taloushallintojärjestelmästä ajettu 

data voi olla helpommin tulkittavissa kuin paperiset tositteet. Vaikka data-analyysi-

lähtöinen tarkastus poistaa paljolti tarkastustyön asiakkaalla tilintarkastuksen toteu-

tusvaiheessa, se lisää asiakastunteja tarkastuksen päättämisvaiheeseen. Toisin sa-

noen asiakastuntien painopiste siirtyy tilintarkastusprosessin sisällä. 

Data-analyysiprosessiin liittyy, että analyysiajojen tuloksia käydään lopuksi yhdessä 

asiakkaan kanssa läpi ja nostetaan tarvittaessa esiin poikkeamia, joihin asiakkaan 

tulee jatkossa puuttua. Kokonaisuutena kuitenkin asiakastunnit vähenevät huomat-

tavasti, sillä siinä missä perinteisessä tarkastuksessa kokonaiset tilintarkastustiimit 

menevät asiakkaalle työskentelemään toteutusvaiheessa, päättämisvaiheessa ana-

lyysiajoja voi tulkita asiakkaan kanssa yksi henkilö, eikä toimenpide vie kovin paljoa 

aikaa. Haastateltava 3 kuvailee muutosta seuraavasti: 

”Ku sie saat sen aineiston ja muuta nii etänähän ne [tarkastustoimenpiteet] tehää, 

et eihän sit tarvii istuu siellä asiakkaan luona tekemässä. Et periaatteeshan [data-

analyysi] vähentää sen myötä sitä asiakkaalla oloa, et sie voit tehä sen kaiken ana-

lysoinnin ja muut toimistolla ja sit käyä ne tulokset läpi siellä.” (Haastateltava 3) 

Haastateltava 4 lisäksi nostaa esiin käytännön tilintarkastustyöstä sen, että data-

analyysien käyttöönoton myötä tarkastusryhmien rakenteissa on alkanut näkyä 

muutoksia. Perinteinen tilintarkastusryhmä on ollut lähtökohtaisesti yhtenäinen, kes-

kitetty tiimi. Haastateltava 4 kertoo asian näin: 

”[Data-analyysi] muuttaa sitä tarkastusryhmien rakennetta -- Tarkastusryhmä ul-

koistaa osan työstä henkilöille, jotka eivät ole osa sitä ydintarkastusryhmää ja se 

muuttaa sitä rakennetta ja myös sitä osaamisprofiilia, mikä pitäs olla sillä normitilin-

tarkastajalla. Että ei tarvi ite osata sitä analyysin pyörittämistä, mut pitää osata suun-

nitella tarkastus -- Pitää osata hyödyntää niitä tuloksia, pitää osaa organisoida se 

työ niin, että tulee siinä välissä tehtyäkin jotain.” (Haastateltava 4) 
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Data-analyysien myötä mukaan on tullut analyytikkoja, jotka eivät työskentelekään 

välttämättä fyysisesti samassa paikassa muun tiimin mukana. Toisaalta kun tilintar-

kastaja ulkoistaa kokonaisuudessaan osan tilintarkastusprosessista tiimin ulkopuo-

lisen tehtäväksi, tämä muuttuu prosessissa kohdaksi, jota tilintarkastajan ei tarvit-

sekaan osata. Asianmukainen tarkastusprosessin suunnittelu korostuu entisestään, 

mikäli pala tilintarkastusprosessia jää tällä tavoin suoritettavaksi ryhmän ulkopuo-

lella. 

5.2.4 Uudet oheispalvelut mahdollisia 

Haastateltavia pyydettiin kertomaan, minkä kaltaisia oheispalveluita data-analyy-

seillä nykyisin tuotetaan tilintarkastusasiakkaille. Toisaalta asiaa tiedusteltiin myös 

niin päin, että millaisia oheispalveluita data-analyysit voisivat nykyisin teoriassa 

mahdollistaa. Haastateltavat 2, 4 ja 5 esittävät vastauksissaan keskenään erilaisia 

oheispalveluja, mutta vastauksien pohjalta on selkeästi havaittavissa, että data-ana-

lytiikan käyttöönotto tilintarkastuksissa avaa uusia oheispalvelumahdollisuuksia ti-

lintarkastusyhteisölle. 

Haastateltava 2 kertoo data-analyysien mahdollistavan monenlaista oheispalvelu-

myyntiä. Helpoimmillaan asiakkaalle voidaan toteuttaa yksinkertaista ekstra-analy-

tiikkaa, jossa jotakin analyysiajoa laajennetaan niistä raameista, joita on käytetty 

tilintarkastuksessa. Esimerkiksi jos ostojen tarkastuksessa havaitaan paljon dupli-

kaatteja, asiakkaalle voidaan ehdottaa, että kyseiseen erään ajetaan myöhemmin 

laajempi analyysiajo ja tulkitaan tuloksia yhdessä. Tällaiset palvelut eivät sellaise-

naan tuo juurikaan liikevaihtoa tilintarkastusyhteisölle, sillä niiden veloitukset ovat 

kokoluokaltaan tuhansia euroja. Niissä piilee kuitenkin korkea kate, sillä ylimääräi-

set analyysiajot ovat erittäin nopeita toteuttaa. Myös asiakas hyötyy huomattavasti, 

sillä vaikka palvelu on edullinen, nopeat ylimääräiset analyysit tuovat asiakkaalle 

tärkeää näkemystä liiketoimintaprosessien nykytilasta. Asiakkaita saadaan myös si-

toutettua tilintarkastusyhteisöön, jos he näkevät analytiikan tuovan lisäarvoa tarkas-

tukseen. 
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Haastateltava 2 jatkaa, että tilintarkastustoimeksiannon päälle voi myydä monenlai-

sia isompiakin oheispalveluita, kuten prosessin varmennusta ja datamigraation var-

mentamista, mikäli asiakkaalla on ollut järjestelmämuutoksia. Hän myös nostaa kes-

keisenä esiin, että tehdessä data-analyysilähtöistä tilintarkastusta asiakkaat näke-

vät, millaista analyyttistä osaamista tilintarkastusyhtiöllä on tarjota. Seurauksena 

asiakkailta voi tulla yhteydenottoja: 

”On ollu asiakkaita, missä oon tehny analytiikkaa ja sitten heiltä on tullu suoraankin 

soittoo, että hei, että meillä ois tällänen ongelma, että pystyisittekö käymään läpi 

meiän dataa? Sit siihen ollaan yleensä kyllä tartuttu, että lähdetään tekemään.” 

(Haastateltava 2) 

Haastateltava 5 luettelee, että data-analyysit mahdollistavat analyysejä toiminnan 

tehokkuudesta ja kontrolliympäristön maturiteetista. Erityisesti tehtävien eriyttämistä 

voidaan tutkia tehokkaasti segregation of duties -tyyppisiä kontrolleja tutkimalla. 

Myös haastateltava 4 kertoo esimerkkinä prosessin tehokkuuden analyysin ja lisää, 

että tilintarkastusta varten kerättyä dataa voidaan hyödyntää erinäisissä veroana-

lyyseissä, mikäli asiakas sallii datansa käytön tähän tarkoitukseen. 

Haastateltava 4 kuitenkin esittää kritiikkiä oheispalveluita kohtaan. Asiakkaalta data 

saadaan tilintarkastusta varten, eikä sitä lähtökohtaisesti voi käyttää mihinkään 

muuhun ilman asiakkaan suostumusta. Jos asiakkaalta saadaan lupa, mahdolli-

suuksia avautuu monenlaisiin oheispalveluihin. Oheispalveluita ei kuitenkaan saa 

missään tapauksessa kaupata niin päin, että ilman asiakkaan suostumusta dataa 

tutkittaisiin ensin, minkä jälkeen tulosten perusteella markkinoitaisiin jotakin palve-

lua. Haastateltava 4 muotoilee asian seuraavasti: 

”Jos meillä ois mahollista käyttää sitä dataa vapaasti, niin avaishan se vaikka min-

kälaisia mahdollisuuksia. -- Samasta [datasta] voidaan monenlaisia prosessin te-

hokkuuteen liittyviä asioita esimerkiks tutkia tai -- vois hyvinki hyödyntää -- veropuo-

len analyyseissä. -- Mut eihän me ilman asiakkaan suostumusta sitä voida tehdä. 

Mut jos asiakas haluaa, me voidaan sitä dataa hyödyntää myös muihin palveluihin, 

tälläki hetkellä.” (Haastateltava 4) 



64 
 

Haastateltavan 1 työ analyytikkona on painottunut lakisääteisen tilintarkastuksen 

data-analyysiajoihin, eikä hän osaa sanoa, mitkä oheispalvelut ovat tulleet data-

analyysien kautta mahdollisiksi. Paikallistoimistossa työskentelevä haastateltava 3 

tuo esiin, että data-analyysien oheispalveluiden tarjoaminen painottuu ainakin ny-

kyhetkellä suuriin asiakkaisiin. Pienten ja keskisuurten asiakkaiden tarkastuksessa 

data-analytiikka ei ole samalla tavoin kokonaisvaltaista kuin suuryritysten tarkastus-

toimeksiannoissa. Pienemmissä toimeksiannoissa tarkastetaan syvällisesti yksittäi-

nen tai muutama osa-alue data-analyysillä. Tällaisiin paikallistason tarkastuksiin ei 

tiettävästi ole ainakaan laajemmassa mittakaavassa kehitetty oheispalvelukokonai-

suuksia, joita asiakkaille myytäisiin aktiivisesti. 

