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It is important for companies that their reported financial figures are correct and reliable. 

Internal control can provide that assurance. Internal control is a divers concept and its 

organizing is affected by many factors. This study examines internal controls in a new 

international group company where there are significantly large numbers so reliable 

control activities are particularly important. When organizing internal control in a new 

international group company it must be considered that there are certain factors that are 

causing challenges. In bigger picture of internal controls Corporate Governance and 

management control systems are studied as well. COSO-framework and its components 

are used when studying the main concept and the process of internal control.    

This study is a qualitative case study. The data was collected by using a semi-structured 

theme interview. The interviews were made individually and the data consisted of five 

persons interviews from the case group company. In addition, the data utilizes 

researcher’s own observations. The interview questions were based on the theory that was 

used and the data analysis was made theory-oriented.   

Based on this study it can be concluded that internal control in a new international group 

company is influenced by many aspects both internally and externally. In organizing 

internal control, it must be considered that there are many important factors and there is 

also the matter of its reliability. Both matters are causing challenges.  
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1 JOHDANTO 
 

 

Kuvittelin itseni monikansallisen yrityksen toimitusjohtajaksi ja kysyin, kuinka tietäisin, että 

saamani tieto päätöksentekoa varten on oikeaa, varallisuus on suojattuna ja että työntekijät 

noudattavat lakeja, säädöksiä ja samalla yrityksen omia sääntöjä – kaikki tämä vielä 

maailmanlaajuisesti? Vastaus näihin kaikkiin on sisäisen valvonnan avulla. 

- Kinney 2000 

 

 

1.1 Tutkielman taustaa 

  

Taloudellinen ympäristö muuttuu koko ajan nopealla tahdilla ja koko ajan se muuttuu myös 

monimutkaisemmaksi. Samalla kansainvälinen kaupankäynti lisääntyy ja sitä myötä myös 

kansainväliset konsernit. Yrityksillä ja myös konserniyrityksillä on suuremmat vastuut 

raportoinnissaan kuin aikaisemmin ja raportoinnin säännöt ovat muuttuneet 

monimutkaisemmiksi. Raportoinnissa on kuitenkin tärkeintä, että taloudelliset luvut ovat 

oikein ja luotettavia. Tähän voidaan vaikuttaa sisäisellä valvonnalla, jotta johdolle ja 

omistajille sekä myös yrityksessä sisäisesti saadaan tehtyä luotettavia taloudellisia 

raportteja. (Alles ja Vasarhelyi 2007) Tässä nopeasti monimutkaisemmaksi muuttuvassa 

ympäristössä ei ole kuitenkaan selkeästi määritelty, kuka on se keskeinen johtaja tai 

päähenkilö, joka suunnittelee ja organisoi sisäistä valvontajärjestelmää (Oliverio 2001). 

 

Sisäistä valvontaa on tutkittu paljon ja on myös paljon erilaisia skandaaleja, jotka ovat 

osaltaan vaikuttaneet sisäiseen valvontaan ja sen alaiseen raportointiin radikaalisti, kuten 

Enron ja WorldCom. Näiden skandaalien myötä tehtiin Sarbanes-Oxley 

-laki (SOX) vuonna 2002. Laki osaltaan vauhditti sisäisen valvonnan tutkimista ja myös sen 

vaikutusta raportointiin vielä enemmän. Samalla yrityksen lukujen tarkastuksessa ei enää 

kiinnitetä huomiota pelkästään valvonnan tavoitteisiin, vaan huomioidaan koko 

valvontasysteemi. Sisäisen valvonnan toimivuus kiinnostaa niin yrityksen sisäpuolella kuin 

ulkopuolellakin. (Feng, Li ja McVay 2009; Maijoor 2000) 



2 
 

Yrityksien ja niin myös konsernien sisäistä valvontaa voidaan tarkastella COSO–mallin (The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) avulla. COSO-malli 

antaa yrityksille ja niiden johdolle ohjeita organisaation johtamisesta, yrityskulttuurista, 

sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta sekä taloudellisesta raportoinnista. Malli käsittää 

sisäisen valvonnan prosessina, joka perustuu valvontaympäristöön, riskien arviointiin, 

valvontatoimenpiteisiin, informaatioon ja kommunikoimiseen sekä seurantaan. Näin 

sisäisellä valvonnalla vaikutetaan yrityksen toimintojen tehokkuuteen ja taloudellisen 

raportoinnin luotettavuuteen sekä samalla yritys huomioi ja noudattaa kaikkia lakeja ja 

asetuksia. (COSO 2013a) 

 

Konsernissa sisäisen valvonnan tarve ja sen tuottamien raporttien luotettavuus korostuvat, 

kun tietoa tulee monelta tytäryritykseltä ja varsinkin, jos tytäryritykset ovat ulkomaalaisia, 

niin valvonnasta tulee vieläkin haastavampaa. Pasanen (2013) kommentoi Talouselämässä, 

että kansainväliset konsernit joutuvat jo nyt noudattamaan paljon raportointivelvoitteita ja 

tilintarkastusmääräyksiä, jolloin ongelmaksi muodostuu enemmän se, että 

konserniraportoinnin täytyisi olla täydellistä, avointa ja ymmärrettävää. Tieto, joka lopulta 

päätyy konsernin emoyrityksen tekemään ulkoiseen konserniraporttiin, täytyy olla sisäisesti 

valvottua, niin että jokainen työntekijä ulkomaisesta tytäryrityksestä, emoyrityksen 

kontrolleriin ja lopulta sidosryhmiin ymmärtää lukujen antaman tiedon ja niiden sisällön. 

Emoyrityksen hallinnointitapa ja yrityskulttuuri sekä ylimmän johdon itse käyttämät 

valvontatoimenpiteet vaikuttavat siihen, että sisäisen valvonnan alainen raportointi on 

luotettavaa.  

 

Tutkielman case-konsernina toimii North European Oil Trade (NEOT), joka perusti syksyllä 

2015 tytäryrityksen Norjaan ja näin ollen siitä syntyi uusi konserni. Syksyllä 2016 aloitti 

toimintansa myös toinen tytäryritys Ruotsissa. Tätä uutta kansainvälistä konsernia ja siinä 

toimivaa sisäistä valvontaa ja sen haasteita tutkitaan COSO-mallin avulla. Samalla 

konsernista ja ylipäätänsä toimialasta löytyi tiettyjä huomioitavia riskejä, jotka täytyi 

sisäisessä valvonnassa huomioida.  
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1.2 Tutkielman tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkielman tavoitteena on avata uuden kansainvälisen konsernin sisäistä valvontaa ja 

selvittää, miten sisäinen valvonta toimii ja on organisoitu. Uusi kansainvälinen 

konsernirakenne luo lisää valvottavia tapahtumia, joten sisäisen valvonnan toimivuus on 

konsernissa entistäkin tärkeämpää. Tavoitteena on tutkia sisäiselle valvonnalle tärkeitä 

tekijöitä, jotta sisäinen valvonta toimisi hyvin ja luotettavasti uudessa kansainvälisessä 

konsernissa. Samalla tavoitteena on tutkia näissä tärkeissä tekijöissä esiintyviä haasteita 

sisäisen valvonnan organisoitumiselle. Sisäisen valvonnan tutkimisessa käytetään 

pääasiallisena lähteenä COSO-mallia, mutta sisäisen valvonnan organisoitumiseen vaikuttaa 

moni muukin tekijä. Kuitenkin COSO-mallin avulla voidaan tutkia sisäisen valvonnan 

kaikkia osa-alueita ja sisäistä valvontaa prosessina. Prosessimallin avulla päästään käsiksi 

siihen, onko sisäinen valvonta luotettavaa eli toimiiko se hyvin. Sisäisen valvonnan 

luotettavuudesta ei voida kuitenkaan varmistua, jos ei tiedetä, miten sen prosessi toimii, on 

rakennettu ja mitä haasteita sen luotettavuudelle voi olla. 

 

Case-konserni asettaa tutkimukselle haasteita ja mielenkiintoisen näkökulman, koska 

konserni on uusi ja kansainvälinen. Tavoitteena on saada selko, miten sisäinen valvonta 

eroaa, kun tytäryritykset ovat ulkomaalaisia. Myös, mitä haasteita sisäiselle valvonnalle 

kansainvälisyys tuo. Tutkielman tavoitteena ei kuitenkaan ole rakentaa uutta mallia sisäisen 

valvonnan organisoimisesta case-konsernille, vaan tutkia jo olemassa olevaa sisäisen 

valvonnan systeemiä ja siinä olevia haasteita.  

 

Näiden tekijöiden valossa päätutkimuskysymykseksi tähän työhön muodostuu:  

 

Mitä haasteita on uuden kansainvälisen konsernin sisäisen valvonnan organisoimisessa? 

 

Tässä ”organisoimisessa” sanalla tarkoitetaan sisäisen valvonnan rakentumista ja 

järjestäytymistä. Samoin, kuinka sisäinen valvonta rakentuu prosessina ja järjestyy 

systeemiksi. Samoin ”organisointi” sana kertoo sen, kuinka sisäinen valvonta tällaisessa 

järjestelmässä ja rakennelmassa toimii. Sanassa yhdistyy siis rakenne ja toiminta. 

Organisoimisen lisäksi tutkitaan haasteita, joita syntyy itse sisäisestä valvonnan 
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organisoimisesta, koska sisäinen valvonta on niin monimuotoinen asia. Samoin uusi 

konsernirakenne ja kansainvälisyys luovat haasteita sisäiseen valvontaan.  

 

Päätutkimuskysymykseen alakysymyksiä ovat:  

 

Mitä tärkeitä tekijöitä täytyy huomioida sisäisen valvonnan organisoimisessa? 

Kuinka sisäisen valvonnan luotettavuudesta voidaan varmistua? 

 

Alakysymyksillä avataan tutkimuksen pääkäsite eli sisäinen valvonta, kuinka organisoida 

sisäinen valvonta yritykseen tai konserniin ja mitkä kaikki tekijät siihen vaikuttavat. Nämä 

tärkeät tekijät luovat haasteita sisäisen valvonnan organisoitumiselle. Sisäisen valvonnan 

rakentumiseen ja toimintaan ei vaikuta pelkästään COSO-malli vaan muutkin tekijät, joten 

näitä tutkitaan myös tekijöissä, jotka täytyy huomioida sisäisen valvonnan organisoimisessa. 

Samoin avataan tutkimuksessa käytettävä COSO-malli, sen kaikki osa-alueet ja mallin 

prosessirakenne. Näiden tekijöiden rakenne luo jo haasteita uuden kansainvälisen konsernin 

sisäisen valvonnan organisoimiseen, mutta haasteita syntyy myös siitä, että niiden 

toimiminen hyvin ja luotettavasti halutaan varmistaa. Näin päästään toiseen 

alakysymykseen. Konsernin pitäisi saada varmuus siitä, että sisäinen valvonta toimii 

jatkuvasti luotettavasti sekä tuottaa luotettavia raportteja ja tämä luo haasteita sisäisen 

valvonnan organisoimiseen. Eli tutkitaan sitä, mitkä ovat tärkeitä tekijöitä case-konsernin 

sisäisessä valvonnassa ja, mitkä tekijät vaikuttavat sisäisen valvonnan luotettavuuteen. Näin 

saadaan selvyys, mitä haasteita sisäisen valvonnan organisoimisessa on, kun konserni on 

uusi ja vielä kansainvälinen. 

 

 

1.3 Tutkielman rajaukset, aineisto ja menetelmät 

 

Tämän tutkielman keskeisin käsite on sisäinen valvonta ja käsitteenä se on hyvin 

monimuotoinen. Kaikki käsiteltävä valvonta on konsernin sisällä tapahtuvaa valvontaa. 

Sisäiseen valvontaan toki vaikuttaa myös ulkoinen valvonta siinä mielessä, että he ovat 

kiinnostuneita sisäisen valvonnan toiminnasta ja sen luotettavuudesta, joten tutkimuksia on 

myös ulkoisen valvonnan puolelta. Esimerkiksi tilintarkastajat ovat kiinnostuneita sisäisen 
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valvonnan toimivuudesta, koska sisäisen valvonnan avulla tuotetaan ja valvotaan 

tilinpäätöstä ja tilintarkastajat haluavat varmuuden siitä, että valvonta on toimivaa sekä luvut 

oikein ja luotettavia. Toinen tärkeä rajaus on, että tutkielmassa käsitellään vain sisäistä 

valvontaa taloudellisen raportoinnin näkökulmasta. Tällainen taloudellinen raportti on 

esimerkiksi tilinpäätös, joka on sisäisen valvonnan alainen. Sisäisen valvonnan 

organisoimiseen vaikuttavat myös ei-taloudelliset tekijät, mutta tässä tutkielmassa sisäisen 

valvonnan luotettavuutta tutkitaan juuri taloudellisen raportoinnin näkökulmasta. Vaikka 

sisäiseen valvontaan kuuluu myös muita organisaation alueita kuin talousosasto, niin tässä 

tutkielmassa ei oteta huomioon esimerkiksi laadunvalvontaa tai kestävyysraportointia. 

 

Tutkimuksessa käytetään artikkeleita yksittäisen yrityksen sisäisestä valvonnasta, vaikka 

pääpaino tutkimuksessa on konserni. Yksittäisen yrityksen teoriat toimivat yhtä hyvin myös 

konsernissa, mutta tässä tutkimuksessa halutaan korostaa juuri uuden kansainvälisen 

konsernin vaikutusta sisäisen valvonnan organisoitumiseen. COSO-malli on tehty 

yksittäisille yrityksille, mutta huomiota kiinnitetään enemmän niihin kohtiin, jotka 

vaikuttavat juuri uuteen konserniin ja kansainvälisyyteen. Tutkimuksessa haastateltiin vain 

case-konsernin emoyrityksessä työskenteleviä henkilöitä, joten se asettaa rajan 

haastatteluaineistoon ja sitä kautta tutkimustuloksiin. 

 

Rajauksen tutkielmaan asettaa emoyrityksen ja myös koko konsernin yrityskulttuuri ja 

hallinnointitapa, jotka johdon kautta luovat sisäiselle valvonnalle kulttuurin ja raamit. Tähän 

teoria tulee hyvästä hallinnointitavasta ja johdon kontrolleista. Sisäisen valvonnan 

perusraamit tulevat yrityksen hallitukselta ja sen johdolta, ja yksittäinen työntekijä, joka 

suorittaa valvonnan, ei voi niihin paljoa vaikuttaa.  

 

Case-konserni, sen emoyritys tai mikään sen tytäryrityksistä eivät ole kirjautuneina pörssiin, 

joten tämä ei aseta rajoja sisäiselle valvonnalle. Case-konsernissa luvut ja volyymit ovat 

kuitenkin merkittävän suuria, siksi sisäisen valvonnan toimivuus ja luotettavuus ovat tärkeitä 

niin johtajille kuin myös omistajille. Suuret luvut ja volyymit myös asettavat haasteita 

sisäisen valvonnan organisoimiseen. Samoin tiettyjen riskien toteutuessa, niiden vaikutus 

tuloksen oikeellisuuteen voi olla suuri, joten sisäisen valvonnan on toimittava hyvin ja 

luotettavasti.  
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Tämän tutkimuksen teoriaosuus on kerätty tieteellisistä artikkeleista ja aiheen julkaisuista. 

Päälähteenä toimi COSO-malli ja sen pohjalta tehdyt tutkimukset. Käytettävät tieteelliset 

artikkelit ovat johdon laskentatoimen ja ulkoisen laskentatoimen puolelta. Tutkimuksen 

empiirinen aineisto on kerätty haastattelemalla viittä case-konsernin työntekijää, jotka kaikki 

työskentelevät sisäisen valvonnan parissa päivittäin ja osallistuvat sen organisoimiseen. 

Aineistona on käytetty myös tutkijan omia havaintoja jokapäiväisestä työstä. Tämä työ on 

laadullinen tapaustutkimus, joten case-konserni toimii vain yhtenä esimerkkinä siitä, kuinka 

sisäinen valvonta on organisoitu konsernissa ja mitä haasteita siinä voi ilmetä.  

 

 

1.4 Tutkielman rakenne 

 

Tässä tutkielmassa tarkasteltavaa kansainvälisen konsernin sisäistä valvontaa ja sen 

organisoimista tutkitaan seuraavasti. Ensiksi kappaleessa kaksi tarkastellaan sisäistä 

valvontaa suuremmassa viitekehyksessä ja huomioidaan hyvän hallinnointitavan vaikutus. 

Mukaan otetaan siis hyvä hallinnointitapa (Corporate Governance) sekä johdon omat 

valvontajärjestelmät, jotka omalta osaltaan vaikuttavat sisäiseen valvontaan ja sen 

organisoitumiseen. Kappaleessa määritellään myös käsite sisäinen valvonta. 

 

Kappaleessa kolme käsitellään tarkemmin sisäistä valvontaan COSO-mallissa ja sen eri osa-

alueissa. Jokaista COSO-mallin osa-aluetta avataan ja mallia katsotaan prosessina, jotta 

ymmärretään sisäisen valvonnan prosessimaisuutta paremmin. Kappaleessa käsitellään 

myös sisäisen valvonnan organisoimisen haasteita COSO-mallin komponenttien avulla. 

Lisäksi avataan sisäisen valvonnan luotettavaa toimintaa. Kappaleen lopuksi esitellään 

teoreettinen viitekehys. 

 

Kappaleessa neljä on esiteltynä tutkimusmetodologia, joka käsittää tutkimusmenetelmän, 

aineistonkeruuprosessin ja aineiston kuvailun sekä analysoinnin. Seuraavaksi kappaleessa 

viisi käsitellään empiria case-konsernista. Ensin esitellään case-konserni ja sen emoyritys ja 

sitten käydään läpi tutkimustulokset, joiden avaamisessa käytetään avuksi teorian lopussa 

esiteltyä viitekehystä ja COSO-mallia. Kappaleen lopuksi tutkimustulokset tiivistetään. 

Lopuksi kappaleessa kuusi on yhteenveto ja johtopäätökset.  
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2 SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINNOINTITAPAA 
 

Konsernin sisäisen valvonnan tulee tukea taloudelliseta raportointia ja sen tulisi olla 

integroituna konsernin yleisiin hallinnointiperiaatteisiin ja ylimmän johdon tekemään 

strategiaan. Hyvä hallinnointitapa (Corporate Governance) ja johdon valvonta sekä strategia 

asettavat raamit ja ohjeet sisäiselle valvonnalle. (Pfister 2009, 17) Vaikka Suomessa 

lainsäädäntö ei suoranaisesti määrää sisäisen valvonnan järjestämisestä, niin osakeyhtiölaki 

kuitenkin sanoo, että yrityksen hallituksen on huolehdittava, että yrityksen kirjanpito ja 

varainhoito ovat luotettavalla tavalla järjestettyjä ja valvottuja (OYL 6:16a). Siksi sisäisen 

valvonnan järjestäminen organisaatiossa on pitkälti yrityksen hallituksen ja johdon 

päätettävissä (Ahokas 2012, 126). 

 

Yrityksen sisäisen valvonnan luotettavuus on riippuvainen yrityksen valvontaympäristöstä, 

joka käsittää hallituksen, johdon ja tarkastuskomitean, sekä myös muista ei hallinnointiin 

liittyvistä valvontatoimenpiteistä. Nämä yhdessä kokonaisuutena luovat sisäisen valvonnan 

rakenteen ja sen luotettavuuden. Hyvällä hallinnointitavalla luodaan yritykseen myös raamit 

hyvälle valvonnalle, jolloin valvonta on luotettavaa, joten yrityksen tuottamat raportitkin 

ovat luotettavia. Kuitenkin yrityksen johdolla on tässä myös roolinsa, koska heidän vastuulla 

on sisäisen valvonnan toimiminen ja sen ylläpitäminen. (Krishnan 2005) 

 

Yrityksessä kuin konsernissakin kaikki osallistuvat valvontaprosessin tekemiseen ja 

onnistumiseen (COSO 2013a). Organisaatiossa henkilökunta suorittaa valvontaprosessin. 

Valvonta kuitenkin toimii yleensä parhaiten, kun se on rakennettu liiketoimintaprosessin 

osaksi ja valvontakomponentit ovat läsnä jokaisella organisaation tasolla. (Ahokas 2012, 14) 

Tämän kaiken toteuttaminen edellyttää tiedonkeruuta (ulkomaalaisilta tyttäriltä), 

konsernilaskennan prosessien (tyttäreltä-emolle) ja organisoinnin kehittämistä (kontrollerin 

työ). Kaikkien sisäistä valvontaa tekevien ja sisäisiä raportteja tarkastelevien kuuluisi tietää, 

mitä luvut sisältävät, mitä ne tarkoittavat, mitkä asiat ja muutokset vaikuttavat niihin ja miten 

vaihteluihin tulisi reagoida. Kaikkien osallistuminen tukee sitä, että hyvä hallinnointitapa 

asettaa raamit sisäiselle valvonnalle, koska hyvästä hallinnointitavasta lähtee esimerkki 

kaikelle yrityksen toiminnalle.  
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Hyvän hallinnointitavan merkitystä sisäiselle valvonnalle korostaa sisäisen valvonnan 

määritelmän käsittämät monet eri osa-alueet, jotka ovat pitkälti myös hyvän 

hallinnointitavan elementtejä. Pfister (2009) on jaotellut sisäisen valvonnan osa-alueisiin 

kuviossa 1. Siinä vertaillaan strategista valvontaa, johdon valvontaa ja valvontajärjestelmiä 

sekä sisäistä valvontaa ja tarkastellaan näiden välisiä suhteita. Sisäinen valvonta on 

esitettynä kuvion alaosassa, koska se on pohja kaikelle muulle valvonnalle. Sisäisellä 

valvonnalla varmistutaan, että yrityksen käyttämä tieto on luotettavaa. Tätä sisäisen 

valvonnan alaista tietoa käyttää strateginen valvonta ja johdon valvonta. Sisäisen valvonnan 

näkökulmasta valvotaan asioita myös strategisessa valvonnassa ja johdon valvonnassa, 

mutta fokus on vain eri. Strateginen valvonta keskittyy ulkoiseen valvontaan ja johdon 

valvonta sisäiseen. Molemmat valvontajärjestelmät ovat osa johdon päätöksentekoprosessia.  

 

 

Kuvio 1: Strateginen valvonta, johdon valvontajärjestelmät ja sisäinen valvonta 
(Pfister 2009, 24, mukaillen Simons 1995, 128) 
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2.1 Hyvän hallinnointitavan vaikutus sisäiseen valvontaan 

 

Yrityksen ja myös konsernin hyvä hallinnointitapa (Corporate Governance) liittyy sisäiseen 

valvontaa antamalla sille raamit. Tässä kappaleessa käydään läpi hyvän hallinnointitavan 

vaikutusta johtoon ja yrityskulttuuriin ja sitä kautta heidän valvontakulttuuriinsa. Miten 

kansainvälisyys vaikuttaa tilanteeseen, kun konsernin eri tytäryritykset ovat eri maissa?  

 

OECD:n (2015) määritelmän mukaan Corporate Governance eli hyvä hallinnointitapa on 

systeemi, jonka avulla liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä voidaan ohjata, johtaa ja valvoa. 

Se antaa raamit sille, kuinka yrityksessä vastuut ja oikeudet voidaan jakaa johdolle ja 

henkilöstölle sekä, kuinka päätöksenteko ja menettelytavat yrityksen asioissa ovat 

säädeltyjä. Samalla hyvä hallinnointitapa antaa myös rakenteen, jossa yhtiön tavoitteet 

voidaan asettaa paikoilleen, jossa nämä tavoitteet voidaan saavuttaa sekä jossa voidaan 

seurata suoriutumista. (OECD 2015) Nämä kaikki kohdat kuuluvat sisäiseen valvontaan, 

joten hyvän hallinnointitavan määritelmä tukee sitä, että se on osa sisäistä valvontaa. 

 

Monet teoriat hyvästä hallinnointitavasta tulevat Yhdysvalloista, missä sisäinen valvonta ja 

Corporate Governance ovat enemmän esillä kuin Suomessa. Suomessa ja suomalaisissa 

pörssiyhtiöissä sisäinen valvonta on ollut enemmän esillä vuoden 2008 jälkeen, jolloin 

säädettiin laki, että pörssiyhtiöiden on julkaistava tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 

yhteydessä myös Corporate Governance Statements, josta pitää käydä läpi yrityksen 

käyttämä sisäisen valvonnan järjestelmä (AML 7:7). Tässä yhteydessä kävi ilmi, että useat 

suomalaiset pörssiyhtiöt käyttävät COSO-mallia suunnitellessaan sisäistä valvontaa 

(Sihvonen 2013). Myös tästä havaitaan hyvän hallinnointitavan ja sisäisen valvonnan yhteys, 

koska yritykset ilmoittivat heidän Corporate Covernance Statementsissaan käyttävänsä 

COSO-mallia, joka on sisäisen valvonnan järjestämisen malli. 

 

Sisäiseen valvontaan ja sen toimintaan vaikuttaa paljon yrityksen hallinnointitapa, mutta 

suhde toimii myös toisinpäin, joten niiden yhteys on selkeästi nähtävissä. Hallinnointitavalla 

voidaan katsoa olevan neljä kulmakiveä: ulkopuoliset tilintarkastajat, sisäinen 

tarkastusvaliokunta, johtajisto ja sisäisen tarkastuksen instituutti. Hyvän hallinnointitavan 

voidaan määritellä sisältävän kaikki yrityksen sisällä tapahtuvat menettely- ja 
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työskentelytavat, jotta valvotaan riskin todennäköisyyttä sekä valvotaan ylipäätänsä 

valvontaprosessin toimivuutta. Samalla valvotaan myös johtoa, joka toisaalta itse hallinnoi 

valvontaprosessia ja sen toimivuutta. Kun hallinnointitapa on toimivaa, on johdon 

raportointi myös tarkempaa ja sisäiset valvontatoimenpiteet luotettavampia.  Ulkoisella 

tarkastuksella on siis myös positiivinen vaikutus raportoinnin luotettavuuteen ja yrityksen 

suorituskykyyn. (Gramling, Maletta, Schneider ja Church 2004) Ulkoinen tarkastus ja 

tilintarkastajat linkittyvät myös hyvään hallinnointitapaan ja sisäiseen valvontaan. Hyvä 

hallinnointitapa ja monipuolinen valvontatoimenpiteiden käyttö täydentävät toisiaan ja näin 

myös ulkoisen tarkastuksen määrä ja hinta ovat korkeammat. Ulkopuoliset merkittävät 

omistajat vaativat yleensä agenttiongelman takia hyvää hallinnointitapaa ja sitä kautta myös 

luotettavaa sisäistä valvontaa. (Hay, Knechel ja Ling 2008) 

 

 

2.2 Sisäinen valvonta 

 

Mitä on sisäinen valvonta? Tätä on tutkittu todella paljon ja monessa eri tilanteessa (Pfister 

2009, 15) ja sille ei ole yksiselitteistä tai kaiken kattavaa määritelmää (Ahokas 2012, 11). 

Sisäinen valvonta (internal control) on määritelty todella monella tapaa niin tutkimuksissa 

kuin työkielessäkin, ja siten sille on kehittynyt myös monta merkitystä. Sisäisestä 

valvonnasta puhutaan strategisen valvonnan, johdon valvonnan ja valvontasysteemien 

yhteydessä ja itse sisäinen valvonta on myös integroitu näihin. (Ahokas 2012, 11; Pfister 

2009, 15) Lisäksi sisäisellä valvonnalla voidaan viitata moneen asiaan, kuten ulkoiseen 

tarkastukseen, johdon valvontatoimenpiteisiin tai agenttiteoriaan. On siis vaikea määritellä 

itse termi sisäinen valvonta sekä myös, missä menee sisäisen valvonnan rajat. (Maijoor 

2000) Sisäisestä valvonnasta voidaan käyttää myös suomenkielessä sanaa kontrollointi, 

mutta tässä työssä käytetään aina yhtenäisyyden vuoksi sanaa sisäinen valvonta. 

 

Sisäinen valvonta määritellään koostuvan organisaation eri tasoille rakennetuista 

toimenpiteistä ja –tavoista, jotka muodostuvat useista eri osa-alueista. Organisaation 

tavoitteet ja toimintaohjeet ovat sidottuna näihin toimenpiteisiin ja tapoihin. Näiden 

toimenpiteiden ja tapojen perimmäisenä tavoitteena on saada riittävä varmuus sille, että 

raportoitu taloudellinen tieto on luotettavaa ja että samalla kaikkia yritystä koskevia lakeja 
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ja säädöksiä on noudatettu. (Ahokas 2012, 11-12) Lisäksi syitä sisäisen valvonnan 

tärkeydelle on, että näiden valvontatoimenpiteiden avulla määritellään, että kirjanpito ja 

tietojärjestelmät ovat luotettavia ja että ylipäätänsä kirjanpitoaineisto on paikkansapitävää ja 

näin myös tilinpäätös sisältää oikeaa ja luotettavaa tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta 

(Choi, Lee ja Sonu 2013; Krishnan 2005). Näin yritys voi saavuttaa tavoitteensa niin, että 

toiminnot ja tavat ovat tehokkaita ja suorituskykyisiä. Samalla sisäinen sekä ulkoinen 

raportointi on varmempaa sekä luotettavampaa. (Choi et al. 2013; Pfister 2009, 20) Vaikka 

tämän kaiken tekisi ja organisoisi hyvin, niin se ei välttämättä takaa luotettavaa sisäistä 

valvontaa, jonka määritteleminen on ehkä yhtä hankalaa kuin itse sisäisen valvonnan 

määrittely (Maijoor 2000). 

 
Sisäinen valvonta voi olla järjestetty jokaisessa organisaatiossa eri lailla riippuen esimerkiksi 

yrityksen koosta, omistussuhteista, rakenteesta, toimialasta tai toimintojen luonteesta. 

Valvonnan tarpeeseen vaikuttaa myös erilaiset organisaatiomuutostilat kuten kasvu tai 

omistussuhteen muuttuminen. (Ahokas 2012, 12) Sisäinen valvonta ja sen muodostama 

järjestelmä ovat yritykselle tärkeitä, varsinkin sen jatkuvuuden kannalta (Choi et al. 2013).  

 

Tunnettu malli sisäisen valvonnan toimintaan ja järjestämiseen on COSO-malli, joka 

määrittelee sisäisen valvonnan ”paketiksi” toimenpiteitä, jotka toimivat samalla prosessina. 

Tässä prosessissa yrityksen jokainen työntekijä on mukana antamassa kohtuullista 

varmuutta sille, että saavutetaan tavoitteet toimintojen tehokkuudessa, raportoinnin 

luotettavuudessa ja lakien sekä säädösten noudattamisessa. Tässä määritelmässä täytyy 

nostaa esiin tiettyjä kohtia. Ensinnäkin tavoitteiden saavuttaminen on jaettu kolmeen osaan: 

toiminnot, raportointi ja sääntöjen noudattaminen. Toinen on se, että sisäinen valvonta on 

prosessi ja että siinä yrityksen henkilökunta saa aikaan valvontatoimenpiteet. Lisäksi 

määritelmässä tulee selväksi se, että sisäisellä valvonnalla pystyy tarjoamaan kohtuullista 

varmuutta lukujen oikeellisuudesta. COSO-malli myös määrittelee, että 

valvontatoimenpiteet ovat sovitettavissa mihin kohtaan vain organisaatiota. (COSO 2013a) 

Nämä kaikki COSO-mallin tärkeimmät osat ovat selitettynä jo itse sisäisen valvonnan 

määritelmässä, mutta COSO-malli yhdistää ne kaikki, jolloin niitä on mielekkäämpää 

tarkastella kokonaisuutena. 
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”Sisäinen valvonta” -käsite voi mennä helposti sekaisin ”sisäinen tarkastus” -käsitteen 

kanssa. Nämä eivät ole sama asia, vaikka ovatkin molemmat hankalasti määriteltävissä. 

Ensinnäkin sisäinen valvonta on yrityksen itsensä määrittelemä menettely- ja toimintatapa, 

kun taas sisäinen tarkastus tapahtuu riippumattoman tai objektiivisen tarkastusorganisaation 

toimesta. Toinen eroavaisuus termien välillä on, että sisäistä tarkastusta ohjaa 

kansainvälisesti määritelty ammatillinen viitekehys, kun taas sisäistä valvontaa ei ohjaa 

mitkään standardit, vaan käytännöt ovat johdon tai hallituksen päätettävissä. Kolmas 

eroavaisuus on organisatorinen eli sisäinen tarkastus voidaan rajata organisaatiossa 

yksiköksi, mutta sisäistä valvontaa ei voida rajata, koska sen tulisi olla osa jokaisen 

organisaation päivittäistä toimintaa. (Ahokas 2012, 12-13) 

 

Tässä tutkielmassa sisäistä valvontaa tutkitaan COSO-mallin avulla, joka on yleisimmin 

käytetty määritelmä sisäisestä valvonnasta ja samalla se kuvaa sen eri osatekijät. Sisäisestä 

valvonnasta on myös kaksi muuta kuuluisaa mallia: COBIT ja CoCo. Vuonna 1996 julkaistu 

COBIT-malli (Control Objectives of IT and Related Technologies) yhdistää 

valvontavaatimukset, IT-johtamisen ja liiketoimintariskien hallinnan. Mallissa on kolme 

ulottuvuutta: IT-prosessit, IT-resurssit ja liiketoiminnan vaatimukset.  Mallia käytetään 

enemmänkin IT-valvontajärjestelmien hallinnassa ja sen tavoitteena on tunnistaa IT:n ja 

liiketoimintaprosessien riippuvuus ja samalla edistää IT-valvonnan asemaa organisaation 

jokapäiväisessä toiminnassa. Toinen tunnettu malli sisäiselle valvonnalle on vuonna 1995 

Kanadassa kehitetty CoCo-malli (Criteria of Control). Malli on enemmänkin suunnattu 

yritysjohdolle. (Ahokas 2012, 24, 43-45) CoCo-mallissa sisäinen valvonta määriteltiin 

vieläkin laajemmin kuin COSO-mallissa. Sisäinen valvonta käsittää mallissa yrityksen 

kaikki resurssit, prosessit, kulttuurin, rakenteet ja tehtävät, jotka yhdessä ja/tai erikseen 

tukevat yrityksen työntekijöitä, jotta he saavuttavat tavoitteet organisaatiossa. (Kinney 2000)  

 

Perinteisesti sisäinen valvonta on käsitetty enemmän fokusoituen laskentatoimeen ja 

rahoitukseen, mutta nykypäivänä sisäisen valvonnan suurempaan viitekehykseen kuuluu 

myös hallinnointitavan ja liiketoiminnan näkökulmat. Perinteinen käsitys sisäisestä 

valvonnasta on, että kontrollerit tarkastavat ja täsmäävät laskentatoimen luvut. Kuitenkin 

nykypäivän kontrollerin työnkuvaan kuuluu paljon enemmän. (Maijoor 2000; Pfister 2009, 

16-17) Ennen COSO- tai CoCo-mallien ilmestymistä sisäinen valvonta määriteltiin 
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enemmän sen avulla, että se koski vain kirjanpitotietojen luotettavuuden varmistamista sekä 

aineellisten oikeuksien suojelemista. Nyt COSO-mallissa huomioidaan myös toimintojen 

luotettavuus, lakien ja säädösten noudattaminen sekä reagointikyky ulkoisille muutoksille. 

(Kinney 2000) Sisäisen valvonnan määritelmästä on tullut paljon kokonaisvaltaisempi ja 

siltä vaaditaan kokonaisvaltaista tehokkuutta. Sisäinen valvonta ei ole enää vain yrityksen 

sisällä tapahtuvaa taloudellisten lukujen tarkastusta tai ulkoisten tilintarkastajien tekemää 

valvontaa, vaan kokonaisvaltaisempaa toimintaa. (Maijoor 2000; Pfister 2009, 16-17) 

Sisäinen valvonta käsittää nykyään myös kaikki johdon tehtävät pois lukien tavoitteiden 

asettamisen tai strategian valinnan. Laaja ja monimutkainen määritelmä sisäiselle 

valvonnalle asettaa tiettyjä haasteita, koska erilaiset organisaatiot ovat erilaisia eri aikoina ja 

eri kulttuureissa, ja sisäistä valvontaa on vaikea järjestää ja saada toiminta luotettavaksi, jos 

sitä ei pysty määrittelemään kunnolla. (Kinney 2000) 

 

Sisäistä valvontaa ei periaatteessa tarvittaisi ollenkaan, jos tiedettäisiin, että koko 

organisaatio ja koko sen henkilökunta toimisi koko ajan oikein ja kaikki tämä toiminta olisi 

organisaation hyväksi tehtyä. Tämä tarkoittaisi sitä, ettei sisäistä valvontaa tarvittaisi, jos 

tiedettäisiin, ettei mitään riskejä ole. Tämä ei kuitenkaan voi toteutua, joten valvontaa 

tarvitaan, jotta tiedetään, että kaikki toiminnot menevät strategian ja tavoitteiden mukaisesti. 

(Hermanson ja Rittenberg 2003; Merchant 1982) Myös yksi tärkeä perustelu valvonnalle on 

henkilökohtaiset rajoitukset, joita ihmisillä on. Ihminen ei aina tiedä, mitä häneltä odotetaan 

tai hän ei aina pysty toteuttamaan asiaa parhaalla mahdollisella tavalla, koska häneltä voi 

puuttua taitoa, koulutusta tai tietoa. Lisäksi hyvä perustelu valvonnan tarpeelle on se, ettei 

kaikkien tavoitteet ole aina yhdenmukaisia. Esimerkiksi työntekijöiden ja yrityksen 

tavoitteet eivät ole aina yhdenmukaiset. (Merchant 1982) Nämä perustelevat sitä, että 

sisäinen valvonta on yrityksille tärkeää ja on myös tärkeää, että siitä suoriudutaan hyvin.  