Data-analyysien käyttö on kasvanut nykyiseen mittakaavaan vasta viime vuosina, 

joten oheispalvelutarjontakin on jatkuvassa muutoksessa. Haastateltava 2 esittää, 

että hänen edellä luettelemiensa oheispalveluiden lisäksi data-analyysilähtöinen 

tarkastus mahdollistaisi paljon muitakin oheispalveluita, joita ei tiettävästi nykyisin 

tarjota ainakaan suuremmassa mittakaavassa. Esimerkkinä hän pohtii seuraavaa:  

Mehän voitais tehä vaikka sillai, -- että me näytetään, että nyt me tehtiin tilintarkas-

tuksen puolelta tällanen raportti teille. Se vois tulla Qlikview:llä tai jollain vastaavalla 

-- Me voitais mahdollisesti myydä sellanen palvelu, että tehdään tää vaikka joka 

kuukaus tai vielä useemmin -- Siinä menis pari minuuttia ku sen on automatisoinu 

oikein ja sit me saadaan se [raportti] sinne talousjohtajan puhelimee.” (Haastatel-

tava 2) 

Esimerkkinä uudenlaisesta oheispalvelusta hän visioi, että jokin tilintarkastuksessa 

generoiduista raporteista voitaisiin automatisoida ja lähettää määräajoin asiak-

kaalle, joka voisi saada tätä kautta liiketoiminnallisia hyötyjä. Ideana olisi siis, että 

kerran konfiguroitu analyysi ajettaisiin pienellä vaivalla useita kertoja uudelleen. Ra-

portti olisi kehitettävissä helposti luettavaan muotoon, jolloin tulokset olisivat hel-

posti katseltavissa esimerkiksi matkapuhelimella. 
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5.3 Data-analyysien haasteet 

Haastateltavien data-analyyseissä havaitsemat haasteet ja ongelmat vastaavat pal-

jolti kirjallisuuskatsauksessa esitettyjä teemoja. Haastateltavat ovat melko yksimie-

lisiä siitä, että työläs datan muuntamisvaihe on keskeisin haaste, mutta muuten ha-

vaituissa haasteissa on vaihtelua haastateltavien välillä. Seuraavissa alaluvuissa on 

eritelty teemoittain, mitä asioita haastateltavat nostavat esiin keskeisimpinä haas-

teina. 

5.3.1 ISA-standardit ovat ajastaan jäljessä 

Prosessinäkökantaa ja/tai analytiikan näkökantaa edustavat haastateltavat 1, 2 ja 3 

eivät ole havainneet merkittäviä ongelmia sovellettavissa standardeissa ja muussa 

sääntelyssä data-analyysien kannalta. Haastateltavalla 3 ei tule mieleen yhtäkään 

tilannetta, jossa sääntely olisi hankaloittanut data-analyysien käyttämistä. Haasta-

teltava 1 ei näe säännösten hankaloittavan itse data-analyysien tekoa, mutta huo-

mauttaa, että sääntely vaikuttaa asiakkaalta hankitun aineiston säilyttämiseen. Da-

tan säilyttämiseen liittyvä sääntely ei ole varsinaisesti ongelma data-analyysien kan-

nalta, mutta kyseiset säädökset on otettava huomioon varastoidessa dataa. 

Haastateltavan 2 mielestä sääntely ei aiheuta ongelmia data-analyyseihin, koska 

tilintarkastusstandardit eivät nykytilanteessa ota suoraan kantaa data-analyysien 

käyttöön. Sen sijaan tulevaisuudessa standardinsäätäjien tulisi pitää huoli siitä, että 

tilintarkastukseen liitettyä analytiikkaa ei säädeltäisi liian tiukasti. Haastateltava 2 

muotoilee asian seuraavasti: 

”En mä nyt ehkä ihan suoraan sanois, et siinä on ihan kauheesti ongelmaa -- Ne 

standardit on sellasia, et -- lähdetään niistä ja sitten tehdään automatiikka sen 

päälle. Et siinä ei oo sellasta standardia siihen itse analytiikkaan. -- Kun analytiikka 

kehittyy, nii sit siihen varmasti tulee suurempia standardeja, et miten se data pitää 

täsmäyttää ja toivottavasti -- ei tuu sellasta, että meillä menee siihen viikko, kun me 

saadaan täsmäytettyä sitä, että onko se oikein vai ei.” (Haastateltava 2) 

Teknistä näkökantaa edustavat haastateltavat 4 ja 5 ovat edellisiä vastoin ehdotto-

masti sitä mieltä, että sääntely hankaloittaa data-analyysien käyttöä. He kumoavat 
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haastateltavan 2 väitteen ja päinvastoin esittävät juuri sen olevan ongelmallista, että 

ISA-standardit eivät ota kantaa data-analyysien käyttöön tilintarkastuksessa. Ki-

teytettynä haastateltavan 5 mukaan ongelma on, että tilintarkastusstandardit ovat 

jääneet ajastaan huomattavasti jälkeen. Tilintarkastusalan julkaisuissa visioidaan 

yhä hienompia menetelmiä ja prosessien kehittämisestä oltaisiin tilintarkastusyhtei-

söissä kiinnostuneita, mutta tilintarkastajien toimintaa säätelevät ISA-standardit ei-

vät ikään kuin tunnista ollenkaan data-analyysilähtöistä tilintarkastustapaa. Erityisiä 

ongelmia nousee siirryttäessä hiljalleen kohti jatkuvaa tilintarkastusta, johon liittyen 

haastateltava 5 kommentoi seuraavaa: 

”Mehän tehdään sen tyyppistä tosiaikasta valvontaa ja näin… Mut sehän on sisäsen 

tarkastuksen toimeksianto, et tilintarkastukseshan me ei tietysti olla vielä siellä. Mut 

et mun mielestä on vähän epäselvää se, et toisaalta halutaan mennä siihen suun-

taan – tosiaikasuuteen ja kattavuuteen ja sen kautta tavallaan tehostamiseen ja ma-

nuaalisen työn vähentämiseen ja näin. Mut jotenki tuntuu, et tarkastusmenetelmät 

ja metodologia ei vielä -- tunnista sellasta vaihtoehtoa ikään kuin.” (Haastateltava 5) 

Haastateltava 4 näkee ongelmien kumpuavan siitä, että nykyisiä standardeja ei ole 

kehitetty data-analyysimenetelmiä huomioiden. Kun tilintarkastuksessa käytetään 

uusia data-analyysimenetelmiä, etenkin kokematon analytiikkaa hyödyntävä tilintar-

kastaja saattaa standardeja lukiessaan kyseenalaistaa menetelmän soveltuvuuden. 

ISA-standardeista voi olla vaikeaa hakea yksiselitteistä vastausta siihen, onko tilin-

tarkastaja tehnyt tilintarkastusstandardien mukaista työtä, kun tarkastuksessa on 

käytetty data-analyysejä. Pahimmassa tapauksessa tarkastaja ajautuu tekemään 

data-analyysillä toteutetun tarkastustoimenpiteen myös perinteisillä menetelmillä 

”varmuuden vuoksi”, jolloin sama asia tulee tehtyä kahdesti. Esimerkkinä konkreet-

tisesta ongelmakohdasta haastateltava 4 esittää kontrollien tarkastuksen: 

”Se ristiriita esimerkiks on sitte kontrollien tarkastuksessa. -- Jos standardeja kattoo, 

nii sitten sieltä vois aiheutuakin semmosia asioita, että sun pitäisi katsoa tiettyjä 

kontrolleja -- Sä oot kattonu ne kaikki tapahtumat, joiden perusteella sä voit todeta, 
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että kontrolleissa ei oo ollu virheitä tai puutteita. Sillon sun ei sitä varsinaista kont-

rollii tarvis tarkastaa, mutta sit taas standardit saattaski ohjata siihen suuntaan, että 

sun on nää tietyt asiat katsottava tällä tavalla.” (Haastateltava 4) 

Data-analyysein voi olla mahdollista tarkastaa kontrollit kokonaisuutena, jolloin tilin-

tarkastaja saa laadukasta evidenssiä kontrollien yleisestä toimivuudesta. Standardit 

eivät kuitenkaan tunne tällaista menetelmää, vaan ohjaavat käymään läpi yksittäisiä 

kontrolleja. Täten standardeja noudattamalla hankittu evidenssi on huomattavasti 

heikkolaatuisempaa. 

5.3.2 Asiakasdatan muuntaminen sitoo resursseja 

Kysyttäessä omin sanoin merkittävintä data-analyysien haastetta, neljä haastatelta-

vaa viidestä vastasi jollakin tavoin datan hankinnan ja muuntamisen. Asiasta oltiin 

siis erittäin yksimielisiä. Viides henkilö pohti merkittävimpänä haasteena datan hyö-

dynnettävyyttä, mikä on myös teemana samansuuntainen. 

Haastateltava 1 näkee merkittävimpänä haasteena data-analyysien kannalta aineis-

ton hankkimisen. Yksistään aineiston hankkiminen asiakkaalta on ollut toistuvasti 

haastavaa hänen mukaansa. Joko aineiston ajamisessa asiakkaan järjestelmästä 

on ollut ongelmaa tai asiakkaalla ei ole ollut henkilöstöä, joka ylipäätään osaisi ha-

kea datan järjestelmästä oikeassa muodossa. Tällöin tehtävä jää suurimmaksi 

osaksi tai kokonaan analyytikon harteille, joka joutuu kuluttamaan tehtävään run-

saasti aikaa. 

Haastateltavat 2 ja 3 eivät niinkään näe ongelmaa datan hankkimisessa, vaan hei-

dän mielestään keskeisin ongelma liittyy prosessin seuraavaan vaiheeseen eli da-

tan muuntamiseen. Haastateltava 2 kertoo, että hänen kokemuksensa mukaan 

etenkin pienet asiakkaat aiheuttavat haasteita, koska niiden käyttämistä toiminnan-

ohjaus- eli ERP-järjestelmistä (ERP, Enterprise Resource Planning) voi toisinaan 

ajaa vain PDF-muotoista materiaalia. Verrattuna esimerkiksi taulukkopohjaiseen 

dataan, PDF-muotoista materiaalia on hidasta käsitellä massana ja sen koneelli-

seen tulkitsemiseen liittyy erityisongelmia. Yksistään pienten ja keskisuurten asiak-
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kaiden tarkastukseen fokusoitunut haastateltava 3 vahvistaa väitteen. Etenkin hä-

nen asiakaskunnassaan on korostunut haaste, että tarkastusta varten saatu data 

voi olla mitä moninaisimmissa muodoissa. Niinpä toimeksiannoissa merkittävä osa 

aikabudjetista menee yksistään datan muuntamiseen siten, että GAS-tyyppinen 

data-analyysiohjelmisto pystyy tekemään siitä analyysit. Lisäksi haastateltava 2 nä-

kee datan hankinnassa haasteena sen, että tapauksesta riippuen datapyynnöt voi-

vat kuormittaa asiakasyritystä kohtuuttomasti, mikäli datan hankintaan ei ole kunnon 

välineitä tai käytäntöä: 

”Se tulee ongelmana, että me kuormitetaan ehkä aika paljon myöskin asiakkaita 

niillä datapyynnöillä. -- Mä kävin -- just hakemassa sata gigatavua pelkästään ma-

teriaalia ja siinä kestää hyvin kauan, et siinä meni kakstoista tuntia, kun sappi [SAP-

toiminnanohjausjärjestelmä] sitä pyöritti. Sillohan he [asiakkaan henkilöstö] ei pysty 

sinne tekeen omia eräajoja, koska se on kohtuullisen kova kuormitus.” (Haastatel-

tava 2) 

Haastateltava 4 näkee datan tulkinnassa edellä esitetyn kaltaisia ongelmia johtuen 

siitä, että laajassa asiakaskunnassa on erittäin paljon eri tietojärjestelmiä, joista da-

taa pitäisi hankkia. Raportit ovat erilaisia eri järjestelmissä ja vaikka kahdella asiak-

kaalla olisi sama tietojärjestelmä, voivat raportit silti olla keskenään erilaisia poik-

keavan version tai asiakaskohtaisten järjestelmämuutosten takia. Esimerkiksi laa-

jasti käytössä olevassa SAP-järjestelmässä samalla toiminnolla ajettu taulu voi olla 

tietosisällöltään erilainen kahden eri asiakkaan välillä. Haastateltava 4 kuitenkin 

esittää, että ongelman voisi ratkaista ottamalla XBRL-standardin laaja-alaisesti 

käyttöön, jolloin suuri osa toistuvasta datan muuntamisesta jäisi tarkastusproses-

sissa pois. Hän kertoo asian seuraavasti: 

”Se on se suurin haaste, että -- sanotaan nyt satoja ainakin erilaisia tietojärjestelmiä 

on käytössä, jotka on relevantteja. -- Se XBRL ois semmonen, että tekniikka on 

olemassa, mutta sen käyttö vaan on hyvin vähästä Suomessa. Mutta jos me saatas 

esimerkiks niin, että useemmat järjestelmätoimittajat ottas XBRL:n omakseen ja 

mahdollistaisivat sen, että heidän järjestelmistä saataisiin XBRL-muotoista dataa, 

niin se olis merkittävä helpotus data-analyysin tekemiselle.” (Haastateltava 4) 
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Muista haastatelluista poiketen haastateltava 5 ei näe merkittävää haastetta datan 

muuntamisessa, vaan hänen mielestään se on pikemminkin ollut aikaisemmin haas-

teena. Datan muuntaminen muuttuu jatkuvasti helpommaksi data-analyysimenetel-

mien yleistyessä ja kehittyessä ja haasteet datan muuntamisessa painottuvat niihin 

tietojärjestelmiin, joista tilintarkastusyhteisöllä ei ole kunnolla aiempaa kokemusta. 

Haastateltavan 5 mielestä keskeisin data-analyysien haaste liittyy sen sijaan tiedon 

hyödynnettävyyteen. Data-analyysilähtöinen tilintarkastus ei ole vielä kehittynyt sii-

hen pisteeseen, että tilintarkastajat ymmärtäisivät täydellisesti, mitä kaikkia asioita 

datalla voi ratkaista. Haastateltavan 5 mukaan keskeisin kysymys on se, mitä asioita 

data ei ratkaise. 

5.3.3 Tilintarkastajan osaamisprofiilissa korostuu analyyttinen ote 

Haastateltavat ovat yksimielisiä siitä, että data-analyysit aiheuttavat muutoksia 

niissä tiedoissa ja taidoissa, joita tilintarkastusalalle rekrytoitavilta vaaditaan. Kaik-

kien paitsi haastateltavan 2 mielestä muutokset ovat nähtävissä jo nykyhetkellä. 

Haastateltava 2 näkee, että nykyisin merkittäviä muutoksia ei ole, mutta tulevaisuu-

dessa hakijoilta aletaan vaatia poikkeuksetta jotakin erityisosaamista. Pelkät las-

kentatoimen perustaidot eivät tällöin enää riitä ja samalla IT-taidot nousevat yhä 

tärkeämpään asemaan. Alan uusilla tulokkailla tulee erityisesti olla nykyistä korke-

ammat Excel-taidot, sillä heidän työssään painottuvat aluksi pienet tilintarkastus-

asiakkaat. Pienille asiakkaille tehdään paljon yksinkertaista datan käsittelyä Exceliä 

hyödyntäen, kun taas suurempien asiakkaiden tarkastustyössä painottuu enemmän 

analytiikka GAS-työkaluilla. 

Haastateltavat 1 ja 3 näkevät, että uusilta työntekijöiltä vaaditaan jo nyt vankkaa 

tietoteknistä osaamista. Nykyisin tilintarkastuksen data-analyyseissä tilintarkastus 

ja data-analyysien tekeminen on tyypillisesti jaettu kahdelle eri henkilölle – analyy-

tikolle ja tilintarkastajalle. Kehitys voi haastateltavien 1 ja 3 mukaan kulkea siihen 

suuntaan, että tilintarkastajat tekisivät data-analyysejä paljolti myös itse. Tällöin ti-

lintarkastuksessa työskentelevä henkilö erottuu edukseen, mikäli hänellä on hyvät 

IT-taidot. Haastateltava 1 tosin painottaa, että hänen näkemyksensä mukaan erin-

omaiset IT-taidot ovat tulevaisuudessakin suuri hyöty, mutteivät tällöinkään ehdoton 

vaatimus. Haastateltava 1 kertoo näkemyksestään seuraavasti: 
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”Tottakai se näyttää hyvältä, jos siulla on jotain IT-ymmärrystä siellä taustalla, että 

oot jotain lukenu koulussa. Varmasti on paremmat mahdollisuudet ja sellasia halu-

taan, mutta se on sit toinen asia, että onko semmoisia ihmisiä, keltä löytyy sitten 

tilintarkastus- ja IT-osaamista. -- Mutta ei semmosta, että vaaditaan sitä. Semmosta 

en usko, että tulee missää vaiheessa. Koska sit loppuu tekijät.” (Haastateltava 1) 

Haastateltava 4 osallistuu työssään data-analyysimenetelmien kehittämiseen ja on 

nähnyt selkeästi, että tilintarkastajan osaamisprofiili on muuttunut. Hänen mu-

kaansa tilintarkastajalta vaaditaan nyt ja tullaan vaatimaan tulevaisuudessa analyyt-

tisempää otetta työhön. Tilintarkastajan tulee ymmärtää syvällisesti, mitä erilaisten 

analyysien tulokset tarkoittavat ja miten eri tuloksia voidaan hyödyntää tarkastus-

prosessissa. Prikkaustyyppiset rutiinitehtävät vähenevät analytiikan kustannuksella 

menetelmien kehittyessä. Toisaalta nyt tilintarkastusalalle rekrytoitavat henkilöt 

saattavat tulevaisuudessa työskennellä aivan uuden mallisessa organisaatiossa, 

koska nykymallin mukainen tilintarkastusorganisaatio on tyypillisesti pyramidi, jonka 

alimmalla portaalla on paljon junior-tason henkilöstöä tekemässä juuri manuaalista 

prikkaustyötä, josta suuri osa jäisi jatkossa pois. Haastateltava 5 sen sijaan pohtii 

seuraavaa: 

”Aivan selkeesti on niin, et pitäs -- saada jonkinnäköinen masters-ohjelma sit taas 

tähän. Et muissa maissahan tätä tehdään jo. -- Onks Suomessa joku sellanen eri-

tysasia mikä estäis sitä, et -- selkeemmin rakentas vaikka sellasen syventävän opin-

tojakson tai muuta yhdessä korkeakoulujen kanssa? -- Sieltä se täytyy lähtee -- Nyt-

hän oli löydetty sellasia [työntekijöitä], -- [joiden] opinnoissa ei ole erityisesti paino-

tettu analytiikkaa. Mut ne työtehtävät on ollu sen tyyppisiä valmistumisen jälkeen, et 

se antaa ikään kun valmiuksia toimia. Mut aina parempi mitä enemmän saadaan jo 

yliopistokoulutukseen mukaan.” (Haastateltava 5) 

Haastateltava 5 on haastateltavan 4 kanssa samaa mieltä siitä, että tilintarkastus-

alalle hakevilta toivotaan analyyttistä lähestymistapaa ja valmiuksia ymmärtää työn 

analyyttistä ulottuvuutta. Tilanne on kuitenkin ongelmallinen, sillä data-analyysiläh-

töiseen tilintarkastukseen liittyy laaja teoriatausta, jota ei opeteta tyypillisissä las-

kentatoimen koulutusohjelmissa. Tämän seurauksena suuret tilintarkastusyhteisöt 
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ovat Suomessa haastateltavan 5 mukaan luoneet postgraduate-tyyppisiä koulutus-

ohjelmia, joiden kautta koulutetaan soveltuvia henkilöitä yrityksen käyttöön. Osa asi-

antuntijoista on valmistumisen jälkeen työskennellyt tehtävissä, jotka ovat antaneet 

valmiuksia toimia data-analytiikan parissa. Tilintarkastusalan kehityksen kannalta 

olisi kuitenkin tärkeää, että data-analyysilähtöisiä menetelmiä opetettaisiin jo kor-

keakouluissa, jotta yritysten ei tarvitsisi kouluttaa soveltuvia henkilöitä alusta alkaen. 

5.3.4 Odotuskuilu havaittavissa useiden eri ryhmien välillä 

Haastateltavat 1 ja 2 eivät analyytikon työssä olleet törmänneet odotuskuilu-termiin 

aiemmin, joten haastattelija avasi molemmille lyhyesti, mitä tilintarkastuksen odo-

tuskuilulla tarkoitetaan. Tämän jälkeen haastateltavia pyydettiin pohtimaan haastat-

telurungon mukaisesti, muuttuuko odotuskuilu, mikäli tilintarkastus kehittyy data-

analyysilähtöisemmäksi. 

Haastateltavan 1 mielestä merkittävää odotuskuilua ei synny. Hän kuitenkin koros-

taa, että analyytikon on hankalaa arvioida sidosryhmien odotuksia ja verrata niitä 

tilintarkastuksen todelliseen laajuuteen, koska nämä teemat eivät näy suuresti ana-

lyytikon työssä. Haastateltava 2 taas näkee, että data-analyysit voisivat kaventaa 

odotuskuilua asiakkaan ja tilintarkastajan välillä, sillä data-analyysin käyttöön liittyy 

tilintarkastusprosessin loppupäässä käytännössä aina läpikäyntivaihe, jossa ajojen 

tuloksia käydään yhdessä asiakkaan kanssa läpi. Asiakas näkee tällöin konkreetti-

sesti, mitä kaikkea on tarkastettu, jolloin epärealistisia odotuksia tarkastuksen laa-

juudesta ei pitäisi syntyä. 