 

Sisäisen valvonnan suorittavat yleensä tehtävään nimitetyt henkilöt eli kontrollerit, mutta 

käytännössä jokainen työntekijä on vastuussa valvonnasta omalta osaltaan noudattamalla 

toimintaohjeita ja periaatteita (Ahokas 2012, 22). Kaiken tietomäärän käsitteleminen 

tehokkaasti vaatii heiltä sitoutuvaa ponnistelua. Tehtäviä tai valvontatoimenpiteitä ovat 

muun muassa kuunvaihteen täsmäytykset ja raportoinnit, ulkoinen raportointi, 

veroraportointi ja varastojen inventaari. (Pfister 2009, 18; Sutthiwan ja Clinton 2008) 
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Tällaiset valvontatoimenpiteet voivat liittyä käytettävän tiedon tuottamiseen tai 

konkreettisesti jonkun tietyn valvonnan suorittamiseen. Samoin kuin jokaisella työntekijällä 

on vastuu valvonnasta, niin jokaisella työntekijällä on myös vastuu raportoimisesta 

organisaatiossa eteenpäin. (Ahokas 2012, 22) Tässä asiassa hyvä hallinnointitapa tulee 

mukaan sisäiseen valvontaan, koska hallinnointitavassa luodaan yrityksen valvontakulttuuri, 

jonka kuuluisi määritellä, mikä on sisäisessä valvonnassa tärkeää (Pfister 2009, 18; 

Sutthiwan ja Clinton 2008). 

 

Suurin ja virallinen vastuu sisäisen valvonnan toteutumisesta kuuluu kuitenkin yrityksen 

ylimmälle johdolle, vaikka sen toteutumisesta vastaa organisaation jokainen henkilö 

(Ahokas 2012, 13, 22). Alun perin sisäinen valvonta oli pelkästään johdon tehtävä, koska 

sisäisen valvonnan avulla optimoitiin yrityksen taloudellista toimintaa. Tämän takia johdon 

valvontajärjestelmät vaikuttavat paljon sisäisen valvonnan rakenteeseen ja toimintaan. Jos 

sisäinen valvonta ajateltaisiin vain johdon tehtäväksi, niin nykyisille kontrollereille jäisi 

raportoidessaan työkseen enemmänkin määräysten ja säädösten mukaisesti toimiminen. 

Määräysten ja säädösten mukaisesti toimiminen on kuitenkin myös osa sisäistä valvontaa ja 

täten taloudellinen raportointi ja siten myös sisäinen valvonta katsotaankin osuvan sisäisen 

ja ulkoisen laskennan välimaastoon. (Sutthiwan ja Clinton 2008) 

 

 

2.3 Johdon valvontajärjestelmät 

 

Johdon valvontajärjestelmät määritellään hyvin samalla tavalla kuin sisäinen valvonta. 

Näiden määritelmien yhteydestä ei kuitenkaan löydy paljoa aikaisempaa tutkimusta. 

Osasyynä tähän voi olla, että johdon valvontajärjestelmät jaotellaan kirjallisuudessa usein 

johdon laskentatoimeen, kun taas sisäinen valvonta kuuluu ulkoiseen laskentatoimeen. 

Kumpikin tukee kuitenkin toistaan, niin kuin kuviosta 1 jo nähtiin. Yrityksissä toimivan ja 

luotettavan valvonnan voi saavuttaa monella eri tavalla ja eri tahojen kautta. Johdon 

valvontajärjestelmät osittain vaikuttavat sisäiseen valvontaan, mutta vaikutus toimii myös 

toiseen suuntaan eli valvonta vaikuttaa johdon valvontajärjestelmiin. (Herath 2007) Toiset 

tutkimukset taas pitävät sisäistä valvontaa johdon valvontajärjestelmän tukitoimena (Malmi 

ja Brown 2008, Simons 1994), kun taas toiset katsovat sisäisen valvonnan tukevan yritysten 
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johtoa päätöksenteossa, kun sisäinen valvonta on tarkoituksenmukaista ja luotettavaa 

(Sihvonen 2013). Johdon valvontajärjestelmissä nähdään paljon yhtäläisyyksiä sisäiseen 

valvontaan ja COSO-malliin, joka avataan myöhemmin tässä työssä.  

 

Johdon valvonnasta ja valvontajärjestelmistä käytetään sekä suomen- että englanninkielessä 

monta päällekkäistä sanaa ja määritelmää. Yleensä ja tässä tutkimuksessa management 

control suomennetaan johdon valvonnaksi ja management control systems johdon 

valvontajärjestelmiksi. Suomennoksia sanoista voi myös olla myös johdon ohjaus, johdon 

valvonta, talousjohtaminen ja toiminnan ohjaus (Auvinen ja Teittinen 2009). Nämä ovat 

peräisin johdon laskentatoimesta, joka sisältää kokoelman johdon käyttämiä 

laskentakäytäntöjä. Johdon valvontajärjestelmät käsittävät näiden laskentakäytäntöjen 

systemaattisen käytön, jotta organisaatio saavuttaisi sen tavoitteet. Johdon 

valvontajärjestelmät ovat näitä käsitteitä laajempi kokonaisuus ja ne kattavat myös ne, mutta 

myös muita valvontatoimenpiteitä, kuten henkilöiden ohjauksen ja valvonnan. (Chenhall 

2003) Johdon valvontajärjestelmien voidaan määritellä sisältävän organisaation ja sen 

strategian, organisaatio- ja yrityskulttuurin, johdon informaatiosysteemin sekä ydin 

valvontajärjestelmät. (Herath 2007) 

 

Johdon valvontajärjestelmät alkoivat käsitteenä ilmestyä laskentatoimen tutkimuksiin 

vuonna 1965 Anthonyn tutkimuksen myötä. Hän määritteli johdon valvontajärjestelmän 

prosessiksi, jossa organisaation ylin johto varmistaa, että resursseja käytetään tuottavasti ja 

tehokkaasti organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä resursseilla viitataan 

enimmäkseen organisaation henkilöstöön. Seuraavan kuuluisan mallin johdon 

valvontajärjestelmiin toi Simons vuonna 1994 ja silloin tavoitteiden saavuttamisessa 

huomioitiin muutkin resurssit kuin pelkkä henkilöstö. Johdon valvontajärjestelmien tavoite 

on ylläpitää tai muuttaa organisaation toiminnan malleja, jotta organisaation tavoittelema 

strategia toteutuisi. Herath (2007) määrittelee johdon valvontajärjestelmän prosessiksi, jossa 

johto vaikuttaa organisaation jäseniin implementoidakseen yrityksen strategian. Tässä 

tarvitaan valvontaa, koska johto haluaa organisaation tekevän sitä, mitä siltä oletetaan ja 

tämän tekemisen täytyisi samalla tähdätä tavoitteisiin. Tätä tavoitteiden saavuttamista täytyy 

johdon jotenkin valvoa. Organisaation jäsenten valvonnassa johdon täytyy huomioida 

organisaation oletettu ja todellinen käyttäytyminen. 
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Tässä työssä mainitut kaksi kuuluisaa johdon valvontajärjestelmän viitekehystä ovat 

Simonsin vuonna 1994 esittämä malli sekä Malmin ja Brownin vuonna 2008 esittämä malli, 

koska niissä molemmissa on yhtäläisyyksiä COSO-mallin kanssa ja ylipäätänsä sisäisen 

valvonnan rakentumisen ja toimimisen kanssa. Ensimmäisenä käydään läpi Simonsin (1994) 

viitekehys. Siinä organisaation valvontatasot on jaettu neljään osaan: uskomukset, rajat, 

diagnoositaso eli seuranta ja interaktiivinen eli kommunikointi. Uskomukset käsittävät 

organisaation perusarvot, vision ja suunnan, jonka johtajisto määrittelee ja kommunikoi läpi 

organisaation. Rajat määrittelevät organisaatiossa taas rajat sille, mitä voidaan strategian 

mukaisesti tehdä ja missä määrin. Ne voidaan jakaa liiketoiminnan menettelytapoihin 

liittyviin sekä strategisiin rajoihin. Menettelytapa-rajat liittyvät lakiin ja säädöksiin, kun taas 

strategiset rajoitteet ovat johdon määrittelemiä. Rajoihin ja niiden tasoon liittyy riskien 

arviointi. Diagnostinen taso käsittää johdon seuranta-, palautteenanto- ja korjaustoiminnot 

organisaation ohjaamiseen kohti sen tavoitteita. Nämä määräytyvät organisaation kriittisten 

tekijöiden perusteella, koska ne määrittelevät sen, mitä ja miten johdon tulee valvoa ja 

seurata. Interaktiivinen valvontataso tarkoittaa kaikkia informaatiojärjestelmiä, joiden avulla 

johto osallistuu organisaation toimintaan ja päätöksentekoon. Informaatiojärjestelmät eivät 

saa olla organisaatiossa erillinen tai itsenäinen osa, vaan on tärkeää, että ne ovat koko 

organisaatiota kattava osa. 

 

Simonsin (1994) määrittelemät organisaation valvontatasot ovat hyvin samanlaiset, mitä 

COSO-mallissa on eli siitä huomaa sisäisen valvonnan ja johdon valvontajärjestelmien 

yhtenevyyden. Toinen käytetty viitekehys ja määritelmä johdon valvontajärjestelmälle tulee 

Malmilta ja Brownilta (2008) ja siinä voi nähdä myös yhtäläisyyksiä sisäisen valvonnan ja 

COSO-mallin kanssa. Viitekehys käsittää moniulotteisesti monia erilaisia 

valvontajärjestelmiä, jotka yhdessä auttavat varmistamaan, että organisaation tavoitteet 

saavutetaan. Valvontajärjestelmät ovat eri toimintokokonaisuuksia: suunnittelu, ohjaus- ja 

tietojärjestelmät, palkkaus ja palkitseminen, hallinto ja organisaatiokulttuuri. Suunnitteluun 

liittyvät valvontatoimenpiteet ovat pitkäaikaisten tavoitteiden ja strategian suunnitteluun 

sekä toimintojen suunnitteluun tarkoitettuja. Ohjaus- ja tietojärjestelmiin liittyvät 

valvontatoimenpiteet ovat suorituksen mittaamiseen ja seuraamiseen, palautteenantamiseen 

ja toiminnan analysoimiseen tarkoitettuja. Valvontatoimenpiteet, jotka liittyvät 

palkkaukseen ja palkitsemiseen, ovat tehty motivoimaan ja parantamaan suorituskykyä. 
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Hallinnolliset valvontatoimenpiteet liittyvät taas valvonnan rakentumiseen. Ne ovat 

tarkoitettu toimintaa ohjaaviksi ja niillä seurataan myös sääntöjen noudattamista. Viimeisenä 

ovat kulttuuriin liittyvät valvontatoimenpiteet, jotka vaikuttavat arvojen, uskomusten ja 

sosiaalisten normien muodostumiseen organisaatiossa ja sitä kautta henkilökunnan 

toimintaan. 

 

Kuten jo edellä esitellyt johdon valvontajärjestelmä -viitekehykset näyttävät, niin johdon 

toimintaan ja päätöksentekoon liittyy paljon sisäistä valvontaa. Kuvio 2 esittää, kuinka 

yrityksen tai konsernin sisällä johdon päätöksenteko on jaettu kahteen ryhmään: johdon 

päätöksentekoprosessi ja sisäinen valvonta. Johdon päätöksentekoprosessi pitää sisällään 

strategisen ja toiminnallisen suunnittelun sekä odotuksien seurannan. Strategia ja 

suunnitelmat toteutuvat liiketoimintaprosessissa, joka sisältää kaikki tapahtumat, liiketoimet 

ja olosuhteet. Johto valtuuttaa sisäisen valvonnan näiden kaikkien asioiden valvomiseen. 

Sisäinen valvonta sitten havaitsee valvottavat tapahtumat ja seuraa niitä. Raportointi, 

seuranta ja palaute tulevat sisäiseltä valvonnalta takaisin johdolle ja näin tiedot ovat 

käytettävissä taas johdon päätöksentekoprosessissa. Johdon päätöksentekoprosessiin sekä 

myös sisäiseen valvontaan vaikuttaa myös yrityksen ulkopuolelta tuleva informaatio 

tapahtumista. Samoin yrityksen ulkopuolelle kulkee raportteja ja tietoa muille sidosryhmille. 

(Kinney 2000) 

 

 
Kuvio 2: Johdon päätöksentekoprosessi ja sisäinen valvonta (Kinney 2000) 
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Kuviosta 2 näkee sen, että johto ohjaa liiketoimintaa käyttäen avukseen sisäisiä raportteja. 

Sisäisten raporttien oikea sisältö eli niiden luotettavuus vaikuttavat tähän ohjaamiseen, kun 

taas väärä sisäinen raportti voi johtaa johtajia aivan vääränlaiseen toimenpiteeseen. Sisäisellä 

valvonnalla voidaan vaikuttaa sisäisen raportoinnin luotettavuuteen ja siten myös johdon 

ohjaukseen. Tätä ovat tutkineet Feng et al. (2009) tutkimuksessaan, kun he ovat tutkineet 

sisäisen valvonnan luotettavuuden vaikutusta johdon ohjauksen tarkkuuteen. Tässä 

tutkimuksessa korostuu varsinkin se, että sisäinen valvonta ei anna varmuutta vain ulkoisen 

raportoinnin oikeellisuuteen vaan myös sisäisiin toimenpiteisiin, joita johto käyttää 

päätöksenteossaan ja toiminnanohjauksessa. Raportteja ja niiden oikeellisuutta tulee siis 

valvoa, koska niillä on taloudellinen merkitys johdon ohjaukseen. Myös Simonsin (1994) 

tutkimuksessa huomioitiin raportoidun informaation oikeellisuuden tärkeys, varsinkin 

diagnostisessa valvonnassa eli seurannassa. Sisäinen valvonta on varsinkin tälle johdon 

käyttämälle valvontatoimelle tärkeää, koska raportoitu tieto tuotetaan sisäisen valvonnan 

avulla ja näin sisäinen valvonta on tukitoiminto johdon valvontajärjestelmän toimivuudelle. 

Myös COSO-malli ottaa tähän kantaa, koska mallissa keskeisenä tavoitteena on edistää sitä, 

että ylin johto ja hallitus pystyvät valvomaan organisaation toimintaa ja samalla ohjaamaan 

sisäisen valvonnan toimintaa (Lähdemäki 2013). 

 

 

2.4 Sisäinen valvonta kansainvälisessä konsernirakenteessa 

 

Yritysten nopea lisääntyminen kansainvälisillä markkinoilla lisää tarvetta ymmärtää niiden 

sisäistä valvontaa ja valvonnan luotettavuutta. Kansainväliset suuret konsernirakenteet ovat 

yleensäkin jo organisatorisesti vaikeasti hallittavia, joten myös niiden konserniraportoinnin 

hallinta sisäisen valvonnan avulla on vaikeaa. (Windsor 2009) Yleensä kansainvälistymisen 

alkuvaiheessa oletetaan, että jo olemassa olevat valvontamallit voi toteuttaa ulkomaisessa 

tytäryrityksessä sellaisenaan. Ongelmiin reagoidaan kuitenkin vasta niiden syntyessä eikä jo 

etukäteen, vaikka tiedetäänkin, että konsernin kansainvälisyys voi aiheuttaa vaikeuksia 

sisäiseen valvontaan. Mahdolliset ongelmat voivat johtua väärinymmärryksistä tai 

kommunikoinnin puutteesta. (Noerreklit ja Choenfeld 2000) Hyvästä hallinnointitavasta on 

pyritty rakentamaan elementtiä, jolla pystyisi helpottamaan institutionaalista ja 

organisatorista vuorovaikutusta eri maiden välillä (Alpay, Bodur, Ener ja Talug 2005). 
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Kansainvälisten konsernien maantieteellinen monimuotoisuus aiheuttaa vaihtelevuutta 

konsernin eri yritysten ja maiden oikeusjärjestelmissä, ei-kaupallisessa toiminnassa ja 

ylipäätänsä hallinnoimisessa (Windsor 2009). Eri lakijärjestelmien ja hallinnoinnin 

haastavuuden lisäksi ulkomaisen tytäryrityksen ja emoyrityksen raporttien vertailusta tekee 

vaikeaa muun muassa eri kieli, eri kulttuuri, ihmisten erilaiset taustat sekä muut ulkoiset 

muuttujat. Erilaisia toimintaympäristöjä muodostuu ulkoisten muuttujien takia ja näihin 

erilaisiin ympäristöihin muodostuu erilaisia ajattelijoita ulkoisten muuttujien vaikutuksen 

takia. (Noerreklit ja Choenfeld 2000)  

 
Konsernin tullessa kansainväliseksi on sen tärkeä huomioida, kuinka se tulevaisuudessa 

tehokkaasti johtaa ja valvoo organisaatioita monessa eri maassa. Suuren ongelman 

muodostaa se, ettei kansainvälisesti ole muodostunut yhtenäistä käsitystä Corporate 

Governancelle – sellaista ei käytetä, sellaista ei ole hyväksytty ja se ei ole kaiken kattava. 

Vaikka kansainvälisiä konserneja on maailmassa paljon, niin niitä ei ole vielä tutkittu tai 

testattu paljoa. (Alpay et al. 2005; Windsor 2009) Vaikka ei ole muodostunut 

kansainvälisesti yhtenäistä määritelmää hyvällä hallinnointitavalle, niin kuitenkin erilaisia 

viitekehyksiä sille on tehty paljon. Näin haasteelliseksi tulee ennustaminen siitä, miten 

kansainvälisten konsernien uudet ulkomaalaiset tytäryritykset sopeutuvat tietyn kohdemaan 

hallinnointitapaan. Konsernit yleensä siirtävät ulkomaiseen tytäryritykseen joitain 

hallinnointitapoja ja -käytäntöjä, mutta kysymykseksi muodostuu, mitä he siirtävät ja miten 

sen tehdä. (Alpay et al. 2005)  

 
Kansainvälisten yritysten ja samalla myös konsernien sisäisen valvonnan tutkiminen on 

yleensä aloitettu katsomalla asiaa ”kotimaisen” emoyrityksen näkökulmasta ja tutkittu 

tehokkaita keinoja siihen, kuinka emoyritys valvoo ulkomaisen tytäryrityksen toimia 

(Boussebaa 2015). On kuitenkin julkaistu monia tutkimuksia (mm. Birkinshaw, Holm, 

Thilenius ja Arvidson 2000; Ferner 2000), jotka katsovat asiaa ulkomaisen tytäryrityksen 

näkökulmasta, jolloin on selvinnyt, että erilaisten valvontatapojen käyttö ulkomaisessa 

tytäryrityksessä voi tuoda monia hyötyjä. Kansainväliset konsernit ovat vähenemässä määrin 

keskitetysti johdettuja, koska maailma on koko ajan tullut monimuotoisemmaksi, jolloin 

ulkomaiselle tytäryritykselle on annettava enemmän valtaa toimia omalla tavallaan omassa 

ympäristössään (Birkinshaw et al. 2000; Boussebaa 2015).  



20 
 

Windsor (2009) esittää tutkimuksessaan tulevaisuuden kansainvälisille konserneille polkuja 

rakentaa heidän hallinnointitapansa tällaisessa moniulotteisessa maailmassa. Ensimmäinen 

vaihtoehto on, että kansainvälistyvät yritykset vapaaehtoisesti pyrkisivät käyttämään 

kohdemaassaan parhaiksi katsomiaan käytäntöjä. Tämä on hyvin joustava tapa, koska siinä 

ei käytettäisi samoja sääntöjä tai koko konsernille yhtenäistä tapaa toimia. Boussebaa (2015) 

taas esitti, että koko konsernin yhtenäistä valvontatapaa pyritään luomaan pikemminkin 

yhtenäisen kulttuurin avulla. Nämä tulokset tulevat kuitenkin esille vain emoyrityksen 

näkökulmasta tehdyissä tutkimuksissa, kun taas tytäryrityksen näkökulmasta tehdyt 

tutkimukset ovat toista mieltä. Tytäryritykset kokevat asian niin, että keskitetty johtaminen 

on lisääntymään päin ja että kulttuurin avulla johtaminen on vain peitenimi tiukalle 

johtamiselle pääkonttorista käsin. Ferner (2000) taas tuli lopputulokseen, että 

kansainvälisten konsernien valvontamekanismit ovat riippuvaisia sekä muodollisista ja 

byrokraattisista valvontamekanismeista, jotka yleensä liitetään emoyrityksen 

valvontamekanismeihin, että muista valvontamekanismeista, jotka ovat enemmän 

moderneja ja tytäryrityksien näkökulmasta tehtyjä. 

 

Muita vaihtoehtoja kansainvälisille konserneille on käyttää ”kovaa” lakia (hard-law) 

määritellessään hallinnointitapaa tai valvontatoimenpiteitä, ja näistä yksi esimerkki on SOX-

lait (Windsor 2009). Boussebaan (2015) mukaan kansainvälissä konserneissa on kuitenkin 

vähennetty ”käske ja kontrolloi” -menetelmän käyttöä, koska se on hyvin byrokraattinen ja 

vanhanaikainen. Windsor (2009) esitti kolmannen vaihtoehdon, joka on käyttää ”kovan” lain 

ja kohdemaan käytäntöjen välistä vaihtoehtoa ja tätä kutsutaan nimellä ”pehmeä” laki (soft-

law). Tässä kansainvälisiä ja kansallisia käytäntöjä muunnetaan sekä vapaaehtoisesti että 

osaksi pakosta, jotta hallinnointitavasta saataisiin omalle kohdalleen sopiva. 
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3 SISÄISEN VALVONNAN HAASTEET COSO-MALLISSA 
 

Tässä kappaleessa käsitellään tarkemmin sisäisen valvonnan kuuluisinta mallia eli COSO-

mallia ja sen toimintaa selittämään haasteita sisäisen valvonnan organisoimisessa 

yrityksessä tai konsernissa. COSO-malli on hyvä apuväli sisäisen valvonnan organisoinnin 

ja toimivuuden tarkastelemiseen, koska se ottaa huomioon kaikki yrityksen tavoitteet ja 

auttaa pääsemään näihin sekä samalla auttaa yritystä välttämään mahdolliset yllätykset ja 

haasteet matkan varrella. Malli huomioi myös kaikki sisäisen valvonnan toiminnot, jotka 

ovat kaikki sidoksissa toisiinsa. (Ahokas 2012, 24-25) Mallissa sisäisen valvonnan katsotaan 

toimivan yrityksessä kolmen ratkaisevan tekijän avulla. Ensinnäkin sisäinen valvonta on 

yrityksen sisäänrakennettu konsepti, joka käsittää kaikki sisäisen valvonnan viisi 

komponenttia. Toiseksi sisäisen valvonnan tämänhetkistä tilaa ja toimintaa tulee arvioida ja 

tässä voi käyttää avuksi COSO-mallin 17 perusperiaatetta. Kolmanneksi sisäisen valvonnan 

arviointia ja testaamista ei tule aloittaa itse valvontatoimenpiteistä vaan tavoitteista ja 

riskeistä. (Rittenberg 2013)  

 

 

3.1 COSO-mallin esittely 

  

COSO-malli on yleisin käytössä oleva sisäisen valvonnan malli (mm. Collins ja Maycock 

2011; Kinney 2000). COSO viittaa ja sen on kehittänyt yhdysvaltalaineen organisaatio: The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Organisaatio kehitti 

mallin, jotta yritykset voisivat parantaa tilinpäätöksen luotettavuutta, sisäistä valvontaa ja 

hallinnointitapaa (Arwinge 2013, 37) sekä samalla tehdä liiketoiminnastaan entistä 

tehokkaampaa (Sihvonen 2013). Malli on alun perin julkaistu vuonna 1992 ja vuonna 2013 

sitä uudistettiin vastaamaan enemmän nykymaailmaa (Janvrin et al. 2012).  

 

Kuviossa 3 on esitettynä COSO-malli kuutiona. Siitä näkee, että tavoitteiden, komponenttien 

ja organisaation tasojen välillä on yhteys toisiinsa.  Kuution päällimmäinen osa koostuu 

kolmesta liiketoiminnan tavoitteesta: toiminnot, raportointi sekä lait ja säädökset. Näitä 

kolmea tavoitetta yritys pyrkii saavuttamaan sisäisellä valvonnalla. Kuution oikeassa sivussa 

on kaikki eri organisaation tasot, jotka voidaan nimetä, miten haluaa, mutta idea on se, että 
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sisäinen valvontaa ylettyy jokaiselle organisaation tasolle. Kuution keskellä on sisäisen 

valvonnan viisi komponenttia tärkeysjärjestyksessä ylhäältä alas: valvontaympäristö, riskien 

arviointi, valvontatoimenpiteet, informaatio ja kommunikointi sekä seuranta. Kaikkia näitä 

viittä komponenttia tarvitaan, jotta kolme tavoitetta saavutettaisiin. (COSO 2013a) 

 

 
Kuvio 3: COSO-malli kuutiona (COSO 2013a) 

 

COSO-mallin voi esittää myös pyramidi muodossa (Kuvio 4), jolloin viiden sisäisen 

valvonnan komponentin keskinäiset suhteet hahmottuvat paremmin. Valvontaympäristö on 

pyramidin alaosassa laajin osa-alue, koska se antaa pohjan muun pyramidin rakenteelle eli 

valvontaympäristö antaa pohjan koko sisäiselle valvonnalle. Informaatio ja kommunikointi 

ovat esitettynä pyramidin sivuja pitkin menevinä, koska ne ympäröivät koko valvontaa ja 

niitä esiintyy kaikkialla organisaatiossa. Seurantakomponentti on pyramidin huipulla 

tarkistaen valvonnan toimivuutta ja hallinnoiden sen kehitystä. (Collins ja Maycock 2011; 

COSO 1992) 
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Kuvio 4: COSO-malli pyramidina (COSO 1992) 

 

3.1.1 Taustaa ja mallin kehitys 

 

Ensimmäinen COSO-malli julkaistiin vuonna 1992 ja jo tätä versiota käytettiin paljon avuksi 

sisäisen valvonnan suunnitteluun ja kehittämiseen (Sihvonen 2013; Janvrin et al. 2012). 

Malli oli suunnattu johtajille, tarkastajille, viranomaisille, investoijille ja muille 

sidosryhmille, joita sisäinen valvonta kiinnosti (Arwinge 2013, 37). Mallin julkaisu mullisti 

ajattelua sisäisestä valvonnasta, koska COSO-mallin myötä sisäisestä valvonnasta tuli 

systeemi, eikä vain listaus tavoitteista ja valvontatoimenpiteistä (Leitch 2005). Tuolloin 

vuonna 1992 liikemaailma oli kuitenkin hyvin erilainen ja moni liiketoimintamuoto tai 

teknologia ei ollut silloin vielä käytössä, joita me pidämme nykypäivänä itsestään selvinä. 

Samalla sisäisen valvonnan luotettavuutta ei arvioitu vielä yhtä paljon kuin nykyään ja niin 

sisäisillä kuin ulkoisillakaan tarkastajilla ei ollut keinoja tarkastaa luotettavuutta samalla 

tavalla kuin nykypäivänä tehdään. Moni suuryritys epäonnistuikin ensimmäisen mallin 

avulla, koska he eivät osanneet ajatella riskejä, sisäistä valvontaa ja riskien johtamista. 

(Rittenberg 2013) Kuitenkin COSO-mallia on käytetty valtavasti sen jälkeen, kun se 

julkaistiin, varsinkin sen synnyinmaassa Yhdysvalloissa. Tähän vaikuttaa lisäksi Sarbanes-
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Oxley -laki, joka velvoittaa julkisia yrityksiä raportoimaan sisäisestä valvonnastaan sekä 

muista sisäistä valvontaa koskevista raportointimääräyksistä. (Arwinge 2013, 37) 

 

Vuonna 2004 COSO julkaisi vanhaa COSO-mallia enemmän avaavan mallin, joka keskittyi 

erityisesti riskienhallintaan ja sen komponenttiin. Näin riskienhallinta sidottiin tiukemmin 

kiinni sisäiseen valvontaan ja samalla sisäinen valvonta liittyi myös tiukemmin riskien 

käsittelyyn ja niiden paljastumiseen. COSO-mallissa tämä näyttäytyi niin, että riskien 

arviointi palanen jakautui neljään osaan: tavoitteiden asettaminen, tapahtuman 

tunnistaminen, riskien arviointi sekä vastaus riskiin. Samalla vuoden 2004 COSO-mallissa 

oli tavoitteisiin lisätty neljäntenä strategia. Myös valvontaympäristö komponentin nimi oli 

muutettu sisäiseksi ympäristöksi. Sisällöltään malli oli kuitenkin sama kuin vuoden 1992 

malli, koska sisäinen ympäristö ja tapahtumien tunnistaminen ovat yhdessä sama kuin 

valvontaympäristö. (Arwinge 2013, 37, 45-46; COSO 2004) 

 

Vuonna 2006 COSO julkaisi malliaan selventävän julkaisun erityisesti pienempiä yrityksiä 

ajatellen. Julkaisu ei korvaa tai muokkaa alkuperäistä vuoden 1992 mallia, vaan antaa 

ohjeita, kuinka käyttää sitä. Julkaisussa esitettiin erityisesti ohjeita johtajistolle: kuinka 

järjestää ja säilyttää toimivan valvonnan. (COSO 2006) COSO julkaisi vielä vuonna 2009 

ohjeen erityisesti seurauskomponenttia, sen toimintaa ja kehittämistä varten. Julkaisun 

tarkoituksena oli auttaa yrityksiä seuraamaan yrityksen koko sisäisen valvontaprosessin 

tehokkuutta ja tehdä koko ajan korjaavia toimenpiteitä, eikä vain tehdä korjauksia tilanteen 

jo tapahduttua. (Taylor 2009) 

 

Viimeisin ja uusin COSO-malli on tällä hetkellä vuonna 2013 julkaistu versio (kuvio 3). 

Koska alkuperäinen vuonna 1992 julkaistu COSO-malli katsotaan käsitteellisesti niin 

vankaksi, näyttää uudistettu vuonna 2013 julkaistu malli melkein samalta kuin vanha. Mutta 

näiden kahden mallin välillä on kuitenkin eroja. (Rittenberg 2013) Huomattavin ero 

alkuperäisen ja uudistetun COSO-mallin välillä on sisäisen valvonnan jakaminen 17 

perusperiaatteeseen (principles). 17 perusperiaatetta jakautuvat COSO-mallin mukaan 

ryhmiin: valvontaympäristö, riskien arviointi, valvontatoimenpiteet, informaatio ja 

kommunikointi sekä seuranta. (Janvrin et al. 2012; Rittenberg 2013) Perusperiaatteet sopivat 

erityyppisiin organisaatioihin (Lähdemäki 2013). Mallin 17 perusperiaatetta auttavat 



25 
 

yrityksiä sisäisen valvonnan luomisessa, täytäntöönpanossa ja suorittamisessa sekä auttavat 

arvioimaan, toimiiko valvonta oikein vai ei. Lisäksi näillä 17 perusperiaatteella 

nimenomaisesti oletetaan, että jos tiettyä perusperiaatetta ei saavuteta, niin se tarkoittaa, että 

jokin siihen liittyvä ominaisuus ei toimi kunnolla. Tämä taas johtaisi siihen, että sisäinen 

valvonta olisi puutteellista. Tällainen ajattelu vahvistaa COSO-mallin tarkoitusta siten, että 

kaikkien komponenttien on toimittava samanaikaisesti, jotta sisäinen valvonta toimisi. 

(Rittenberg 2013) COSO-mallin 17 perusperiaatetta ovat esiteltynä liitteessä 1. 

 

Muita huomioita uudistetussa vuoden 2013 COSO-mallissa on, että organisaation 

tavoitteista raportointi sai uudeksi ulottuvuudekseen myös ei-taloudellisen raportoinnin, 

joka omalta osaltaan vaikuttaa myös sisäisen valvonnan toimimiseen (PwC 2015). Samalla 

organisaation kaikilla tasoilla korostettiin muuttuvaa, laajenevaa ja monimutkaistuvaa 

liiketoimintamaailmaa sekä markkinoiden laajentumista entistä kansainvälisemmiksi 

(Lähdemäki 2013). Sisäisen valvonnan komponenteista toimintaympäristö on nostettu 

ylimmäiseksi korostaen sitä, että sen pitää olla tärkeimpänä mielessä, kun katsotaan sisäistä 

valvontaa. Samoin riskien arvioinnin tärkeyttä on korostettu entisestään ja sitä, että 

riskienarvioinnilla voi vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen. (PwC 2015) 

 

Sisäisen valvonnan suorittamisen vastuullisuus siirtyi vuoden 2013 ja 17 perusperiaatteen 

myötä enemmän johtajistolta yksilöille. Yksilöiltä eli yrityksen henkilöstöltä, joka suorittaa 

sisäistä valvontaa odotetaan enemmän pätevyyttä ja vastuullisuutta. (Rittenberg 2013) 

Uudessa mallissa kontrollereiden rooli vastuullisuuden ja osaamisen suhteen kasvaa, joten 

kontrollerit ovat iso tekijä sisäisen valvonnan rakentamisen ja onnistumisen kannalta. 

Vastuullisuutta on kuitenkin kritisoitu COSO-mallissa ja varsinkin sitä, kuka on vastuussa 

sisäisestä valvonnasta ja kuka on vastuussa sen organisoimisesta. Niin alkuperäisessä kuin 

uudessakin mallissa todetaan, että jokainen organisaation jäsen on vastuussa sisäisestä 

valvonnasta. (Oliverio 2001) 

 

Uudistetussa COSO-mallissa on huomioitu liiketoimintamaailmanmuutos ja varsinkin IT-

teknologiamuutos, joka vaikuttaa moneen mallin osaan. Malli huomioi sen, että teknologia 

kehittyy koko ajan ja sen hyödyntäminen on kasvussa. (Lähdemäki 2013) IT-teknologiaan 

ja sen käyttöön liittyy paljon riskejä: esimerkiksi pilvipalvelut, hakkerointi tai tiedon 
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jakaminen ilman, että kukaan henkilö sitä tarkistaa. COSO-malli huomioi, että yrityksen IT-

valvonta tulee ottaa selkeämmin mukaan sisäiseen valvontaan. (Rittenberg 2013) 

 

3.1.2 Tavoitteet ja organisaation tasot 

 

COSO-mallin kuutiomuodossa (Kuvio 3) päällimmäinen osa käsittää liiketoiminnan 

tavoitteet, jotka ovat mallissa jaettu kolmeen osaan: toiminnot, raportointi sekä lait ja 

säädökset. Aikaisemmissa versioissa COSO-mallista kuutiomuodossa on esiintynyt myös 

strategia. (COSO 2013a) Lait ja säädökset tavoitteen voi nimetä myös 

vaatimustenmukaisuudeksi (Lähdemäki 2013). Näin COSO-malli käsittelee yrityksen kaikki 

tavoitteet, joten malli auttaa yrityksiä pääsemään sen tavoitteisiin ja samalla huomaamaan 

mahdolliset yllätykset sekä välttämään niitä (Ahokas 2012, 25). Oleellista on, että jokaiselle 

tavoitteelle sovitetaan se tehokkain sisäisen valvonnan toimenpide, jotta tavoite 

saavutettaisiin (Lähdemäki 2013). 

 

Toiminnallisilla tavoitteilla viitataan yrityksen liiketoiminnan tavoitteisiin ja ne sisältävät 

tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset operaatiot eli yrityksen perustoiminnot, taloudelliset 

toiminnot sekä varallisuuden ja resurssien suojelemisen (Ahokas 2012, 25). Raportoinnin 

tavoitteet käsittävät täsmällisten ja luotettavien sisäisten ja ulkoisten raporttien laatimisen 

sekä myös taloudellisten ja ei-taloudellisten raporttien laatimisen (COSO 2013a). 

Kolmantena osana on lain ja säädösten noudattamistavoite, joka käsittää kaikkien lakien ja 

sääntöjen tuntemisen sekä toimimisen niiden mukaisesti (Ahokas 2012, 25).  

 

Sisäisen valvonnan luonteessa huomioitavaa on se, että se on jatkuvasti tapahtuvaa toimintaa 

organisaation eri tasoilla. Tämän aikaansaa organisaatiossa jokainen henkilö: ylin johto, 

toimiva johto ja muu henkilöstö. (Lähdemäki 2013) Jo sisäisen valvonnan määritelmässä 

sanotaan, että sisäinen valvonta on yrityksessä henkilöstön tekemää. COSO-mallin 

kuutiomuodossa huomio kiinnittyy siihen, että kuutio käsittää kaikki organisaation tasot eli 

koko organisaation henkilöstön. Samalla mukaan tulee myös organisaatiokulttuuri ja hyvä 

hallinnointitapa, koska johtajiston täytyy rakentaa sisäinen valvonta niin, että se kattaa 

kaikki organisaation tasot. Samalla henkilökuntaa kaikilla eri organisaation tasoilla pitää 

tukea, jotta henkilökunta sitoutuu valvontaan ja suoriutuu siitä hyvin. Johdon tuki on tässä 
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tärkeää, koska johto ei suorita yleensä perus valvontatoimintoja, vaan sellaiset tekevät 

henkilökunta. (Arwinge 2013, 43) 

 

COSO-malli korostaa organisaation tasot ulottuvuutta siten, että organisaation rakenteeseen 

on tullut muutoksia uusien liiketoimintamallien myötä sekä yrityksen täytyy 

nykymaailmassa huomioida myös kolmansien osapuolien toiminta. (PwC 2015) Samoin 

entistä globaalimmat markkinat ja toiminnot tuovat mallin organisaation tasot ulottuvuuteen 

laajuutta entisestään. (COSO 2013b) Sisäisellä valvonnalla on siis monta eri muotoa ja tasoa 

yrityksen sisällä. Suurin osa on rakennettu organisaation sisään niin, että 

valvontatoimenpiteen suorittaja ei välttämättä edes tiedä tai ajattele suorittavansa valvontaa. 