Haastateltava 3 näkee myös pienempien yhtiöiden tarkastuksen näkökulmasta, että 

data-analyysien myötä odotuskuilu kaventuu nimenomaan asiakkaan ja tilintarkas-

tajan välillä. Asiakasta tiedotetaan tilintarkastusprosessin kulusta tarkastusraport-

tien avulla, kuten myös haastateltava 2 esittää asian. Toisaalta mikäli asiakkaalla 

tästä huolimatta olisi epärealistisen korkeat odotukset tarkastuksesta, odotuskuilu 

kaventuisi, koska data-analyysilähtöinen tilintarkastus on tosiasiallisesti kattavampi 

kuin perinteisillä menetelmillä tehty. 
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Haastateltavan 4 näkemyksen mukaan data-analyysit vaikuttavat asiakkaan ja tilin-

tarkastajan väliseen odotuskuiluun, mutta ei ole selkeää, kasvattaako vai kaven-

taako muutos kyseistä kuilua. Asiakkaat ovat alkaneet vaatia data-analyysejä tilin-

tarkastuksissaan, mutta monesti heillä ei ole käsitystä siitä, mitä termi ”data-ana-

lyysi” todellisuudessa tarkoittaa. Asiakkaat kyllä saavat analyysiraportteja ja tietävät 

näiltä osin tarkastuksen olevan poikkeuksellisen kattava, mutta näkemys siitä, mitä 

data-analytiikka todellisuudessa tarkalleen ottaen sisältää, voi olla heillä vääristynyt. 

Haastateltava 4 kommentoi asiaa näin: 

”Data-analyysit on muotia. Asiakkaat haluaa, varsinki isommat asiakkaat haluaa, et 

sitä tehdään. Nii se tuo ehkä uudenlaista odotuskuilua asiakkaan ja tilintarkastajan 

välille. Että sitten oletetaan data-analyysillä tehtävän jotakin – tarkottavan jotakin. 

Ja asiakkaan odotukset on ihan erilaiset kun mitä tilintarkastaja kuvittelee data-ana-

lyyseistä. -- En tiedä pienentääkö tai suurentaako se odotuskuilua, mut se siirtää 

sitä odotuskuilua erilaiseksi, koska asiakkaiden odotuksetki on muuttunu.” (Haasta-

teltava 4) 

Haastateltava 5 taas näkee, että odotuskuilu on kasvanut tilintarkastajan ja asiak-

kaan välillä. Hänen mukaansa syy on osittain tilintarkastusyhteisöissä, jotka ovat 

painottaneet tarjouskilpailuissa liikaa data-analytiikkaa ainakin Euroopan alueella. 

Data-analytiikkaa on painotettu niin paljon, että siitä on tullut eräänlainen erottava 

tekijä suurissa tarkastustoimeksiannoissa – asiakkaat haluavat monesti teetättää 

tarkastuksen tilintarkastusyhteisöllä, jolla on käytössä runsaasti data-analyysimene-

telmiä. Kun analytiikkaa markkinoidaan aktiivisesti tällaisten tarjouskilpailujen yhtey-

dessä, on olemassa riski, että asiakas kuvittelee data-analyysien kattavuuden tar-

kastusprosessissa todellista laajemmaksi. Haastateltavan 5 mukaan tällaisesta, jo 

ennen tarkastusta syntyneestä odotuskuilusta on jo havaittu useita esimerkkejä. 

Ongelmallisen data-analyysistä tekee muutenkin käsite ”data-analyysi”, koska ”ana-

lyysi”, ”analysointi” tai ”analytiikka” herättävät erilaisia, usein liioiteltuja mielikuvia 

asiakkaissa. Sen sijaan ennen puhuttiin vain ATK-avusteisesta tarkastuksesta, mi-

hin liittyen asiakkailla ei ole havaittu liioiteltuja odotuksia. Haastateltava 5 myös 

kommentoi seuraavaa: 
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”Käsitteenä on olemassa ehkä pieni tällanen odotuskuilu siinä, tai ei välttämättä aina 

niin pienikään, -- et mitä tää analytiikka tuo siihen tarkastukseen -- Kommunikointi-

asia puolin ja toisin, mut ei ehkä välttämättä oikein sisäistetä, että jos me myynti-

saamisten osalta ajetaan kymmenen eri tyyppistä analyysiä, niin yks niistä tuottaa 

ehkä tarkastusevidenssiä. Yhdeksän on sit sellasta, jotka oikeestaan vaatii sitä ana-

lysointia ja sen perusteella pitäs miettiä, että mitä tehdään. Et tällanen gäppi on 

varmaa olemassa, et ryhmät prikkaa siint listalta, et okei, et me halutaan nää ana-

lyysit. Sit ku ne tulee, niin tavallaan ne ei ookkaan sit lopputuloksia, vaan ne on 

lähtöpisteitä.” (Haastateltava 5) 

Haastateltavan 5 havaintojen mukaan tilintarkastajien ja analyytikkojen välille on 

joissain määrin syntynyt kokonaan uusi odotuskuilu tilintarkastusyhteisöjen sisällä. 

Tilintarkastajat eivät vielä täysin ymmärrä analyytikon työtä ja sitä, miten eri analyy-

sejä hyödynnetään tarkastuksessa. Erityisesti odotuskuilu liittyy analyysiajojen hyö-

dynnettävyyteen: tilintarkastajat usein luulevat analyysiraporttien käyvän evidens-

siksi sellaisenaan, vaikka todellisuudessa vain harvoja ajoja voi hyödyntää ilman 

jatkokäsittelytarvetta. 

5.3.5 Tietopankit toimialan laajuisesti haasteellisia 

Data-analyysejä hyödyntävissä tilintarkastustoimeksiannoissa asiakkaalta saadaan 

runsaasti dataa, jota voisi teoriassa hyödyntää myöhemminkin. Haastateltavat 2, 4 

ja 5 vahvistavat, että tällainen data on erittäin käyttökelpoista liiketoiminnallisesti. 

Haastateltavat 1 ja 3 taas pidättäytyvät kommentoimasta asiaa, koska he eivät ole 

riittävästi perehtyneet työssään siihen, miten tarkastuksessa käytetty data on hyö-

dynnettävissä myöhemmin tarkastuksen jälkeen. 

Haastateltava 2 on analyytikon työtehtäviensä kautta ja tilintarkastusnäkökulmasta 

miettinyt, että data-analyysien pohjana käytettyä dataa voisi hyödyntää myös tilin-

tarkastustoimeksiannon jälkeen. Vaihtoehtoisesti dataa säilyttämällä voitaisiin va-

rautua siihen, että tulevaisuudessa datalle keksittäisiin uusia käyttökohteita. Hän 

kuitenkin tuo esiin, ettei tiedä, mihin kaikkeen tällaista dataa tällä hetkellä hyödyn-

netään ja liittyykö asiaan joitakin rajoitteita. Haastateltava 2 pohtii muun muassa 

seuraavaa: 
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”Toimeksiannon sisällä sehän ois kohtalaisen arvokasta, -- et niitä [asiakkaalta saa-

tuja materiaaleja] pystyis pitämään, kunnes joku keksii jotain, mihin siitä oikeest pys-

tyis tekee, koska data on kuitenkin kohtalaisen arvokasta tänä päivänä ja sillä pys-

tytään tekee vaikka mitä.” (Haastateltava 2) 

Haastateltavat 4 ja 5 tuntevat työtehtäviensä kautta data-analyysimenetelmän ko-

konaisuuden hyvin, joten he osaavat kommentoida datan säilyttämistä kattavasti. 

Molemmat heistä vahvistavat, että tarkastustoimeksiantojen kautta hankittu data on 

arvokasta ja sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnallisesti monilla tavoin. Asiakaskoh-

taisesti vertailu edellisvuosien dataan on mahdollista ja kannattavaa. Asiakkaan da-

tasta koostettuja tietopaketteja siis hyödynnetään saman asiakkaan toimeksian-

noissa Suomen tilintarkastuskontekstissa. Haastateltava 4 tiivistää asian seuraa-

vasti: 

”Sillä tavallahan voidaan tehdä, että jos me ollaan asiakkaalle A tehty vuonna X 

data-analyysi ja tehään samalle asiakkaalle seuraavana vuonna analyysejä, nii il-

man muuta, -- sillohan ei ole mitään ongelmaa sen edellisen vuoden datan hyödyn-

tämisessä. -- Mut sitte jos puhutaan siitä, että oiski asiakas B ja me haluttais 

benchmarkata tähän, nii se ei ookkaan ihan nii suoraviivasta. (Haastateltava 4) 

Kuten haastateltava 4 mainitsee lainauksessa yllä, asiakaskohtaisten datapakettien 

sijaan toimialakohtaisiin tietopankkeihin liittyy merkittäviä ongelmia, mitkä ainakin 

toistaiseksi estävät useiden asiakkaiden tilintarkastusdatan yhdistelemisen. Haas-

tateltava 5 näkee asiassa saman ongelman. Lakisääteisessä tilintarkastuksessa 

asiakas antaa datansa käyttöön tilintarkastusta varten, eikä dataa lähtökohtaisesti 

voi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen ilman asiakkaan suostumusta. Datan 

hyödyntäminen myöhempien vuosien tarkastuksissa tai tarkastukseen liitetyissä 

oheispalveluissa on asiakkaan edun mukaista, joten asiakkaat luonnollisesti antavat 

käyttää tietojaan tällaisiin tarkoituksiin. Sitä vastoin asiakkaalla ei ole intressiä luo-

vuttaa tilintarkastusdataansa käyttöön muiden yhtiöiden hyödyksi ja mikäli tilintar-

kastusyhteisö tiedustelisi tällaista käyttömahdollisuutta, asiakas voisi kokea ehdo-

tuksen erittäin kyseenalaisena – materiaalihan sisältää yhtiön liikesalaisuuksia. 
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Mikäli asiakkaiden tietoja voisi yhdistellä vapaasti, toimialakohtaisissa datapan-

keissa olisi käyttömahdollisuuksia vaikka mihin. Haastateltavat mainitsevat käytän-

nön sovellusmahdollisuutena esimerkiksi erilaiset benchmarkit toimialan sisällä. Ny-

kytilanteessa tietojen salassapitovelvollisuuden takia näyttää kuitenkin siltä, että 

asiakasdatan systemaattinen yhdistely toimialakohtaisesti ei tule olemaan mahdol-

lista ainakaan lähitulevaisuudessa. Haastateltava 5 esittää seuraavan näkemyksen: 

”Siinä on ymmärtääkseni pikkasen tällasia tiedon luottamukseen [luottamuksellisuu-

teen] liittyviä haasteita, et se täytyis sit animalisoida muotoon, et sielt tavallaan ei 

oo tunnistettavissa enää sen yhtiön dataks. -- Puhtaasti se data, mitä pyydetään 

asiakkaalta osana lakisääteistä tilintarkastusta, niin siihen liittyy tiettyjä säädökselli-

siä ongelmia, et sitä voitas hyödyntää.” (Haastateltava 5) 

Teoriassa toimialakohtaista dataa voisi koostaa tilintarkastuksen avuksi tulevaisuu-

dessa, mikäli keksittäisiin ratkaisu ongelmaan, miten tietomassa saataisiin käsitel-

tyä yksittäisen asiakkaan kannalta anonyymiksi. Muissa data-analytiikkaa hyödyn-

tävissä konsultointipalveluissa ongelmaa ei ole ja muiden asiakkaiden dataa onkin 

hyödynnetty esimerkiksi asiakkaille myydyissä tietoturvaratkaisuissa. Tällöin tieto-

turvan tasoa ja toteutusta on ollut mahdollisuus verrata toimialan muihin yhtiöihin 

yleisellä tasolla ilman, että operaatiosta koituisi muille asiakkaille haittaa. Silti toimi-

alakohtainen tietopankki tilintarkastuksen kontekstissa on haasteellinen idea, sillä 

tarkastusta varten saatu materiaali on luottamuksellista ja säännökset sääntelevät 

hyvin tarkkaan, mihin asiakasdataa saa käyttää. 

5.3.6 False positive -havainnoissa pieniä haasteita 

Data-analyyseissä nousee esiin runsaasti poikkeamia, mutta haastateltavat näkevät 

ilmiön vain pienenä ongelmana tarkastuksen kannalta. Haastateltavat 1, 4 ja 5 eivät 

erityisesti nosta esiin false positive -havaintoja haastattelussaan. Haastateltava 2 

pohtii, että jos asiakkaan prosesseissa on puutteita, raportit saattavat sisältää liikaa 

poikkeamia. Toisaalta hän heti perään toteaa, että kyseisissä tilanteissa poik-

keamien paljous voi jo sellaisenaan olla relevantti tieto tarkastuksen kannalta. Haas-

tateltava 2 esittää asian näin: 
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”Jos asiakkaalla ei ole prosessit kunnossa, niin meillä voi olla yhtäkkiä raportit, 

missä on niin paljon havaintoja, että se on vaikeeta hyväksyä niitä tilinpäätöksiä, 

jotka ois ennen menny läpi. Mutta sinänsähän se on vaan tilintarkastuksellisesti 

hyvä, koska eihän meiän ois alun perinkään näitä ehkä tarvinnut sitten… Sehän voi 

tietenkin olla, et me havaitaan liikaa tai tiedetään, että se on varmasti kunnossa, 

mutta näitä havaintoja nyt vaan tulee liikaa. Et se voi olla ongelma, [että] me ei tie-

detä, minkä takia me saadaan tällaset havainnot esiin.” (Haastateltava 2) 

Haastateltava 3 pohtii, että analyysiajot nostavat esiin aina runsaasti poikkeamia, 

mutta ne ja niiden joukossa olevat false positive -havainnot eivät kuitenkaan merkit-

tävästi hidasta tarkastusta tai aiheuta ongelmaa muulla tavoin. Huomio on vain kiin-

nitettävä merkittävimpiin eriin. Hän kertoo seuraavaa: 

”Tolleen jos sen [aineiston] konekielisesti saa, nii sen melkee kattoo samas ajassa 

sen ison massan kun sit vaikka plärää kakskytäviis manuaalisesti. -- Et vaik sielt 

tulis niit poikkeamii, nii sit niistäki kattoo vähän, et [onko] oikeesti oleellisii vai ei. 

Tietyst ku noiki [tietokoneohjelmat] laskee sentin tarkkuudella, nii niit poikkeamari-

veihän voi tulla paljon, mut että sit niistä et mitkä nyt ois oikeest jotain, menis jonku 

tietyn yli, nii ei niit sit yleensä hirveesti oo.” (Haastateltava 3) 

Siinä missä ennen otannalla on käyty tietty määrä tositteita läpi, data-analyysin poik-

keamista tarkastetaan vain merkittävimmät. Kun olennaisuusrajat otetaan huomi-

oon, suurimpaan osaan poikkeamista ei tarvitse puuttua mitenkään. Haastateltavan 

3 kokemuksen perusteella poikkeamien tarkastukseen ei ole koskaan mennyt niin 

paljoa aikaa, että asiaa voitaisiin pitää suurena ongelmana. 

5.4 Data-analyysien kehitysmahdollisuudet tulevaisuudessa 

Tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksissa haastateltavat nostivat esiin hiukan eri 

teemoja kirjallisuuskatsaukseen verrattuna, mikä on huomioitu alalukujen jaotte-

lussa. Kehitys jatkuvan tilintarkastuksen suuntaan on mahdollista automaation 

kautta, mitä on käsitelty ensimmäisessä alaluvussa. Kukaan haastateltavista ei kui-

tenkaan nähnyt tilintarkastustoimintojen ulkoistamista keskeisenä kehityssuuntana 

teoriaosiossa esitetyin tavoin, joten kyseistä aihetta ei haastatteluissa käsitelty. Sitä 
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vastoin haastateltavien mukaan data-analytiikan ympärille rakentuva tilintarkastus-

prosessi, jota tarkastellaan alaluvussa kaksi, tulee olemaan merkittävä muutos tu-

levaisuudessa. Yksi haastateltavista näkee potentiaalia big datan hyödyntämisessä, 

mitä käsitellään lyhyesti kolmannessa alaluvussa. 

5.4.1 Prosessi automatisoituu 

Kysyttäessä keskeisintä data-analyysien kehitysmahdollisuutta tulevaisuudessa 

kolme haastatelluista nostaa tavalla tai toisella esiin prosessin automatisoimisen. 

Haastateltava 1 näkee asian niin, että data-analyysejä voi tulevaisuudessa kehittää 

automatisoimalla merkittävän osan data-analyysiprosessista siten, että lopputulok-

set generoidaan automaattisesti. Datan esikäsittely tehtäisiin kuten ennenkin, joten 

automaatio liittyisi työvaiheisiin datan muuntamisen jälkeen. Haastateltava 1 tosin 

huomauttaa, että automatisointia varten tarvitaan tilintarkastajia, jotka ymmärtävät 

myös analyytikoiden toimenkuvan hyvin. 

Haastateltava 5 tarkastelee automaatiota kahden päälinjan kautta. Yksinkertaisem-

missa tarkastuskohteissa kehitysmahdollisuudet liittyvät pitkälle automatisoituun si-

mulaatioon, mikä voi olla mahdollista, jos ATK-työkaluja saadaan kehitettyä yhä pi-

demmälle. Monimutkaisemmissa tarkastuskohteissa on samankaltaisia kehitys-

mahdollisuuksia, mutta prosesseja ei voi automatisoida samassa laajuudessa. Se 

ei ole monimutkaisten järjestelmien takia helposti toteutettavissa ja toisaalta tällai-

sessa asiakassegmentissä asiakkaan ensisijainen odotus ei ole, että tilintarkastus 

olisi mahdollisimman kustannustehokas. Haastateltava 5 pohtii asiaa seuraavasti: 

”On tiettyjä tietyn kokoluokan yhtiöitä, tietyn toimialan yhtiöitä, missä se analytiikan 

primäärivisio on varmaan se, et laitetaan piuha kiinni, simuloidaan kaikki se mitä 

vuoden aikaan on tapahtunu, saadaan riittävä evidenssi siitä, et asiat on menny 

oikein ja siin on se tarkastus. -- Mut sit ku mennään isompiin yhtiöihin, niin ne toi-

mintaympäristöthän on hyvin paljon kompleksisempia -- Isoissa yhtiöissä se painot-

tuu enemmänkin sitten, et automatisoi sitä mitä voi, keskittää sitä mitä voi.” (Haas-

tateltava 5) 
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Automatisaatio on myös haastateltavan 4 mielestä keskeinen tulevaisuuden kehi-

tysmahdollisuus data-analyyseissä. Hän samalla nostaa ainoana haastateltavana 

esiin jatkuvan tilintarkastuksen. Haastateltava 4 kuvailee asiaa näin: 

”Jos ajatellaan kahenkymmenen vuoden kuluttua, mä kuvittelisin sen aivan hyvin, 

-- et meillä on tsydeemit, et me ollaan integroitu meiän järjestelmä asiakkaan järjes-

telmiin niin, että me periaatteessa reaaliaikasesti saadaan sieltä sitä dataa, mitä me 

tarvitaan analyysejä varten ja sitte se evidenssi hankitaa pitkälti niin, että analyy-

siajotki suoritetaan automaattisesti tai lähes automaattisesti -- Tilintarkastajan juttu 

olis just, et sä tulkitset ja ymmärrät, mitä nää tarkottaa nää analyysit ja mitä voi tehdä 

niillä analyysituloksilla.” (Haastateltava 4) 

Tilintarkastusyrityksen kehittämä ohjelma pystyisi tulevaisuudessa toimittamaan tar-

kastusmateriaalia reaaliaikaisesti asiakkaan järjestelmästä ja tekemään analyysitkin 

joko osittain tai täysin automatisoidusti. Tilintarkastaja saisi käyttöönsä runsaasti 

valmiiksi analysoitua materiaalia, minkä avulla asiakkaassa havaittuihin poikkeamiin 

voitaisiin puuttua lähes välittömästi. Tällöin tilintarkastustyö muuttuisi paljolti itse 

tehtävistä tarkastustoimenpiteistä jo valmiiksi tehtyjen analyysien tulkitsemiseen. 

5.4.2 Tilintarkastusprosessi rakennetaan data-analyysien ympärille 

Kaksi viidestä haastateltavasta nostaa esiin, että tulevaisuudessa keskeinen kehi-

tysmahdollisuus liittyy tilintarkastusprosessin muuttamiseen data-analyysilähtöi-

semmäksi. Haastateltavan 2 mielestä menetelmiä tulisi pitkällä aikavälillä kehittää 

siihen suuntaan, että data-analyyseillä käydään lähestulkoon kaikki tarkastuksen 

osa-alueet läpi. Uusia analyysejä kehitetään kaiken aikaa, joten nykyisin manuaali-

sesti tarkastetut osa-alueet voivat tulevaisuudessa olla helposti tarkastettavissa 

data-analyysein. Tämä johtaisi ideaalitilanteessa tilintarkastusprosessiin, joka olisi 

rakennettu data-analyysien ehdoilla. Siinä missä nykyisin tarkastusprosessi sisältää 

suurimmilta osin perinteisiä tarkastusmenetelmiä ja vain muutamat osa-alueet käy-

dään läpi data-analytiikalla, tulevaisuudessa prosessi voi olla suurimmilta osin data-

analyyseillä toteutettu. Tällöin vain ne osa-alueet, joita ei voi mitenkään tarkastaa 

data-analyysein, tarkistettaisiin manuaalisesti. Samalla tarkastus muuttuisi vielä en-
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tistäkin enemmän back office -tyyppiseksi asiakkaalla työskentelyn sijaan. Sitä vas-

toin haastateltava 3 esittää näkemyksensä pienten ja keskisuurten yhteisöjen tilin-

tarkastuskontekstissa näin: 

”Nythän se [data-analytiikka] on pitkälti keskittyny aina yhteen tarkastuskohteeseen. 