(Ahokas 2012, 14) 

 

 

3.2 Sisäisen valvonnan komponentit 

 

COSO-mallista kuutiona (Kuvio 3) huomaa, kuinka sisäisen valvonnan tavoitteet, 

organisaation tasot sekä sisäisen valvonnan viisi komponenttia liittyvät kaikki toisiinsa. 

Samoin kuutiosta huomaa, kuinka tavoitteet voidaan saavuttaa, kun johto hyödyntää 

sisäisessä valvonnassa viittä komponenttia: valvontaympäristö, riskien arviointi, 

valvontatoimenpiteet, informaatio ja kommunikointi sekä seuranta. (Arwinge 2013, 41) 

Nämä viisi komponenttia voidaan ajatella myös olosuhteiksi tai toiminnoiksi yrityksen 

sisällä. Valvontaympäristö on kaikki yrityksen olosuhteet, riskien arviointi on yrityksen 

kyky tunnistaa sille mahdolliset uhat, valvontatoimenpiteet ovat ne toimenpiteet, joita 

tehdään, jotta riskien mahdollisuudet vähentyisivät. Informaatio ja kommunikointi ovat 

keinoja koordinoida valvontatoimenpiteet sekä lopuksi seuranta on keino säilyttää sisäisen 

valvonnan luotettavuus. (Knechel 2007) Näiden viiden komponentin avulla avataan sisäisen 

valvonnan organisoitumista ja samalla tutkitaan haasteita jokaisessa komponentissa, mutta 

myös haasteita koko valvontasysteemin organisoimisessa, koska kaikki komponentit 

toimivat yhdessä prosessina.  
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3.2.1 Valvontaympäristö 

 

Sisäisen valvonnan komponenteista käsitellään ensin tarkemmin valvontaympäristöä, koska 

se luo sisäiselle valvonnalle pohjan, kuten jo COSO-mallin pyramidimuodosta todettiin 

(Kuvio 4). COSO-mallissa valvontaympäristön määritellään olevan perusta kaikelle 

sisäiselle valvonnalle luoden käytäntöjä, prosesseja, järjestystä ja rakenteita. Näiden avulla 

luodaan koko organisaation kattava ympäristö ja systeemi sisäiselle valvonnalle. (COSO 

2013a) Toimiva valvontaympäristö kuuluu tärkeänä osana yritykseen, koska sen avulla on 

mahdollista parantaa taloudellisen raportoinnin luotettavuutta (Ashbaugh-Skaife, Collins, 

Kinney ja LaFond 2008).  

 

COSO-malli luettelee valvontaympäristöön kuuluvan seuraavat osa-alueet: rehellisyys ja 

eettiset arvot, sitoutuminen eli henkilöstön pätevyys, johdon tai tilintarkastajien antamien 

ohjeiden huomioiminen, johdon filosofia ja toimintatapa, organisaatiorakenne, 

työntekijöiden valta ja vastuu sekä henkilöstöhallinnon käytännöt ja menettelytavat (Ahokas 

2012, 27; Arwinge 2013, 43). Sisäisen valvonnan 17 perusperiaatteessa 

valvontaympäristöön luetellaan kuuluvan: sitoutuminen eettisiin arvoihin ja rehellisyys, 

hallituksen sitoutuminen sisäisen valvonnan kehittämiseen ja suorituskykyisyyteen, 

rakenteiden, valtuuksien ja vastuiden perustamiset, organisaation sitoutuminen osaamiseen 

ja pätevyyteen sekä sisäisen valvonnan vastuun sisällyttäminen jokaisen työntekijän 

vastuulle (COSO 2013b). Kaikki nämä osatekijät ovat valvontaympäristössä tärkeitä, mutta 

niiden soveltamisen laajuus vaihtelee eri organisaatioissa (Ahokas 2012, 27). 

 

Yrityksen valvontaympäristöön kuuluu sisäisen valvonnan käytännöt, prosessit ja rakenteet 

sekä näiden muodostama systeemi (COSO 2013a). Tähän kuuluu tärkeänä tekijänä yrityksen 

IT-järjestelmät ja niihin kuuluva valvonta. Moni yritys on riippuvainen IT-järjestelmistä, 

kuten toiminnanohjausjärjestelmästä, koska niissä seurataan liiketoiminnan tapahtumia ja 

niiden avulla tuotetaan paljon taloudellisia raportteja. (Chang, Yen, Chang ja Jan 2014) IT-

valvonta auttaa yrityksiä pääsemään koko sisäisen valvonnan tavoitteisiin, koska IT-

valvonta on niin tärkeä osa koko sisäisen valvonnan kokonaisuutta. IT-valvonnan 

ymmärtäminen on tärkeää, koska järjestelmät sekä valvovat tiedon luotettavuutta että 

auttavat itse sisäisen valvonnan tekemisessä. (Klamm ja Watson 2009) IT-valvontaan 
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kuuluu kaikki menettelytavat ja politiikat, jotka ovat IT-järjestelmissä. IT-valvonta voidaan 

jakaa yleiseen valvontaan sekä soveltavaan valvontaan. Yleiseen valvontaan kuuluu se, että 

yleisesti IT-valvontaympäristö on hyvin hoidettua ja soveltuu kaikenlaisiin järjestelmiin. 

Soveltava valvonta taas keskittyy siihen, että kaikki tieto, joka on järjestelmissä, jota 

lähetetään muihin järjestelmiin ja joka lopulta raportoidaan, on täsmällistä, pätevää, 

paikkansapitävää ja oikean henkilön keräämää. Lisäksi IT-valvonnalla voi johtaa ja suojella 

valvontajärjestelmien sisäänpääsyä, käyttöä, tietojen muokkaamista tai luovuttamista sekä 

erilaisia häiriötiloja. Myös IT-järjestelmien sisälle pyritään rakentamaan 

valvontatoimenpiteitä, joita järjestelmä tekisi automaatiisesti. (Chang et al. 2014)  

 

Kun valvontaympäristö muodostaa sisäiselle valvonnalle pohjan, on erityisen tärkeää, että 

siihen kuuluvat elementit olisivat myös vahvoja. Sisäisen valvonnan muut komponentit 

voivat heikentyä tai niiden tasokkuutta ei oteta niin vakavasti, mikäli valvontaympäristön 

tasokkuutta aliarvioidaan. Heikolla valvontaympäristöllä on yleensä positiivinen yhteys 

siihen, että muutkin komponentit olisivat heikkoja. (Klamm ja Watson 2009) Sisäisen 

valvonnan elementit, jotka liittyvät valvontaympäristöön, eivät ole niin vahvoja kuin 

esimerkiksi elementit, jotka liittyivät seurantaan. Yritysten kannattaisi tutkia mahdollisia 

tapoja, joilla parantaa sisäisen valvonnan elementtejä kustannustehokkaasti. Varsinkin niitä 

elementtejä, jotka liittyvät valvontaympäristöön, koska se luo muulle valvonnalle pohjan. 

(Hermanson, Smith ja Stephens 2012) 

 

Valvontaympäristöstä voidaan puhua myös valvontakulttuurina, joka koostuu sekä johdon 

että henkilöstön asenteista ja samalla johdon toimintaperiaatteista ja toiminnasta sisäistä 

valvontaa kohtaan. Avainasemassa valvontakulttuurin luomisessa on yrityksen johto 

(Ahokas 2012, 27), mutta valvontaympäristöön kuuluu isona osana yrityksen valvonnasta 

vastaava henkilöstö sekä heidän osaamisensa ja taitonsa. Sisäistä valvontaa suorittavien 

työntekijöiden määrä yrityksessä riippuu yrityksen koosta, yleisesti henkilökunnan määrästä 

yrityksessä yhteensä sekä siitä, kuinka monimutkaista yrityksen sisäinen valvonta yleisesti 

on. Nämä kaikki kolme kontrollereiden määrään vaikuttavaa tekijää ovat itsestään samalla 

osa valvontaympäristöä. Suhteessa oikea määrä kontrollereita yrityksessä vähentää sisäisen 

valvonnan heikkouden todennäköisyyttä. (Choi et al. 2013)  
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Valvontaympäristöön ja -kulttuuriin vaikuttavaa myös ylimmän johdon mahdollinen 

puutteellisuus ja heidän asenteensa valvontaan. Ylin johto asettaa sisäiselle valvonnalle 

raamit tai sävyn sekä toimii esimerkkinä. Näin ylin johto luo kulttuurin tai 

valvontaympäristön, jossa sisäinen valvonta toimii. Johdolla on näin suuri vaikutus 

valvontaympäristöön ja valvonnan toimivuuteen sekä luotettavuuteen, koska 

valvontaympäristö vaikuttaa valvontakulttuuriin ja sen luotettavaan toimintaa. (Ge ja 

McVay 2005; Collins ja Maycock 2011) Valvontaympäristö ja -kulttuuri eivät kuitenkaan 

ole sama asia kuin organisaatiokulttuuri. Valvontaympäristö vaikuttaa 

organisaatiokulttuurin rakentumiseen samalla tavalla, kuin se vaikuttaa valvontakulttuurin 

rakentumiseen. Valvontaympäristöön kuuluvat elementit ovat yleensä paljon kovempia, 

kuin organisaatiokulttuuriin kuuluvat, mutta näiden kovempien arvojen toteutus 

valvontaympäristöä luotaessa vaikuttaa siihen, miten kulttuuri muodostuu. (Collins ja 

Maycock 2011) 

 

3.2.2 Riskien arviointi 

 

Sisäisen valvonnan komponenteista toisena käsitellään riskien arviointia. Liiketoimintaan 

liittyy aina riskiä tai on uhka, ettei tavoitteita saavuteta halutulla tavalla. Riskin ja voiton 

tasapainoa halutaan optimoida ja se tapahtuu sisäisellä valvonnalla. Tässä korostuu se, että 

sisäisen valvonnan alaisen raportoinnin täytyy olla mahdollisimman luotettavaa ja 

luotettavuudesta täytyy varmistua. (Kinney 2000) Sisäinen valvonta sidottiin vieläkin 

tiukemmin kiinni riskienhallintaan COSO riskienhallintajulkaisun myötä vuonna 2004. 

Siinä sisäinen valvonta katsottiin enemmänkin kuuluvan riskien käsittelyyn kuin pelkästään 

niiden paljastamiseen. (Arwinge 2013, 44) 

 

Riskit arvioidaan sillä perusteella, jos on mahdollisuus sille, että tietty tapahtuma tapahtuu 

ja sillä on vaikutusta yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Samalla arvioidaan, mitä riskin 

toteutuminen tarkoittaisi taloudellisen raportoinnin kannalta. Riskien arviointi on 

dynaaminen ja jatkuva tai toistuva toimenpide, joka tapahtuu kaikilla yrityksen tasoilla. 

Yritykselle olennaiset riskit tunnistetaan ja ne analysoidaan, jolloin samalla muodostuu 

riskiensietorajat. Näin riskien arviointi muodostaa pohjan sille, kuinka riskin toteutuessa 

toimitaan kaikkien valvontatoimenpinteiden kannalta. (COSO 2006; COSO 2013a) 
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Yrityksen täytyy myös miettiä, onko sillä riskien suhteen täysin nollatoleranssi vai salliiko 

se jotain joustoa ja millaista joustoa sallitaan (Rittenberg 2013). COSO-mallin (2004) 

mukaan riskienhallinta voidaan tiivistää neljään sanaan: vähennä, hyväksy, jaa ja vältä. 

 

Ennen riskien arviointia täytyy kaikilla organisaation tasoilla määritellä niiden tavoitteet, 

jotta niihin kuuluvia riskejä voidaan tunnistaa ja analysoida. Johto määrittelee tavoitteisiin 

liittyvät riskit kaikilla COSO-mallin kolmella tasolla – toiminnot, raportointi sekä lait ja 

säädökset. Samalla johto miettii mahdollisia muutoksia ulkoisessa tai sisäisessä 

ympäristössä, jotka voivat vaikuttaa sisäisen valvonnan luotettavuuteen. (COSO 2013a) 

Yrityksen johto on tärkeässä roolissa uusien mahdollisten riskien tunnistamisessa, koska he 

ovat lähinnä sitä kohtaa, missä voidaan havaita muutokset ja niistä mahdollisesti aiheutuvat 

uudet riskit, jotka sitten täytyy huomioida sisäisessä valvonnassa. (PwC 2015) Tärkeää on, 

että virheiden sattumisen mahdollisuus eli riski huomioidaan myös toimintojen, lakien ja 

säädösten tasolla, eikä pelkästään raportoinnin tasolla. Alkuperäinen COSO-malli huomioi 

riskin mahdollisuuden uhan enemmän raportoinnin ja tilinpäätöksen kannalta, mutta riskiä 

täytyy arvioida myös muillakin tasoilla, jotta sisäinen valvonta kattaa kaikki liiketoiminnan 

tavoitteet ja huomioi kaiken siihen liittyvän riskin. (Rittenberg 2013) 

 

3.2.3 Valvontatoimenpiteet 

 

Valvontatoimenpiteiden avulla tehdään toimintoja, jotta yrityksen arvioimat riskit eivät 

toteutuisi (Collins ja Maycock 2011; Rittenberg 2013). Valvontatoimenpiteet ovat 

yksittäisen valvontaprosessin vaiheita tai menettelytapoja (Ahokas 2012, 14, 34). Koko 

sisäisen valvonnan onnistumisen kannalta on tärkeää, että valvontatoimenpiteet ovat 

suhteutettuna riskeihin ja, että tietty valvontatoimenpide kohdistuu tiettyyn riskiin (Collins 

ja Maycock 2011). 

 

Valvontatoimenpiteitä esiintyy organisaation toimintojen ja prosessien eri kohdissa ja niitä 

suoritetaan kaikkialla organisaatiossa ja kaikilla tasoilla (Ahokas 2012, 34). Johdon tehtäviin 

kuuluu kehittää yritykselle valvontatoimenpiteitä, joissa epätavalliset tapahtumat havaitaan 

sekä myös valvontatoimenpiteitä, joissa katsotaan kaikki tapahtumat läpi (Rittenberg 2013). 

Valvontatoimenpiteet voivat siis olla ehkäiseviä, paljastavia, manuaalisia, automaattisia tai 
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johtamiseen tarkoitettuja (Ahokas 2012, 34). Kun valvontatoimenpiteet ovat riittävällä 

tasolla, niin riski saada väärää informaatiota pienenee (Ashbaugh-Skaife, Collins, Kinney ja 

LaFond 2009). 

 

Yhden valvontaprosessin eri toimenpiteet tai kontrollit pitäisi tunnistaa ja arvioida, koska 

jokainen valvontatoimenpide prosessissa ei ole yhtä tärkeä. Näin jokaisesta 

valvontaprosessista tulisi tunnistaa keskeisimmät valvontatoimenpiteet eli avain-kontrollit. 

(Ahokas 2012, 71) Avain-kontrollit ovat tärkeimmät valvontatoimenpiteet, kun katsotaan 

koko sisäisen valvonnan systeemin kykyä suojata yritystä riskeiltä (COSO 2009) Avain-

kontrollit tuottavat kattavaa tietoa yrityksen valvontajärjestelmästä kokonaisuudessaan 

(Ahokas 2012, 71) sekä ne kattavat kaikki merkittävät riskit, joiden toteutuminen voisi 

aiheuttaa merkittävän virheen raportoinnissa. Mikäli myös avain-kontrollissa sattuisi virhe, 

niin yrityksen tavoitteita ei luultavasti saavutettaisi. Yrityksen johdon miettiessä avain-

kontrolleja he aloittavat siitä, voiko tietty valvontatoimenpide johtaa merkittävään 

virheeseen raportoinnissa, jos siinä valvontatoimenpiteessä epäonnistutaan. (COSO 2009) 

Tässä havaitaan, että johdon valvonta ja ohjaus liittyvät myös avain-kontrolleihin, koska 

johto on päävastuussa sisäisestä valvonnasta. Johdon näkökulmasta avain-kontrollit ovat 

niitä valvontatoimenpiteitä, joilla on kaiken kattava vaikutus johdon valvonnan tavoitteiden 

saavuttamiseen. (Perry 2014) 

 

Vaikka valvontatoimenpiteissä korostetaan todella paljon teknistä puolta, kuten tietokantoja, 

rekisterien ylläpitoa tai tehtävien eriyttämistä, ja johdon päävastuuta, niin kuitenkin loppujen 

lopuksi kaikki valvontatoimenpiteet tekee yrityksen henkilöstö. Kaikkiin 

valvontatoimenpiteisiin liittyy henkilöstön ponnistelut tiedonkäsittelyssä. (Pfister 2009, 18) 

Valvontatoimenpiteitä tulee suorittaa henkilökunta, jolla on siihen tietotaito, auktoriteetti ja 

objektiivisuus (Rittenberg 2013). Henkilöstön toimimiseen vaikuttaa vahvasti 

yrityskulttuuri ja siksi sen ylläpitäminen hyvän hallinnointitavan avulla onkin todella tärkeää 

toimivan sisäisen valvonnan kannalta (Pfister 2009, 18). 
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3.2.4 Informaatio ja kommunikointi 

 

Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin informaatio ja kommunikointi komponenttia ja siihen 

liittyviä ominaisuuksia. Yrityksen henkilökunnalla tulee olla tarvittava ja olennainen tieto 

käytettävissä ja omaksuttavissa, jotta he kykenevät hoitamaan valvontatoimenpiteet sisäisen 

valvonnan onnistumisen kannalta. Informaation tulee olla ajankohtaista ja relevanttia sekä 

oikeassa ja ymmärrettävässä muodossa raportoitua ja ajoissa kommunikoitua. (Ahokas 

2012, 40) Varsinkin taloudellisen raportoinnin kannalta informaatio ja kommunikointi 

komponentti sisäisessä valvonnassa on todella tärkeä, koska näiden transaktioiden täytyy 

varsinkin olla täsmällisesti kirjattu, tallennettu ja jaettu tietojärjestelmiä apuna käyttäen 

(Arwinge 2013, 48). Informaatiolla ja kommunikoinnilla on myös tärkeä rooli, kun 

henkilökunta viestii tehtäviään, vastuitaan ja tavoitteitaan sekä näiden merkityksiä 

(Lähdemäki 2013). 

 

Informaatioon ja kommunikointiin liittyvät tietojärjestelmät ovat luonnollisesti tärkeä osa 

yrityksen kaiken tiedonhallinnointia. Tietojärjestelmien avulla saadaan aikaan raportteja, 

joiden sisältämän tiedon avulla yrityksen toimintaa tehdään ja samalla valvontaa. (Ahokas 

2012, 40) Niin yrityksen sisällä kuin ulkopuolellakin kiinnitetään tähän sisäisen valvonnan 

komponenttiin yleensä paljon huomiota. Yritykset ovat lisääntyvässä määrin riippuvaisia 

siitä, että heidän kaikki tieto on luotettavaa ja paikkansapitävää. Tämä johtuu osittain myös 

toimintojen kasvavasta monimutkaisuudesta sekä tietotekniikan liittymisestä 

liiketoimintaprosesseihin ja toimintaan. (Arwinge 2013, 47-48) 

 

Tässä komponentista kommunikointi on tehokkainta silloin, kun se kulkee organisaatiossa 

jokaiseen suuntaan - ylhäältä alas, poikittain ja alhaalta ylös. Jotta liiketoimintaa voidaan 

johtaa kohti tavoitteita, niin tieto tarvitaan organisaation jokaisella tasolla. (Ahokas 2012, 

40) Niin kuin moni muukin komponentti, niin myös informaatio ja kommunikointi lähtevät 

liikkeelle yrityksen johdosta, kun he hyväksyvät yrityksen politiikan ja kommunikoivat sen 

koko organisaatiolle. Politiikkaan täytyisi kuulua se, että virheen sattuessa siitä 

ilmoitettaisiin heti organisaatiossa ylöspäin. (Rittenberg 2013) Myös toisinpäin informaatio 

ja kommunikointi vaikuttavat johdon raportointiin, koska raporttien täytyy olla hyvin 

tarkastettuja ja lopulta kommunikoituja sisäisen valvonnan kautta (Arwinge 2013, 48). 
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Myös informaatio ja kommunikointi komponentti tukee paljon koko sisäisen valvonnan 

onnistumista ja luotettavuutta. Täytyy kuitenkin olla varmuus siitä, että jokainen henkilö on 

tietoinen omasta roolistaan tietyn valvontatoimenpiteen kanssa, jotta informaatio ja 

kommunikointi siitä sujuu hyvin. (Arwinge 2013, 49) Kommunikoimiseen kuuluu myös 

johdon asenteiden kommunikointi sisäistä valvontaa kohtaan, jotta valvontatoimenpiteet 

toimisivat mahdollisimman luotettavasti (Collins ja Maycock 2011). 

 

Varsinkin COSO-mallin osaan informaatio ja kommunikointi vaikuttaa vahvasti konsernin 

kansainvälisyys. Eri kielet ja kulttuurit vaikuttavat raportointiin niin, että sisäinen valvonta 

on haastavampaa, koska tytäryritysten ja emoyrityksen raportit eivät välttämättä ole 

vertailtavissa. Yhden ratkaisun tähän ovat esittäneet Noerreklit ja Schoenfeld (2000) 

tutkimuksessaan. He esittävät teorian, että ymmärtäminen konsernin sisällä muodostuu emo- 

ja tytäryrityksen ymmärryksien leikkauskohdassa. Kummankin ymmärrystä täytyisi saada 

laajennettua, jotta leikkauskohdasta tulisi laajempi. Tähän hyvä keino on yhteisen kielen 

käyttäminen konsernissa, jolloin raportoinnit ovat molemmille helpommin ymmärrettäviä ja 

silloin sisäinen valvontakin helpommin toteutettavissa. 

 

3.2.5 Seuranta 

 

COSO-mallin viimeinen komponentti on seuranta ja tällä komponentilla ei tarkoiteta 

pelkästään tapahtumien seurantaa vaan kokonaisvaltaisempaa seurantaa, joka ottaa 

huomioon valvonnan rakenteen ja toiminnan luotettavuuden (Taylor 2009). Seuranta voi olla 

jatkuvaa tai erillistä seurantaa, mutta näillä molemmilla pyritään selvittämään, toimivatko 

kaikki COSO-mallin 17 perusperiaatetta (Lähdemäki 2013). Seuranta on kaikista 

komponenteista tärkein siinä mielessä, että se kuvaa koko COSO-mallin toimintaa, silloin 

kun kaikki komponentit toimivat yhdessä. Jatkuvalla tai erillisellä seurannalla varmistutaan 

siitä, että sisäinen valvonta toimii jatkuvasti luotettavasti. Jos sisäisen valvonnan toimintoja 

ei seurata, niin yleensä ajan kuluessa valvonnan luotettavuus heikkenee. (COSO 2009) 

Seuranta on hyvä apuväline yritykselle ja se johdolle arvioitaessa sisäisen valvonnan 

luotettavuutta, koska seurannalla saa helposti virtaviivaisemman kuvan koko sisäisen 

valvonnan kulusta ja sen luotettavuuteen vaikuttavista tekijöistä (Krishnan 2005). 
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Sisäisen valvonnan seurauskomponentilla yritys hyötyy jatkuvasti tunnistaessaan, 

korjatessaan, ennakoidessaan ja kommunikoidessaan sisäisen valvonnan ongelmakohtia. 

Samalla yritys pystyy jatkossa tuottamaan täsmällisempiä ja luotettavampia raportteja 

päätöksentekoa varten ja antamaan paremman vakuutuksen sisäisen valvonnan 

luotettavuudesta ulkopuolisille tahoille. Ongelmakohtiin tulee puuttua ja niitä täytyy korjata. 

Näin sisäisen valvonnan kustannukset voivat tulevaisuudessa laskea, koska virheisiin 

puututaan proaktiivisesti eikä pelkästään reaktiivisesti. (COSO 2009; Taylor 2009) 

 

Seurantakomponentilla ja sen tehokkuudella on kaksi eri tekijää, jotka tekevät sille vahvan 

perustan: seurannan tavoitteellisuus ja johdonmukaisuus sekä saatujen tulosten 

vakuuttavuus. Kun liiketoiminnan raporttien seurannasta tehdään automatisoitua, niin 

samalla voidaan havaita signaaleja sisäisen valvonnan virhekohdista, jotka eivät johdu 

suoranaisesti sisäisen valvonnan rakenteesta, vaan ovat merkki siitä, että valvontaa seurataan 

jatkuvasti ja seurannalla korjataan samalla jatkuvasti myös sisäisen valvonnan toimivuutta. 

(Taylor 2009) COSO (2009) määrittelee kaikista vakuuttavimman seurannalla saadun tiedon 

olevan kaikista olennaisinta (suora tieto), kaikista luotettavinta (johdonmukaista ja 

puolueetonta) ja kaikista ajatonta (jatkuvaa ja ajankohtaista). Eli kaikista vakuuttavin tieto 

saadaan esimerkiksi tapahtumatietona, joka tulee suoraan valvontatoimenpiteestä. Tällainen 

tieto kertoo suoraan, toimiiko valvontatoimenpide siihen tarkoitukseen, mihin se on 

suunniteltu. Taylorin (2009) mukaan tällä tavalla rakennettu seurantakomponentti toimii 

avain-kontrollina, koska se tehostaa yrityksen toimintakykyä ja luo ulkoisille tahoille 

enemmän luotettavuutta yrityksen raportointiin. 

 

COSO-malli nimeää seurannalle kolme elementtiä: perusta seurannalle hyvä pohja, 

suunnittele ja suorita seurantatoimenpiteitä sekä raportoi ja arvioi tuloksia (COSO 2009). 

Seurannalle täytyy perustaa ensin hyvä pohja eli hyvä valvontaympäristö. Suunnitteluun 

kuuluu vahvasti tärkeiden seurantatoimenpiteiden priorisointi. Ja kolmanteen elementtiin eli 

tulosten raportointiin kuuluu myös kommunikointi. (Arwinge 2013, 50) Prosessissa on 

samantyyliset vaiheet ja samassa järjestyksessä kuin itse sisäisen valvonnan prosessissa, 

josta lisää komponenttien tiivistyksen jälkeen. 

 



36 
 

3.2.6 Haasteet sisäisen valvonnan komponenteissa 

 

Ensinnäkin valvontaympäristö tekee sisäisen valvonnan organisoimiseen haasteen, koska se 

luo pohjan kaikella muulle valvonnalle (COSO 2013a). Valvontaympäristöön kuuluvien 

tekijöiden tulisi olla vahvoja, koska muuten on riski, että sisäinen valvonta toimii 

puutteellisesti (Klamm ja Watson 2009). Valvontaympäristö luo yritykseen myös 

valvontakulttuurin (Ahokas 2012, 27). Tärkeänä tekijänä valvontaympäristön ja -kulttuurin 

luomisessa on johto, joten johdolla on haasteellinen tehtävä sen organisoimisessa (Ge ja 

McVay 2005). Näiden lisäksi valvontaympäristössä tärkeänä tekijänä on sisäistä valvontaa 

tekevä henkilökunta sekä heidän osaaminen (Choi et al. 2013), jotka luovat myös haasteita 

resursoinnissa. IT-järjestelmät ovat myös valvontaympäristössä tärkeä tekijä, koska mikäli 

yrityksellä ei ole kunnollista IT-valvontajärjestelmää, niin on riski, että sisäisen valvonnan 

luotettavuudesta ei pystytä varmistumaan ja taloudelliseen raportointiin päätyy väärää tietoa, 

koska sisäinen valvonta on ollut puutteellista (Chang et al. 2014). 

 

Myös riskien arvioinnissa syntyy haasteita, koska jokainen riski täytyy tunnistaa, arvioida ja 

analysoida (COSO 2006). Valvontatoimenpiteitä taas tehdään, jotta yrityksen tunnistamat 

riskit eivät toteutuisi (Rittenberg 2013).  Valvontatoimenpiteistä tunnistetaan yritykselle 

avain-kontrollit (COSO 2009). Valvontatoimenpiteet yhdistyvät valvontaympäristöön, 

koska kaikkiin valvontatoimenpiteisiin liittyy niitä tekevä henkilöstö ja heidän osaamisensa 

(Pfister 2009, 18). Informaatio ja kommunikaatio tukevat henkilöstöä, jotka tekevät 

valvontatoimenpiteitä. Varsinkin kun yritys on kansainvälisessä ympäristössä, jossa on eri 

kulttuurit ja eri kielet, niin informaatio ja kommunikaatio komponentti aiheuttaa yritykselle 

haasteita (Noerreklit ja Schoenfeld 2000). Viimeisenä seuranta komponentti luo haasteita, 

koska se haastaa koko sisäisen valvonnan systeemin toimimisen ja komponenttien 

toimimisen yhdessä (COSO 2009). Seurannan pitää myös olla kokonaisvaltaista eikä vain 

tapahtumien seurantaa (Taylor 2009). 

 

COSO-mallin komponenttien tärkeimmät tekijät luovat siis haasteita sisäisen valvonnan 

organisoimisessa, koska niitä on niin paljon ja ne kaikki vaikuttavat yhdessä ja toisiinsa. Ne 

ovat myös haasteena sisäisen valvonnan organisoimiselle vain sen takia, että ne ovat tärkeitä, 

jotta sisäinen valvonta toimisi luotettavasti ja tuottaisi luotettavia raportteja. Jokaisessa 



37 
 

komponentissa on tärkeitä huomioida asioita, jotka aiheuttavat haasteita sisäisen valvonnan 

organisoimisessa. COSO-mallin komponenttien tärkeimmät ja samalla eniten haasteita 

tuottavat kohdat jokaisessa komponentissa ovat tiivistettynä taulukkoon 1. 

 

Taulukko 1: COSO-mallin komponenttien tärkeimmät tekijät 

Komponentti Tärkeimmät tekijät Tutkimukset ja vuosi 

Valvontaympäristö 

- Luo valvonnalle pohjan 
- IT-järjestelmät 
- Valvontakulttuuri 
- Johto vaikuttaa organisoitumiseen 
- Henkilöstö, heidän osaaminen ja     
koulutus 

Hermanson et al. 
(2012),  
Chang et al. (2014), 
Choi et al. (2013),  
Ge ja McVay (2005), 
Collins ja Maycock 
(2011) 

Riskien arviointi 

- Liiketoimintaan liittyy aina riski 
- Riskit kaikille liiketoiminnan 
tavoitteille 
- Riskien tunnistaminen 
- Riskien arviointi ja analysointi 
- Riskien käsittely 
valvontatoimenpiteillä 

Kinney (2000), 
Rittenberg (2013), 
COSO (2006, 2013) 

Valvontatoimenpiteet 

- Valvontatoimenpiteitä tehdään, jotta 
tunnistetut ja arvioidut riskit eivät 
toteutuisi 
- Voivat olla ehkäiseviä, paljastavia, 
manuaalisia, automaattisia tai 
johtamiseen tarkoitettuja 
- Avain-kontrollit 
- Valvontatoimenpiteitä tekevät 
osaava henkilöstö 

Collins ja Maycock 
(2011),  
Rittenberg (2013), 
Pfister (2009), 
COSO (2009) 

Informaatio ja 

kommunikointi 

- Henkilökunnalla tulee olla tarvittava, 
olennainen, ajantasainen ja oikeassa 
sekä ymmärrettävässä muodossa oleva 
sekä jaettu informaatio 
- Tietojärjestelmät apuna 
- Lähtee liikkeelle yrityksen johdosta 
- Kansainvälisyys, eri kielet, eri 
kulttuurit 

Arwinge (2013), 
Lähdemäki (2013), 
Rittenberg (2013), 
Collins ja Maycock 
(2011), 
Noerreklit ja Schoenfeld 
(2000) 

Seuranta 

- Ei vain tapahtumien seuranta vaan 
kokonaisvaltainen seuranta 
- Jatkuvaa tai erillistä seurantaa 
- Korostaa komponenttien toimintaa 
yhdessä 
- Auttaa arvioimaan sisäisen 
valvonnan luotettavuutta 

Taylor (2009), 
Lähdemäki 2013), 
COSO (2009), 
Krishnan (2005) 
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3.3 Sisäinen valvonta prosessina 

 
COSO-mallin sisäisen valvonnan komponenttien lähemmän tarkastelun jälkeen on 

hyödyllistä tarkastella niitä myös prosessimuodossa, koska kuten edellä on todettu, niin 

sisäinen valvonta on prosessi (COSO 2006). Prosessimuodossa sisäisen valvonnan voidaan 

ajatella olevan kokoelma valvontatoimenpiteitä, jotka tuovat varmuutta sille, että kaikki 

tavoitteet voidaan saavuttaa (Arwinge 2013, 42). Prosessimuodossa komponenttien 

vuorovaikutussuhteet näkyvät paremmin ja siitä voi havainnoida myös paremmin, että 

organisaatio voi ajan kuluessa muokata ja parantaa sisäistä valvontaansa, koska prosessi on 

jatkuva olotila (COSO 2006). Samoin prosessimuodossa korostuu se, että organisaatiossa 

sisäinen valvonta on hallituksen, johdon ja muun henkilökunnan yhdessä toteuttama 

prosessi. Tämä myös tukee teoriaa, että sisäistä valvontaa tulisi ajatella suuremmassa 

viitekehyksessä ja siihen osallistuvat kaikki organisaation jäsenet. (Ahokas 2012, 12) 

Kuviossa 5 on esiteltynä COSO-mallin komponentit prosessimuodossa. 

 

 

Kuvio 5: Sisäinen valvonta prosessina (COSO 2006) 

 

Sisäisen valvonnan prosessi alkaa siitä, että johto määrittelee taloudelliselle raportoinnille 

tavoitteet, jotka ovat linjassa yrityksen toimintojen ja tavoitteiden kanssa. Kun tavoitteet on 

määritelty, niin ensimmäinen komponentti prosessimuodossa on riskien arviointi, jossa 
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tunnistetaan ja arvioidaan riskejä, jotka vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen. Tämän 

jälkeen johto kuvaa, analysoi ja jakaa riskien arvioinnista löydettyä tietoa muulle 

organisaatiolle taloudellisen raportoinnin ja sen valvontatoimenpiteiden käyttöön. Tämä 

kaikki tapahtuu prosessin seuraavassa vaiheessa, joka on valvontaympäristö komponentti. 

Tätä valvontaympäristöä on mahdollista muokata, jotta sisäisen valvonnan prosessista 

saadaan tehokkaampi ja tavoitteet saavutettaisiin. Seuraava vaihe prosessissa on itse 

valvontatoimenpiteiden suorittaminen. Tämän vaiheen onnistumiseen vaikuttaa paljon kaksi 

ensimmäistä vaihetta sekä niissä onnistuminen. Riskit täytyy olla arvioituna läpikohtaisin ja 

niihin täytyy olla ymmärretyt valvontatoimenpiteet eli valvontaympäristön täytyy myös 

toimia ja ymmärtää, mitä ja miten valvoa. Valvontatoimenpiteiden jälkeen prosessissa täytyy 

tapahtua informaatiota ja kommunikointia, koska organisaation kaikki jäsenet osallistuvat 

valvontaan. Viimeinen prosessin vaihe on seuranta, jolla varmistetaan, että sisäinen valvonta 

toimii jatkossa prosessina moitteettomasti. (COSO 2006) 

 

Kun sisäistä valvontaa katsotaan COSO-mallissa prosessimuodossa, niin se tuo varmuutta 

yrityksen kaikille COSO-mallin kolmelle tavoitteelle. Näin sisäinen valvonta saa yleensä 

tärkeämmän roolin yrityksen perusprosessissa, koska se ei liity ainoastaan kirjanpitoon, vaan 

luo varmuutta myös tietojen luotettavuudesta sekä yrityksen omaisuuden turvaamisesta. 

(Arwinge 2013, 42) Prosessit tulee olla kuitenkin järjestetty niin, etteivät ne häiritse 

liiketoiminnan sujuvuutta tai hidasta sitä. Sisäinen valvonta ei myöskään saa muodostua 

itsetarkoitukseksi. (Ahokas 2012, 14) Prosessimuodossa sisäinen valvonta kohdistaa 

huomion enemmän toiminnoille, jotka voivat aiheuttaa virhettä toisin, kuin katsoisi sisäistä 

valvontaa enemmän taaksepäin katsovasti ja yrittäisi miettiä valvontatoimenpiteen jokaiselle 

luvulle tilinpäätöksessä. Teoriassa ongelmat saadaan näin ratkaistua sisäisen valvonnan 

avulla ennen kuin ne päätyvät tilinpäätökseen. (Shaw 2006) 

 

Monet muut teoriat käsittävät sisäisen valvonnan prosessin hyvin samanlaisesti kuin COSO-

malli. Stoner ja Wankei (1986) määrittelivät valvontaprosessin sisältävän seuraavat vaiheet: 

haluttujen tuloksien tunnistamisen, ennusteiden luominen tuloksille, ennustuksien ja 

tuloksien standardien luomisen, verkoston luomisen tiedolle ja palautteelle sekä lopuksi 

saadun tiedonarviointi ja korjaustoimenpiteet. Tähän valvontaprosessiin tarvitaan kunnolla 

määritellyt tavoitteet ja päämäärät sekä mittarit siihen, kuinka hyvin nämä on saavutettu. 
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Samoin Hermanson ja Rittenberg (2003) määrittelevät tyypillisen sisäisen valvontaprosessin 

sisältävän riskien arvioinnin, valvonnan luotettavuudesta varmistumisen sekä sääntöjen ja 

lakien noudattamisen. He myös toteavat, että samalla kuin nämä ovat valvontaprosessin 

vaiheita, niin ne kuuluvat samalla myös hyvään hallinnointitapaan.  

 

Samalla tavalla kuin sisäinen valvonta on yleisesti prosessi, niin myös johdon 

valvontajärjestelmä toimii prosessina. Herath (2007) tutkimuksen mukaan, kun johto 

suunnittelee ja määrittelee valvontatoimenpiteitä, niin he vertailevat suunnitellun ja 

tapahtuneen toiminnan eroja. Samalla mukaan otetaan myös mahdolliset 

korjaustoimenpiteet. Merchant (1982) taas tutki valvontaprosessia ja sen tarkoitusta 

johdolle. Valvontaprosessissa liika fokus juuri mittaamiseen ja palautteensaantiin voi olla 

harhaanjohtavaa, koska luotettavuuden mittaaminen ei ole täydellisesti toteutettavissa oleva 

asia. Vaikka sisäinen valvonta käsitetäänkin prosessina, niin sen luotettavuutta tarkastellaan 

vasta tulevaisuudessa eikä välttämättä prosessin tiettynä hetkenä. Prosessia kuvataan niin, 

että ”panos” tulee prosessiin ja prosessi tuottaa tuloksia, joita mitataan vertailua, analysointia 

ja palautetta varten. Ennen kuin prosessi aloitetaan uudelleen, niin prosessin tekijöiden 

täytyisi ymmärtää paremmin, kuinka ”panos” vaikuttaa tulokseen ja miettiä tämän kannalta 

haluttua tulosta. 

 

 

3.4 COSO-mallille esitettyä kritiikkiä 

 

Vaikka COSO-malli on saanut maailmalla paljon positiivista huomiota ja sen käsitteet ovat 

sisäisen valvonnan avainkäsitteitä, niin malli on myös saanut kritiikkiä (Arwinge 2013, 39). 

Mallia on muun muassa kritisoitu siitä, että se on hämmentävä ja sekava, eikä se tarjoa 

riittävää ohjausta sisäisen valvonnan suunnitteluun tai täytäntöönpanoon. (mm. Shaw 2006; 

Gupta ja Thomson 2006) Kritisointia on myös saanut mallin riskien arvioinnin 

monimutkaisuus. Monet yritykset voivat kuitenkin antaa periksi riskien arvioinnin 

monimutkaisuuden kanssa ja palkkaavat mieluummin jonkun konsultin, joka auttaa heitä 

organisoimaan sisäisen valvonnan paremmin vastaamaan mahdollisia riskejä. (Marks 2011) 
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COSO-mallin saama huomio ja kritiikki alkoivat vasta vuonna 2002. Vuonna 1992 

ilmestyneen COSO-mallin käyttö oli oikeastaan minimaalista ennen vuotta 2002, kun 

Sarbanes-Oxley -laki syntyi ja pakotti ainakin yhdysvaltalaiset pörssiyritykset raportoimaan 

heidän sisäisestä valvonnasta. Tätä ryhtyi valvomaan SEC (U.S. Securities & Exchange 

Commission) ja se määräsi, että sisäisen valvonnan luotettavuuden raportoinnissa täytyi 

käyttää jonkinlaisia raameja tai jonkinlaista mallia, joka on heidän kriteeriensä mukainen. 

(Gupta ja Thomson 2006) Vaikka SEC mainitsee hyväksyvänsä muitakin malleja kuin 

COSO-mallin, niin se kuteinkin mainitsee COSO-mallin täyttävän kriteerinsä ja suosittelee 

mallia sisäisen valvonnan luotettavuuden arviointiin ja raportointiin. SEC:ltä tämä on 

kuitenkin vain suositus eikä vaatimus. (Shaw 2006) Tämä on kuitenkin lisännyt COSO-

mallin käyttöä merkittävästi ja samalla sen käytössä on ilmennyt ongelmia ja haasteita, jotka 

taas ovat johtaneet kritiikkiin (Gupta ja Thomson 2006). 

 

Vaikka COSO-malli oli ilmestyessään sisäistä valvontaa ja organisoimista mullistava, niin 

mallin alkuperäinen tarkoitus ei ollut toimia tunnusmaisena ohjeena sisäiselle valvonnalle 

(Shaw 2006). Jotkin yritykset näkivät COSO-mallin täydellisenä ohjeena hallinnointiin ja 

johtamiseen. Ajatuksena heillä oli, että liiketoiminta olisi menestyvää, ”jos vain määrittelee 

joitakin tavoitteita ja loppu on sitten vain sisäistä valvontaa”. (Leitch 2005) Loppujen 

lopuksi COSO-malli ei anna yrityksen valvonnan alaiselle taloudelliselle raportoinnille 

kohtuullista johdonmukaisuutta tai toistettavuutta (Shaw 2006), joten mallia ei pidä ottaa 

pelkästään ainoana ohjeena hallinnoinnille ja hylätä kaikki muut ohjeet.  

 

COSO-mallin käytössä suurimmat huolet ovat muun muassa olleet ulkoisten tarkastajien 

valvontakeskeinen ja alhaalta-ylöspäin olevan tarkastelutavan muuttaminen enemmän 

ylhäältä-alaspäin sekä enemmän riskiperusteiseksi lähestymistavaksi (Gupta ja Thomson 

2006). Samalla on kritisoitu sitä, että COSO-mallissa mainitaan aluksi ulkoisten tekijöiden 

vaikutus varsinkin tavoitteisiin, mutta sitten mallin komponenteista puhuttaessa suurin 

huomio kiinnittyy sisäisiin tekijöihin, kuten esimerkiksi kulttuuriin. Tämä voi johtaa siihen, 

että organisaatio keskittyy liikaa sisäisiin tekijöihin, eikä huomaa ulkoapäin tulevia riskejä 

ja olosuhteita. (Marks 2011) 
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Kritiikkiä on myös saanut COSO-mallin viisi komponenttia. Suurimmalle osalle nämä 

komponenttien määritelmät aiheuttavat sekaannusta (Leitch 2005), ja osittain siksi 

yrityksillä on vaikeuksia niiden toteuttamisessa (Gupta ja Thomson 2006). Ehkä yksi syy 

COSO-mallin 17 perusperiaatteen julkaisemiselle oli se, että komponenttien toteuttaminen 

sujuisi helpommin, koska perusperiaatteet antavat niille konkreettisia toimintoja ja näin 

myös itse komponenttien määritelmät selkeytyisivät. 

 

Riskien arviointi komponentista on esitetty kritiikkiä siinä mielessä, että COSO-malli 

ajattelee riskit vain tapahtumina, jotka ovat hetkellisiä tai äkillisiä. Malli ei siis ota huomioon 

hiljalleen tapahtuvia asioita, jotka voivat olla myös riskejä. Esimerkki tällaisesta on sisäisen 

kulttuurin heikentyminen hiljalleen. Riskien arviointi komponenttiin liittyy toisena 

kritiikkinä se, että mallissa mitataan vain todennäköisyyttä sen suhteen, että riskistä 

tapahtuisi sille tyypillinen seuraus. Tämä on vähän harhaanjohtavaa, koska aina ei riskin 

toteutuessa välttämättä tapahdu sitä tyypillistä seurausta tai ainakaan se ei tapahdu 

kokonaisuudessaan. On esitetty myös kritiikkiä siitä, että miksi COSO-malli käyttää termiä 

”riskin todennäköisyys” ja miten tämä olisi määriteltävissä. (Marks 2011) 

 

COSO-mallin seuranta komponentista on esitetty myös paljon kritiikkiä, koska siinä ei ole 

varsinkaan selvää, kuka on vastuussa sen rakentamisesta, toimivuudesta ja jatkuvuudesta. 

COSO määrittelee seuranta komponentin vastuullisuuden niin, ettei yhtä tiettyä henkilöä 

määrätä vastuulliseksi, vaan vastuussa ovat kaikki organisaation jäsenet. Sisäisen valvonnan 

seuranta komponentti on COSO-mallin mukaan rakennettu niin, että on jatkuvaa 

tapahtumien seurantaa ja erillisiä arviointeja tarvittaessa. Mitä tehokkaampaa jatkuva 

seuranta on, niin sitä vähemmän erillisiä arviointeja tarvitsee edes tehdä. COSO-mallissa jää 

hieman epäselväksi, kuka näitä erillisiä arviointeja tekee ja, kuka on sisäisen valvonnan 

johtaja. Mallissa vain mainitaan, että arviointi tapahtuu itse arviointina ja johto arvioin oman 

tiiminsä valvonnan luotettavuutta. (Oliverio 2001) 

 

Marksin (2011) kirjoituksessa haastatellun Purdyn mielestä COSO-mallin suurin ongelma 

on siinä, että se pyrkii yhdistämään ajatukset viitekehyksestä ja prosessista. Hänen 

mielestään termi ”viitekehys” käsittää organisaatiorakenteen, politiikan sekä toiminnot, 

jotka liittyvät kaikki riskien hallinnoimiseen. ”Prosessi” termi taas hänen mielestään on 
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enemmän riskien arviointia, riskien käsittelyä ja näiden seurantaa. Näitä pitäisi ajatella 

erikseen eikä yhdessä, niin kuin COSO-mallissa tehdään. Viitekehys toimisi 

organisaatiotasolla ja prosessi taas olisi se, jolla viitekehyksen osat pyrittäisiin integroimaan 

osaksi kaikkia organisaation kriittisiä osia, missä päätökset tehdään. 

 

COSO-mallista esitetty kritiikki vain korostaa sitä, että sisäisen valvonnan organisoiminen 

yrityksessä ei ole aivan yksinkertainen projekti ja sisäiseen valvontaan vaikuttaa moni asia 

samanaikaisesti. COSO-malli ei ole yksinkertainen malli ja, jos lähtisi rakentamaan 

yrityksen sisäistä valvontaa ihan lähtöpisteestä, niin COSO-mallin seuraaminen voisi olla 

vaikeaa ja se voisi tuntua monimutkaiselta. Tässä tutkimuksessa sisäisen valvonnan mallia 

ei kuitenkaan rakenneta alusta alkaen vaan tarkoitus on havainnoida jo olemassa olevaa 

systeemiä ja sen toimintaa. Tähän COSO-malli on hyvä apuväline, koska se ottaa huomioon 

kaikki osa-aluetta, jotka kuuluvat sisäiseen valvontaan ja se huomioi osa-alueiden 

toimimisen yhdessä ja samanaikaisesti, jotta valvonta olisi luotettavaa. 

 

 

3.5 Sisäisen valvonnan luotettavuus 

 
Sisäinen valvonta toimii monimutkaisesti ja koostuu monesta toimenpiteestä kaikkialla 

organisaatiossa. Samalla siihen vaikuttaa moni asia yrityksen ulko- ja sisäpuolelta. 

Luotettavuutta ei voi katsoa vain yhden osaston tai asian kannalta vaan valvonnan 

luotettavuutta tarkastellessa täytyy käsittää asiat monimuotoisesti. (Merchant 1982; Pfister 

2009, 26) Valvontaympäristö luo luotettavuudelle perustan samalla tavalla kuin se luo koko 

sisäiselle valvonnalle perustan. Mikäli valvontaympäristö toimii luotettavasti, niin koko 

sisäinen valvonta on luotettavaa. (Collins ja Maycock 2011; Krishnan 2005) 

Valvontaympäristössä tärkeänä tekijänä on valvontaa tekevä henkilökunta ja henkilökunta 

on myös tärkeä valvonnan luotettavuuden kannalta ja varsinkin siinä mielessä, kuinka hyvin 

eri työntekijät ymmärtävät omat tehtävänsä ja niiden tavoitteet sekä valvovat näiden 

tavoitteiden saavuttamista. (Ahokas 2012, 18) Tärkeä tekijä valvontaympäristössä on IT-

järjestelmät ja niiden toiminta on tärkeää myös luotettavuudelle. (Klamm ja Watson 2009). 

 

Yksinkertaisimmillaan selitettynä sisäinen valvonta on luotettavaa, kun 

valvontatoimenpiteet toimivat hyvin (Ahokas 2012, 18). Hyvä valvontatoimenpide on 
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sellainen, että tietoinen henkilö voi olla kohtuullisen tai riittävän varma siitä, ettei mitään 

suurta tai epämiellyttävää yllätystä tapahdu. Täydellinen sisäinen valvonta ei ole 

mahdollista, koska aina on todennäköisyys odottamattomille tapahtumille. (COSO 2013a; 

Merchant 1982) Kuitenkin jokaisen valvontatoimenpiteen tulee olla tarkoituksenmukainen. 

Yrityksen ja varsinkin sen johdon tulee varmistua siitä, että valvontajärjestelmä kattaa oikeat 

valvontatoimenpiteet, oikeassa paikassa ja oikeassa suhteessa riskiin. Valvontatoimenpiteen 

tulee myös toimia koko ajan eli sen on koko ajan katettava se riski, jonka minimoimiseksi 

se on tarkoitettu. (Ahokas 2012, 18) 

 

Sisäisen valvonnan luotettavuutta tulee arvioida. Tällaista tekevät varsinkin ulkoiset 

tarkastajat ja yrityksen ylin johto, jotka molemmat ovat yrityksen tai konsernin hyvän 

hallinnointitavan kulmakiviä. (Gramling et al. 2004) Sisäisen valvonnan luotettavuudesta 

varmistuminen on yritykselle tärkeä asia. Varsinkin yrityksen päätöksentekotasolla tarvitaan 

varmuus siitä, että sisäinen valvontaprosessi tuottaa luotettavia raportteja, jotta saadaan 

kohtuullinen varmuus siitä, että halutut strategiset tavoitteet on saavutettu. Kun raportointi 

on valvonnan alaista, niin varmistutaan siitä, että lainsäädäntöä ja muita säädöksiä on 

varmasti noudatettu. (Kinney 2000) 

 

Vaikka sisäinen valvonta toimii prosessina, niin valvonnan luotettavuus ei ole 

prosessimaisesti saavutettavissa. Luotettavuus on tiettynä ajankohtana saavutettava tila. 

(COSO 2013a) Samalla valvonta on tulevaisuuteen suuntaavaa eli tavoitteena on, ettei 

tulevaisuudessa tapahdu mitään epämiellyttävää yllätystä. Menneillä tapahtumilla ei ole 

sisäisen valvonnan luotettavuudelle mitään merkitystä muuten kuin, että ne ohjaavat ja 

antavat esimerkkiä tulevaan. (Merchant 1982) 

 

Sisäisen valvonnan luotettavuutta on kuitenkin todella vaikea arvioida tai päästä tulokseen, 

että se olisi luotettavaa ja hyvin toimivaa. Tämä johtuu siitä, että on todella vaikea määritellä 

”hyvän” tai luotettavan sisäisen valvonnan taso. Samalla luotettavan valvonnan taso on 

subjektiivinen määritelmä. Samalla, kun luotettavuuden tasoa arvioidaan tulevaisuutta 

ajatellen, niin haasteita riittävän tason arvioinnille tulee entisestään lisää. (Merchant 1982; 

Kinney 2000) Rakentaessa tai kehittäessä sisäistä valvontaa ja sen järjestelmää täytyy 

huomioida tekijät, jotka voivat vaikuttaa raportoinnin luotettavuuteen sekä tekijät, jotka ovat 
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seurausta puutteellisesta järjestelmästä. Seuraavissa kappaleissa käsitellään tällaisia 

tekijöitä, jotka täytyisi huomioida jo järjestelmää luodessa tai kehittäessä sisäisen valvonnan 

järjestelmää yleisesti sekä kehittäessä sitä vielä luotettavammaksi. 

 

Sisäisen valvonnan ”hyvää” luotettavuuden tasoa vaikea tutkia, koska kuten aikaisemmin on 

todettu, niin ”hyvää” luotettavuutta on vaikea mitata. Siksi luotettavuutta tutkitaankin 

yleensä silloin, kun sisäinen valvonta ei toimi oikein, on puutteellista ja siinä sattuu virheitä, 

jotka päätyvät raportointiin. Tällöin luotettavuuden tärkeys on selkeimmin näkyvissä ja 

huomioitavissa. Luotettavuudessa ja toimivuudessa kiinnitetään erityisesti huomiota 

olennaisen virheen tai heikkouden mahdollisuuteen – virheen, joka vaikuttaa raportoinnin 

luotettavuuteen merkittävästi ja olennaisesti. (Pfister 2009, 26; Ge ja McVay 2005) Doyle, 

Ge ja McVay (2007) määrittelivät sisäisen valvonnan olennaisen virheen seuraavasti: ”kun 

on olemassa vähäinenkin todennäköisyys sille, että tilinpäätökseen päätyy olennainen 

virheellisyys, koska sitä ei ole estetty tai huomattu”.  

 

Yrityksen kokoa käsitellään ensimmäisenä sisäisen valvonnan luotettavuuteen vaikuttavana 

tekijänä. Yrityksen koko vaikuttaa luotettavuuteen monella tapaa. Isommilla yrityksillä on 

enemmän varallisuutta, jota täytyy valvoa tarkemmin. Tämä johtaa siihen, että isommilla 

yrityksillä on yleensä taloudellisen raportoinnin menettelytavat ja prosessit paremmin 

mietittynä ja selkeämpiä, jotta sisäisen valvonnan luotettavuus säilyisi. Suuremmilla 

yrityksillä on yleensä myös enemmän henkilöstöä, jolloin valvontaa tekevää henkilöstöä on 

enemmän ja virheet havaitaan näin helpommin. Työtehtävien jako vaikuttaa myös sisäisen 

valvonnan luotettavuuteen ja yrityksen koko vaikuttaa työtehtävien jakoon. Suuremmalla 

yrityksellä on yleensä enemmän rahaa käyttää tilintarkastukseen tai konsultointiin, joten 

nämä vahvistavat sisäisen valvonnan luotettavuutta. (Ge ja McVay 2005) 

 

Yrityksen sisäisen valvonnan luotettavuuteen voi vaikuttaa myös heikko valvontaympäristö, 

joka voi johtaa kahteen asiaan jaksotuksien laadun suhteen ja tätä kautta vaikutusta syntyy 

myös sisäisen valvonnan luotettavuuteen. Ensimmäinen asia on, että tarkoituksellisesti on 

esitetty tai jätetty esittämättä tuloja tai menoja ja toinen asia on se, että jaksotuksen 

estimoinnissa syntyy tahattomia virheitä. Ensimmäinen näistä voi johtua esimerkiksi 

tehtävien eriyttämisen puutteesta ja toinen voi johtua esimerkiksi kokemuksen puutteesta 
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arvioitaessa estimaattien luottotappiokuluvarausta. Tutkimuksesta huomattiin COSO-mallin 

yhteys sisäisen valvonnan luotettavuuteen, koska valvontaympäristö on merkittävä osa 

COSO-mallia sekä sisäistä valvontaa luomalla toimivalle ja luotettavalle valvonnalle 

perustan. (Doyle et al. 2007) Se että valvontaympäristö luo perustan näkyy parhaiten 

tarkastelemalla COSO-mallia pyramidi muodossa (Kuvio 4). 

 

Yrityksen koko ja valvontaympäristö taas vaikuttavat yrityksen henkilöstömäärään yleisesti 

ja osaavan henkilöstömäärän osuuteen. Ge ja McVay (2005) tutkimuksen mukaan 

puutteellinen sisäinen valvonta johtuu usein riittämättömästä sitoutumisesta kirjanpidollisen 

valvonnan resursseihin eli henkilöstöön ja heidän osaamisen tasoon tai koulutuksen tasoon. 

Olennaisia virheitä aiheuttavat puutteelliset valvontatoimenpiteet, jotka liittyvät yleensä 

tuloutusperiaatteiden puutteellisuuteen, työtehtävien eriyttämiseen puutteellisuuteen, 

kauden lopun raportoinnin ja laskentaperiaatteiden puutteellisuuteen sekä sopimattomien 

tilien täsmäytyksiin. Tällaiset tekijät johtuvat henkilöstön osaamisesta ja/tai heidän 

johtamisestaan eli tekijänä voikin olla ylin johto. Samanlaisia sisäisen valvonnan 

luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä on löytänyt tutkimuksessaan myös Krishnan (2005). 

Hän tuli lopputulokseen, että sisäisen valvonnan ongelmia esiintyy johdonmukaisesti, jos 

ylimmällä johdolla on vähemmän kokemusta työpaikalta tai toimialalta. Oliverio (2001) 

löysi samanlaisia tekijöitä, kun hän pohti COSO-mallin vastuullista henkilöä. Talous- tai 

kirjanpitojohtajalla on suuri rooli sisäisen valvonnan luotettavuuden suhteen. Nämä henkilöt 

ovat yleensä tärkeimmät henkilöt luotettavuuden kannalta, koska he ovat mukana yrityksen 

tavoitteiden asettamisissa, strategian suunnittelussa, riskien analysoinnissa sekä muutoksien 

täytäntöönpanossa. 

 

Ge ja McVay (2005) jakoivat tutkimuksessaan ryhmiksi asiat, jotka vaikuttavat olennaisten 

virheiden mahdollisuuteen sisäisessä valvonnassa, mutta virheisiin johtavat tekijät voivat 

olla myös seurausta virheistä, kun ne tapahtuvat. Tilikohtaiset ongelmat olivat heidän 

tutkimuksessaan suurin asia. Tilikohtaisista mainittiin, että virheiden määrä lisääntyy, kun 

käsitellään monimutkaisia tilejä, kuten johdannaisia ja tuloveroja. Tällaiset ongelmalliset 

tilanteet ja tekijät johtavat mahdollisesti virheisiin ja puutteellisuuteen (sitä kautta, että ne 

koetaan vaikeina ja niitä ei tehdä), mutta ovat myös seurausta virheiden sattuessa ja seurausta 

puutteellisesta sisäisestä valvonnasta. Esimerkiksi Doyle et al. (2007) tutkimuksessa löytyi 
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korrelaatio olennaisen virheen sattumisessa sisäisessä valvonnassa ja väärien jaksotusten 

välillä. Tämä tukee sitä, että tilikohtaiset ongelmat ovat myös seurausta sisäisen valvonnan 

puutteellisesta luotettavuuden tasosta.  

 

Sisäisen valvonnan alaisen raportoinnin puutteellisuudesta seuraavien mahdollisten 

ongelmien vakavuus voi johtua eri tekijöistä. Doyle et al. (2007) jakoivat nämä juuri 

tilikohtaisiin tekijöihin ja yritystason tekijöihin. Tilikohtaiset tekijät, johtuvat yleensä 

valvontatoimenpiteistä, jotka koskevat esimerkiksi tiettyä tilisaldoa. Tällaiset tekijät ovat 

helpommin tarkastettavissa, joten niiden ei pitäisi aiheuttaa niin helposti olennaista virhettä 

tilinpäätökseen. Toisaalta yritystasolla tapahtuvat olennaiset virheet ovat enemmän 

seurausta vaikeammin korjattavista tekijöistä, kuten esimerkiksi valvontaympäristöstä. 

Mikäli tällaisia sisäisen valvonnan heikkoja kohtia löytyy, jotka aiheuttavat olennaisia 

virheitä, tulee kyseenalaistettavaksi johtajien kyky tuottaa luotettavia raportteja ja 

ylipäätänsä johtajien kyky valvoa liiketoimintaa. Samalla tällainen sisäisen valvonnan 

puutteellisuus voi tulevaisuudessa johtaa menettelytapavirheisiin, jos tarkistukset ja 

täsmäytykset eivät ole yhtä säännöllisiä. Tutkimuksen lopputulos tästä aiheesta on, että 

olennainen virhe yritystason tekijöistä johtaa suuremmalla todennäköisyydellä myös 

virheeseen jaksotuksissa. Tämä tutkimus osoitti sekä tekijöitä, jotka vaikuttavat 

luotettavuuteen, että tekijöitä, jotka ovat seurausta puutteellisuudesta. Täten syy-seuraus  

-ketjuun löytyi selitykseksi valvontaympäristöstä, joka vaikuttaa luotettavuuteen, sekä myös 

väärät jaksotukset, jotka ovat seurausta sisäisen valvonnan puutteellisuudesta. 

 

Taulukkoon 2 on kerättynä kaikki tässä työssä käytettävät sisäisen valvonnan luotettavuutta 

käsittelevät tutkimukset. Taulukkoon kootuista tutkimusaiheista ja tärkeimmistä 

tutkimustuloksista huomaa sen, että vaikka tutkitaan sisäisen valvonnan luotettavuutta, niin 

monessa tutkimuksessa viitataan myös johonkin muuhun sisäiseen valvontaan liittyvään 

asiaan kuten hyvään hallinnointitapaan, johdon valvontajärjestelmiin tai sisäiseen 

tarkastukseen. Näin havaitaan jälleen, että sisäiseen valvontaan, sen organisoitumiseen ja 

sen haastaviin tekijöihin liittyy moni asia. 
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Taulukko 2: Sisäisen valvonnan luotettavuudesta tehdyt tutkimukset 

Kirjoittaja(t) ja vuosi Tutkimuksen aihe Tärkeimmät tutkimustulokset 

Merchant (1982) Johdon valvontatoiminto - valvonnan luotettavuus käsittää 
monimuotoisia asioita 
- täydellistä sisäistä valvontaa ei voi 
saavuttaa, vaan kohtuullinen tai 
riittävä varmuus riittää 
- valvonnan luotettavuutta mitataan 
tulevaisuudessa 

Kinney (2000) Tutkimusmahdollisuuksia 
sisäisen valvonnan 
luotettavuuteen ja siitä 
varmistumiseen 

- ”hyvän” valvonnan taso on 
subjektiivinen määritelmä 
- johdolle on tärkeää saada 
valvonnan luotettavuudesta 
kohtuullinen varmuus, jotta halutut 
strategiset tavoitteet voidaan 
saavuttaa ja samalla noudattaa 
lainsäädäntöä 

Oliverio (2001) Kuka on vastuullinen 
sisäisestä valvonnasta 
COSO-mallissa? 

- yrityksen henkilöstöstä varsinkin 
talous- ja kirjanpitojohtajilla on suuri 
rooli luotettavuudessa 

Gramling, Maletta, 
Schneider ja Church 
(2004) 

Sisäisen tarkastustoiminnon 
rooli hyvässä 
hallinnointitavassa 

- ulkoiset tarkastajat ja yrityksen 
johto arvioivat sisäisen valvonnan 
luotettavuutta jatkuvasti  

Ge ja McVay (2005) Olennaisen virheen ilmitulo 
sisäisellä valvonnalla 

- luotettavuuden arvioinnissa tulee 
huomioida olennaisen virheen 
mahdollisuus 
- yrityksen koko vaikuttaa monella 
tapaa sisäisen valvonnan 
luotettavuuteen 
- luotettavuuteen vaikuttaa myös 
henkilöstö ja heidän koulutuksensa 

Krishnan (2005) Tarkastusvaliokunnan 
vaikutus sisäiseen valvontaan 

- valvontaympäristö luo perustan 
luotettavuudelle 
- ongelmia voi esiintyä, jos johdolla 
on vähemmän kokemusta työpaikalta 
tai toimialasta 

Doyle, Ge ja McVay 
(2007) 

Jaksotukset ja sisäisen 
valvonnan alainen raportointi 

- heikko valvontaympäristö voi 
johtaa vääriin jaksotuksiin, jolloin 
sisäisen valvonnan ei ole luotettavaa 
- korrelaatio olennaisen virheen 
sattumisen ja väärien jaksotusten 
välillä 
- yrityksiin voi syntyä ajan kuluessa 
menettelytapavirheitä, jolloin 
sisäinen valvonta ei ole luotettavaa 
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3.6 Teorian tiivistäminen ja teoreettinen viitekehys 

 

Kuviossa 6 on esitettynä tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Viitekehys kuvaa 

sisäisen valvonnan toimintaa ja sen organisoitumista sekä samalla se yhdistää kaikki 

tutkielmassa käytettävät teoriat. Viitekehys mukailee kuviossa 1 esitettyä suhdetta 

strategisen valvonnan, johdon valvontajärjestelmien sekä sisäisen valvonnan välillä. Kaikki 

nämä kolme vaikuttavat toisiinsa, mutta tässä tutkielmassa käsiteltävä sisäinen valvonta luo 

kahdelle muulle pohjan. Strategisessa valvonnassa on ulkoinen fokus, kun taas johdon 

valvontajärjestelmissä on sisäinen fokus. Kuviossa 6 nämä fokukset ovat eroteltuna 

katkoviivalla. Tässä tutkimuksessa ulkoiseen fokukseen kuuluvat varsinkin 

toimintaympäristö, jossa vaikuttavat lait ja säädökset, sekä ulkoinen valvonta eli 

tilintarkastajat. Ulkoisesta fokuksesta tulee myös kansainvälisyyden vaikutus sisäiseen 

valvontaan. Sisäiseen fokukseen taas kuuluvat sisäiset resurssit eli päällimmäisenä IT-

järjestelmät ja henkilöstö. Sisäisestä fokuksesta tulee taas uuden konsernirakenteen vaikutus 

sisäiseen valvontaan. Tutkimuksessa käsitellään myös hyvän hallinnointitavan eli Corporate 

Governancen vaikutusta sisäiseen valvontaan ja se on esitettynä koko kuvioon vaikuttavana 

alueena keskellä sitä ja sen katsotaan kuuluvan sekä ulkoiseen että sisäiseen fokukseen. 

Kuvion alaosassa on esitetty tämän tutkimuksen päätutkimusaihe eli sisäinen valvonta. 

Sisäisen valvonnan rakentumista ja toimimista prosessina avataan COSO-mallilla kuutiona 

ja prosessina. Sisäiseen valvontaan, sen rakentumiseen ja sen toimimiseen uudessa 

kansainvälisessä konsernissa vaikuttaa moni asia samanaikaisesti ja moni tekijä täytyy ottaa 

huomioon. Tämä luo haasteita sisäisen valvonnan organisoimiseen uudessa kansainvälisessä 

konsernirakenteessa. 
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Kuvio 6: Teoreettinen viitekehys 

(mukaillen kuviota 1, katso myös kuviot 3 ja 5) 

 

Kuten kuviosta 6 huomaa, niin sisäisestä valvonnasta ja siinä toimivasta COSO-mallista 

haasteellisen tekee se, että niihin vaikuttaa moni asia niin sisä- kuin ulkopuolelta ja samalla 

COSO-mallissa ovat yhdistettynä organisaation tavoitteet, sisäisen valvonnan komponentit 

ja kaikki organisaation tasot. Kaikilla näillä on yhteys toisiinsa ja kaikki toimivat 

yhtäaikaisesti. Viisi komponenttia ovat kuitenkin ne tärkeimmät elementit, joilla organisoida 

sisäistä valvontaa ja jokaisessa komponentissa voi olla organisoinnin kannalta haasteita. 

Jokaisen viiden komponentin pitää myös toimia, jotta koko sisäisen valvonnan systeemi 

toimii ja organisaation tavoitteet saavutetaan. (COSO 2013a) Jokaisen yksittäisen 

komponentin mahdollisen haasteellisuuden lisäksi sisäisestä valvonnasta tekee haasteellista 

sen prosessimuoto, jossa komponenttien vuorovaikutussuhteet näkyvät paremmin ja 

jokaisen komponentin toiminta vaikuttaa koko prosessin luotettavaan toimintaan. Prosessi 
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on myös jatkuvat olotila, joten sisäisen valvonnan haasteellisuutta täytyy yrityksessä miettiä 

jatkuvasti. (COSO 2006) Sisäisen valvonnan organisoituminen on sen monimutkaisuuden 

takia haastavaa. Vielä, kun sen yleisintä mallia eli COSO-mallia on kritisoitu sen 

monimutkaisuudesta ja hämmentävyydestä (mm. Shaw 2006; Gupta ja Thomson 2006).  

 

COSO-mallin komponenttien toiminta yhdessä ja samanaikaisesti asettaa haasteita sisäisen 

valvonnan organisoimisessa, mutta haasteita löytyy myös jokaisesta yksittäisestä 

komponentista. Nämä tärkeimmät tekijät jokaisessa komponentissa lueteltiin taulukossa 1. 

Eri komponentit ovat myös yhteydessä toisiinsa, kuten esimerkiksi IT-järjestelmät ovat 

tärkeitä informaation ja kommunikoinnin toimivuudelle ja IT-järjestelmät kuuluvat 

valvontaympäristöön (Chang et al. 2014). Valvontaympäristö kuitenkin muodostaa kaikille 

sisäisen valvonnan komponenteille pohjan, joten siinä olevat elementit tulisi olla 

mahdollisimman vahvoja (Klamm ja Watson 2009). Valvontaympäristö ja sen toimivuus 

ovat sisäisen valvonnan organisoimisen kannalta haaste varsinkin johdolle, joka on 

päävastuussa sisäisen valvonnan organisoimisesta ja toiminnasta (Ge ja McVay 2005).  

 

Kuviossa 6 sisäinen valvonta on kuvattu COSO-mallin kuutiomuodossa (Kuvio 3) sekä 

prosessimuodossa (Kuvio 5). Prosessimuodossa on selkeämpi tarkastella sisäisen valvonnan 

luotettavuutta, koska prosessin jokainen vaihe eli jokainen komponentti ja vielä 

komponentin toiminta vaikuttavat prosessin lopputulokseen. Vaikka COSO-mallin 

prosessimuodossa riskien arviointi komponentti onkin ensimmäisenä, niin 

valvontaympäristö luo luotettavuudelle perustan ja mikäli valvontaympäristö toimii, niin 

koko sisäinen valvonta on luotettavaa (Collins ja Maycock 2011; Krishnan 2005). 

Valvontaympäristössä tärkeinä ja samalla haasteellisina tekijöinä sisäisen valvonnan 

luotettavuudelle ja toimivuudelle vaikuttavat yrityksen henkilöstö (Ahokas 2012, 18) ja IT-

järjestelmät (Klamm ja Watson 2009). Tähän Shaw (2006) lisäsi, että kun sisäisen valvonnan 

tehokkuutta seurataan COSO-mallissa jatkuvasti prosessina, niin se johtaa työntekijöiden 

lisääntyvään vastuullisuuteen valvontatoimenpiteitä kohtaan. Näin COSO-mallin seuranta 

komponentti linkittyy taas valvontaympäristöön, jolloin taas havaitaan komponenttien 

toimiminen samanaikaisesti ja toisiaan tukien. 
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Teoreettisessa viitekehyksessä kuviossa 6 on eriteltynä ulkoinen ja sisäinen fokus. Näihin 

liittyy casen kannalta kansainvälisyys ulkoiseen fokukseen ja uusi konsernirakenne sisäiseen 

fokukseen. Nämä molemmat vaikuttavat eri tavoin sisäisen valvonnan organisoitumiseen ja 

sen haasteisiin. Kansainvälisyys vaikuttaa ulkoisessa fokuksessa valvontaympäristöön 

luoden sinne erilaisen lain ja viranomaisjärjestelmän riippuen maasta ja lisäksi 

kansainvälisyys vaikuttaa valvontaympäristöön sekä informaatioon ja kommunikointiin, kun 

eri maissa on eri kielet ja erilaiset kulttuurit (Noerreklit ja Schoenfeld 2000). Uusi 

konsernirakenne taas vaikuttaa sisäisen fokuksen kannalta sisäiseen valvontaan varsinkin 

kasvaneen valvontaympäristön muodossa. Konsernirakenteessa on enemmän yrityksiä 

valvottavana, joten valvottavia tapahtumiakin on enemmän. Tähän vaikuttaa myös 

valvontaympäristössä tärkeät tekijät eli osaava ja pätevä henkilökunta sekä IT-järjestelmät. 

 

Lisäksi tässä tutkielmassa käsitellään johdon valvontajärjestelmien sekä hyvän 

hallinnointitavan vaikutusta sisäisen valvonnan organisoimiseen ja siinä oleviin haasteisiin. 

Johdon valvontajärjestelmät ja sisäinen valvonta ovat käsitteellisesti hyvin samanlaisia. 

Simonsin (1994) esittelemässä viitekehyksessä uskomukset käsittävät yrityksen perusarvot 

valvonnalle, joka on hyvin samanlainen teoria, kuin yrityksen perusarvot COSO-mallin 

valvontakulttuurissa ja nämä molemmat yrityksen perusarvot tulevat johdolta. Lisäksi 

Simonsin (1994) johdon valvontajärjestelmän viitekehykseen kuuluu rajoihin lakien ja 

säädösten noudattaminen, jotka ovat myös COSO-mallin liiketoiminnan tavoitteiden osa. 

Rajojen tasoon liittyy myös riskien arviointi, joka kuuluu myös COSO-malliin. Lopuksi 

Simonsin (1994) mallissa mainitaan informaatiojärjestelmät, jotka eivät saisi olla erillään 

organisaatiossa, vaan niiden pitäisi kattaa koko organisaatio. COSO-mallissa 

pyramidimuodossa tämä on esitettynä saman tavalla. 