Se on vaikka myynnit tai ostot tai palkat -- Enemmän niitten sitä sellasta ristiin otta-

mista, -- että jos sul on tääl nää myynnit, nii sit sie katot vaikka pääkirjaan tai jotain 

muuta vasten ajat myös niit ristikkäin, tai johonkii tiliotteiden maksuihin. -- Se häviäis 

sieltä aika pitkälti se kaiken maailman tositteitten ja muiden kattominen, vaa sie ana-

lysoisit ja kattosisit niitä, et nyt myynti on ollu vaikka täs kuussa tän verran ja täs 

kuussa ton verran ja nyt näin, et se menee niiku vähän linjassaa.” (Haastateltava 3) 

Haastateltava 3 siis näkee samankaltaisen kehitysmahdollisuuden data-analyy-

seissä, mutta tarkastelee asiaa hiukan eri tavalla. Hänen mukaansa tulevaisuu-

dessa aineistolähtöiseen tarkastukseen liittyvää tositteiden läpikäyntiä voisi vähen-

tää sen kustannuksella, että dataa tutkittaisiin enemmän kokonaisuutena. Tarkas-

tuksessa voisi painottaa ATK-avusteista liiketoiminnan mallintamista, jolloin kiinni-

tettäisiin erityistä huomiota lopputulemiin, jotka sijoittuvat tietokoneen mallintamien 

raja-arvojen ulkopuolelle. Toisaalta data-analyysejä voitaisiin laajentaa yhä useam-

mille osa-alueille, jolloin analyysiajojen tuloksia voisi myös verrata niin sanotusti ris-

tiin. Muutos johtaisi myös tässä tapauksessa paikallistyöskentelyyn, jolloin lähtökoh-

taisesti asiakkaan toimitiloissa käytäisiin ainoastaan tuloksia läpi. 

5.4.3 Big datan hyödyntäminen mahdollista 

Yksi haastateltavista nostaa myös big datan käytön esiin tulevaisuuden kehitysmah-

dollisuutena. Haastateltavan 4 työnkuvaan kuuluu data-analyysimenetelmien kehit-

täminen ja hän näkeekin potentiaalisena kehityskohteena, että tarkastuksessa otet-

taisiin käyttöön sekalaista dataa, joka ei ole peräisin asiakkaan taloushallintojärjes-

telmistä. Hän pohtii seuraavaa: 

”Big dataki on semmonen käsite, että sitä viljellään joka niemennurkassa ja saaren-

nossa, et mitä sillä halutaan käsittää? Mutta ilman muuta siis… -- Ei siihen kahta-
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kymmentä vuotta tarvii oottaa, että käytetää tilintarkastuksessa monenlaista esimer-

kiks asiakkaan järjestelmien ulkopuolista dataa tilintarkastusevidenssin tukena. Se 

on ihan lähivuosien asia jo.” (Haastateltava 4) 

Samalla kuitenkin haastateltava 4 pohtii, että Suomessa, missä tilintarkastusrajat 

ovat matalia, voi big datan hyödyntäminen olla haasteellista muissa kuin pörssiyri-

tysten tapauksissa. Relevantti kysymys on, missä määrin big data soveltuu pienten 

ja keskisuurten yhteisöjen tarkastuksiin, joista suomalaisten tilintarkastusyhteisöjen 

asiakaskunta pääasiassa koostuu. Jos big dataa aletaan hyödyntää tilintarkastuk-

sissa, se todennäköisesti liitetään aluksi vain suurimpien asiakkaiden tarkastuspro-

sessiin ja mahdollisesti laajennetaan pieniin asiakkaisiin vasta kauempana tulevai-

suudessa. 

5.5 Yhteenveto tuloksista 

Data-analyyseillä on ollut paljon positiivisia vaikutuksia tilintarkastukseen, mutta 

menetelmä on uusi ja siihen liittyy erilaisia haasteita. Henkilöt, joiden työhön tilintar-

kastuksen data-analyysit liittyvät eri tavalla myös näkevät data-analytiikan hyvät ja 

huonot puolet eri tavoin. Taulukkoon 6 on koottu ne keskeisimmät hyödyt, haasteet 

ja kehitysmahdollisuudet, joita eri tehtävissä työskentelevät haastateltavat painotti-

vat vastauksissaan. 
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Taulukko 6. Yhteenveto hyödyistä, haasteista ja kehitysmahdollisuuksista 

 Hyödyt Haasteet Tulevaisuus 

Tekninen näkökanta Kattavampi 

tarkastus ja 

oheispalvelut 

tuovat 

kilpailuetua 

Korkeakoulujen 

opetussisältö 

puutteellista, data 

ei standardi-

muotoista 

Reaaliaikainen 

tarkastus, automaatio 

ja käyttöön big dataa 

Analytiikan 

näkökanta 

Tarkastus 

kattavampi ja 

mahdollisesti 

kustannus-

tehokkaampi 

Datan 

muuntaminen 

työlästä ja 

kuormittaa 

asiakasta 

Data-

analyysityökalujen 

laajempi 

automatisointi ja 

tilintarkastusprosessin 

kehittäminen data-

analytiikan ympärille 

Prosessinäkökanta Tarkastus 

kattavampi ja 

huomio 

suuntautuu 

olennaisiin 

poikkeamiin 

ISA-standardit 

mukautuvat 

hitaasti ja 

tarpeiden 

kommunikointi 

analyytikoille on 

toisinaan 

haasteellista 

Analyysiajojen 

vertailua toisiinsa ja 

analytiikka mukaan 

yhä useammille 

tarkastuksen eri osa-

alueille 

 

Keskeisimpänä hyötynä data-analyysien käytössä on laadun ja näkemyksen para-

neminen, koska aineistoa on mahdollista tutkia 100-prosenttisesti. Poikkeamia on 

helpompi havaita ja samalla suurissa aineistoissa tilintarkastajan huomio suuntau-

tuu tarkastuksen kannalta kaikkein tärkeimpiin poikkeamahavaintoihin. Manuaali-

nen rutiinityö vähenee kontrollilähtöisessä tarkastuksessa, sillä kontrollien tilasta on 

mahdollista saada näkemys kokonaisvaltaisen analyysiajon tuloksena. 
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Data-analyysein toteutettu tilintarkastusprosessi vaatii toimiakseen runsaasti dataa, 

jota kerätään asiakkaan järjestelmistä. Kun tilintarkastus on ohi, jää materiaali edel-

leen tilintarkastusyhteisön käyttöön. Asiakkaan dataa voidaan käyttää esimerkiksi 

erilaisiin vertailuihin menneiden vuosien välillä. Teoriassa myös eri tilintarkastus-

asiakkaiden dataa voitaisiin yhdistellä ja vertailla keskenään, mitä kautta saataisiin 

luotua erittäin hyödyllisiä tietopankkeja. Käytännössä kuitenkaan asiakkaiden väli-

nen datan vertailu ja yhdistely ei ole mahdollista tilintarkastusaineiston luottamuk-

sellisuuden takia, ellei tulevaisuudessa keksitä menetelmää, jolla aineistopaketti 

saataisiin anonyymiin muotoon. 

Data-analyysi muokkaa tilintarkastustiimien rakenteita ja työskentelytapoja. Perin-

teisesti yhtenäiset, samassa paikassa työskennelleet tiimit voivat ulkoistaa analyy-

siajojen tekemisen ryhmän ulkopuolisille analyytikoille, jotka tekevät analyysiajot it-

senäisesti muualla ja lähettävät tulokset sähköisesti tilintarkastajien käyttöön. Asi-

akkaalla työskentely vähenee, kun aineisto voidaan hankkia ja käsitellä kokonaan 

sähköisesti. Asiakaskäynnit painottuvat tilintarkastuksen päättämisvaiheeseen, jol-

loin analyysien tuloksia käydään asiakkaan kanssa läpi. 

Menetelmien kehittyminen on laajentanut tilintarkastusyhteisöjen oheispalvelutar-

jontaa. Yksinkertaisesti toteutettavaa, niin sanottua ekstra-analytiikkaa on helppo 

myydä tarkastuksien ohella, josta voi yksinkertaisuudestaan huolimatta olla asiak-

kaalle suuri hyöty. Mikäli asiakkaalta saadaan lupa käyttää tilintarkastusdataa 

oheispalveluita varten, hyödyntämismahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Data-

analyysimenetelmät ovat vasta hiljattain kehittyneet nykyiselle tasolle, joten oheis-

palvelutarjonta monipuolistuu tulevaisuudessa sitä mukaa, kun tilintarkastusyhteisöt 

keksivät uusia tapoja hyödyntää dataa. 

Data-analyysit tuovat myös mukanaan haasteita, jotka tilintarkastusyritysten on 

otettava huomioon. ISA-standardit eivät vielä ota mitään kantaa data-analyysien 

käyttöön, mikä hankaloittaa niiden käyttöä huomattavasti. Tilintarkastajan on stan-

dardeja lukemalla vaikeaa saada yksiselitteistä vastausta siihen, onko data-analyy-
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sejä sisältänyt tilintarkastus toteutettu säännösten mukaisesti. Siksi osan tilintarkas-

tajista on havaittu tekevän päällekkäisiä toimenpiteitä ikään kuin varmuuden vuoksi, 

jotteivät he tulisi toimineeksi standardien vastaisesti. 

Aineiston hankkiminen ja esikäsitteleminen data-analyysejä varten sitoo huomatta-

vasti tilintarkastusyhteisön resursseja. Asiakas ei välttämättä osaa generoida kaik-

kia tietoja järjestelmistään, vaan analyytikon on mentävä auttamaan datan hakemi-

sessa. Erilaiset ja eri tavoin konfiguroidut järjestelmät generoivat eri muotoisia ra-

portteja, joiden käsittelemiseen kuluu paljon aikaa. Esikäsittelytarve vähenisi huo-

mattavasti, mikäli XBRL tai vastaava standardi otettaisiin laajasti käyttöön, mutta 

sellaista ei toistaiseksi ole suunnitteilla Suomessa. 