 

Kuviossa 6 on vielä Corporate Governance eli hyvä hallinnointitapa esitettynä ulkoisen ja 

sisäisen fokuksen välissä, koska se vaikuttaa molempiin näihin alueisiin sekä samalla se 

vaikuttaa sisäisen valvonnan organisoitumiseen. Lähdemäki (2013) totesi, että varsinkin 

riskienhallinnalla on COSO-mallissa keskeinen rooli siinä mielessä, että se nivoo sisäisen 

valvonnan ja hyvän hallinnointitavan toisiinsa. Organisaation kokonaisvaltaiseen 

riskienhallintaan kuuluu olennaisesti sisäinen valvonta ja riskienhallinta on taas olennainen 

osa johtamis- ja hallinnointitapaa. Hyvän hallinnointitavan ja sisäisen valvonnan yhteyttä 
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tutkivat myös Hay, Knechel ja Ling (2008) ja heidän tutkimuksensa korostaa, että sisäisten 

valvontatoimenpiteiden käyttö monipuolisesti ei toimi substituuttiajatuksena vaan eri 

valvontatoimenpiteet voivat toimia samanaikaisesti toisiaan tukien. Erilaisten käytettävien 

valvontatoimenpiteiden välillä on positiivinen ja kompleksinen suhde, koska omistajien 

kesken on agenttiteorian ongelma sekä heidän sijoitukseen liittyvän riskin luonne ja tämä 

vaikuttaa taas hyvän hallinnointitavan organisoitumiseen. Koko sisäisten 

valvontatoimenpiteiden ”pakettia” tulisi kehittää samanaikaisesti, koska investoiminen vain 

yhteen toimivaan valvontatoimenpiteeseen voi johtaa siihen, että omistajat haluavat niitä 

vain lisää. Samoin valvontatoimenpiteiden ”paketti” tulisi olla yhtenäinen hyvän 

hallinnointitavan kanssa. 

 

Samanlaiseen lopputulokseen kun Hay et al. (2008) pääsi Rittenberg (2013). Hän korosti 

sitä, että valvontatoimenpiteiden täytyisi olla riskilähtöisiä eikä vain valvontaa valvomisen 

takia. Vaikka eri valvontatoimenpiteet tukevat toisiaan, niin ne eivät toimi toistensa 

substituutteina ja usein yrityksestä löytyy päällekkäisiä valvontatoimenpiteitä. Samalla on 

huomattu, ettei kaikkia olennaisia riskejä kateta olemassa olevilla valvontatoimenpiteinä. 

Kuitenkin yritys tukeutuu usein muutamaan avain-kontrolliin, jotka johtajiston täytyisi 

tunnistaa riskilähtöisesti. Valvontatoimenpiteiden oikeanlainen ”paketti” löytyy 

riskilähtöisellä ajattelulla, testauksella ja seurannalla. Kuitenkaan avain-kontrollien 

etsimiseen ei kannata käyttää liikaa aikaa eikä eri valvontatoimenpiteiden testaamiseenkaan.   
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4 TUTKIMUSMETODOLOGIA 
 

Ennen empiriaa ja tutkimustulosten esittelyä käydään läpi tämän tutkimuksen metodologiaa. 

Ensiksi käydään läpi tutkimusmenetelmä ja esitellään aineisto ja sen keräämisen vaiheet. 

Tutkimusmenetelmä tutkimuksessa on laadullinen eli kvalitatiivinen ja tutkimus on 

tapaustutkimus eli empiriassa käytetään case-konsernia. Tapaukset on valittu 

harkinnanvaraisesti ja aineistonkeruumenetelmänä käytetään haastatteluita. Haastattelut 

tehtiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Haastateltavina oli viisi case-konsernin 

emoyrityksen työntekijää ja analysointimenetelmänä käytetään deduktiivista 

sisällönanalyysilogiikkaa eli analyysi tehdään teorialähtöisesti.  

 

 

4.1 Tutkimusmenetelmän valinta 

 

Yleisesti tutkimusmenetelmät jaetaan laadullisiin eli kvalitatiivisiin tutkimuksiin ja 

määrällisiin eli kvantitatiivisiin tutkimuksiin. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineisto on 

yleensä verbaalista tai visuaalista, kun taas kvantitatiivisessa tutkimuksessa aineisto on 

yleensä numeraalista. Kvalitatiivisen aineiston avulla pyritään testaamaan, kuvailemaan ja 

mahdollisesti myös kehittämään teoriaa. Lisäksi laadullisessa tutkimusmenetelmässä 

tavoitteena on esittää informaatio niin, että se edustaa teoriaan mahdollisimman tarkasti ja 

sisältää tutkimusongelman kannalta kaikki olennaiset piirteet. (Uusitalo 1998, 79-80)  

 

Tämä tutkimus on luonteeltaan laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus jo edellä mainittujen 

seikkojen takia. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on tutkittavan asian kokonaisvaltainen 

ymmärtäminen ja tutkittava asiaa pyritään tulkitsemaan rationaalisesti. Tutkimuksen 

tarkoituksena on ymmärtää kaikkien toimijoiden ja/tai tilanteiden erilaiset näkökulmat sekä 

ymmärtää ja tulkita näitä kontekstissaan. (Hirsjärvi ja Hurme 2000, 22) Tämä saavutetaan 

tutkimalla hyvin pientä määrää tapauksia, mutta tämä pieni määrä pyritään analysoimaan 

hyvin perusteellisesti. Eli laadulliseen tutkimukseen pätee sanonta ”ei määrä vaan laatu”. 

(Eskola ja Suoranta 1998, 18) 
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Muita tyypillisiä piirteitä laadullisessa tutkimuksessa ovat aineistonkeruumenetelmänä 

haastatteluiden käyttö ja haastatteluissa esiin tulevat tutkittavien omat näkökulmat eli 

osallistuvuus. Tyypillinen piirre laadulliselle tutkimukselle on myös tutkimuksen 

hypoteesittomuus eli tutkijalla ei ole lukkoon lyötyjä ennakko-oletuksia tutkimuskohteesta 

tai tutkimuksen tuloksista. Lisäksi tutkimuksen tekijällä on enemmän vapautta tehdä 

tutkimuksen suunnittelusta ja toteutuksesta enemmän joustavaa. (Eskola ja Suoranta 1998, 

15-16, 19-20) Kvalitatiiviseen tutkimusmenetelmään kuuluu myös se, että aineistoa 

käsitellään pääasiassa faktanäkökulmasta (Koskinen, Alasuutari ja Peltonen 2005, 62-63). 

                                                                                                   

Kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän valinnan jälkeen tutkija päätti tiedonhankinnan 

strategiana käyttää tapaustutkimusta, koska monen tapauksen vertailun sijaan halutaan 

keskittyä yhteen ilmiöön eli konserniin ja sen emoyritykseen. Tapaustutkimuksessa 

tutkimuskohde on tämän ajan elävässä elämässä oleva ilmiö ja sitä tutkitaan 

kokonaisvaltaisesti käyttäen apuna monia lähteitä. (Kananen 2013, 54; Yin 2009, 4, 8-9) 

Tässä tärkeitä ovat miten- ja miksi-kysymykset siitä, miten sosiaalinen ilmiö toimii. Ilmiötä 

ei pyritä myöskään säätelemään vaan ilmiö tapahtuu reaalimaailmassa. (Yin 2009, 4, 8-9, 

18) Tapaustutkimuksessa tutkimusongelma on moniulotteinen (Kananen 2013, 56-57) eli 

ilmiön ja  asianyhteyden väliset rajat eivät ole selkeästi määriteltävissä (Yin 2009, 18). 

Tutkimusongelmasta halutaan saada mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva ja ilmiötä 

halutaan ymmärtää mahdollisimman syvällisesti ja oikein (Kananen 2013, 56-57). 

 

 

4.2 Tutkimuksen kulku 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen vaiheita ei pysty niin selkeästi hahmottamaan, koska aineiston 

kerääminen, käsittely ja analysoiminen lomittuvat toisiinsa. Analysoinnin jälkeen voidaan 

todeta, että aineistoon tarvitaan lisämateriaalia ja tutkimuksessa voidaan palata 

aineistonkeruu vaiheeseen. Analysointia jatketaan sitten lisäaineiston hankinnan jälkeen. 

(Uusitalo 1998, 80) Samoin aineistonkeruun kuluessa ja tutkielmaa kirjoittaessa voidaan 

joutua palaamaan tutkimussuunnitelmaan tai tutkimusongelman asetteluun (Eskola ja 

Suoranta 1998, 16). Tutkimuksen kulkuun kuuluu yleensä seuraavat vaiheet: 

tutkimusongelman valinta, tutkimusongelmasta johdetut tutkimuskysymykset, 
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tutkimuskohteen valinta, tiedonkeruu- ja analysointimenetelmien valinta, tutkimuksen 

toteutus eli itse tiedonkeruu, tutkimusaineiston tulkinta ja analysointi sekä lopuksi 

raportointi (Kananen 2013, 59). Yin (2009) on kuvannut tapaustutkimuksen tekemisen 

vaiheet kuvioksi (Kuvio 7), joka kuvaa myös kvalitatiivisen tutkimuksen vaiheita. 

 

 
Kuvio 7: Tapaustutkimuksen vaiheet eivät ole lineaariset (Yin 2009, 1) 

 

Kuviosta 7 voi selittää myös tämän tutkimuksen aineistonkeruuvaiheita. Tutkimuksen 

aineistonkeruu lähti liikkeelle tutkijan suunnitelmasta käyttää tutkimuksessa case-

konsernina ja sen emoyritystä, koska konserni on uusi ja kansainvälinen. Suunnitelma eteni 

suunnitteluun, jossa varsinainen työskentely alkoi ohjaajien sekä case-konsernin kanssa. 

Suunnittelu jatkui tavoitteiden asettamiseen ja käytettävien teorioiden kartoittamiseen. 

Seuraavaksi valmisteluvaiheessa haluttu teoria oli suurin piirtein kasassa ja pystyttiin 

tekemään haastattelukysymykset. Valmistelusta edettiin itse haastatteluiden tekemiseen eli 

empiirisenaineiston keräämiseen. Samalla keräämiseen kuului lopullisten teorioiden 

kerääminen. Tämä nuoli kulki myös toiseen suuntaan, koska tutkijan omia havainnointeja 

apuna käyttäen palattiin muutaman kerran valmisteluvaiheeseen. Keräämisvaiheesta 

siirryttiin haastatteluaineiston purkamiseen ja jäsentelyyn. Haastatteluaineistot litteroitiin, 

koska näin oli helpompi jäsennellä aineisto ja aloittaa sen analysointi. Analysointi ja 

kerääminen kulkivat myös käsi-kädessä, koska välillä täytyi saada lisää materiaalia tai 

tarkennuksia joihinkin käsiteltäviin asioihin. Analysointivaiheeseen kuului myös teorian 

muokkaaminen sopivaksi empirian kanssa sekä johtopäätösten tekeminen. Kuviossa 7 

kulkee nuoli myös analysoinnista takaisin suunnitteluun ja tämä näkyi tutkimuksessa 
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varsinkin siinä mielessä, että tutkimuksen rajauksia ja tutkimuskysymyksiä tarkistettiin 

uudelleen. Analysoinnista seuraava vaihe oli tiedon jakaminen eli haastatteluiden 

muokkaaminen ja kirjoittaminen raporttimuotoon ja tulosten hyödyntäminen.  

  

 

4.3 Aineiston kerääminen ja kuvailu 

 

Tämän tutkimuksen pääasiallisena aineistonkeruumenetelmänä käytettiin haastatteluita ja 

toinen aineistonkeruumenetelmä oli tutkijan itse tekemät havainnot. 

Tutkimushaastattelutyypit voidaan jakaa karkeasti kahteen luokkaan: strukturoituihin ja 

muihin. Ryhmään muut kuuluvat muun muassa strukturoimaton haastattelu, 

puolistrukturoitu haastattelu, teemahaastattelu, syvähaastattelu sekä kvalitatiivinen 

haastattelu. Teemahaastattelut ovat siis puolistrukturoituja tai strukturoimattomia (Hirsjärvi 

ja Hurme 2000, 43-44) ja tässä tutkimuksessa käytetään puolistrukturoituja 

teemahaastatteluita. Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat kaikille samat, 

mutta haastateltavat saavat vastata kysymyksiin omin sanoin. Teemahaastattelussa taas 

aihepiirit tai pääteemat ovat etukäteen määriteltyjä, mutta kysymyksillä ei ole tarkkaa 

muotoa tai järjestystä. Valmiiksi valitut teemat takaavat sen, että jokaisen haastateltavan 

kanssa tulee puhuttua samoista aiheista. Kysymysten ja vastausten laajuudet voivat vaihdella 

haastattelusta toiseen. Jotta teemahaastattelulla saataisiin mahdollisimman monipuolisia 

vastauksia, tulee haastattelun olla muodoltaan mahdollisimman avoin eli kysymykset eivät 

saa olla liian tarkkoja. Näin haastateltavat saavat puhua vapaamuotoisemmin ja aineisto 

edustaa enemmän vastaajien puhetta. (Eskola ja Suoranta 1998, 86-87)  

 

Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla case-konsernin emoyrityksen 

työntekijöitä loppukesällä 2016. Haastattelukysymykset ovat esitettynä liitteessä 2. 

Haastatteluilla kerättiin tietoa sisäisen valvonnan organisoinnista haastattelemalla tällaisen 

toiminnan parissa työskenteleviä kontrollereita ja taloudellisia johtajia. Aineisto muodostui 

haastateltavien mielipiteistä ja näkemyksistä sekä tutkijan omista havainnoista. Tutkijan 

omat havainnot ovat lisänä tutkimusaineistoon ja ne muodostuvat tutkijan jokapäiväisistä 

työtehtävistä, keskusteluista ja havainnosta työpaikalla sekä tiimipalavereista.  
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Haastatteluita tehtiin yhteensä viisi ja ne kestivät noin 35 minuutista tuntiin. Haastattelut 

tehtiin kaikki yksilöhaastatteluina. Kaikki haastateltavat ovat case-konsernin emoyrityksessä 

töissä ja kaikki työskentelevät jollain tapaa päivittäin sisäisen valvonnan kanssa. 

Haastateltavien nimet eivät tule tutkimuksessa julki, vaan heistä käytetään titteleitä. 

Haastattelut tehtiin kaikki suomeksi. Tämä helpotti suorien lainausten käyttöä ja sitä, että 

jokainen ymmärsi termit omalla äidinkielellään. Taulukkoon 3 on kuvattuna haastatteluiden 

yksityiskohdat. Talous- ja rahoitusjohtaja siirtyi pois NEOT:n palveluksesta heinäkuun 2016 

lopussa ja Business controller –päällikkö siirtyi hänen paikalleen elokuusta 2016 eteenpäin. 

Business controller taas otti business controller –päällikön tehtävät hoidettavakseen 

syyskuusta 2016 eteenpäin. Tutkielmassa heistä käytetään titteleitä sen hetkisen tilanteen 

mukaan eli taulukon 3 mukaisesti. 

 

    Taulukko 3: Haastattelut 

Pvm. Titteli Kesto 

21.7.2016 Talous- ja rahoitusjohtaja 39 min 

26.8.2016 Business controller -päällikkö 36 min 

26.8.2016 Business controller 36 min 

29.8.2016 Kirjanpitopäällikkö 58 min 

29.9.2016 Toimitusjohtaja 36 min 

 

Haastattelut ja tutkijan omat havainnot tehtiin case-konsernin tiloissa. Tutkija teki tämän sen 

takia, että näin saatiin aineistoa tutkimuskohteelle tyypillisestä ja luonnollisesta 

ympäristöstä, joka näin kuvasi toimintaa ja käyttäytymistä paremmin ja helpotti 

ymmärtämään tulkintaa ja analyysia. Tätä voidaan sanoa myös osallistuvaksi 

havainnoinniksi, koska tutkija osallistuu fyysisesti ryhmän toimintaan sen yhtenä jäsenenä 

ja havainnoin tilanteita niille luonnollisessa ympäristössä. Näin tutkija ei luo 

tutkimustilannetta, vaan ympäristössä toiminta ja käyttäytyminen ovat autenttisia. (Uusitalo 

1998, 89-90) Etuna osallistuvassa havainnoinnissa on se, että tutkija pääsee syvälle kiinni 

tutkittavan ilmiön olemukseen, kun hän itse osallistuu toimintaan. Samalla aineistonkeruun 

määrä riippuu tutkijan suhteesta tutkittavaan ilmiöön eli siitä mitä tutumpi tutkittava asia on 

entuudestaan. Liika tuttavuus voi kuitenkin johtaa reaktiivisuuteen eli siihen, että tutkija 
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vaikuttaa tutkimustuloksiin. Tämä pienentää objektiivisuutta eli ei ole toivottavaa. (Kananen 

2013, 89-90) 

 

 

4.4 Aineiston käsittelystä, analysoinnista ja tulkinnasta 

 

Haastatteluaineiston analysointi, tulkinta ja raportointi ovat haasteellisia, koska valmiita 

malleja tai luokkia ei ole ja ne eivät kuulu kvalitatiiviseen tutkimukseen (Hirsjärvi ja Hurme 

2000, 35). Laadullisille tutkimuksille on monia analyysimenetelmiä ja yleensä tutkimuksissa 

käytetään vielä monta analyysimenetelmää samanaikaisesti (Kananen 2013, 103). Aineiston 

analyysiä voi kuvata jatkumona, joka alkaa aineiston kuvauksesta ja loppuu aineiston 

tulkintaan (Hirsjärvi ja Hurme 2000, 136). Laadullisessa tutkimuksessa tämä ei kuitenkaan 

ole lineaarinen tapahtuma, vaan analyysiä tapahtuu kautta tutkimuksen sekä analysointi ja 

aineiston kerääminen tapahtuvat usein samanaikaisesti. Analyysin vaiheina voidaan sanoa 

olevan aineisto, kuvaaminen, luokitteleminen, yhdistäminen ja selitys, mutta nämä vaiheet 

eivät tapahdu lineaarisesti. (Hirsjärvi et al. 1997, 218-219) Analysoiminen alkaa kuitenkin 

jo itse haastattelutilanteessa, kun haastattelija havainnoi tilannetta (Hirsjärvi ja Hurme 2000, 

136). 

 

Haastatteluaineisto kirjoitetaan ensin tekstimuotoon eli litteroidaan. Tämä voidaan tehdä 

joko koko haastatteludialogista tai sitten vain valikoiduista osista, teema-alueista tai vain 

haastateltavan puheesta. (Hirsjärvi ja Hurme 2000, 138) Tässä tutkimuksessa käytettiin koko 

haastatteludialogin litterointia. Ensimmäisellä litteroidun aineiston lukukerralla tutkija 

mietti aineiston piirteitä ja teki pieniä muistiinpanoja, koska tämä helpotti seuraavaa 

teemoittelu vaihetta (Koskinen et al. 2005, 231). Seuraavaksi aineisto ositetaan ja 

luokitellaan niin, että yksi luokka sisältää yhden asian. Näitä luokkia luokitellaan 

seuraavaksi samankaltaisten kanssa.  

 

Tässä tutkimuksessa luokitteluvaiheessa on käytetty sekä aineisto- että teorialähtöisiä 

luokittelumenetelmiä eli luokat johdetaan joko teoriasta ja yritetään löytää niitä vastaavia 

rakenteita tai luokittelussa noudatetaan itse aineistoa (Kananen 2013, 103-104). 

Tutkimuksissa päättely voi olla joko deduktiivista eli teorialähtöistä tai induktiivista eli 
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aineistolähtöistä (Hirsjärvi ja Hurme 2000, 155). Tässä tutkimuksessa käytettiin 

enimmäkseen deduktiivista eli teorialähtöistäpäättely, koska sitä käytettiin myös 

enimmäkseen aineiston luokittelussa. Luokitteluvaiheen jälkeen tutkimuksessa käytettiin 

teemoittelua eli haastatteluaineistosta nostettiin esille tutkimusongelmaan sopivia teemoja. 

Näin pystyttiin vertailemaan tiettyjen teemojen esiintymistä ja ilmenemistä aineistossa. 

Lisäksi teemoittelussa teoria ja empiria ovat vuorovaikutuksessa eli tekstissä tämä näkyy 

niiden lomittumisena toisiinsa. (Eskola ja Suoranta 1998, 174-175) 

 

Haastatteluaineiston käsittelyyn kuuluu sen sisältämien merkityksien pohtiminen. Näitä voi 

lähteä purkamaan muun muassa tiivistämällä, luokittelemalla, narratiivisesti, merkityksiä 

tulkitsemalla tai uusia merkityksiä luomalla. Tässä tutkielmassa käytettiin paljon 

merkityksien tiivistämistä eli merkitykset puettiin lyhyempiin sanallisiin tulkintoihin sekä 

samoin käytettiin paljon jo edellä mainittua luokittelua. Samoin tärkeässä roolissa on 

merkitysten tulkinta, koska tutkimuksessa pyritään löytämään haastatteluista piirteitä, joita 

haastateltavat eivät suoranaisesti sanoneet. (Hirsjärvi ja Hurme 2000, 137) 

Haastatteluaineistolla tehdyllä tutkimuksella voi nimittäin olla monta tulkintaa. Ensinnä itse 

haastattelutilanteessa haastateltava tekee omat tulkintansa. Seuraavaksi tutkija tekee omat 

tulkintansa käsitellessään aineistoa. Kolmanneksi tutkija tekee tulkinnat raporttia 

muodostaessaan ja vielä neljänneksi lukija tekee omat tulkintansa raportin perusteella. 

(Eskola ja Suoranta 1998, 141) 
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5 SISÄISEN VALVONNAN ORGANISOITUMINEN KONSERNISSA 
 

Aiemmin tässä tutkielmassa on keskitytty enemmän aiheen tutkimuksiin sekä 

kirjallisuuteen. Niiden pohjalta kappaleen 3 lopussa esiteltiin tämän tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys. Edellisessä luvussa 4 taas kerrottiin tässä tutkimuksessa käytetystä 

metodologiasta ja aineistonkeruusta. Nyt tässä kappaleessa siirrytään case-konsernin 

esittelyyn, haastatteluiden läpikäyntiin ja tutkimustuloksiin. Näiden purkamisessa käytetään 

apuna kappaleen 3 lopussa esitelty viitekehystä (Kuvio 6). Tutkimustuloksien esittelyssä 

ensiksi käydään läpi sisäistä valvontaa COSO-mallin eri komponenttien avulla. Seuraavaksi 

käsitellään sisäisen valvonnan onnistumisen tärkeyttä ja sisäisen valvonnan mahdollisia 

haasteita. Tässä tulevat mukaan asiat luotettavasta valvonnasta sekä uuden 

konsernirakenteen ja kansainvälisyyden vaikutukset ja niiden tuomat haasteet. Seuraava 

alakappale käsittelee muita sisäiseen valvontaan vaikuttavia tekijöitä: johdon 

valvontajärjestelmät, ulkoinen valvonta ja hallinnointitapa (Corporate Governance). 

Kappaleen lopussa on vielä tiivistelmä tutkimustuloksista. 

 

 

5.1 Tutkimuksen case-konsernin esittely 

 

Tutkielmassa käytetään case-konsernin emoyritystä North European Oil Trade Oy:tä (NEOT 

Oy), jonka omistavat Suomessa 51% Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) ja 49% 

St1 Nordic Oy. NEOT harjoittaa heille tukkukauppaa hankkimalla, myymällä ja 

kuljettamalla öljy- ja biotuotteita. Hankinta tapahtuu suurimmilta osin Itämeren alueelta ja 

NEOT hoitaa kuljetuksen Suomen terminaaliin ja sieltä eteenpäin huoltoasemille. (NEOT 

2015) NEOT:sta tuli konserni syksyllä 2015, kun ensimmäinen tytäryritys NEOT AS aloitti 

toimintansa Norjassa. Toinen tytäryritys NEOT AB perustettiin Ruotsiin loppukesästä 2016.  

 

Kuviossa 8 on esiteltynä North European Oil Trade ja sen muodostama konsernirakenne, 

omistusosuudet sekä yhtiöiden aloitusajat. Tutkimuksessa keskitytään NEOT Oy:n 

konsernirakenteeseen, joka on kuviossa esitetty sinisellä. NEOT Oy omistaa molemmat sen 

tytäryrityksistä sataprosenttisesti eli sillä on täysi määräysvalta molempien toimintaan.  
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Kuvio 8: NEOT konsernirakenne ja omistukset 

 

NEOT konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 4 272 miljoonaa euroa. Liikevaihto tuolloin 

käsitti NEOT Oy:n ja NEOT AS:n. Vaikka NEOT Oy kuuluu liikevaihdolla mitattuna 

Suomen suurimpien yritysten joukkoon, niin henkilöstömäärältään se on kuitenkin hyvin 

pieni yritys. NEOT Oy:n toimipisteellä Helsingissä on töissä noin 50 työntekijää. 

Tytäryrityksissä Norjassa ja Ruotsissa ei ole omaa henkilökuntaa, mutta sieltä käsin 

hoidetaan myös tiettyjä toimintoja, tarkastuksia ja täsmäytyksiä, jotka vaikuttavat 

merkittävällä tavalla konsernin sisäisen valvonnan toimintaan. COSO (2006) antoi ohjeita 

juuri pienemmille yrityksille ja heidän sisäisen valvonnan järjestämiselle. Siinä kuvaillaan 

tällaisia pienempiä yrityksiä ominaisuuksilla, jotka sopivat myös kuvaamaan NEOT:ia. 

Tällaisia ovat muun muassa: vähemmän eri liiketoimintoja ja/tai tuotelinjoja; vähemmän 

hallintotasoja, jolloin valvottavaa laajemmalta tehtäväalueelta; vähemmän monimutkaisia 

asioiden käsittelyjärjestelmiä ja/tai protokollia; vähemmän henkilökuntaa, joten laajempi 

valikoima työtehtäviä; ja rajallinen kyky pitää tärkeitä resursseja linjassa ja/tai rajallinen 

kyky tukea henkilöstöä esimerkiksi lakiasioissa, henkilöstöasioissa, kirjanpidossa tai 

sisäisessä tarkastuksessa.  

 

NEOT:ssa ei ole erillistä sisäistä valvontaa suorittavaa organisaatioyksikköä vaan kaikki 

organisaatiossa tekevät sisäistä valvontaa. Periaatteena on, että jokaisen työntekijän 
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työnkuvaan kuuluu valvonnallinen rooli. Sisäinen valvonta on järjestetty taloushallinnon 

kautta niin, että kirjanpidon ohella on sisäinen laskenta (tai operatiivinen laskenta) joka 

laskee fyysistä tuotetta (litroja). Näiden tiimien kesken tehdään kuukausittain 

täsmäytyslaskenta, jonka avulla varmistetaan kuukausitasolla, että kirjanpidon tulos on se, 

mikä sen kuuluukin olla. Sisäistä valvontaa tekee kuitenkin neljä tiimiä: operaatiot, 

riskienhallinta, business kontrollerit ja kirjanpito. Sisäistä valvontaa näiden lisäksi tekevät 

myös kuljetusosasto sekä terminaalit, koska niissä täsmätään litroja päivittäin. Sisäiseen 

valvontaan osallistuu siis koko organisaatio. 

 

NEOT öljy-yhtiönä ja konsernina luo tähän tutkimukseen mielenkiintoisen casen tutkia 

sisäisen valvonnan organisoitumista ja siinä esiintyviä haasteita. Konsernissa käsiteltävät 

luvut ja volyymit ovat merkittävän suuria ja niiden valvomiseen tarvitaan toimivaa, hyvin 

organisoitua ja luotettavaa sisäistä valvontajärjestelmää, jotta luvut menevät varmasti oikein 

ja ovat luotettavia. Lisäksi, kun mietitään sisäisen valvonnan alaista taloudellista 

raportointia, niin case-konsernista huomaa, että sisäinen valvonta tai sen alaisen 

taloudellisen raportoinnin luotettavuus ei ole pelkästään talousosaston asia, vaan sisäistä 

valvontaa tehdään myös muissa tiimeissä, kuten esimerkiksi maa- ja merikuljetuksessa. 

Varsinkin veroluontoiset asiat koskettavat koko yritystä.  

 

 

5.2 Sisäinen valvonta COSO-mallissa 

 

Haastatteluissa käydään läpi COSO-mallia sen viiden eri komponentin avulla. Näin saadaan 

selville, mitkä tekijät missäkin komponentissa ovat tärkeitä ja, miksi sekä miten eri 

komponentit vaikuttavat COSO-mallin eri osissa organisaation tavoitteet ja organisaation 

osa-alueet. Näin jokaisessa komponentissa olevien tärkeiden tekijöiden kautta päästään 

käsiksi myös haastaviin kohtiin sisäisen valvonnan organisoimisessa. 
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5.2.1 Valvontaympäristön luoma pohja sisäiselle valvonnalle 

 

Case-konsernin emoyrityksen haastatteluissa kävi selväksi, että oikeanlainen ja toimiva 

valvontaympäristö on tärkein tekijä sisäisen valvonnan onnistumiselle, toimimiselle ja 

organisoimiselle. Valvontaympäristössä tärkeiksi tekijöiksi mainittiin itse valvontaa tekevä 

henkilökunta ja heidän kouluksensa sekä sisäiseen valvontaan liittyvät IT-järjestelmät.  

 

Vaikka vain yksi haastateltavista mainitsi sanat valvonta- ja yrityskulttuuri, niin kaikki 

tarkoittivat näitä samoja asioita: valvontaympäristössä on tärkeää, että jokainen työntekijä 

vastaa sisäisestä valvonnasta. Sisäinen valvonta on rakennettu sisälle case-konsernin 

systeemiin eikä se ole erillinen osa organisaatiossa. Myöskään vain yksi työntekijä ei voi 

olla vastuussa valvonnasta, vaan siitä vastaavat kaikki. Tässä myös tiimihenki on tärkeää. 

Työtehtävät täytyy olla myös jaettu niin, ettei yksi työntekijä voi vastata koko 

valvontaketjusta. Toiselle työntekijälle pitää aina olla valvonta toisesta työntekijästä. 

Jokainen työntekijä on vastuussa sisäisestä valvonnasta ja sen laadusta ja oikeellisuudesta 

omalla tekemisellään sekä omalla asenteellaan. Jokainen työntekijä on myös vastuussa 

valvonnasta toimivuudesta, eikä pelkästään yrityksen johto tai esimiehet. 

 

Kaikki, jotka ovat yrityksessä töissä ovat vastuussa ja, jos joku näkee jossain jotain 

ihmeellistä, niin jokaisella pitäisi ”hälytyskellot soida”. 

- Kirjanpitopäällikkö 

 

Yritys- ja valvontakulttuuri ovat case-konsernissa todella tärkeässä roolissa sisäisen 

valvonnan toimimisen ja onnistumisen kannalta ja konserniyritysten arvot vaikuttavat tähän 

merkittävästi. Jokaiselle yritykselle on varmasti tärkeää, että kaikki sen toiminnot ovat 

sisäisen valvonnan alla, mutta jos halutaan painottaa jonkun tietyn tai tärkeän asian 

valvontaa, niin yrityksen arvot ja kulttuuri ovat siinä tärkeitä. Tämä näkyy siinä, että case-

konsernissa koko henkilöstä on sitoutunut tekemään sisäistä valvontaa omalta osaltaan ja 

tekemään sitä koko ajan ja joka tilanteessa. Valvontakulttuurissa ja  

–ympäristössä tärkeässä roolissa on myös yrityksen johto, jolla on toki omat intressinsä 

valvonnan toiminnasta, mutta se myös on esimerkkinä koko muulle henkilökunnalle. 
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Henkilökunnan ja heidän asenteensa lisäksi valvontaympäristöön ja siinä sisäistä valvontaa 

tekevän henkilökunnan toimintaan vaikuttaa vahvasti case-konsernissa henkilökunnan 

koulutus ja sen ajantasaisuus. Tähän liittyy myös se, että henkilökunnalla täytyisi olla 

tietämys omasta toimenkuvastaan, vastuistaan ja roolistaan – mitä he tekevät ja millaista 

jälkeä heiltä siitä odotetaan. 

 

Sitten yksi tärkeä asia on tietysti, että henkilökunta on riittävän pätevää siihen 

työtehtäväänsä, mitä suorittaa. 

- Talous- ja rahoitusjohtaja 

 

Case-konsernissa koulutuksen tasoa pyritään valvomaan ja pitämään se ajantasaisena. 

Varsinkin haastatteluissa pidettiin tärkeänä, että henkilökunnalla on ajantasainen tieto laista 

ja säädöksistä. Tästä pidetään tärkeänä se, että siitä pitäisi saada jokin varmuus, että kaikki 

työntekijät ovat ajan tasalla, koska muuten työntekijät eivät tiedä mitä sisäisellä valvonnalla 

pitäisi valvoa. Varmistumista voi saada lisää sillä, että järjestetään henkilökunnalla 

enemmän koulutuksia. Näin henkilökunta tietäisi, mitä pitäisi tehdä ja mihin pitäisi 

keskittyä, että valvonta olisi luotettavaa ja lopulta valvottava luku menisi varmasti oikein. 

Kouluttautumisessa ongelmaksi kuitenkin mainittiin, että siihen tarvitaan aikaa. 

 

IT-järjestelmät kuuluvat myös case-konsernissa vahvasti osaksi valvontaympäristöä. Koko 

konserni käyttää omaa toiminnanohjausjärjestelmää, joka on tehty sen omia tarpeita 

ajatellen. Toiminnanohjausjärjestelmästä saa nopeasti ja helposti raportteja, jotka ovat 

muokattavissa jokaisen omaan käyttöön. Raportointijärjestelmää myös kehitetään koko ajan, 

jotta raporttien saanti helpottuisi entisestään ja näin myös valvontatoimenpiteiden tekeminen 

helpottuisi sekä riskien arviointi niiden avulla helpottuisi. Haastatteluissa mainittiin myös, 

että järjestelmiin liittyy tärkeänä tekijänä niiden käyttöoikeudet, joita täytyy myös valvoa. 

Järjestelmissä pitää kaikilla tarvittavilla henkilöillä olla oikeudet tehdä asioita, mitä heidän 

pitääkin tehdä, mutta kukaan väärä henkilö ei saa päästä järjestelmiin mahdollisesti 

modifioimaan tietoja. Sen työntekijän, joka saa tehdä järjestelmissä jotain, täytyisi tietää, 

mitä hänen siellä täytyisikin tehdä. Tähän asiaan taas koulutus on tärkeää. Jos järjestelmät 

toimivat sekä niihin on sopiva koulutus, niin valvontaympäristöllä on toimivat pohja. 
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Loppu on sitten sitä, että miten niitä tehtäviä tekee ja onko siten kelläkin kyvyt tehdä niin 

hyvin kuin pitäisi. 

- Business controller 

 

5.2.2 Riskien arvioinnin tärkeys 

 

Case-konsernin NEOT:n sisäisen valvonnan tärkeyttä ja siinä olevia riskejä avattiin 

kirjanpitopäällikön haastattelussa todella hyvin siinä mielessä, että ne osuivat juuri siihen 

tärkeään syyhyn, miksi tässä työssä käytetään juuri tätä case-konsernia. NEOT on nollatulos-

hankintayhtiö, jolloin sen täytyy hankkia tavarat mahdollisimman edullisesti omistajilleen 

ja huolehtia samalla logistiikasta. Tästä syntyy jo kolme riskitekijää: ostaminen, myyminen 

ja logistiikka. Näissä tekijöissä tulee ilmi case-konsernina merkittävät asiat eli suuret 

volyymit ja suuret rahamäärät.  

 

Ei kauheasti tarvitse tehdä näissä pieleen, niin sitten on riski mennä tuloksen kanssa 

todella pieleen. Sitten on ihan sama, mitä me täällä kirjanpidossa yritetään enää tehdä.  

- Kirjanpitopäällikkö 

 

Case-konsernissa sellaiset riskit, joilla on taloudellisesti iso merkitys, ovat identifioitu ja 

niihin on kehitetty valvontatoimenpiteet. Toimitusjohtaja kommentoi, että yrityksellä, jolla 

on parin miljoonan oma pääoma ja melkein viiden miljardin liikevaihto, niin sisäisen 

valvonnan vain täytyy toimia luotettavasti tai yritys ei selviä päivääkään. 

 

Se (riskien arviointi) on semmoinen monen asian summa, mutta siinä pitää huomioida ne 

isot asiat. 

- Kirjanpitopäällikkö 

 

Case-konsernin emoyrityksessä on tehty aikaisemmin varsin kattava toimintokohtainen 

riskianalyysi ulkoisten toimijoiden puolesta ja siinä taloushallinnon osalta todettiin, että 

merkittävimmät riskit liittyvät rahankäyttöön ja viranomaisraportointiin. Rahankäyttöön 

liittyvän riskin kannalta kriittisin sisäisen valvonnan toiminto on maksuliikenne ja siinä 

tehtävä laskujen hyväksyminen ja maksaminen. Viranomaisraportointiin taas liittyy tärkeinä 
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tekijöinä arvonlisäverojen ja valmisteverojen käsittely kirjanpidossa. Ne ovat merkittävän 

isoja lukuja ja koostuvat monesta toimenpiteestä pitkässä ketjussa. Niiden kanssa on riski, 

että joku valvontatoimenpide ei toimi tai toimii väärin. Näin ollen ne ovat sisäisen valvonnan 

kannalta todella kriittisiä tekijöitä. Tämä pätee kaikkeen viranomaisraportointiin. Öljyalalla 

on myös paljon viranomaisraportointia, joissa luvat voidaan viedä heti pois, jos raportointi 

ei ole luotettavaa tai menee kerran väärin.  

 

Ulkoiset tahot ovat tehneet case-konsernin emoyrityksessä riskien arviointia, mutta 

suurimman osan siitä ovat kuitenkin tehneet yrityksen johto ja hallitus. Johto miettii omasta 

näkökulmastaan, mikä on riski milläkin osa-alueella ja miten siltä suojaudutaan. 

Merkitykselliset riskit tulevat yksinkertaisimmillaan identifioitua suoraan tuloksen kautta. 

Niihin tapahtumiin kiinnitetään eniten huomioita sisäisessä valvonnassa, jotka vaikuttavat 

merkittävästi tuloksen vaihtelemiseen. Johto arvioi näin, mihin valvontatoimenpiteisiin pitää 

panostaa, jotta luvut siinä osiossa tulisivat varmasti oikein tulokseen. Myös tiimien 

esimiehet tekevät riskien arviointia oman tiiminsä osalta esimerkiksi miettien sitä, että onko 

tarpeeksi työntekijöitä tekemään sisäistä valvontaa ja valvontatoimenpiteitä näissä 

riskialttiissa kohdissa. 

 

5.2.3 Suoritettavat valvontatoimenpiteet 

 

Case-konsernissa olevat valvontatoimenpiteet on tehty riskien arvioinnin perusteella. Mihin 

asti tai tasolle mikäkin valvontatoimenpide on viety, määrittyy riskien arvioinnin perusteella. 

Jos riskien arviointi on tuottanut tuloksen, että ei ole varaa virheisiin, niin 

valvontatoimenpiteitä on useammin. Valvontatoimenpiteistä sanottiin, että ne ovat 

jokapäiväisiä valvontatoimintoja, jotka yritetään tehdä mahdollisimman hyvin ja tarkasti. Ne 

menevät koko ketjun läpi ja pienistä asioista ja luvuista isoihin täsmäytyksiin. 

 

Prosessien myötä meille on kehitetty paljon eri kontrollointipisteitä systeemin sisään. Sitä 

on mietitty ja siitä pidetään huolta, että niitä täsmäytyksiä tehdään eri 

organisaatiotasoilla.  

- Talous- ja rahoitusjohtaja 
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Case-konsernin koko tarkastussysteemissä on todella monta valvontatoimenpidettä. On 

päivätason tarkistuspisteitä, yksikkötason, tuotetason, säiliötason, terminaalitason, 

viikkotason ja sitten kuukausitason tarkastuspisteitä. Valvontatoimenpiteiden prosessi 

päättyy kuukausittain tehtävään täsmäytyslaskentaan. 

 

Valvontatoimenpiteisiin vaikuttaa NEOT:lla se, että valvontaympäristöä ei ole laajennettu 

tytäryhtiömaihin, vaan melkein kaikki valvontatoimenpiteet tehdään vielä Suomesta käsin. 

Kun suurin osa konsernin tehtävistä on keskitetty vielä Suomeen, niin on helpompi valvoa 

koko konsernia ja sen yritysten välisiä tapahtumia. Samoin valvontatoimenpiteisiin vaikuttaa 

vahvasti yrityksen henkilökunta ja heidän osaamisensa. Case-konsernissa on todella osaavia 

tekijöitä, jotka ovat myös olleet öljyalalla todella pitkään.  

 

Lisäksi organisaation byrokratian taso voi vaikuttaa valvontatoimenpiteisiin, mutta tätä ei 

koettu kuitenkaan tapahtuvan case-konsernissa. Mikäli valvontatoimenpiteiden ympärille 

rakennetaan liikaa byrokratiaa, niin se tukahduttaa niiden tekemisen. Se on turhaa, jos 

esiintyy luottamuspulaa ja valvontatoimenpiteitä ryhdytään valvomaan. Liiallinen 

byrokratia sisäisen valvonnan ympärillä on tehotonta, koska se vie aikaa pois itse 

valvontatoimenpiteen suorittamisesta. 

 

5.2.4 Informaation ja kommunikoinnin tärkeys 

 

Case-konsernissa informaatio ja kommunikointi on hyvin avointa ja välillä jopa aika 

epämuodollista, mikä ei kylläkään haittaa, koska tehtävät tulevat kuitenkin hoidettua. 

Epämuodollisuus ehkä johtuu siitä, että yhtiö on henkilöstömäärään katsottuna niin pieni. 

Henkilöstö puhuu asioista ja niistä myös tiedotetaan sekä eri tiimien välillä pyritään 

jakamaan tietoa, varsinkin kuukausikatkoissa.  

 

Informaatiossa ja kommunikoimisessa on tärkeää, että ihmiset tietävät, mitä toiset tekevät.  

- Business controller -päällikkö 

 

Tässä komponentissa kaikkien haastateltavien mielestä tärkeää on, että kaikki ymmärtäisivät 

ensin, mihin tietoja käytetään ja, mihin niitä tarvitaan. Näin informaatiota saisi enemmän ja 
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kommunikoitaisiin myös keskenään enemmän. Kenen tahansa on vaikea jakaa tietoa, jos ei 

ymmärrä ensin, mikä sen vaikutus on. Tämä korostuu varsinkin, jos kuukausikatkojen 

täsmäytyslaskennassa on poikkeamia tai ongelmia, niin silloin tietoa ja ymmärrystä on 

pakko jakaa eri tiimien kesken, jotta ongelmaan löytyisi ratkaisu.  Kuitenkin informaatiossa 

ja kommunikoinnissa olisi aina parantamisen varaa ja varsinkin siinä, että henkilöstö tietäisi 

vieläkin paremmin, miten toisen työtehtävät liittyvät omaan tekemiseen.  

 

Case-organisaatiossa byrokratian taso on hyvin matala ja sitä on tietoisesti karsittu. Tämä 

vaikuttaa merkittävästi informaatioon ja kommunikointiin. Näin voidaan sanoa, että 

yrityskulttuuri vaikuttaa myös paljon informaatioon ja kommunikoimiseen eli havaitaan se, 

että valvontaympäristö muodostaa sisäiselle valvonnalle pohjan.  

 

Informaatioon ja kommunikointiin vaikuttaa myös konsernissa käytettävät tietojärjestelmät. 

Jotta voidaan varmistua siitä, että informaatio on kaikilla samanaikaisesti, niin edellytys on, 

että kaikilla on sama toiminnanohjausjärjestelmä. Case-konsernin emoyritys on rakentanut 

oman toiminnanohjausjärjestelmän, jota käytetään myös tytäryrityksissä, joten järjestelmä 

sisältää koko konsernin tiedot. Yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän kautta pystytään 

sisäinen valvonta järjestämään kunnolla. Tietojärjestelmissä on tärkeää, että sinne 

tallennetaan tietoa kaikkialta ja kaikki tositteet, jotta kaikilla tarvittavilla työntekijöillä olisi 

tieto käytössä. Tähän tietysti vaikuttaa edellä mainittu asia, että työntekijöiden täytyy tietää, 

miten oma tekeminen vaikuttaa muiden tekemiseen. Tietojärjestelmien kautta pitäisi jäädä 

myös merkintä siitä, kuka on sinne mitäkin tehnyt ja milloin. 

 

5.2.5 Valvontaprosessi päättyy seurantaan 

 

Case-konsernissa tärkein sisäisen valvonnan seuranta tehdään joka kuukauden päätteeksi, 

kun operatiivinen tulos täsmätään kaikkien kanssa, jotka ovat osallisina sisäisessä 

valvonnassa. Siinä jokainen käy oman osa-alueensa läpi ja niiden vaikutusta yhteistulokseen 

mietitään yhdessä, että voiko tulos olla näin. Seurantaa tehdään myös tiimien kesken 

viikkopalavereissa, joissa omia jokapäiväisiä tehtäviä käydään läpi. Isommassa kuvassa 

seurantaa tekee myös ulkopuoliset tekijät eli sisäinen tarkastus ja tilintarkastus. 
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Seurantaa tehdään myös eri työtehtävien ja tehtäväkuvausten sisällä eri tarkastuspisteissä. 

Näitä lueteltiin jo valvontatoimenpiteiden kohdalla. Prosesseihin on rakennettu sisälle eri 

täsmäytyksiä päivä-, tuote-, säiliö-, terminaali-, viikko- tai kuukausitasolla. Tässä apuna 

toimivat myös IT-järjestelmät, mutta niiden tuottamiin raportteihin ei voida täysin tukeutua 

vaan luvut pitää pystyä varmentamaan jotenkin.  

 

Seurannasta vastaavat ja suuremmassa viitekehyksessä sitä tekevät pääasiassa johtoryhmä ja 

hallitus. He saavat tulosraportin ja täsmäytyseron, jossa määritellään kirjanpidon ja 

operatiivisen laskennan erot. Jos sisäisessä valvonnassa on puutteita jossain, niin se näkyy 

täsmäytyseron suurentumisena. Sitten henkilökunta ja johto joutuisi selittämään ja avaamaan 

sitä hallitukselle, miksi ei ole joitain valvontatoimenpiteitä paikoillaan tai, miksi tieto ei 

kulje, että päästäisiin mahdollisimman pieneen täsmäytyseroon. Täsmäytyseron koko on siis 

joka kuukausi tarkkailussa ja siinä seurataan sisäisen valvonnan toimimista luotettavasti. 

 

5.2.6 Sisäinen valvonta on prosessi 

 

Case-konsernissa koettiin, että konsernin sisäisessä valvonnassa on tärkeää varmistaa, että 

prosessit ovat kunnossa ja, että tieto kulkee prosesseissa ja samalla tieto kulkisi eri yritysten 

välillä. Sisäisen valvonnan kuvaaminen alkaa prosessikuvauksista. Ensin tunnistetaan 

prosessit ja sitten tunnistetaan siinä tärkeät kohdat sisäisen valvonnan kannalta. Seuraavaksi 

tunnistetaan näihin tärkeisiin kohtiin liittyvät riskit. Samalla kehitetään tiedon liikkumista 

prosessissa ja mietitään, mitä valvontatoimenpiteitä niihin riskialttiisiin kohtiin täytyisi olla. 

 

Jokaisella kontrollilla on oma prosessinsa. 

- Talous- ja rahoitusjohtaja 

 

Jos katsotaan yksittäistä transaktiota prosessina, niin se lähtee liikkeelle siitä, että 

liiketoiminnan puolelta on joku liiketoimintapäätös, joka on johtanut sopimukseen. Tämä 

sopimus on sellaisen henkilön tekemä, jolla on siihen valtuudet ja hän laatii sopimuksen. 

Sopimuksen perusteella saapuu lasku ja sen tarkastus tapahtuu yhden henkilön toimesta ja 

hyväksyntä jonkun toisen henkilön toimesta. Laskun maksaminen tapahtuu kolmannen ja 

neljännen henkilön toimesta. Lasku kirjataan kirjanpitoon ja kuukauden päätteeksi tehdään 
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täsmäytyslaskenta kirjanpidon ja operatiivisen tuloksen välillä. Näiden pitäisi päätyä samaan 

lopputulokseen ja jos ei päädy, niin prosessin kaikkia vaiheita katsotaan uudelleen ja etsitään 

virhe. Onneksi virheet yleensä löytyvät, sillä yleensä joko jossain operatiivisen laskennan 

valvontatoimenpiteessä on laskettu väärin tai sitten kirjanpidossa on jaksotuseroja 

kuukausien välillä.  

 

Tässä sisäisen valvonnan prosessikuvauksessa liiketoimintapäätöksen ja sopimuksen 

tekemisen kohdalla tapahtuu riskien arviointi toimittajan kannalta, että onko toimittaja 

luotettava. Samalla arvioidaan laskun maksamiseen liittyvää riskiä ja rahan käytön riskiä. 

Sopimuksen tekee siihen valtuutettu henkilö eli tämä kuuluu valvontaympäristöön ja sen 

organisoimiseen. Seuraava prosessin vaihe valvontatoimenpiteet toteutuvat, kun lasku 

tarkastetaan yhden henkilön toimesta, hyväksytään toisen toimesta ja maksetaan vielä 

kolmannen ja neljännen toimesta. Informaatiota ja kommunikointia tapahtuu heidän kesken 

näiden toimenpiteiden välillä. Lopuksi seurantakomponenttia edustaa täsmäytyslaskenta. 

 

Haastatteluissa mainittiin, että prosessikuvaukset kuuluvat valvontaympäristö 

komponenttiin. Oleellista siinä on, että tunnistetaan prosessit ja niiden kuvaukset.  Täytyy 

olla eri prosessikuvauksia siitä, mitä eri prosesseja on, mitä valvontapisteitä niissä on ja mitä 

niistä pidetään tärkeinä, sekä lisäksi missä kohtaa prosessia valvotaan mitäkin. Näin 

tunnistettaisiin paremmin mahdolliset riskit, mitä yrityksellä ja konsernilla on. 

Haastatteluissa mainittiin, että prosesseissa on aina kehitettävää ja varsinkin niiden 

tiedonkulussa.  

 

 

5.3 Sisäisen valvonnan onnistumisen tärkeys ja haasteet 

 

Case-konsernissa sisäisen valvonnan toimiminen ja valvontatoimenpiteissä onnistuminen 

edellyttää varsinkin henkilöstön osaamista, resursointia ja toimivia IT-järjestelmiä. Nämä 

kolme tekijää ovat samat, jotka mainittiin haastatteluissa myös tärkeimmiksi tekijöiksi 

valvontaympäristössä.  
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Erityisesti tässä öljykaupassa on sellaisia lainalaisuuksia, jotka vaativat erityisosaamista. 

Että se ei ole koulun penkiltä saatua osaamista, vaan ihan alan spesifiä osaamista. 

- Toimitusjohtaja 

 

Tämä tukee teoriassa ja COSO-mallissa esitettyä asiaa, että hyvä ja luotettava 

valvontaympäristö luo pohjan toimivalle ja luotettavalle sisäiselle valvonnalle. 

Pienemmässä mittakaavassa sisäisessä valvonnassa on aina kysymys organisaation 

tehokkuudesta. Valvontaympäristöstä täytyy myös miettiä resursointia ja varsinkin siinä 

mielessä, kun joka kuukausi tehtävä täsmäytyslaskenta mainittiin haastatteluissa sen verran 

rankaksi, että siinä henkilöstöresurssit täytyy olla kunnossa. Tällainen resursointi kulkee 

myös käsi kädessä osaamisen kanssa. 

 

Case-konsernissa kuukausittain tehtävään täsmäytyslaskentaan ja sen 

valvontatoimenpiteiden onnistumiseen vaikuttaa tärkeänä tekijänä IT-järjestelmät. Koska 

yrityksessä on niin suuret käsiteltävät luvut ja volyymit, että on mahdotonta laskea käsin 

mitään, niin IT-järjestelmät ovat sisäisen valvonnan edellytys ja vahvasti toimintaan 

vaikuttava asia. Järjestelmien toimivuus ja niiden kehitysaste kulkevat taas käsi kädessä sen 

kanssa, kuinka paljon resursseja case-konsernissa tarvitaan. Järjestelmissä on kuitenkin riski 

sisäisen valvonnan toimivuudelle hyvin, jos ne sisältävät liikaa manuaalisia työtehtäviä. 

Tällöin on olemassa riski, että työntekijät vain unohtavat tai ymmärtävät asiat väärin tai eri 

lailla kuin toiset, jolloin sisäisen valvonnan luotettavuus voi kärsiä. Tällaisessa tilanteessa 

informaatio ja kommunikointi komponentin toiminta on tärkeää. Samoin haastatteluissa 

mainittiin, että järjestelmien sisälle on pyritty rakentamaan paljon valvontatoimenpiteitä, 

varsinkin mahdollisimman paljon automaattisia valvontatoimenpiteitä sekä semmoisia 

työtehtäviä, jotka itsessään suorittavat valvontaa. 

 

Haastatteluissa mainittiin näiden sisäisen valvonnan luotettavuuteen vaikuttavien tekijöiden 

lisäksi myös johdon ohjeistuksen. Tämä taas tukee teoriaa siinä mielessä, että johto ja johdon 

valvontajärjestelmät vaikuttavat sisäisen valvonnan toimintaan ja sen luotettavuuteen. 

Johdon ohjeistuksen lisäksi mainittiin sisäisen valvonnan prosessien miettimisen ja 

järjestämisen tärkeys. Jokaisesta prosessista tulisi saada oikeanlaiset raportit ja sen raportin 

tiedon pitäisi olla laitettuna järjestelmään oikein, jotta itse raportti olisi lopulta oikeanlainen. 
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Tässä asiassa tulee mukaan taas osaaminen ja järjestelmät. Nämä kaikki luotettavuuteen 

vaikuttavat asiat ovat tiivistettävissä siihen, kuinka yhdessä haastattelussa vastattiin 

kysymykseen 8: ”Milloin voi sanoa, että sisäinen valvonta on jatkuvasti hyvää?” näin: 

 

Sillä ainakin, että niitä asioita miettii tasaisin väliajoin. Niitä ei välttämättä tule 

päivittäisessä työssä niin paljoa mietittyä. 

- Business controller 

 

Milloin voi sitten sanoa, että sisäinen valvonta on onnistunut hyvin? Haastatteluissa 

sanottiin, että sisäinen valvonta on luotettavaa silloin, kun voidaan sanoa, että luvut ja tulos 

ovat oikein, eivätkä ne ole vain satunnaisia lukuja. Tällöin voidaan näyttää johdolle tai 

ulkoisille tarkastajille, että lukujen eteen on tehty töitä ja, että niille löytyy perustelut. Luvut 

eivät voi olla täsmälleen oikein, mutta luotettavalla ja toimivalla sisäisellä valvonnalla 

voidaan sanoa, että ne ovat niin oikein kuin mahdollista. Kun sisäisen valvonnan avulla 

varmistetaan lukujen oikeellisuus tällä tavalla, niin valvonta on enemmänkin taaksepäin 

katsovaa. 

 

Sisäisen valvonnan toimivuus voi liittyä myös eteenpäin katsovaan asiaan. Tätä avattiin 

haastatteluissa, niin että kun sisäinen valvonta toimii, niin se pitää hyvin huolen siitä, että 

mitään yllätystä ei pääse tapahtumaan tulevaisuudessa. Haastatteluissa myös todettiin, että 

silloin voi sanoa, että sisäinen valvonta on hyvää, jos yrityksen liiketoiminta saavuttaa 

tavoitteensa. Kysymykseen 8. ”Milloin voi sanoa, että sisäinen valvonta on hyvää” 

vastattiin: 

 

Että oltaisiin koko ajan varmoja siitä, että tämä laiva pysyy väylällään ja ei olisi karikoita 

edessä, joita me ei tiedettäisi tai ne eivät tulisi meille yllättäen. Tai joku asia ei tulisi eteen 

yllättäen joka hidastaisi meitä. 

- Business controller -päällikkö 

 

Jos yritys pystyy saavuttamaan omat tavoitteensa. 

- Business controller -päällikkö 
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Case-konsernissa luotettavasti toimiva sisäinen valvonta estää myös virheiden tapahtumisen. 

Haastatteluissa kerrottiin, että case-konserniin on pyritty rakentamaan sellaiset 

valvontaprosessit, jotka eivät mahdollista laskennassa isoja virheitä tai, jos virheitä syntyy, 

niin ne havaitaan prosessissa mahdollisimman nopeasti. Nämä valvontaprosessien sisään 

rakennetut valvontatoimenpiteet voivat olla niin huomaamattomia, että sisäistä valvontaa 

tekevät henkilö ei niitä välttämättä huomaa tai ainakaan ei jokapäiväisessä työssään huomaa.  

 

Valvonta on hyvää silloin, kuin sitä ei huomaa. 

- Talous- ja rahoitusjohtaja 

 

Tietyissä tilanteissa sisäinen valvonta voi olla myös turhaa tai tehotonta. Varsinkin jos 

organisaatiossa tehdään sama valvontatoimenpide kaksi kertaan, niin toinen kerta on yleensä 

tehotonta. Samoin tehotonta tai turhaa valvontaa on, jos valvotaan vain sen takia, että 

osoitetaan jollekin, että valvotaan, mutta se valvominen tai raportti ei oikeasti vaikuta 

mihinkään päätöksentekoon. Mutta valvonta ei ole koskaan tehotonta tai turhaa, jos sen 

avulla tehty raportti vaikuttaa johonkin asiaan tai, jos jokin luku näyttää omituiselta ja siihen 

tehdään valvonnan avulla korjaavia toimenpiteitä. Koska silloin prosesseja ja tekemistä 

parannetaan entistä tehokkaammaksi. 

 

Sisäisen valvonnan luotettavuudelle ja onnistumiselle on case-konsernissa selkeä mittari ja 

isossa mittakaavassa haastatteluissa sanottiin, että se on paras ja keskeisin 

valvontatoimenpide tai avain-kontrolli – täsmäytyslaskenta. Sen katsotaan olevan mittari 

onnistumiselle, koska jos sisäinen laskenta ja kirjanpito täsmäävät kuukausitasolla 

toleranssien sisällä, niin silloin laskennan ja sisäisen valvonnan katsotaan onnistuneen hyvin. 

Case-konsernissa on käytössä eri toleransseja ja politiikoita, jotka sallivat tietyt 

täsmäytyserot, mutta pääasia on, ettei valvottava luku sisältäisi mitään merkittävää virhettä.  

 

Itse kaikkein eniten nojaan siihen täsmäytysprosessiin, että se on se kaikkein tehokkain 

kontrolli siitä, että meillä ei ole mitään isoa virhettä missään. 

- Talous- ja rahoitusjohtaja 
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NEOT:lla täsmäytyserolaskenta perustuu siihen, että yrityksessä on kaksi toisistaan erillistä 

ja riippumatonta laskentaputkea, joista toinen perustuu kirjanpitoon ja toinen ”business” 

logiikkaan. Näin tulee sekä kirjanpidollinen että operatiivinen tulos, joiden tulisi täsmätä. 

Kaikki transaktiot, jotka kirjataan toiminnanohjausjärjestelmään, tarkistetaan sekä 

operatiivisen laskennan kautta, että myös kirjanpidon kautta, jotta molemmissa olisi kaikki 

samat transaktiot. Tällöin kaikki transaktiot täsmätään ensin erikseen ja lopuksi vielä kaikki 

yhteen. Ilman tätä yritys ei pystyisi olemaan varma, että kaikki on tehty ja tarkastettu.  

 

Täsmäytyslaskenta on yksi valvontatoimenpide tai avain-kontrolli, mutta se pitää sisällään 

monta pientä palasta ja yhdistää nämä kaikki yhdelle valvontatoimenpiteelle. Avain-

kontrolliksi käsitetään case-konsernissa tämmöinen iso valvontatoimenpide, eikä niinkään 

yksi valvontatoimenpide jonkun valvontaprosessin sisällä. Tai ainakin täsmäytyslaskentaa 

voi kutsua taloushallinnon näkökulmasta ylätason avain-kontrolliksi, koska se koostuu niin 

monesta eri valvontatoimenpiteestä. Alatasolla voi olla jotain muuta, mikä on jonkun 

yksittäisen työtehtävän kannalta avain-kontrolli. 

 

Mutta ehdottomasti se isomman tason, et onko se sitten toimitusjohtaja tai 

hallitustyöskentely, niin ylätason ehdottomasti tärkein kontrolli on täsmäytyslaskenta. 

- Toimitusjohtaja 

 

 

5.4 Konsernirakenteen ja kansainvälisyyden vaikutus sisäiseen valvontaan 

 

Seuraavaksi tässä kappaleessa käsitellään uuden konsernirakenteen ja kansainvälisyyden 

vaikutusta sisäiseen valvontaan ja sen organisoimiseen sekä samalla sitä, mitä haasteita 

konsernirakenne tai kansainvälisyys tuovat sisäiseen valvontaan. Ensiksi pyritään 

käsittelemään konsernirakenteeseen liittyviä asioita ja sitten kansainvälisyyteen liittyviä, 

mutta asiat lomittuvat hyvin paljon toisiinsa, joten erittely ei ole niin selkeä.  

 

Case-konsernin tapauksessa täytyy huomioida se, että uuden konsernirakenteen ja 

kansainvälisyyden vaikutus tytäryrityksissä on hieman erityylistä kuin yleensä tai mitä voisi 
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olettaa, koska tytäryrityksissä ei ole henkilökuntaa. Iso osa tytäryhtiöiden töistä tehdään 

palveluna emoyhtiössä, mutta emoyhtiö myös ostaa paljon palveluja omistajan maayhtiöistä. 

 

Minun mielestä se alue, missä ne haasteet ovat nyt ja tulevaisuudessa, että se yhteistyö 

toimii sen Suomen emoyhtiön ja omistajan maayhtiöitten henkilökunnan välillä. 

- Toimitusjohtaja 

 

Toimitusjohtaja lisäsi tähän edellä mainittuun vielä, että yhteistyössä on suuri haaste se, että 

vaikka yhteistyön laatu olisi kerran kunnossa, niin se ei pysy kunnossa jatkuvasti, ellei sen 

kanssa tee jatkuvasti aktiivisesti töitä. Yhteistyö ei ole samanlainen kuin järjestelmä, joka 

kerran laitettaisiin kuntoon ja annettaisiin sitten vain olla. Kun henkilökunta vaihtuu tai 

toimintaympäristö muuttuu, niin vastuujaot pitää olla selvät eri konserniyhtiöiden välillä, 

että kaikki asiat tulee varmasti otettua huomioon.    

 

5.4.1 Uusi konsernirakenne 

 

Haastatteluissa uusi konsernirakenne koettiin vaihtelevasti joko ehdottomasti vaikuttavan 

sisäiseen valvontaan tai ehdottomasti ei. Näiden ryhmien välillä ei löytynyt mitään selkeää 

selitystä, että esimerkiksi titteli olisi vaikuttanut siihen, kuinka kokee sisäisen valvonnan 

tehtävien muuttuneen konsernirakenteen myötä. Haastattelukysymykseen 13. ”Onko 

sisäinen valvonta muuttunut konsernirakenteen myötä” vastattiin muun muassa näin: 

 

On ehdottomasti muuttunut. 

- Toimitusjohtaja 

Ei se oikeastaan ole muuttunut. 

- Talous- ja rahoitusjohtaja 

Ei minun mielestä ole muuttunut. 

- Business controller 

 

Vaikka muutokset koettiin eri tavalla, niin kuitenkin kaikki haastateltavat mainitsivat sen, 

että konsernirakenteen myötä tulee lisää huomioitavia elementtejä ja tapahtumia, joten myös 

lisää sisäistä valvontaa. Uusi konsernirakenne luo case-konserniin enemmän tapahtumia ja 
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varsinkin täytyy huomioida sisäiset keskinäiset tapahtumat, joiden kanssa täytyy olla 

sisäisessä valvonnassa tarkkana, että minkä yhtiön asioita tehdään. Sisäiset tapahtumat 

lisäävät myös paperityötä, viranomaisraportointia sekä lakien seurantaa, jotka kaikki 

vaikuttavat myös sisäisen valvonnan organisoimiseen ja sen haastavuuteen. 

Konsernirakenne on tuonut enemmän tapahtumia ja sitä kautta enemmän laskelmia ja 

valvontatoimenpiteitä, joten sitä kautta sisäinen valvonta on muuttunut. 

 

On muuttunut siten, että on enemmän tapahtumia ja enemmän yrityksiä. 

- Business controller -päällikkö 

 

Jos aikaisemmin piti laskea yhteen kertaan yksi asia, niin nyt parhaimmillaan sama asia 

pitää laskea kolmeen kertaan. 

- Toimitusjohtaja 

 

Haastatteluissa kuitenkin mainittiin, että vaikka valvontatoimenpiteitä on konsernirakenteen 

myötä enemmän, niin osittain konsernirakenne on kuitenkin selkeyttänyt työtä ja sisäistä 

valvontaa, koska laskentakaavoista on pitänyt tehdä yhtenäisemmät ja kaikille 

ymmärrettävät. Emoyritys on ennen konsernirakennettakin toiminut Ruotsissa ja valvonut 

toimintoja Ruotsissa, mutta nyt nämä toiminnot ovat tiukemmin osa oman organisaation 

toimintaa konsernirakenteen myötä. 

 

Kysymykseen ”Onko sisäinen valvonta muuttunut vai ei?” eriäväiset vastaukset johtuvat 

siitä, että eri henkilöt kokevat muutoksen eri tavalla. Kuitenkin suurin osa haastateltavista 

sanoi, että kun organisaatio ei ole hajautunut useampaan maahan, niin sisäinen valvonta 

toimii samalla tavalla eri konserniyhtiöissä.  Sisäisen valvonnan peruslaskentaperiaatteet 

ovat edelleen samat, vaikka valvontatoimenpiteet tehdään nyt kolmelle eri yhtiölle. Nämä 

peruslaskentaperiaatteet koettiin myös tulevaisuudessa pysyvän samoina. Vaikka 

organisaatio hajautuisikin enemmän eri tytäryhtiöihin ja jokaiseen tehtäisiin yhtiökohtaiset 

sisäisen valvonnan toiminnot, niin kuitenkin suuremmassa mittakaavassa 

valvontatoimenpiteet pysyisivät kutakuinkin samoina, koska tällaiset laskentaperiaatteet 

ovat hyvin juurtuneita tällä toimialalla.  
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Ei-hajautunut organisaatiorakenne taas vaikuttaa siihen, että suurin osa 

valvontatoimenpiteistä ja ohjauksesta tehdään case-konsernissa emoyrityksestä käsin eli 

Suomesta. Tai ainakin jos valvontatoimenpiteitä annetaan tytäryritysten tehtäväksi, niin ne 

ohjataan tarkasti Suomesta käsin. Sisäiseen valvontaan ja sen organisoitumiseen vaikuttaa 

keskitetty malli Suomeen, missä monen yrityksen tapahtumat kulkevat samojen 

valvontatoimenpiteiden ja samojen työntekijöiden kautta, vaikka ovatkin eri yritysten 

tapahtumia.  

 

Konsernirakenteen myötä lisääntyneet valvontatoimenpiteet taas lisäävät kontakteja ja 

rajapintoja eri yhtiöiden välillä. Sisäisessä valvonnassa lukuja ei täsmäytetä ja tarkisteta 

pelkästään organisaation tai konsernin sisällä, vaan myös osto- ja myyntipuolien kanssa. 

Lisäksi uudessa konsernirakenteessa korostuu se, että ei ainoastaan täsmäytetä lukuja 

ulkopuolisten osapuolien kanssa, vaan myös sisäisesti eri yhtiöiden välillä. Konsernin sisällä 

tapahtuvat transaktiot ja niiden luvut täytyy löytyä molemmilta yhtiöiltä. 

 

Konsernirakenteen myötä lisääntyneet kontaktit eri konserniyhtiöiden välillä korostavat 

informaatio ja kommunikointi komponentin tärkeyttä. On tärkeää, että tieto kulkee 

konsernissa eri konserniyritysten välillä tehokkaasti ja reaaliaikaisesti. Kommunikaatio 

kasvavalle sidosryhmälle on tärkeää, jotta kaikki osapuolet olisivat tietoisia toimintatavoista 

ja, että informaatio kulkisi sujuvasti. Näin yhteistyö konsernirakenteessa toimii tuottavasti. 

Business controller -päällikkö sanoi, että tärkeintä uudessa (kansainvälisessä) konsernissa 

on, että henkilöstö olisi aina hyvissä ajoin tietoinen, että miten uusi tytäryhtiö tulee 

vaikuttamaan heidän työnkuvaansa ja työkuormaansa. Näin jokainen henkilö pystyisi 

valmistautumaan omiin valvontatoimenpiteisiinsä ajoissa. Tähänkin vaikuttaa informaatio 

ja kommunikointi. Ja vielä, kun suurin osa työtehtävistä tehdään emoyhtiöstä käsin ja 

tytäryrityksissä ei ole henkilökuntaa, niin ei tarvitse tiedottaa asioista kuin sisäisesti.  

 

Juuri sisäisen valvonnan näkökulmasta, kun on tällainen uusi konserni ja keskitetty malli, 

niin minun mielestäni se toimii hyvin, koska silloin työtehtävät ja -tapahtumat pysyvät 

hallussa. 

- Business controller -päällikkö 
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5.4.2 Kansainvälisyys 

 

Nyt siirrytään tutkimustuloksissa kansainvälisyyden vaikutuksiin sisäisen valvonnan 

organisoimisessa ja sen aiheuttamiin mahdollisiin haasteisiin. Case-konsernin 

haastatteluissa tärkein asia, joka vaikuttaa sisäisen valvonnan organisoitumiseen ja sen 

haasteisiin kansanvälisyyttä ajatellen, on yhteistyön toimivuus ulkomaalaisten tytäryritysten 

kanssa. Tässä kansainvälisyys vaikuttaa siten, että toimintaympäristöt ovat erilaisia sekä on 

eri kielet ja eri kulttuurit. Kansainvälisessä ympäristössä myös COSO-mallin informaatio ja 

kommunikointi komponentti tulee hyvin tärkeäksi. 

 

Kansainvälisyyden myötä kaikki mutkistuu. Se voi olla tosi mielenkiintoista, mutta samalla 

tosi haastavaa. 

- Kirjanpitopäällikkö 

 

Yleensäkin, kun on uusi konserni ja sisäiset tapahtumat lisääntyvät, niin sisäisessä 

valvonnassa täytyy olla tarkkana, minkä yhtiön tapahtumien kanssa työskentelee. Mutta 

vielä kansainvälisyyden myötä, täytyy olla lisäksi tarkkana, missä maassa tämä yhtiö toimii, 

jonka tapahtumien kanssa työskentelee. Hieman haasteltavasta ja hänen työnkuvastaan 

riippui se, kuinka he kokivat kansainvälisyyden tuomat muutokset. Varsinkin ulkoisen 

laskennan puolella eri lait, eri kirjanpitokäytännöt, eri tilintarkastajat, eri maiden verottajat, 

eri maiden tullit ja eri maiden kaupparekisterit tuovat kansainvälisyyden myötä lisähaasteita 

sisäiseen valvontaan ja sen järjestämiseen.  

 

Case-konsernissa varsinkin COSO-mallin komponentilla informaatio ja kommunikointi on 

suuri merkitys sisäisen valvonnan organisoimiseen. Kansainvälisyyden myötä tämä 

komponentti ja sen toimivuuden huomiointi on entistäkin tärkeämpää. Informaation ja 

kommunikoinnin täytyy olla koko ajan toiminnassa konsernin jokaisella osa-alueella.  

 

Informaatio ja kommunikointi komponentti on se suurin haaste. 

- Business controller 

Se on kaiken edellytys ja ei ole muuta vaihtoehtoa. 

- Toimitusjohtaja 
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Case-konsernissa tiedon jakamista kaikkien eri maissa sijaitsevien tytäryritysten kesken 

helpottaa saman toiminnanohjausjärjestelmän käyttö, joka on vielä kaikille suomalaisille 

tuttu järjestelmä jo entuudestaan. Yhteistä toiminnanohjausjärjestelmää käyttämällä tiedon 

jakaminen kaikkien kesken pitäisi olla helpompaa. Tämän lisäksi Business controller kertoi, 

että komponenteista varsinkin informaation jakaminen on ollut haastavaa ja siihen liittyy se, 

että sekä norjalaisilla että ruotsalaisilla on ollut ennen sellainen yrityskulttuuri, että kaikkia 

informaatiota ei ole tarvinnut jakaa niin tarkalla tasolla kuin mitä nyt täytyisi jakaa uudessa 

konsernirakenteessa. Tämä vaatii heiltä ensin yrityskulttuurinmuutosta. Ensin heidän pitää 

ymmärtää, mihin tietoa käytetään ja tarvitaan. Ymmärryksen jälkeen he luultavasti jakaisivat 

informaatiota paremmin. Talous- ja rahoitusjohtajakin sanoi tästä aiheesta, että Norjan 

tytäryhtiön kohdalla on ilmennyt kommunikaation suhteen sellainen lisähaaste, että 

ymmärrys tuloksesta ja sen rakentumisesta pitää pystyä kertomaan tytäryhtiölle. Näin 

Norjassa paikallinen henkilöstö pystyy paremmin ymmärtämään heidän omien 

toimenpiteidensä merkityksen koko konsernin sisäisen valvonnan kannalta. Informaatio ja 

kommunikointi ovat kuitenkin tärkeitä ihan ilman mitään konsernirakennetta tai 

kansainvälisyyttä. Jos ei ymmärrä jonkun tiedon vaikutusta, niin sitä on vaikea jakaa muille.   

 

Kansainvälisyydessä informaation ja kommunikoinnin lisäksi merkittävä tekijä on 

lainsäädäntö, viranomaisraportointi ja kunkin maan arvolisäverot. Ennen kuin case-

yrityksestä tuli kansainvälinen konserni, niin Suomen lainsäädäntö oli se, joka määritteli sen 

tekemisen. Nykyään mukana konsernissa on toinen EU maa ja sitten vielä toinen EU:n 

ulkopuolinen maa. Joka maassa on oma lainsäädäntönsä ja tytäryhtiön täytyy toimia sen 

maan lainsäädäntöjen mukaan, missä se on.  

 

Jos miettii kirjanpitopuolta, niin se valvonta on sitä, että meillä noudatetaan kunkin maan 

lainsäädäntöä kirjanpidon osalta ja myöskin verottajan ohjeistuksia, kun tehdään 

veroilmoituksia. 

- Talous- ja rahoitusjohtaja 

 

Eri maiden lainsäädännöt aiheuttavat kansainvälisessä konsernirakenteessa sen, että 

emoyrityksen täytyy ymmärtää, mitkä ovat eroavaisuudet eri maiden välillä, jotta voi olla 

varma, että sisäinen valvonta toimii oikein kussakin maassa. Arvolisäveropuolella pitää 
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myöskin toimia kunkin maan lakien ja asetusten mukaan sekä myös kansainvälisten 

asetusten mukaan. Pitää huomioida se, missä veroraja kulkee ja, mikä yhtiö veron hoitaa. 

Mutta sitten, kun nämä kaikki lainsäädännölliset eroavaisuudet ovat tiedossa, niin 

käytännössä sama sisäisen valvonnan toiminta, kuin emoyrityksessäkin on, toimii samalla 

mallilla myös ulkomaisessa tytäryrityksessä. 