Kun tilintarkastuksessa sovelletaan entistä laaja-alaisemmin data-analytiikkaa, 

myös tilintarkastajan osaamisprofiili muuttuu. Samalla työ muuttuu analyyttisem-

mäksi, kun yksinkertaisia täsmäytystehtäviä jää tyypillisestä tilintarkastusproses-

sista kokonaan pois. Alalle rekrytoitavilta painotetaan ja tullaan painottamaan yhä 

enemmän IT-taitoja ja analyyttistä lähestymistapaa. Tilintarkastusyritykset käyttävät 

paljon aikaa ja resursseja henkilöstön koulutukseen data-analytiikan osalta ja pe-

räänkuuluttavat, että oppilaitosten tulisi päivittää tilintarkastuksen opetusta. 

Odotuskuilussa asiakkaan ja tilintarkastajan välillä tapahtuu muutoksia, kun mene-

telmät ja samalla asiakkaan odotukset tarkastuksesta uudistuvat. Empirian perus-

teella on kuitenkin epäselvää, pieneneekö vai suureneeko kuilu. Tilintarkastajien ja 

analyytikkojen välille on havaittu syntyneen uudenlainen odotuskuilu, joka liittyy ti-

lintarkastajien epärealistisiin odotuksiin data-analyyseistä. Odotuskuilu lienee tila-

päinen ja todennäköisesti häviää, kun data-analytiikkaa aletaan käyttää laajemmin. 

Data-analyysien käyttö nykyisessä laajuudessa on vielä uusi ilmiö, joka on jatku-

vassa muutoksessa. Tulevaisuudessa tarkastusprosessia saadaan kustannuste-

hokkaammaksi, kun analyysiajoja muutetaan automaattisiksi. Mikäli tilintarkastus-

standardit pysyvät ajassa mukana, koko tarkastusprosessia voi alkaa pitkällä aika-

välillä muuttaa data-analyysilähtöiseksi. Data-analyysit olisivat tällöin ensisijainen 
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tarkastustapa kaikilla tarkastuksen osa-alueilla, eikä perinteisiä menetelmiä sovel-

lettaisi kuin silloin, kun data-analyysilähtöinen menetelmä ei olisi mitenkään käytet-

tävissä. Analyysejä voitaisiin ajaa ”ristiin” – esimerkiksi myynnin analyysiajoja ver-

rattaisiin pääkirjaan ja/tai tiliotteen maksuihin. Tarkastuksissa olisi mahdollista alkaa 

käyttää taloushallintojärjestelmien ulkopuolista aineistoa eli niin kutsuttua big dataa. 

Pitkällä aikavälillä data-analyysit saattavat myös poistaa tarpeen jälkikäteiselle tilin-

päätösvarmennukselle ja muuttaa tilintarkastuksen reaaliaikaiseksi toiminnoksi. 

Kun data-analyysit automatisoituvat yhä pidemmälle, tulevaisuudessa olisi tekni-

sesti mahdollista luoda asiakkaan järjestelmään integroitavia ohjelmistoja, jotka tun-

nistaisivat poikkeamia tilikauden aikana sitä mukaa kun ne syntyvät. Tekniikan ke-

hittyessä aineistoa voidaan simuloida yhä monipuolisemmin ja luoda automatisoi-

tuja malleja lopputulemien ennustamiseksi. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen tuloksia ja niistä tehtäviä johtopäätöksiä. En-

simmäisessä alaluvussa vastataan pää- ja alatutkimuskysymyksiin eli mitä hyötyjä, 

haasteita ja kehitysmahdollisuuksia data-analyysit ovat tuoneet tilintarkastukseen 

Suomessa. Toisessa alaluvussa pohditaan tutkimustulosten reliabiliteettia ja validi-

teettia ja kolmannessa alaluvussa esitetään potentiaalisia jatkotutkimuskohteita. 

6.1 Data-analyysien vaikutus tilintarkastukseen 

Tutkimuksessa on tarkasteltu data-analyysien vaikutusta tilintarkastukseen koko ti-

lintarkastusprosessin kannalta. Toisaalta tutkimusta ei ole rajattu ainoastaan tilin-

tarkastusprosessin sisäisiin muutoksiin, vaan siinä on myös otettu selvää siitä, mihin 

muualle tilintarkastuksen data-analyysien vaikutukset kantautuvat tilintarkastusyri-

tyksissä. Esimerkiksi data-analyysien vaikutusta oheispalveluihin on tarkasteltu 

osana tätä tutkimusta, sillä oheispalveluiden tarjoaminen liittyy kiinteästi tilintarkas-

tuksiin Suomessa. Taulukkoon 7 on tiivistetty kirjallisuuden ja empirian keskeisim-

mät argumentit. 

Taulukko 7. Keskeisimmät argumentit: kirjallisuus vs. empiria 

 Kirjallisuus Empiria 

Hyödyt Laatu ja tehokkuus, vähemmän 

rutiinityötä, tietopankit, uudet 

oheispalvelut 

Laatu, uudet oheispalvelut 

Haasteet Tilintarkastusstandardit eivät ajan 

tasalla, dataa käsiteltävä runsaasti, 

tilintarkastajan osaamisprofiili 

muuttunut, odotuskuilu voi kasvaa, 

liikaa false positive -havaintoja 

Tilintarkastusstandardit eivät ajan 

tasalla, dataa käsiteltävä runsaasti, 

tilintarkastajan osaamisprofiili 

muuttunut, asiakkaiden odotuskuilussa 

muutoksia, uusi odotuskuilu 

tilintarkastajien ja analyytikkojen välillä 

Kehitys-

mahdollisuudet 

Big data -analytiikka, jatkuva 

tilintarkastus, toimintojen 

ulkoistaminen 

Big data -analytiikka, jatkuva 

tilintarkastus, prosessin automatisointi 

ja kehitys data-analyysilähtöiseksi, 

analyysien ajaminen ”ristiin” 
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Data-analyysit vaikuttavat tilintarkastukseen parantamalla tarkastuksen laatua erit-

täin merkittävästi. AICPA (2014, 6) on esittänyt, että data-analyysi mahdollistaa pe-

rinteisiä menetelmiä vastaavan tarkastuksen halvempaan hintaan tai parempilaatui-

sen tarkastuksen entiseen hintaan. Empirian perusteella kustannussäästöjä on to-

dellisuudessa kuitenkin haasteellista saavuttaa, joten Suomen kontekstissa data-

analytiikan kustannushyöty näkyy lähinnä siinä, että se mahdollistaa parempilaatui-

sen tarkastuksen entiseen hintaan. 

Data-analyysien myötä tarkastusryhmän tarvitsee työskennellä vähemmän asiak-

kaalla, sillä analyysien tuloksia voi tulkita itsenäisesti. Tilintarkastajien työn paino-

piste siirtyy kohti analyysien tulkitsijaa, mutta osittain Lombardin et al. (2014) esittä-

män vastaisesti manuaalinen rutiinityö ei empiirisen tutkimuksen perusteella juuri 

vähene, sillä aineistotarkastuksessa analyysiajon havaitsemia poikkeamia on käy-

tävä manuaalisesti läpi samalla tavoin kuin käytettäessä otantaa. Data-analyysit 

mahdollistavat tilintarkastukseen uusia oheispalveluita ja niitä keksitään varmasti 

vielä lisää, kun menetelmä kehittyy pidemmälle. Vaikka uudet menetelmät kerryttä-

vät paljon dataa asiakkaista, ei tilintarkastuksessa kerättyä asiakasdataa voi yhdis-

tellä eri asiakkaiden kesken esimerkiksi toimialakohtaisiksi tietopankeiksi tiedon 

luottamuksellisuuden takia. Tämä on Earleyn (2015, 495—496) tutkimuksen vastai-

nen tulos. 

Suurin haaste tilintarkastuksen data-analyysien kannalta on empirian perusteella 

datan hankkiminen ja käsittely, joihin menee nykyhetkellä merkittävästi aikaa. Tie-

tojärjestelmistä ajetut raportit ovat erilaisia eri asiakkailla ja eri järjestelmissä, koska 

standardoitua tietojen esitystapaa ei toistaiseksi ole. Jo yksistään kaiken datan saa-

minen asiakkaalta on toisinaan haasteellista. 

ISA-standardit eivät vielä tunnista data-analyysejä tarkastusmenetelmänä, mikä ai-

heuttaa säännösten tulkintavaikeuksia ja jarruttaa menetelmän käyttöönottoa. Data-

analyysien yleistyminen on muuttanut tilintarkastajan osaamisprofiilia siten, että IT-

taidot ja analyyttinen ajattelutapa korostuvat rekrytointiperusteena. Tilintarkastusyri-

tykset ovat luoneet sisäisiä koulutusohjelmia data-analytiikkaa varten, koska oppi-

laitokset eivät ole reagoineet riittävästi toimialan muutokseen. Lisäksi esimerkiksi 
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Brown-Liburd et al. (2015) esittävät, että data-analyysien seurauksena informaation 

paljous voisi haitata tilintarkastajien päätöksentekoa, mutta tällaista haastetta ei ha-

vaittu empiirisessä osiossa. 

Tilintarkastuksen data-analyysien käyttö jatkaa hyvin todennäköisesti kasvuaan lä-

hitulevaisuudessa, koska sen avulla tarkastusta on saatu kehitettyä laadukkaam-

maksi ja toisaalta asiakkaat ovat jo alkaneet vaatia data-analyysejä tarkastajiltaan. 

Useita kehitysmahdollisuuksia on kuitenkin vielä käyttämättä. Suurin osa analyy-

siajoista on automatisoitavissa siten, että tilintarkastaja saisi automaattisesti tai lä-

hes automaattisesti valmiit raportit käyttöönsä. Kirjallisuudessa on pohdittu myös 

saldovahvistusten ulkoistamista tilintarkastusyhteisön ulkopuolelle (Solieri & 

Hodowanitz 2016), mutta empiirisessä osiossa kukaan haastateltavista ei nostanut 

esiin tätä kehitysmahdollisuutta. 

Standardinsäätäjistä riippuen on mahdollista, että tulevaisuuden tilintarkastuspro-

sessia suunniteltaisiin enemmän data-analyysilähtöiseksi, jolloin kaikki osa-alueet 

tarkastettaisiin lähtökohtaisesti data-analyysein ja vasta mikäli data-analyysin käyttö 

ei olisi mitenkään mahdollista, käytettäisiin jotakin muuta menetelmää. Analyy-

siajoja voidaan alkaa ajaa ristikkäin ja vertailla koneellisesti pääkirjaan ja tiliotteen 

maksuihin. Data-analyyseihin voidaan sisällyttää myös ei-taloudellista big dataa. 

Pitkällä aikavälillä nykyinen jälkikäteinen tilintarkastus voi jäädä historiaan ja muut-

tua reaaliaikaiseksi tarkastukseksi, koska sellaisen toteuttaminen olisi data-analyy-

sien myötä teknisesti mahdollista.  

6.2 Reliabiliteetti ja validiteetti 

Tutkimuksen reliabiliteetti kuvaa mittausten toistettavuutta. Mikäli tutkimus on reli-

aabeli, toteuttamalla tutkimus uudelleen tulosten tulisi olla samankaltaisia kuin 

aiemmalla toteutuskerralla. Tulokset ovat siis tällöin ei-sattumanvaraisia. (Hirsjärvi 

et al. 2007, 226) 

Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa pohdittiin vaihtoehtoa hankkia haastateltavia eri 

Big Four -yhtiöistä, mutta päädyttiin tämän sijaan haastattelemaan yksittäisen yhtiön 

henkilöstöä panostaen erityisesti monipuolisen haastatteluotoksen hankkimiseen. 
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Vaikka haastattelujen keskittyminen yksittäiseen tilintarkastusyritykseen kaventaa 

aineistoa, tämän ei nähty laskevan reliabiliteettia merkittävästi. Ensinnäkin soveltu-

vien asiantuntijoiden selvittäminen, yhteydenotot ja haastatteluiden sopiminen use-

aan eri tilintarkastusyritykseen olisi vienyt runsaasti aikaa. Toiseksi tilintarkastuksen 

data-analytiikka liittyy ensisijaisesti sellaisten suurimpien yritysten tarkastamiseen, 

jotka ovat paljolti Big Four -yritysten asiakkaita: tutkimusongelma siis sellaisenaan 

jo rajaa tätä pienemmät tilintarkastusyhteisöt tarkastelun ulkopuolelle. Näin ollen ai-

neistoa ei olisi lähtökohtaisesti voinut laajentaa kuin kolmeen muuhun yritykseen.  

Toistamalla tutkimus uudelleen vastaukset todennäköisesti eroaisivat jonkin verran 

tässä tutkimuksessa saaduista, sille tuloksissa on kyse haastateltavien omista ko-

kemuksista ja näkemyksistä data-analyyseihin liittyen. Vaihtamalla haastateltavia 

samassa yrityksessä vastaukset todennäköisesti pysyisivät pääpiirteittäin samoina, 

sillä henkilövalinnoissa on otettu huomioon monimuotoisuus valikoimalla haastatel-

tavaksi eri työtehtävissä ja eri toimistoilla työskenteleviä asiantuntijoita. Toistamalla 

tutkimus toisessa Big Four -yrityksessä jotkin vastauksista muuttuisivat varmasti, 

sillä data-analytiikan käytön laajuus ja esimerkiksi näkemys oheispalveluihin voi 

vaihdella yhtiöittäin. Kuitenkin lakisääteisen tilintarkastuksen data-analyyseissä ko-

konaisuutena havaitut hyödyt, haasteet ja kehitysmahdollisuudet ovat todennäköi-

sesti samoja tilintarkastusyhteisöstä riippumatta. Koska tilintarkastuksen data-ana-

lytiikka on uusi ilmiö, jota kehitetään ja tutkitaan aktiivisesti, tutkimuksen toistaminen 

myöhemmin esimerkiksi jo vuoden kuluttua tuottaisi varmasti erilaisia tuloksia. 

Validiteetti tarkoittaa tutkimusmenetelmien kykyä mitata tarkalleen sitä, mitä on ollut 

tarkoitus mitata (Hirsjärvi et al. 2007, 226). Haastatteluprosessi on suunniteltu siten, 

että tutkimuksen validiteetin voidaan katsoa olevan korkealla tasolla. Haastattelui-

den alussa ja sen aikana tutkija on tarpeen mukaan varmistanut ylimääräisillä kysy-

myksillä, että haastateltava on käsittänyt käsiteltävän aiheen ja siihen liittyvät käsit-

teet samalla tavoin kuin haastattelija. Aiheita on käsitelty monesta eri näkökulmasta, 

minkä lisäksi haastateltavalta on kunkin osion – hyötyjen, haasteiden ja kehitysmah-

dollisuuksien – lopuksi kysytty erikseen, haluaako hän kertoa vielä jostakin, mikä ei 

noussut aiemmassa keskustelussa esiin. Haastattelurungon teemoissa ei ole ollut 



89 
 

valmiita vastausvaihtoehtoja ja haastattelurunko on laadittu siten, että se johdattelisi 

haastateltavaa vastauksissaan mahdollisimman vähän.  

Kokonaisuutena data-analyyseissä havaitut hyödyt, haasteet ja kehitysmahdollisuu-

det lienevät samoja tilintarkastusyhteisöstä riippumatta, joten tulokset ovat paljolti 

yleistettävissä Suomessa toimivien Big Four -tilintarkastusyhteisöjen tasolla ja sitä 

kautta Suomen tasolla. Instituutiona tilintarkastus on erilainen eri maissa, minkä li-

säksi Suomella on kansainvälisesti vertailtuna erittäin poikkeava tilintarkastusjärjes-

telmä esimerkiksi tilintarkastusrajojen osalta. Täten tulokset eivät ole yleistettävissä 

Suomen ulkopuolelle.  

6.3 Jatkotutkimuskohteet 

Vaikka tutkimukseen valittiin haastateltavaksi monipuolisesti alan asiantuntijoita, 

tutkimuksen voisi toistaa erilaisella haastateltavien kokoonpanolla ja havainnoida 

muutoksia vastauksissa. Mukaan voisi valita asiantuntijoita myös tilintarkastusyhtei-

sön ulkopuolelta tuomaan esimerkiksi lainsäätäjän näkökantaa aiheeseen. Muun 

muassa standardinsäätäjän haastatteleminen toisi varmasti esiin havaintoja, joita 

haastateltavat eivät tässä tutkimuksessa esittäneet. 

Tilintarkastuksen data-analytiikka on uusi ilmiö, johon liittyvä teoria ja käytäntö 

muuttuvat lähitulevaisuudessa muovautuessaan kohti lopullista muotoansa. Tutki-

muksen toistaminen jo muutaman vuoden kuluttua toisi tärkeitä tuloksia laskentatoi-

men tutkimuskentässä. Tämän lisäksi tutkimuksessa sivuttiin lyhyesti big dataa, 

jonka hyödyntämistä tilintarkastuksessa olisi aiheellista tutkia sellaisenaan Suomen 

kontekstissa. 
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Liite 1. Haastattelurunko 

1. Taustatiedot 

o Ammattinimike ja työtehtävien sisältö pääpiirteittäin. 

 Koulutustausta, kuinka kauan töissä alalla? 

 Miten tilintarkastuksen data-analyysit liittyvät työnkuvaan? 

 

2. Hyödyt 

o Mikä on mielestäsi data-analyysien keskeisin hyöty tilintarkastuksessa? 

o Millä tavoin yrityksessä hyödynnetään tilintarkastuksen data-analyysejä? 

 Miten näkyy tilintarkastuksen eri vaiheissa (suunnittelu-, toteutus- 

ja päättämisvaihe)? 

o Muuttaako data-analyysien käyttö käytännön tarkastustyötä jollakin 

tavoin? (Verrattuna tarkastukseen, jossa data-analyysejä ei olisi 

käytettävissä) 

 Onko data-analyysien käyttö vaikuttanut tilintarkastajan 

manuaalisen rutiinityön tarpeeseen? 

 Mikäli data-analyysiä käytetään tilintarkastustoimeksiannossa, 

täytyykö tarkastustyötä tehdä enemmän tai vähemmän asiakkaan 

luona kuin tilanteessa, jossa ei olisi data-analyysien 

käyttömahdollisuutta? 

o Onko data-analyysiajojen pohjana käytettyä dataa hyödynnetty tai 

suunniteltu hyödynnettävän tarkastuksen jälkeen? (Esimerkiksi 

muodostettaessa odotusarvoja tarkastuskohteesta seuraavissa 

tilintarkastuksissa tai muodostettaessa odotusarvoja saman toimialan 

yrityksistä) 

 Jos kyllä, niin miten? 

o Mitä oheispalveluita data-analyysien käyttö mahdollistaa 

tilintarkastusasiakkaille? 

 Onko kyseisiä palveluita mahdollista tarjota jo nykyhetkellä? 

o Kuinka tärkeänä muutoksena tilintarkastuksen kannalta pidät 

mahdollisuutta tarkastaa populaatio 100-prosenttisesti? 



 
 

 Liittyykö populaation 100-prosenttiseen testaukseen otannan 

sijaan joitakin haasteita? 

o Mahdolliset muut hyödyt, joita ei edellä käsitelty 

 

3. Haasteet 

o Mikä on mielestäsi data-analyysien keskeisin haaste 

tilintarkastuksessa? 

o Ovatko tilintarkastusstandardit tai muu sääntely vaikuttaneet data-

analyysien käyttöön? 

 Miten? Mitkä standardit/säännökset?  

o Miten asiakkaan järjestelmästä haettu data on muunnettu data-

analyysien vaatimaan muotoon? 

 Kuka/ketkä tekee, miten? 

 Onko havaittu haasteita asiakkaan järjestelmästä haetun datan 

muuntamisessa data-analyysiajojen vaatimaan muotoon? (Jos 

kyllä, niin mitä?) 

o Mikäli data-analyysien käyttö tilintarkastuksissa jatkaa kasvuaan, onko 

vaikutuksia tilintarkastuksen odotuskuiluun? 

o Mikäli data-analyysien käyttö tilintarkastuksissa jatkaa kasvuaan, onko 

tällä vaikutuksia uusien työntekijöiden rekrytointiin vaadittavien 

opintopainotusten, tietojen ja taitojen kannalta? 

o Mahdolliset muut haasteet, joita ei edellä käsitelty 

 

4. Kehitysmahdollisuudet 

o Mikä on mielestäsi data-analyysien keskeisin kehitysmahdollisuus 

tilintarkastuksessa? 

o Kuvitellaan tilanne 20 vuoden kuluttua. Millä uusilla tavoilla data-

analyysejä hyödynnetään tilintarkastuksessa? 

o Mikäli data-analyysien käyttö lisääntyy huomattavasti nykyisestä, mikä 

on vaikutus tilintarkastusten toteuttamiseen? 

o Mahdolliset muut kehitysmahdollisuudet, joita ei edellä käsitelty 

 