 

Haastatteluissa kansainvälisyydestä kuitenkin lopulta todettiin, että onneksi konserni toimii 

vielä vain Pohjoismaissa, joissa ei ole mitään kriittisiä tai eksoottisia eroja laillisesti tai 

kulttuurillisesti. Ei ole korruption pelkoa tai sitä, että pitäisi toimia jotenkin epäeettisesti. 

Pienet lainsäädäntöerot ovat ne merkittävimmät, mistä pitää olla emoyrityksessä selvillä. 

 

 

5.5 Muut sisäiseen valvontaan vaikuttavat tekijät 

 

Kuten teoriaosuudessa jo todettiin, niin sisäiseen valvontaan ja sen organisoitumiseen 

vaikuttaa myös johdon valvontajärjestelmät, hyvä hallinnointitapa sekä ulkoiset 

tilintarkastajat. Näistä ensimmäisenä käsitellään johdon valvontajärjestelmien vaikutusta. 

 

Johdolle raportointi on osa sisäistä valvontaa. 

- Talous- ja rahoitusjohtaja 

 

Case-konsernissa johdon ensisijaisena tehtävänä ei missään olosuhteissa ole yksittäiset ja 

tarkat valvontatoimenpiteet, vaan sisäinen valvonta tulee johdon jokapäiväisen toiminnan 

mukana. Johto haluaa itse ymmärtää tuloksen, numerot ja taloudelliset tunnusluvut. 

Haastatteluissa juuri tämä koettiin valvontana, että nämä asiat selitetään johdolle 

ymmärrettävästi. Johto ei sinänsä tee sisäistä valvontaa muuten, kuin sen kautta, että johto 

määrittelee sille aihealueet. 

 

Sisäinen valvonta on työkalu enemmänkin. 

- Toimitusjohtaja 

Johto antaa niin kuin ylätason ohjauksen sille valvonnalle. 

- Talous- ja rahoitusjohtaja 
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Case-konsernissa johto saa sisäiseltä valvonnalta informaatiota ja tuotoksia eli raportteja ja 

näitä viedään eteenpäin esimerkiksi hallitustyöskentelyyn. Johdolla on tätä kautta omat 

paineet sisäisen valvonnan toimimisen puolesta, koska he ovat tekemisissä hallituksen 

kanssa ja sitä kautta myös omistajien kanssa. Johdon työhön kuuluu varmistua siitä, että 

sisäinen valvonta on järjestetty niin, että kaikki toimintaympäristön vaatimukset tulee 

täytetyksi. Samalla johdon täytyy näyttää, että yrityksen henkilökunta tekee 

valvontatoimenpiteet oikein ja huolella. Haastatteluissa koettiin, että mitä isommaksi 

organisaatio kasvaa, niin sitä tärkeämmäksi tulee ylemmän tason valvonta.  

 

Johto tai esimiehet ovat sellaisessa asemassa, että he pääsevät vaikuttamaan sisäisen 

valvonnan prosesseihin, niiden kehittämiseen ja ohjaamiseen. Siihen pitää käyttää aikaa, että 

prosessit olisivat kaikille selkeät ja jokainen prosessin työntekijä tunnistaisi oman 

työtehtävänsä tärkeyden. Esimies tai johto voivat vaikuttaa sisäiseen valvontaan ja 

valvontatoimenpiteisiin tai painottaa sitä, kuinka tärkeää jokin asia on, esimerkiksi tietty 

tehtävä tai valvontatoimenpide. Johdolta tulee ohjaus siitä, missä rajoissa kukakin voi 

toimia, mitkä ovat riskienhallintapolitiikat tai yleisemmin, mikä on yrityksen strategia. 

 

Johdosta se kaikki lähtee - vaikka ne yrityksen arvot ja miten se yritys näyttäytyy omille 

työntekijöilleen. 

- Business controller -päällikkö 

 

Johdolta tulevan ohjauksen ja raamienannon kautta johto pystyy pitämään huolen siitä, että 

valvonnan näkökulma pysyy organisaatiossa koko ajan mielessä. Johdon pitää miettiä sitä, 

kun yritys menee eteenpäin ja kehittyy, niin miten sisäisen valvonnan prosessit kehittyvät 

parhaiten siinä mukana ja, miten sisäinen valvonta pysyy kaikessa kehityksessä mukana. 

Tässä samalla koko yrityksen henkilökunnalla on säilyttävä ymmärrys siitä, mitä sisäisessä 

valvonnassa tehdään, koska muuten kaaos voi saada liikaa valtaa. 

 

Prosessien miettimisen ja raamittamisen jälkeen johdon valvontatoimenpiteisiin kuuluu 

vielä resursoida sekä henkilöstö että välineet, jotta sisäinen valvonta pystytään toteuttamaan 

halutulla tavalla. Tähän kuuluu se, että kuukausikatkoissa ja tilinpäätöksen tekemisessä 

pitäisi olla resursoituna tarpeeksi henkilökuntaa ja myös, että sisäisessä valvonnassa 
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käytettävät järjestelmät olisivat aina parhaimmassa tilassa ja toimisivat. Tärkeä rooli 

johtajistolla on myös henkilöstön resursoinnin suhteen pitää huoli siitä, että työtehtävät ovat 

niin eriytetty kuin mahdollista ja kukaan työntekijä ei tekisi vaarallisia työyhdistelmiä. Case-

konsernissa tämä henkilöstön resursointi ja vaarallisten työyhdistelmien estäminen ei kuulu 

pelkästään ylimmälle johdolle vaan myös seuraavalla portaalla on velvollisuus seurata niitä.  

 

Johtamisessa on kova vastuu, mutta meidän kaikkien pitää myös olla johdon tukena. 

- Kirjanpitopäällikkö 

 

Seuraavaksi tarkastellaan ulkoisen valvonnan vaikutusta sisäiseen valvontaan 

haastatteluiden kautta. Ulkoiset tahot vaikuttavat case-konsernin sisäiseen valvontaan 

sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajien avulla. Molemmat tahot luovat valvontaympäristöön 

pohjan. Sisäinen tarkastus on järjestetty konsernin ulkopuolelta eli se tulee SOK:lta. Hallitus 

päättää vuosittain, mitä asioita otetaan sisäisen tarkastuksen käsiteltäväksi, koska koko 

systeemiä ei voida yhtenä vuotena tarkastaa. Isommassa kuvassa sisäinen tarkastus tekee 

jatkuvaa seurantaa ja raportointia. Samoin sisäinen tarkastus kiinnittää huomiota siihen, että 

riskit ovat kunnolla arvioituja ja niihin on tehty valvontatoimenpiteet. Yksi haastateltavista 

koki, että SOK:n tekemä sisäinen tarkastus on yksi parhaista tavoista varmistua sisäisen 

valvonnan toimivuudesta, koska silloin paneutuu tiettyyn valvontatoimenpiteeseen 

kokonaisvaltaisesti ja miettii sen toimivaksi. Myös tilintarkastajat käyvät tietyin väliajoin 

seikkaperäisesti läpi sisäistä valvontaa. He varsinkin voivat puuttua siihen, onko 

henkilökuntaa eli resursseja tarpeeksi tekemään sisäistä valvontaa.  

 

Myös ulkoisella valvonnalla on vaikutusta case-konsernin sisäiseen valvontaan, mutta tämä 

toimii myös toisin päin, että ulkoinen valvonta käyttää myös hyödyksi sisäisen valvonnan 

tuottamia raportteja. Kuten esimerkiksi viranomaisraportointi käytännössä on ulkoista 

raportointia, niin ne luvut tulevat kuitenkin sisäisen valvonnan kautta. Toimitusjohtajan 

haastattelussa tuli mielenkiintoinen näkemys siihen, mikä katsotaan ulkoiseksi tahoksi tai 

ulkoiseksi valvonnaksi. Hänen mielestään tilintarkastajat ja sisäinen tarkastus, joka tulee 

SOK:lta, ovat sisäisiä tahoa. Hyvin pitkälti myös he käyttävät sisäisen valvonnan tai 

laskennan tuottamia raportteja hyödyksi ja heille on tärkeää, että valvonta toimii. 
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Seuraavaksi käsitellään hyvän hallinnointitavan eli Corporate Governancen vaikutusta 

sisäisen valvonnan organisoitumiseen case-konsernissa. Vaikka case-konsernissa 

emoyrityksellä ei ole mitään kirjoitettua Corporate Governance -sääntöä, niin se kuitenkin 

on sellaista toimintaa, joka näkyy johdon toiminnassa. Sitä kautta johto antaa tietyssä 

mielessä esimerkkiä siitä, mikä yrityksen ja konsernin kulttuuri on. Ja johto vaikuttaa 

toiminnallaan yrityskulttuuriin paljon – oli toiminta sitten tiedostettua tai tiedostamatonta.  

 

Hallinnointitapa on osa yrityskulttuuria. 

- Business controller -päällikkö 

 

Lisäksi hallinnointitapa on pyritty sisällyttämään jokaiseen tehtävään ja transaktioon, 

mieluummin kuin kirjoittaa se pelkästään johdon tasolla tekstiksi. Näin hallinnointitapa jää 

samalla tavalla systeemin sisään upotetuksi kuin sisäinen valvontakin halutaan case- 

konsernissa organisoida. Yksi haastateltava sanoi, että hänen mielestään lähtökohtaisesti 

hyvän hallinnointitavan mukaista on se, että perusprosessit suorittavat sisäisen valvonnan 

eikä sitä tarvitse merkittävissä määrin tehdä erikseen. Silloin riittää se, että on perustettu 

tietyt valvontapisteet ja niillä pystytään todentamaan toiminnan oikeellisuus. 

 

Sisäisen valvonnan taustalla on hallitus ja se, mitä päätöksiä siellä tehdään. Hallitus katsoo 

meidän lukuja ja tarkastelee, miten yhtiö toimii. Yrityksen johto määrittelee ne raamit, joissa 

isossa kuvassa saadaan toimia ja hallitus sitten hyväksyy nämä. Tietyt sisäiseen valvontaan 

vaikuttavat politiikat tulevat suoraan johdolta ja hallinnointitavasta, esimerkiksi 

riskienhallinta, talouspolitiikka ja myös henkilöstöpolitiikka. Näihin sitten vaikuttavat myös 

lait ja säädökset. Kaikki ovat osa sitä kokonaisuutta, jossa sisäinen valvonta toimii ja miten 

se on rakennettuna. 

 

Myös toimialan luonne vaikuttaa case-konsernissa hallinnointitapaan ja sitä kautta myös 

sisäiseen valvontaan. Öljykaupan luonteesta johtuen yrityksessä on jotain elementtejä, joista 

ei voi vetää raportteja vain suoraan kirjanpidosta. Esimerkiksi johdannaiset ovat tällaisia. 

Tämä johtaa siihen, että valvontamielessä tai hyvän hallinnointitapa ajattelun kautta sisäinen 

valvonta pitää olla huomattavasti korkeammalla tasolla kuin yhtiössä, jossa kaikki 

liiketoiminta pystytään kirjanpidon raporteilla varmistamaan. Tämä vie yrityksessä 
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tekemisen ja ajattelun väkisin siihen suuntaan, että jotta voidaan varmistua laskennan ja 

tuloksen oikeellisuudesta on sisäisen valvonnan oltava toimivaa ja luotettavaa. 

Toimitusjohtajan mukaan ainoa oikea tapa johtaa tällaista yhtiötä on kuukausitäsmäytysten 

kautta. Tämä luo raamit yrityksen hyvälle hallinnointitavalle, joka puolestaan luo raamit 

sisäiselle valvonnalle.  

 

 

5.6 Yhteenveto tutkimustuloksista 

 

Case-konsernin emoyrityksen haastatteluiden perusteella voidaan sanoa, että sisäisen 

valvonnan organisoitumiseen vaikuttaa moni asia, niin yrityksen ulko- kuin sisäpuoleltakin, 

ja moni asia vaikuttaa samanaikaisesti. Tärkeitä ja haastavia tekijöitä löytyi monia, jotka 

vaikuttavat sisäisen valvonnan toimiseen luotettavasti ja jotka vaikuttavat siihen, että yritys 

saavuttaisi tavoitteensa. COSO-mallin perusteella tunnistetut sisäisen valvonnan viisi 

komponenttia täytyisi jokaisen toimia yksittäin hyvin ja niiden täytyisi toimia yhdessä 

prosessina ja systeeminä hyvin, niin että lopputulos olisi luotettava. 

 

5.6.1 Tutkimustulokset sisäisen valvonnan organisoitumisesta 

 

COSO-mallin eri komponenttien toimimisen samanaikaisesti havaitsi case-konsernissa 

hyvin varsinkin IT-järjestelmien kohdalla. IT-järjestelmistä tärkein on yhteinen 

toiminnanohjausjärjestelmä, joka takaa kaikille saman informaation samanaikaisesti ja 

auttaa tiedon jakamisessa ja kommunikoinnissa. Toimivat järjestelmät taas kuuluvat 

valvontaympäristöön, joka luo pohjan kaikelle sisäiselle valvonnalle.  

 

Case-konsernista tehdyistä haastatteluista voi todeta, että valvontaympäristö luo sisäisen 

valvonnan luotettavalle toimimiselle pohjan ja siinä tärkeät tekijät ovat myös koko sisäisen 

valvonnan onnistumisen kannalta tärkeitä. Haastatteluissa todettiin, että hyvin toimivalla 

valvontaympäristöllä myös sisäinen valvonta on luotettavampaa. Tärkeimmät tekijät 

valvontaympäristössä ovat haastatteluiden perusteella yrityksen henkilökunta ja heidän 

osaamisensa sekä IT-järjestelmät. Nämä ovat samat tekijät, kuin mitä teoriassa esitettiin. 

Samoin valvontaympäristössä vaikuttaa tärkeänä tekijänä valvontakulttuuri, josta johto 
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vastaa luomalla esimerkiksi arvoja. Valvontakulttuurissa ja yrityksen henkilökunnan 

valvontatoimenpiteiden suorittamisessa on tärkeä huomioida se, että case-konsernissa 

jokaisen työntekijän työnkuvaan kuuluu valvonnallinen rooli. Sisäisestä valvonnasta ei siis 

vastaa pelkästään johto. Yksi työntekijä ei myöskään voi vastata koko sisäisen valvonnan 

ketjusta vaan on tärkeää, että työtehtävät on jaettu. Henkilökunnassa tärkeää on heidän 

osaamisensa ja heidän koulutuksensa. Haastavaa tässä on näiden ajantasaisuus sekä tietämys 

omasta toimenkuvasta, vastuista ja roolista. Kouluttautuminen vie aina aikaa ja tämä on 

haaste. Samoin tietämyksestä täytyisi saada varmuus, mikä on myös haasteellista.  

 

Viimeisenä tärkeänä tekijänä valvontaympäristössä oli haastatteluissa mainittu IT-

järjestelmät. Tässä huomioitavaa on, että koko konsernissa käytetään samaa 

toiminnanohjausjärjestelmää, joka on emoyrityksen suunnittelema ja tekemä. Tästä syntyy 

haaste, sillä järjestelmää tulee jatkuvasti päivittää, koska se ei ole valmis. Samoin IT-

järjestelmissä pitää koko ajan valvoa käyttöoikeuksia, että oikeat henkilöt, jotka ovat 

tietoisia tekemisistään, saavat tehdä järjestelmissä asioita. Jokaisen yrityksen henkilön 

täytyy myös osata käyttää järjestelmiä oikein ja tietää, mitä sinne täytyy laittaa ja missä 

muodossa. Tähän taas vaikuttaa edellä mainittu koulutus. 

 

Case-konsernissa riskien arvioinnissa haasteita tekee sen merkittävän suuret luvut. 

Merkittävimmät riskit arvioidaan yrityksessä sen perusteella, miten suuri vaikutus niillä olisi 

tuloksen muutoksiin. Tuloksen muodostuminen on monen asian summa ja prosessissa on 

monta valvontatoimenpidettä. Riskien arviointi on siten myös monen asian summa, mutta 

siinä täytyy huomioida ne isot asiat, joilla on riski vaikuttaa eniten tuloksen muutoksiin. 

Haastatteluissa mainittiin myös, että suuret haasteet sisäisen valvonnan toimivuudelle ovat 

viranomaisraportoinnissa, joka on hyvin kriittinen tekijä. Lisäksi haastatteluissa mainittiin, 

että riskien arvioinnista vastaa johto ja hallitus. 

 

Haastatteluissa mainittiin valvontatoimenpiteistä, että ne ovat tehty riskien arvioinnin 

perusteella. Riskien arviointi määrittelee, mihin asti ja mille tasolle mikäkin 

valvontatoimenpide on viety. Valvontatoimenpiteitä on case-konsernissa eri 

organisaatiotasoilla ja ne menevät koko valvontaketjun läpi eli pienistä valvottavista 

transaktioista aina suuriin täsmäytyksiin. Koko sisäisen valvonnan systeemin sisällä on 
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todella monta valvontatoimenpidettä. Valvontatoimenpiteissä case-konsernin kannalta on 

tärkeä tekijä se, että koko konsernin valvonta tehdään tällä hetkellä keskitetysti Suomesta 

käsin. Joitain tietoja ja täsmäytyksiä tulee tytäryrityksistäkin, mutta ne on ainakin johdettu 

selkeästi emoyrityksestä käsin. Valvontatoimenpiteitä tekee yrityksen henkilökunta, joten 

heidän osaamisensa ja asenteensa vaikuttavat sisäisen valvonnan luotettavuuteen. Näin 

havaitaan, että toimiva valvontaympäristö vaikuttaa hyvin toimiviin 

valvontatoimenpiteisiin. Riskinä valvontatoimenpiteissä haastatteluissa mainittiin liika 

byrokratia, joka voi tukahduttaa valvontatoimenpiteiden tekemisen. Jos 

valvontatoimenpiteitä ryhdytään valvomaan, niin se on tehotonta. 

 

Informaatio ja kommunikointi on tärkeä komponentti sisäisen valvonnan organisoimisessa 

ja tästä oltiin samaa mieltä haastatteluissa. Jokaisen yrityksen työntekijän täytyisi ymmärtää, 

mihin tietoja käytetään ja mihin mitäkin tietoa tarvitaan. Samoin, mikä vaikutus tiedolla on 

eli täytyy myös ymmärtää, miten toisen työtehtävät liittyvät omaan työntekoon. 

Kommunikointi on siis tärkeää, jotta jokainen tietää, mitä toiset tekevät. Informaatioon 

mainittiin vaikuttavan byrokratian taso, jota on tietoisesti karsittu juuri tämän takia ja se on 

case-konsernissa hyvin matalalla tasolla. Näin havaitaan yrityskulttuurin ja 

valvontaympäristön vaikutus informaatioon ja kommunikointiin. Myös tähän komponenttiin 

mainittiin haastatteluissa vaikuttavan IT-järjestelmät. Yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä 

auttaa siinä, että kaikilla olisi sama tieto käytettävissä samalla hetkellä. 

 

Sisäisen valvonnan luotettavuus ja siitä varmistuminen perustuvat seurantaan. Case-

konsernissa tärkein tehtävä seuranta on joka kuukausi tehtävä täsmäytyslaskenta, jonka 

sanottiin myös olevan case-konsernin avain-kontrolli. Täsmäytyslaskennasta ja 

täsmäytyserosta näkee hyvin, onko sisäisen valvonnan prosessi onnistunut vai ei. Siinä 

yhdistyy se, että seurantaa tehdään jokaisen valvontatoimenpiteen sisällä ja eri ajankohtina. 

On esimerkiksi litratason seurantaa, tankkitason seurantaa, päivätason seurantaa tai 

kuukausitason seurantaa. Tähän suureen seuraamisen määrään ovat apuna IT-järjestelmät, 

mutta myös IT-järjestelmiä täytyy muistaa valvoa ja seurata. Seurannasta vastaa 

ensisijaisesti johto ja hallitus ja heille tärkein seurantakeino sisäisen valvonnan luotettavasta 

toiminnasta on täsmäytyseron suuruus. Osa seurannasta tulee myös yrityksen ulkopuolelta 

ja näistä tärkeimmät ovat tilintarkastus ja sisäinen tarkastus. 
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Case-konsernissa sisäisen valvonnan organisoimisessa täytyy luottaa sitä tekevään 

henkilökuntaan ja organisaatioon. Kun on tunnistettu ne kohdat, mitä valvotaan ja missä 

ollaan tarkkoja ja niihin on määritelty valvontatoimenpiteet, niin siihen täytyy luottaa, että 

sisäinen valvonta toimii luotettavasti. Case-konsernissa valvontatoimenpiteitä tehdään hyvin 

pienistä täsmäytyksistä isoihin. Mikäli löytyy poikkeamia, ne pitää tunnistaa ja syyt niihin 

pitää löytää. Tämän jälkeen täytyy käydä läpi koko se prosessi, mikäli siellä on korjattavaa, 

jotta poikkeamia ei enää tulevaisuudessa syntyisi. Case-konsernissa lähtökohtana 

prosesseissa on se, että ne eivät mahdollistaisi suuria virheitä eli ainakaan merkittäviä 

virheitä ei syntyisi. Sisäisen valvonnan prosesseja kehitetään seurantakomponentin avulla ja 

kehittäminen on jatkuvaa toimintaa. 

 

Case-konsernissa sisäisen valvonnan tavoitteet ovat linkittyneenä liiketoiminnan 

tavoitteisiin. Sisäisen valvonnan tekemät valvontatoimenpiteet omalta osaltaan varmentavat, 

että liiketoiminnan tavoitteet saavutetaan ja case-konsernin strategiaa noudatetaan. Lisäksi 

sisäinen valvonta on apukeino liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen. Sisäinen valvonta 

toimii hyvin ja luotettavasti silloin, kun yrityksen ja konsernin liiketoiminnan tavoitteet 

saavutetaan. Tämä tukee teoriassa esitettyä COSO-mallia, joka yhdistää liiketoiminnan 

tavoitteet ja sisäisen valvonnan, sekä myös johdon valvontajärjestelmiä, koska myös johto 

seuraa liiketoiminnan tavoitteiden ja strategian toteutumista ja käyttää tässä apunaan sisäistä 

valvontaa ja sen tuottamia raportteja. Sisäinen valvonta toimii ja on luotettavaa silloin, kun 

yrityksen raportoimat luvut ovat luotettavalla tasolla oikein.  

 

Sisäisen valvonnan onnistuminen edellyttää case-konsernissa varsinkin henkilöstön 

osaamista, resursointia ja hyviä IT-järjestelmiä. Nämä tärkeät tekijät ovat samat kuin 

valvontaympäristössä eli havaitaan, että hyvä pohja sisäiselle valvonnalle luo myös hyvän 

pohjan sen luotettavuudelle. Henkilöstön osaamisen kannalta haasteena on öljytoimiala, 

jossa on paljon sellaista osaamista, jota ei voi opiskella ja ala on muutenkin välillä 

monimutkaista. IT-järjestelmät ovat sisäisen valvonnan onnistumisen kannalta tärkeä tekijä, 

koska yrityksen luvut ja volyymit ovat niin suuria, että niitä ei voi laskea käsin. IT-

järjestelmien toimivuus ja kehitysaste taas kulkevat käsi-kädessä henkilöresurssien 

riittävyyden kanssa ja henkilöresurssit taas kulkevat käsi-kädessä osaamisen kanssa. IT-

järjestelmissä on haasteensa, jos ne sisältävät liikaa manuaalista työtä, koska on huomioitava 
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henkilöstön inhimillisyys. Tällöin COSO-mallin informaatio ja kommunikointi 

komponentista tulee todella tärkeä. IT-järjestelmät liittyvät myös sisäisen valvonnan 

prosessien rakentamiseen, kun niiden sisälle on pyritty rakentamaan automaattisia 

valvontatoimenpiteitä. Haastatteluissa mainittiin myös, että sisäinen valvonta toimii, kun 

valvontaa ei huomaa. Tällä viitataan siihen, että valvontatoimenpiteet ovat upotettuna 

henkilökunnan jokapäiväisiin työtehtäviin. 

 

Case-konsernissa parhaaksi tai keskeisimmäksi valvontatoimenpiteeksi eli avain-

kontrolliksi mainittiin täsmäytyslaskenta. Sen mainittiin olevan samalla mittari sisäisen 

valvonnan onnistumiselle, koska siinä testataan kahden erikseen laskettavan laskentaputken 

eroja. Täsmäytyslaskenta koostuu monesta pienestä toimenpiteestä ja valvontatoimenpiteistä 

ja kokoaa nämä yhteen yhdeksi täsmäytykseksi. Case-konsernissa sen voidaan katsoa olevan 

ylätason avain-kontrolli.  

 

Taulukkoon 4 on kerättynä tiivistetysti nämä edellä luetellut asiat sisäisen valvonnan 

organisoitumisen tärkeistä tekijöistä ja niiden aiheuttamista haasteista case-konsernin 

kannalta. Sisäisen valvonnan organisoitumisessa on huomioitu COSO-malli ja sen kaikki 

viisi komponenttia, näiden komponenttien toiminta prosessina sekä sisäisen valvonnan 

luotettavuus. Taulukkoon on eritelty tärkeimmät tekijät näissä asioissa sekä tärkeimpien 

tekijöiden aiheuttamat haasteet tai haasteet näiden tekijöiden toteuttamisessa toimivasti ja 

luotettavasti. 
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Taulukko 4: Sisäisen valvonnan organisoitumisen tärkeät tekijät ja haasteet 

Sisäisen valvonnan 

organisoituminen 
Tärkeät tekijät Haasteet 

COSO-malli 

- Kaikki komponentit toimivat 
yhdessä ja samanaikaisesti 
- Määritellä liiketoiminnan 
tavoitteet  

 Monimutkaisuus? 
 Sisäisen valvonnan tavoitteet 

Valvontaympäristö 
- Valvontakulttuuri 
- Henkilökunta 
- Osaaminen ja koulutus 
- IT-järjestelmät 

 Johto esimerkkinä 
 Jokainen työntekijä on vastuussa omalla 
tekemisellään ja asenteelleen 
 Tietämys omasta toimenkuvasta, vastuista 
ja roolista 
  Koulutuksen ajantasaisuus 
 Saada varmuus tietämyksestä  
 Kouluttautuminen vie aikaa 
 Oman toiminnanohjausjärjestelmän jatkuva 
päivittäminen 
 Käyttöoikeudet ja niiden valvominen 
 Koulutus järjestelmän käyttöön ja tietämys 
siitä niiden sisällöstä 

Riskien arviointi 

- Merkittävimmät riskit näkyvät 
suoraan tuloksessa 
- Riskien arviointi on monen 
asian summa 
- Lakien ja säädösten 
noudattaminen 

 Suuret luvut ja volyymit  
 Pienikin virhe voi vaikuttaa isosti tulokseen 
 Pitää huomioida ne isot asiat 
 Viranomaisraportointi 

Valvontatoimenpiteet 

- Valvontatoimenpiteet tehdään 
riskien arvioinnin perusteella 
- Pienistä transaktioista suuriin 
- Eri organisaatiotasoilla, koko 
systeemin läpi 
- Keskitetty valvonta 
- Osaava henkilökunta ja IT-
järjestelmät 
 Valvontaympäristö 
- Ei liikaa byrokratiaa 

 Onko arvioitu oikeat riskit? 
 Onko huomioitu kaikki valvomista 
tarvitsevat asiat? 
 Paljon eri valvontapisteitä systeemin sisällä 
 Tytäryrityksistä tehtävä valvonta 
yhteistyössä heidän kanssa 
 Toimivatko valvontaympäristöön kuuluvat 
tekijät hyvin? 
 Liika byrokratia tukahduttaa 
valvontatoimenpiteiden tekemisen 

Informaatio ja 

kommunikointi 

- Tärkeää yrityksen 
henkilökunnalle 
- Ei liikaa byrokratiaa 
- Yrityskulttuuri, 
valvontaympäristö 
- IT-järjestelmät 

 Kaikkien pitää ymmärtää, mihin tietoja 
käytetään ja mihin mitäkin tarvitaan 
 Kaikkien pitää ymmärtää, miten toisen 
työtehtävät liittyvät omaan tekemiseen 
 Liika byrokratia on tietoisesti karsittu ja 
matalalla tasolla, jotta informaatio kulkisi 
 Yrityskulttuuriin ja valvontaympäristöön 
vaikuttaa johto ja byrokratia 
 Kaikilla täytyisi olla sama tieto 
käytettävissä ja samalla hetkellä 
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Seuranta 

- Täsmäytyslaskenta = avain-
kontrolli 
- Jokaisen 
valvontatoimenpiteen sisällä 
- Apuna IT-järjestelmät 
- Johto ja hallitus vastaavat 
- Tehdään myös yrityksen 
ulkopuolelta 

 Täsmääkö operatiivinen ja kirjanpidollinen 
tulos  
 Täsmäytykset mm. litra-, tankki-, päivä- tai 
kuukausitasoilla  
 Myös IT-järjestelmiä tulee valvoa ja seurata 
 Täsmäytyslaskennan erot 
 Seuraa sisäisen valvonnan toimintaa ja 
arvioi toimiiko luotettavasti 
 Myös ulkoisille tekijöille sisäisen 
valvonnan luotettavuus ja toimivuus ovat 
tärkeitä 

Prosessi 

- Riskien tunnistaminen 
- Hyvä pohja valvonnalle 
= valvontaympäristö 
- Valvontatoimenpiteet 
riskialttiisiin kohtiin 
- Informaatio ja kommunikointi 
koko konsernissa 
- Kehittäminen seurannalla 

 Mitä täytyy valvoa ja missä täytyy olla 
tarkkana? 
 Valvontaympäristössä osaava henkilökunta 
ja IT-järjestelmät 
 Valvontatoimenpiteet tehdään todella 
tarkalla tasolla 
 Valvontatoimenpiteet pienistä transaktioista 
suuriin 
 Jokaisella työntekijällä tieto, miten toisen 
tekeminen vaikuttaa omaan tekemiseen 
 Sisäinen valvonta on jatkuvaa kehittämistä 
ja ilman seurantaa ei voi kehittää 
 Ei pelkästään sisäistä seurantaa vaan myös 
ulkoista (esim. tilintarkastajat) 

Luotettavuus 

- Henkilöstön osaaminen ja 
inhimillisyys 
- Resursointi 
- IT-järjestelmät 
- Johdon ohjeistus ja esimerkki 
- Sisäisen valvonnan prosessit 
- Yrityksen tavoitteet 
- Avain-kontrolli = 
täsmäytyslaskenta 

 Öljykaupassa monimutkaisuuksia, jotka 
vaativat erityisosaamista 
 Henkilöresurssit ja IT 
 Suuret luvut ja volyymit, joita ei voi laskea 
käsin 
 Manuaalinen työ 
 Informaatio ja kommunikointi 
 Automaattiset valvontatoimenpiteet 
järjestelmien sisällä 
 Avain-kontrolli mittari onnistumiselle 
 Kerää monta pientä valvontatoimenpidettä 
yhteen ja luo näistä ylätason avain-kontrollin 
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5.6.2 Tutkimustulokset uudesta kansainvälisestä konsernista 

 

Tässä tutkimuksessa pääpaino on tutkia sisäisen valvonnan organisoitumista uudessa 

kansainvälisessä konsernissa ja tällainen on case. Uuden konsernirakenteen ja 

kansainvälisyyden tutkimustulokset haastatteluista limittyvät paljon toisiinsa eikä niitä voi 

selkeästi luokitella. Case-konsernissa huomioitava tekijä, joka vaikuttaa tutkimustuloksiin 

on, että tytäryhtiöissä ei ole henkilökuntaa, mutta niistä käsin tehdään konsernia koskevia 

työtehtäviä ja ne ostetaan palveluna paikallisen omistajan yhtiöstä.  

 

Tärkein vaikuttava tekijä uudessa konsernirakenteessa on tapahtumien lisääntyminen ja 

samalla sisäisen valvonnan määrän lisääntyminen. Samalla lisääntyvät myös keskinäiset 

sisäiset tapahtumat konserniyhtiöiden välillä. Haasteena tässä on, että työntekijän täytyy aina 

huomioida se, minkä yhtiön asioita tekee ja sisäinen tapahtuma täytyy olla huomioituna 

jokaisessa laskennassa esimerkiksi kirjanpidossa ja operatiivisessa laskennassa. Uuden 

konsernin myötä lisääntyvät myös raportointivelvoitteet viranomaisille sekä mahdollisesti 

muutokset lainsäädännössä, kun tehdään emoyhtiön tai tytäryhtiöiden sisäistä valvontaa.  

 

Toinen ja yhtä tärkeä asia sisäisen valvonnan organisoimisessa uudessa konsernirakenteessa 

on yhteistyön toimiminen tytäryritysten kanssa. Suuri haaste yhteistyössä ja sen 

ylläpitämisessä on, että sitä täytyy jatkuvasti ja aktiivisesti ylläpitää. Yhteistyö ei ole kuin 

järjestelmä, joka laitetaan kerran kuntoon ja sitten se toimii jatkuvasti. 

 

Uudessa konsernirakenteessa lisääntyneet valvontatoimenpiteet ja yhteistyö lisäävät myös 

kontakteja sekä rajapintoja sisäistä valvontaa tekevien kesken sekä eri konserniyhtiöiden 

kesken. Tämä lisää tiedon jakamisen tarvetta ja COSO-mallin informaatio ja kommunikointi 

komponentin käyttöä. Tarvittavan tiedon täytyy kulkea konserniyhtiöiden välillä tehokkaasti 

ja reaaliaikaisesti, jotta se olisi tarvittavien henkilöiden käytössä. Tiedon jakamisessa 

konsernin sisällä vaikuttaa yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä.  

 

Haastatteluissa kerrottiin, että konsernissa sisäisen valvonnan onnistumisen kannalta on 

tärkeää, että konsernissa käytetään yhtenäisiä laskentatapoja sekä samoja 

valvontatoimenpiteitä. Sisäisen valvonnan avulla lukuja katsotaan todella tarkalla tasolla ja 
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tämä pätee myös tytäryrityksiin. Emoyritys on luonut konserniin sellaisen 

valvontaympäristön, että pienistäkin luvuista tai täsmäytyseroista täytyy olla tieto. Tämä on 

luonut tytäryrityksille muutoksen heidän valvontakulttuuriinsa, koska ennen heidän ei 

tarvinnut mennä sisäisellä valvonnalla näin tarkalle tasolle. Yhteinen tapa toimia helpottaa 

merkittävästi sisäisen valvonnan toimintaa ja riskien kartoittamista.  

 

Yhtenäisten valvontatoimenpiteiden käyttöön ja yhtenäiseen valvontakulttuuriin liittyy 

myös case-konsernissa sisäisen valvonnan keskitetty malli emoyritykseen. Suurin osa 

valvontatoimenpiteistä tehdään vielä emoyrityksestä käsin ja näin emoyritykselle syntyy 

uuden konsernirakenteen myötä enemmän valvottavaa. Samoin haasteeksi syntyy se, mitä 

toimenpiteitä antaa tytäryritysten hoidettavaksi, miten nämä neuvotaan heille ja samalla, 

miten heiltä tulleita raportteja valvotaan ja miten heidän sisäisen valvonnan toimivuutta 

valvotaan emoyrityksestä käsin. 

 

Vaikka uudesta konsernirakenteesta ja vielä kansainvälisestä ensiksi ajattelee, että sen 

hallinnointi on raskasta ja sisäinen valvonta monimutkaista, niin loppujen lopuksi asia ei 

olekaan niin. Toimitusjohtaja kommentoi haastattelussa, että uusi konsernirakenne ja 

kansainvälisyys tavallaan vain yksinkertaistavat asioita, koska ne pakottavat yhtiön 

miettimään sisäistä valvontaa koko konsernin kannalta. Varsinkin, kun sisäisen valvonnan 

ylätason määrittelyt ovat samat koko konsernissa, niin ulkomaisten tytäryhtiöiden kohdalla 

tärkein huomioitava asia on lainsäädäntö. Ylätason määritelmät, jotka käytännössä ovat 

koko konsernissa samat, ovat omasta tuloksesta ja turvallisuudesta huolehtiminen.  

 

Toimintaympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset ovat ne merkittävimmät 

kansainvälisyydessä vaikuttavat asiat. Case-konsernissa tämä näkyy varsinkin eri maiden 

lainsäädäntöjen noudattamisessa, mutta nekin menevät aika yksityiskohtaiselle tasolle eli 

mitään ylätason muutoksia ne eivät tuo sisäisen valvonnan organisoitumiseen. 

Toimintaympäristön muutoksissa ja niiden tarkkailussa kansainvälisyys ei sinänsä tuo 

mitään muutosta toimintaan, koska myös Suomen tasolla muutoksia täytyy tarkkailla eikä 

esimerkiksi Suomen lainsäädäntö ole ollut mitenkään staattista varsinkaan öljyalalla. 

Lainsäädäntö ja toimintaympäristö voivat muuttua koko ajan ja toiminnan pitää vain pystyä 
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adaptoitumaan siihen muutokseen. Oli kyseessä sitten vain yksi maa, missä yritys tai 

konserni toimii tai sitten kansainvälinen konserni.  

 

Se on ihan yksi sama ja asia järjestää valvonta tai raportointi tai laskenta uudessa 

maassa, kuin että jo ennalta tutussa maassa lainsäädäntö muuttuu. 

- Toimitusjohtaja 

 

Kansainvälinen toimintaympäristö luo konserniin kansainvälisen valvontaympäristön. Kun 

uusi konsernirakenne tuo lisää huomioitavia tapahtumia, niin kansainvälisyyden myötä 

nämä lisääntyneet tapahtumat saavat myös lisää huomioitavia elementtejä. Kansainvälinen 

konserni sisältää erilaisia toimintaympäristöjä ja tämän tutkimuksen case-konsernissa 

huomioitiin varsinkin eri lainsäädännöt. Muita huomioitavia elementtejä ovat muun muassa 

eri kulttuurit ja eri kielet. Nämä asiat vaikuttavat siihen, että sisäisen valvonnan osalta 

tärkeänä tekijänä täytyy huomioida, minkä yrityksen asioita valvoo ja vielä missä maassa 

tämä yritys on.  

 

Myös kansainvälisyydessä tärkeäksi tekijäksi haastatteluissa mainittiin yhteistyön toimivuus 

ulkomaalaisten tytäryritysten kanssa. Tämän yhteistyön täytyy toimia koko ajan ja sitä pitää 

ylläpitää koko ajan. Yhteistyössä ja sen toimivuudessa haasteena on jatkuva informaatio ja 

kommunikointi komponentin käyttö. Yhteistyön toimivuuteen vaikuttaa myös se, että täytyy 

ymmärtää, kuinka toisen työ vaikuttaa omaan työhön.  

 

Yhteistyön toimivuuteen mainittiin haastatteluissa vaikuttavan myös tiedon jakamisen 

tärkeys ulkomaalaisten tytäryritysten ja emoyrityksen kesken. Tässä auttaa koko konsernissa 

käytettävä yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä, josta kaikkien kuuluisi saada sama tieto 

tarvittavalla hetkellä. Tähän taas vaikuttaa myös edellä mainitut asiat eli informaation ja 

kommunikoinnin toimivuus sekä ymmärrys siitä, miten oma työ vaikuttaa toisen työhön. 

Samoin ulkomaalaisten tytäryritysten valvontakulttuurinmuutos vaikuttaa tiedon jakamisen 

haasteellisuuteen, koska ennen uutta konsernirakennetta heidän ei pitänyt jakaa tietoa näin 

tarkasti ja tarkalla tasolla kuin nyt.  

 



95 
 

Taulukkoon 5 on kerätty kaikki sisäisen valvonnan tärkeät tekijät ja haasteet uudessa 

kansainvälisessä konsernissa. Uusi konsernirakenne ja kansainvälisyys lomittuvat toisiinsa, 

joten molempien tärkeät tekijät ja haasteet vaikuttavat myös toiseen ja molemmat täytyy 

huomioida, jotta sisäisen valvonnan organisoiminen onnistuisi ja sisäinen valvonta 

saavuttaisi tavoitteensa. 

 

Taulukko 5: Sisäisen valvonnan haasteet uudessa kansainvälisessä konsernissa 

Case Tärkeät tekijät Haasteet 

Uusi konsernirakenne 

- Lisää huomioitavia tapahtumia 
- Minkä yhtiön asioita tehdään 
- Yhteistyö tytäryhtiöiden kanssa 
- Tiedon jakaminen 
- Konsernissa yhtenäiset 
laskentatavat ja valvontatoimet 
- Keskitetty malli emoyritykseen 

 Lisää valvottavaa ja täsmäytettävää 
 Sisäiset tapahtumat 
 Lisää viranomaisraportointia 
 Lisää huomioitavia lakeja 
 Yhteistyötä pitää jatkuvasti ylläpitää 
 Informaatio ja kommunikointi 
komponentti 
 Tiedonkulku konsernissa tehokkaasti ja 
reaaliaikaisesti 
 Lukuja katsotaan todella tarkalla tasolla 
ja valvonnassa kiinnitetään huomiota 
pieniinkin täsmäytyksiin 
 Emoyritys tekee samat 
valvontatoimenpiteet itselleen kuin 
tytäryrityksille 
 Mitä valvontatoimenpiteitä tehdään 
tytäryrityksestä käsin ja miten näitä 
valvontaan? 

Kansainvälisyys 

- Toimintaympäristö 
- Lisää huomioitavia elementtejä 
- Missä maassa konsernin asioita 
tehdään 
- Yhteistyö ulkomaalaisten 
tytäryhtiöiden kanssa 
- Tiedon jakaminen 
 

Muutokset toimintaympäristössä 
 Eri lainsäädäntö 
 Eri kulttuurit ja eri kielet 
 Eri viranomaiset 
 Missä verorajat kulkevat (EU)? 
 Yhteistyön pitää toimia koko ajan ja sitä 
pitää jatkuvasti ylläpitää 
 Informaatio ja kommunikointi 
 Ymmärrys siitä, miten toisen työ 
vaikuttaa omaan työhön 
 IT-järjestelmät ja yhteinen 
toiminnanohjausjärjestelmä 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tässä tutkielmassa on tutkittu uuden kansainvälisen konsernin sisäisen valvonnan 

organisoitumista sekä siinä esiintyviä haasteita. Teoriaosuudessa käsiteltiin ensin sisäisen 

valvonnan organisoitumiseen vaikuttavia tekijöitä eli hyvää hallinnointitapaa ja johdon 

valvontajärjestelmiä. Sitten käsiteltiin sisäisen valvonnan organisoitumista COSO-mallissa 

ja sen kaikissa osa-alueissa tai komponenteissa. Samoin käsiteltiin COSO-mallia prosessina 

ja tutkittiin sisäisen valvonnan luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen empiria 

osuus esiteltiin käyttäen apuna teoreettista viitekehystä (Kuvio 6). Empiriassa haastateltiin 

case-konsernin emoyrityksen viittä työntekijää ja he muodostivat tämän tutkielman 

aineiston. Tutkimustuloksista esitettiin yhteenvetotaulukot edellisen kappaleen lopussa.  

 

Tässä kappaleessa esitellään seuraavaksi tutkimuksen johtopäätökset, joissa käydään läpi 

vastaukset tutkimuskysymyksiin. Seuraavaksi pohditaan tutkimuksen pätevyyttä, 

luotettavuutta ja arvioitavuutta. Lopuksi vielä pohditaan tutkimuksen rajoituksia sekä 

ehdotuksia mahdollisiksi jatkotutkimuksiksi.  

 

 

6.1 Johtopäätökset 

 

Oma tuntemukseni tätä työtä suunnitellessani oli, että uusi konsernirakenne ja 

kansainvälisyys tekevät sisäisestä valvonnasta ja sen organisoimisesta todella haastavaa ja 

monimuotoista, koska monta tärkeää tekijää täytyisi huomioida samanaikaisesti. Kun 

taloudellinen ympäristö muuttuu koko ajan monimutkaisemmaksi, niin yrityksillä ja 

konserneilla on suuremmat vastuut raportoimistaan taloudellisista luvuista ja niiden 

oikeellisuudesta ja luotettavuudesta (Alles ja Vasarhelyi 2007). Lisäksi raportoinnin säännöt 

ovat muuttuneet monimutkaisimmiksi (Alles ja Vasarhelyi 2007) ja näin sisäisen valvonnan 

luotettavalta toiminnalta odotetaan nykypäivänä enemmän (Maijoor 2000).  Lisäksi sisäisen 

valvonnan monimuotoisuuteen vaikuttaa se, että nykypäivänä ei enää huomioida pelkästään 

sisäisen valvonnan tavoitteita, vaan sisäisen valvonnan organisoimisessa huomioidaan koko 

valvontasysteemi (Feng, Li ja McVay 2009). Tähän kaikkeen, kun lisää vielä 

kansainvälisyyden tuomat haasteet erilaisessa valvontaympäristössä (esimerkiksi eri lait, eri 
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kielet ja eri kulttuurit) (Noerreklit ja Choenfeld 2000), niin sisäisen valvonnan 

organisoiminen uudessa kansainvälisessä konsernissa tuntui minusta aluksi todella 

haasteelliselta. 

 

Tämä alkuperäinen ajatukseni kuitenkin muuttui tutkimuksen edetessä ja varsinkin 

haastatteluita tehtäessä. Case-konsernin emoyrityksen haastatteluiden perusteella sisäisen 

valvonnan organisointi pysyi jokseenkin samana uuden kansainvälisen konsernirakenteen 

myötä, kuin mitä se oli ennenkin ollut. Sisäinen valvonta oli ennenkin koettu toimivan 

luotettavasti, siinä oli arvioitu riskit, tehty näille tehokkaat toimenpiteet ja tiedettiin, kuinka 

sen toimintaa seurataan. Näillä samoin valvontatoimenpiteillä jatkettiin, kun siirryttiin 

konsernirakenteeseen ja todettiin, että tytäryrityksissä tehdään täsmälleen samat 

valvontatoimenpiteet. Muuten sisäisen valvonnan työ moninkertaistuisi, jos kaikilla 

konserniin kuuluvilla yrityksillä olisi eri prosessit, erilaiset raportit tai eri järjestelmät 

käytössä. Niin valvonnasta tulisi paljon monimutkaisempaa ja riskialttiimpaa, mutta mallin 

kopioimisella se pysyy yksinkertaisena. Toimitusjohtaja totesi myös haastattelun lopussa, 

että sisäisen valvonnan organisoimisessa asiat kannattaa pitää mahdollisimman 

yksinkertaisena, koska voi helposti turhaan hukkua kaikkiin pieniin yksityiskohtiin. 

 

Vaikka COSO-mallia on vuosien varrella kritisoitu liian monimutkaiseksi, hämmentäväksi 

ja sekavaksi (mm. Shaw 2006; Gupta ja Thomson 2006), niin se soveltuu kuitenkin hyvin 

sisäisen valvonnan organisoimisen tutkimiseen ja siinä tärkeimpien tekijöiden esille 

nostamiseen. COSO-malli käsittää sisäisen valvonnan monimuotoisesti huomioiden kaikki 

tavoitteet, komponentit ja organisaation tasot ja vielä näiden kaikkien yhteyden toisiinsa, 

koska kaikkia tekijöitä tarvitaan, jotta sisäinen valvonta onnistuisi luotettavasti ja kaikki sen 

tavoitteet saavutettaisiin (COSO 2013a). COSO-mallin avulla on helppo nähdä case-

konsernista ne sisäisen valvonnan onnistumisen kannalta tärkeät kohdat, joihin täytyy 

keskittyä sekä näkee myös ne kohdat, jotka aiheuttavat haasteita.  

 

Sisäisen valvonnan organisoimisessa ei uusi kansainvälinen konsernirakenne käytännössä 

tuo muutoksia, koska valvontaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia täytyy joka 

tapauksessa seurata jatkuvasti. COSO-mallissa määritellään valvontaympäristön luovan 

pohjan koko sisäisen valvonnan systeemille (COSO 2013a), joten siihen vaikuttavia tekijöitä 
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täytyisi seurata muutenkin, jotta sisäinen valvonta toimisi luotettavasti. Valvontaympäristön 

tärkeys huomioitiin myös case-konsernin emoyrityksen haastatteluissa ja haastateltavien 

mukaan tärkeimmät tekijät valvontaympäristössä ovat henkilöstö, osaaminen ja IT-

järjestelmät. Nämä ovat samat tärkeät tekijät, mitä lueteltiin kuuluvat valvontaympäristöön 

tutkimuksien mukaan. Choi et al. (2013) totesivat osaavan henkilöstön tärkeyden 

valvontaympäristössä ja Chang et al. (2014) tutki IT-järjestelmien tärkeyttä ja totesi, että ne 

ovat tärkeä tekijä valvontaympäristössä, koska muuten sisäinen valvonta ei ehkä tuota 

luotettavia raportteja. Nämä kolme tekijää mainittiin haastatteluissa useasti, joten kun ne 

kuuluvat valvontaympäristöön ja valvontaympäristö luo sisäiselle valvonnalle pohjan, niin 

tämä nähtiin myös toteutuvan case-konsernin kohdalla. Samoin Klamm ja Watson (2009) 

tutkivat sitä, että valvontaympäristöön kuuluvien tärkeiden tekijöiden tulisi olla vahvoja, 

jotta koko sisäisen valvonnan järjestelmä toimisi luotettavasti. Valvontaympäristön tärkeät 

tekijät ovat siis perustana luotettavuudelle (Krishnan 2005) ja tämä toteutui myös case-

konsernissa, kun haastatteluissa luotettavuudelle lueteltiin tärkeiksi tekijöiksi henkilöstö, 

resursointi ja IT-järjestelmät. 

 

Sisäisen valvonnan organisoimisen kannalta valvontaympäristö on lisäksi tärkeä tekijä, 

koska se luo yritykseen valvontakulttuurin (Ahokas 2012, 27). Myös haastatteluissa tämä 

näkyi, kun valvontaympäristössä tärkeäksi tekijäksi mainittiin valvontakulttuuri, jossa johto 

antaa esimerkkiä ja valvontaan osallistuu yrityksessä kaikki. Tämä on yhtäläinen teorian 

kanssa, jossa mainittiin, että johto on tärkeä tekijä valvontaympäristön ja -kulttuurin 

luomisessa (Ge ja McVay 2005). Case-konsernin valvontakulttuurissa painotetaan sitä, että 

sisäistä valvontaa tekevät kaikki yrityksen henkilöt ja kaikkien osallistuminen ja tietämys 

valvonnasta edellyttää informaatiota ja kommunikointia. Teoriassakin todettiin, että 

informaatiota tarvitaan organisaation joka tasolla ja sen pitää kulkea organisaatiossa 

jokaiseen suuntaan, jotta sisäinen valvonta toimisi hyvin (Ahokas 2012, 40). Rittenberg 

(2013) mukaan informaatio ja kommunikointi lähtevät liikkeelle yrityksen johdosta ja tämä 

näkyi myös case-konsernissa siinä mielessä, että johdolla on tärkeä rooli luoda yritykseen ja 

konserniin sellainen valvontakulttuuri, jossa informaatio ja kommunikointi toimivat hyvin. 

 

Tämä tutkimuksen päätutkimuskysymys oli: Mitä haasteita on uuden kansainvälisen 

konsernin sisäisen valvonnan organisoimisessa? Tämän tutkimiseksi avuksi käytettiin ala-
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tutkimuskysymyksiä: Mitä tärkeitä tekijöitä täytyy huomioida sisäisen valvonnan 

organisoimisessa? ja kuinka sisäisen valvonnan luotettavuudesta voidaan varmistua? Ensiksi 

käydään läpi ala-tutkimuskysymykset, joiden avulla päästään käsiksi 

päätutkimuskysymyksessä tarkoitettuihin haasteisiin. Ensiksi tarkennuksena sanasta 

organisointi, että sillä tarkoitetaan sekä toimintaa että rakennetta. 

 

Mitä tärkeitä tekijöitä täytyy huomioida sisäisen valvonnan organisoimisessa? 

 

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys (Kuvio 6) kokoaa kaikki tekijät, jotka täytyy 

huomioida sisäisen valvonnan organisoimisessa. Sisäisen valvonnan organisoimisessa 

vaikuttaa itse sisäisen valvonnan systeemi sekä muut sisäiseen valvontaan vaikuttavat asiat.  

Muut sisäisen valvonnan organisoimiseen vaikuttavat asiat, joita tässä tutkimuksessa 

käsitellään ovat hyvä hallinnointitapa (Corporate Governance), johdon 

valvontajärjestelmät, strateginen valvonta sekä ulkoinen valvonta eli tilintarkastus. Näistä 

varsinkin hyvä hallinnointitapa ja johdon valvontajärjestelmät ovat tärkeitä sisäisen 

valvonnan organisoimisen kannalta, koska ne asettavat sille raamit ja antavat ohjeita 

toiminnalle (Pfister 2009, 17). Case-konsernin haastatteluissa mainittiin, että 

hallinnointitapa on osa yrityskulttuuria ja yrityskulttuuri on taas osa valvontaympäristöä. 

Näin ollen hyvän hallinnointitavan ja sisäisen valvonnan yhteyden voi nähdä. 

Haastatteluissa myös mainittiin hyvän hallinnointitavan ja johdon valvontajärjestelmien 

yhteys, kun mainittiin, että hyvä hallinnointitapa näkyy johdon toiminnassa ja sitä kautta 

johto toimii esimerkkinä siitä, mikä on yrityksen valvontakulttuuri. Näin case-konsernista 

myös näkee sen, että hyvä hallinnointitapa ja johto antavat sisäiselle valvonnalle raamit.  

 

Tässä työssä sisäisen valvonnan systeemiä kuvaamaan on käytetty COSO-mallia (Kuvio 3). 

Mallissa sisäinen valvonta on kuvattu hyvin monimuotoisesti toimivana prosessina (Kuvio 

5), siihen vaikuttaa moni asia niin yrityksen sisältä kuin ulkoakin ja samalla malli yhdistää 

organisaation tavoitteet, sisäisen valvonnan komponentit ja kaikki organisaation tasot 

(COSO 2013a). COSO-mallissa kaikki komponentit toimivat yhdessä samanaikaisesti ja 

tämä näkyy prosessimuodon viimeisessä seuranta vaiheessa (COSO 2009). Case-

konsernissa komponenttien toimimisen näki seurantakomponentin lisäksi hyvin IT-

järjestelmistä, koska niiden toiminta on tärkeää monelle komponentille kuten informaatio ja 
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kommunikointi, valvontatoimenpiteet sekä itse valvontaympäristö. Jokaisen komponentin 

pitää myös toimia erikseen hyvin ja luotettavasti ja jokaisessa komponentissa on tärkeitä 

huomioitavia tekijöitä. Case-konsernissa tärkeitä tekijöitä ovat varsinkin valvontaympäristö 

ja sen luotettava toiminta sekä informaatio ja kommunikointi komponentti, joista kerrottiin 

aiemmin. Sisäisen valvonnan prosessimaisen toiminnan näki case-konsernissa ja myös 

prosessirakenteessa löytyi organisoinnin kannalta tärkeitä huomioitavia tekijöitä. Myös 

prosessikuvaukset mainittiin tärkeiksi sisäisessä valvonnassa, jotta kaikki tietäisivät omat 

tehtävänsä sekä ymmärtäisivät kuinka omat työtehtävät vaikuttavat toisen tehtäviin. 

 

Kuinka sisäisen valvonnan luotettavuudesta voidaan varmistua? 

 

Sisäisen valvonnan organisointia - eli rakennetta ja toimintaa - tutkittaessa täytyy huomioida 

myös se, mitä täydelliseltä valvonnalta halutaan ja tässä tutkielmassa tätä edustaa sisäisen 

valvonnan alaisen raportoinnin luotettavuus. Täydellistä sisäisen valvonnan luotettavuutta ei 

voi saavuttaa, mutta kohtuullinen tai riittävä varmuus luotettavuudesta riittää (Merchant 

1982). Varsinkin johdolle on tärkeää saada sisäisen valvonnan luotettavasta toiminnasta 

varmuus, jotta he voivat luottaa sisäisen valvonnan alaisiin raportteihin ja luottaa siihen, että 

yrityksen strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa (Kinney 2000). Luotettavan sisäisen 

valvonnan perustana on hyvin toimiva ja myös luotettava valvontaympäristö (Krishnan 

2005) ja siinä varsinkin valvontaa suorittava henkilöstö ja heidän koulutus (Ge ja McVay 

2005). 

 

Case-konsernin haastatteluiden perusteella luotettavuudesta sanottiin, että siihen vaikuttaa 

erityisesti henkilöstö ja heidän osaamisensa, resursointi sekä IT-järjestelmät. Nämä samat 

tekijät mainittiin haastatteluissa myös tärkeiksi valvontaympäristön kohdalla eli case-

konsernissa toteutuu se, että luotettavan sisäisen valvonnan perusta on toimiva 

valvontaympäristö. Haastatteluissa myös huomattiin sisäisen valvonnan luotettavuuden 

tärkeys johdolle, koska sisäisen valvonnan kuvailtiin toimivan luotettavasti silloin, kun 

yrityksen tavoitteet saavutetaan. Tässä siis yhdistyy COSO-mallin liiketoiminnan tavoitteet 

ja sisäisen valvonnan luotettava toiminta. Lisäksi haastatteluissa sanottiin sisäisen valvonnan 

toimivan luotettavasti silloin, kun raportoitavat luvut ovat luotettavalla tasolla oikein. 

Täydellistä luotettavuutta ei siis pyritä case-konsernissa saavuttamaan, vaan kohtuullinen 
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varmuus. Näiden lisäksi haastatteluissa mainittiin parhaaksi luotettavuuden mittariksi avain-

kontrolli eli täsmäytyslaskenta. Siinä yhdistyy monta valvontatoimenpidettä eri 

valvontaketjuista, joten sillä varmistutaan monen valvontatoimenpiteen luotettavuudesta ja 

myös tuloksen luotettavuudesta. 

 

Mitä haasteita on uuden kansainvälisen konsernin sisäisen valvonnan organisoimisessa? 

 

Tutkimuksen pääkysymyksen vastauksessa yhdistyy molemmat alakysymyksistä, koska 

haasteisiin ei päästä käsiksi, ellei olla tutkittu ensin sisäisen valvonnan organisoimisen 

kannalta tärkeitä tekijöitä sekä näiden luotettavaa toimintaa. Sekä tärkeät tekijät että 

luotettavuuteen vaikuttavat tekijät aiheuttavat haasteita uuden kansainvälisen konsernin 

sisäisen valvonnan organisoimisessa. Samoin itse uusi konsernirakenne ja kansainvälisyys 

aiheuttavat haasteita sekä luotettavuuteen että tärkeisiin tekijöihin.  

 

Merkittävimmät haasteet sisäisen valvonnan organisoimisessa uudessa kansainvälisessä 

konsernissa ovat valvontaympäristössä ja sen muutoksissa. Ensinnäkin COSO-malli 

luettelee valvontaympäristöön kuuluvan organisaatiorakenteen (Arwinge 2013, 43) ja case-

konsernissa tämä on uusi konsernirakenne, joka on tuonut muutoksia myös 

valvontaympäristöön ja nämä muutokset tuovat haasteita. Kun uusi konsernirakenne tuo 

haasteita sisäisesti, niin kansainvälisyys tuo taas haasteita ulkoisesti. Kansainvälisyydessä 

täytyy huomioida erilaiset toimintaympäristöt, joissa voi olla eri lainsäädännöt, eri kieli tai 

eri kulttuuri (Noerreklit ja Choenfeld 2000). Case-konsernin haastatteluissa mainittiin juuri 

nämä samat haasteiksi kansainvälisyydessä ja varsinkin eri lainsäädännöt mainittiin 

tärkeiksi, että niiden kanssa täytyy olla todella tarkkana. Valvontaympäristöön liittyvistä 

asioista haastatteluissa mainittiin yleisesti eniten haasteita syntyvät uuden kansainvälisen 

konsernirakenteen myötä lisääntyvistä tapahtumista ja elementeistä. Tapahtumien 

lisääntyminen luo jo haasteita, mutta myös niiden uudet elementit kansainvälisyyden myöstä 

aiheuttavat haasteita. Uuden kansainvälisen konsernin sisäisessä valvonnassa täytyy olla 

todella tarkkana siitä, minkä yhtiön asioita valvoo ja missä maassa yhtiö on.  

 

Monta haastetta sisäisen valvonnan organisoimiseen uudessa kansainvälisessä konsernissa 

luo haastatteluiden perusteella myös se, että yhteistyön tytäryhtiöiden kanssa täytyy toimia 
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jatkuvasti. Kansainvälisessä konsernissa korostuu vielä se, että tytäryritykset ovat 

ulkomaalaisia, joka luo taas lisää haasteita. Haastatteluissa mainittiin myös, että yhteistyön 

ylläpitäminen on jatkuva prosessi, joten sen kanssa täytyy tehdä jatkuvasti töitä. Yhteistyön 

ylläpitämiseen kuuluu tärkeänä tekijänä tiedon jakaminen. Siihen kuuluu myös se, että 

jokaisen henkilön täytyisi ymmärtää, miten toisen työ vaikuttaa omaan työhön. Konsernin 

sisällä yhteisymmärrys muodostuu emo- ja tytäryrityksien ymmärryksien leikkauskohdassa 

ja tämä alue täytyisi saada mahdollisimman laajaksi laajentamalla kaikkien ymmärrystä 

(Noerreklit ja Schoenfeld 2000). Case-konsernin haastatteluissa korostui tiedon jakamisessa 

COSO-mallin informaatio ja kommunikointi komponentti. Haastatteluissa oltiin yhtä mieltä 

siitä, että tiedon pitää kulkea tehokkaasti ja reaaliaikaisesti. Henkilökunnalla tulee olla 

tarvittava, olennainen ja ajankohtainen tieto käytettävissä oikeassa ja ymmärrettävässä 

muodossa ja oikealla hetkellä (Ahokas 2012, 40). Tähän avuksi mainittiin case-konsernin 

haastatteluissa yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttö, koska sama järjestelmä on 

käytössä koko konsernissa ja siellä on kaikki yrityksen tieto samalla hetkellä. 

Tietojärjestelmät ovat tärkeä osa yrityksen kaiken tiedonhallinnointia ja liittyvät näin 

tärkeänä tekijänä informaatioon ja kommunikointiin (Ahokas 2012, 40). Niin 

tietojärjestelmiin kuin niiden ylläpitämiseen sekä informaatioon ja kommunikointiin liittyy 

paljon haasteita sisäisen valvonnan organisoimisessa uudessa kansainvälisessä konsernissa. 

 

Viimeisenä haasteita luovana tekijänä case-konsernin haastatteluissa mainittiin yhtenäiset 

laskentatavat ja valvontatoimenpiteet ja konsernissa käytettävä emoyritykseen keskitetty 

malli. Tämä poikkeaa teoriassa esitetystä tavasta, jossa esitettiin, että kansainväliset 

konsernit ovat vähenemässä määrin keskitetysti johdettuja ja tämä sen takia, että maailma 

tulee koko ajan monimuotoisemmaksi, joten ulkomaalaisille tytäryrityksille annetaan 

enemmän vapaat kädet toimia (Boussebaa 2015). Tämä teoria pätee ehkä enemmän 

suurempiin konserneihin, jotka ovat enemmän jakautuneet kansainvälisesti, kun taas case-

konserni toimii vain Pohjoismaissa ja tällä hetkellä tytäryrityksissä ei ole henkilökuntaa. 

Suomeen keskitetty malli tarkoittaa, että case-konsernissa emoyritys tekee suurimman osan 

valvontatoimenpiteistä Suomesta käsin, jolloin samat valvontatoimenpiteet tehdään 

jokaiselle konserniyhtiölle. Tämä vähentää riskejä, että jokin valvontatoimenpide tehtäisiin 

tytäryrityksessä toisella tavalla kuin emoyrityksessä, mutta toisaalta lisää 

valvontatoimenpiteiden määrää Suomessa, joten sitä kautta tulee lisää haasteita. Samoin 
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haasteita syntyy siitä, kun johto miettii, mitä valvontatoimenpiteitä voitaisiin tehdä 

tytäryrityksistä käsin.  

 

Kaiken kaikkiaan niin moni asia vaikuttaa sisäisen valvonnan organisoitumiseen 

kansainvälisessä konsernirakenteessa, niin haasteita ja huomioitavia tekijöitä syntyy monia. 

Haasteita syntyy sisäisen valvonnan systeemin sisällä, koska COSO-mallin myötä sisäisen 

valvonnan systeemistä täytyy huomioida niin monia tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat 

sisäisen valvonnan organisoimiseen. Haasteita syntyy myös sisäisen valvonnan 

ulkopuolelta, koska moni tekijä vaikuttaa sisäisen valvonnan organisoimiseen. Lisäksi 

sisäisen valvonnan laadukas toiminta tulee huomioida jatkuvasti, joka aiheuttaa myös 

haasteita. Lisäksi konsernin kansainvälisyys luo haasteita sekä itse konsernirakenne, koska 

valvottavien tapahtumien määrä lisääntyy. Case-konserni toimii sentään vielä 

Pohjoismaissa, joten kulttuurillisesti, laillisesti ja eettisesti toiminta- ja valvontaympäristö 

ovat suhteellisen samanlaisia kuin mitä Suomessa on ja tämä helpottaa sisäisen valvonnan 

organisointia. 

 

 

6.2 Tutkimuksen pätevyys, luotettavuus ja arvioitavuus 

 

Tutkimuksen aineistoa arvioidessa tulee aina miettiä sen pätevyyttä ja luotettavuutta, jotka 

molemmat kuvaavat sitä, kuinka realistisesti tutkimusteksti kuvaa tutkimuskohdetta ja 

tutkimuksen loppupäätelmään pääsyn logiikkaa. Pätevyys eli validiteetti tarkoittaa, kuinka 

pätevästi tutkimuksessa kuvataan tutkittua kohdetta. Sen voi jakaa sekä sisäiseen että 

ulkoiseen pätevyyteen. Sisäinen pätevyys viittaa siihen, kuinka tutkimuksen teoreettiset ja 

käsitteelliset määrittelyt ovat sopusoinnussa ja ulkoinen pätevyys taas tarkoittaa tehtyjen 

tulkintojen ja johtopäätösten sekä aineiston välisen suhteen pätevyyttä. Luotettavuus eli 

reliabiliteetti viittaa taas aineiston luotettavuuteen siinä mielessä, ettei se sisältäisi 

ristiriitaisuuksia. (Eskola ja Suoranta 1998, 212-213) Ristiriitaisuuksien puutteella 

tarkoitetaan, että kahdella eri tutkimuksella samasta aineistosta tulisi saada samanlainen 

tulos (Hirsjärvi ja Hurme 2000, 186). Reliabiliteetti tarkoittaa myös sitä, että tutkimus ja 

siinä käytetyt prosessit voidaan toistaa ja saada samat tulokset (Yin 2009, 40). 
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Kvalitatiivisessa tutkimuksessa myös tutkijan oma toiminta ja päätökset vaikuttavat 

tutkimuksen luotettavuuteen. Tutkijan tulisi olla mahdollisimman objektiivinen eli katsoa 

tutkimuskohdetta ikään kuin ulkoapäin. (Eskola ja Suoranta 1998, 16-17, 210-211) Tutkija 

on case-konsernin emoyrityksessä töissä, niin varsinkin tämä vaikuttaa siihen, että tutkija ei 

pystynyt tarkastelemaan tapausta täysin objektiivisesti tai ulkopuolisen silmin. Tämä 

vaikutti tuloksiin niin, että jokaista sisäisen valvonnan kohtaa ei välttämättä ole tarkasteltu 

läpikotaisin tai joku asia on jäänyt kokonaan huomioimatta. 

 

Tutkijan itse ollessa case-konsernin emoyrityksessä töissä, niin tutkittavan ryhmän jäsenten 

velvollisuudet sitovat myös tutkijaa. Näin voi syntyä vaikeuksia havaintojen 

systemaattisuuteen ja tämä voi alentaa tutkimuksen luotettavuutta. Havainnointiin liittyy 

myös mahdollisesti eettisiä ongelmia, koska tutkija on ryhmän jäsen ja näin syntyy ongelma, 

kertoako ja miten perusteellisesti tutkimuksen tulokset muille. (Uusitalo 1998, 90) 

Haastatteluihin liittyy lisäksi se ongelma, että tutkija eli haastattelija voi esimerkiksi 

vahvistaa haastateltavaa. Tämä tapahtuu, koska kaikki haastattelut tapahtuvat haastattelija ja 

haastateltavan yhteistyön tuloksena. Tutkija on mukana luomassa tutkittavaa kohdetta eli 

osallistumassa, koska kohde ja tutkija ovat vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi ja Hurme 2000, 

23) 

 

Laadullisen tutkimuksen pitäisi olla hypoteesiton eikä tutkijalla pitäisi olla ennakko-

oletuksia tutkimuskohteesta (Eskola ja Suoranta 1998, 19). Tämä ei tässä tutkimuksessa 

aivan täydellisesti toteutunut, koska tutkija on case-konsernin emoyrityksessä töissä. 

Tutkijalla oli tutkimuskohteesta joitain ennakko-oletuksia, mutta tutkimustuloksista ei ollut 

kuitenkaan ennakko-oletuksia tai tutkimustuloksista ei oltu tehty hypoteeseja ennakkoon. 

Kuitenkin, kun tutkija on case-konsernin emoyrityksessä töissä, niin hän pääsee 

syvällisemmin havainnoimaan tutkittavaa ympäristöään ja aineistoaan sekä saa 

tutkimusaiheesta syvällisemmän kuvan.  

 

Tutkimuksen arvioitavuuteen aiheutuu tiettyjä ongelmia aineistonkeruumenetelmä 

käytettyjen haastatteluiden takia ja tutkimusmenetelmänä käytetyn tapaustutkimuksen takia. 

Tietojen, käsitysten, mielipiteiden, asenteiden ja arvojen tutkiminen näin haastattelemalla on 

paljon ongelmallisempaa kuin tosiasiatietojen selvittäminen. Toiseksi 
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haastattelututkimuksella on vaikea päästä käsiksi itse syvimpään ongelmaan, koska vastaajat 

käyttäytyvät sosiaalisen roolinsa mukaisesti ja sen taakse pääseminen edellyttää vahvaa 

luottamusta. Kolmanneksi voi tapahtua niin, että haastateltavat joutuvat haastattelussa 

osittain tai kokonaan vieraan ongelman eteen eli eivät ole täysin tietoisia siitä, mitä heiltä 

kysytään ja mikä siihen on oikea vastaus. Tällöin tutkimustulokset eivät ole niin merkittäviä 

kuin voisivat olla. (Uusitalo 1998, 93) 

 

 

6.3 Tutkimuksen rajoitukset ja mahdolliset jatkotutkimukset 

 

Tämä tutkimus on tapaustutkimus, joten case-konserni on vain yksi esimerkki siitä, mitä 

haasteita on sisäisen valvonnan organisoimisessa uudessa kansainvälisessä konsernissa. 

Case-konserni on myös valvontaympäristöltään ja -toimenpiteiltään muista konserneista 

poikkeava, koska case-konsernissa on niin merkittävän suuret luvut ja volyymit, jotka 

vaikuttavat osittain sisäisen valvonnan organisoitumiseen. Kuitenkin tärkeimmät 

tutkimustulokset ja luetellut haasteet sisäisen valvonnan organisoimisesta kansainväliseen 

konserniin ovat minusta aika yleistettäviä kaikkiin kansainvälisiin konserneihin, koska 

haasteet tulevat luonnollisista syistä eivätkä ole vain tähän caseen liittyviä. Tästä saisi myös 

mielenkiintoisen jatkotutkimuksen, jos lähtisi vertailemaan eri yrityksiä ja konserneja, että 

kokevatko he erilaisia haasteita. Varmasti se vaikuttaa haasteisiin, missä maissa 

tytäryritykset ovat ja eroavatko maat kulttuurillisesti paljon toisistaan.  

 

Tutkija on itse töissä case-konsernin emoyrityksessä ja tämä asettaa tutkimukseen 

rajoituksen siinä mielessä, että tutkija on itse ryhmän jäsen ja ei pysty tarkastelemaan 

tutkimuskohdetta täysin ulkopuoleisesta näkökulmasta. Tämä vaikuttaa esitettyihin 

tutkimustuloksiin ja ne olisivat luultavasti hieman erilaiset jonkun ulkopuolisen silmin. 

Kuitenkin mielestäni tutkimustulokset vaikuttavat suhteellisen yleistettäviltä ainakin siinä 

mielessä, jos tutkimuksen tekisi toisesta konsernista, joten mielestäni tutkimustulokset 

olisivat pääpiirteittään samat, kuin jos tämän tutkimuksen olisi tehnyt yrityksen 

ulkopuolinen tutkija. 
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Viimeisen rajoituksen tähän tutkimukseen toi, että sisäisen valvonnan organisoitumiseen 

vaikuttaa niin moni asia ja moni asia tuo siihen haasteita. Samalla itse sisäinen valvonta on 

niin monimuotoinen asia. Tutkimuksen rajat olivat lopulta aika laajat, joten jokaista 

yksityiskohtaa, joka vaikuttaisi sisäisen valvonnan organisoitumiseen tai haasteisiin, ei 

pystytty ottamaan huomioon tai ei pystytty tutkimaan läpikotaisin. Tämä antaa 

mahdollisuuden jatkotutkimuskohteille, että tutkisi erikseen vain esimerkiksi yhtä COSO-

mallin komponenttia tai sitten vain yhtä sisäisen valvonnan organisoitumiseen vaikuttavaa 

asiaa esimerkiksi vain hyvän hallinnointitavan ja sisäisen valvonnan yhteyttä. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1: 
COSO-mallin 17 perusperiaatetta: 

(COSO 2013b) 

 

Valvontaympäristö 

1) Sitoutuminen eettisiin arvoihin ja rehellisyys 

2) Vastuunottaminen virheistä 

3) Rakenteen, valtuuksien ja vastuiden perustaminen 

4) Sitoutuminen osaamiseen ja pätevyyteen 

5) Vastuullisuuden lujittaminen 

Riskien arviointi 

6) Asianmukaisten tavoitteiden määrittäminen 

7) Riskien tunnistaminen ja analysoiminen 

8) Petoksen alttiuden arvioiminen 

9) Merkittävien muutoksien tunnistaminen ja analysoiminen 

Valvontatoimenpiteet 

10) Valvontatoimenpiteiden valitseminen ja kehittäminen 

11) Yleisten IT- valvontatoimenpiteiden valitseminen ja kehittäminen (teknologiaa 

apuna käyttäen) 

12) Politiikkojen ja menettelytapojen käyttäminen näissä toimenpiteissä 

Informaatio ja kommunikointi 

13) Merkityksellisen ja olennaisen informaation käyttö 

14) Kommunikointi sisäisesti 

15) Kommunikointi ulkoisesti 

Seuranta 

16) Jatkuvien ja/tai erillisten arviointien tekeminen 

17) Puutteiden arvioiminen ja viestiminen 
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LIITE 2: 
HAASTATTELUKYSYMYKSET: 

 

Haastateltavan perustiedot: 

1. Haastateltavan asema yrityksessä 

2. Montako vuotta ollut yrityksessä tai samankaltaisissa työtehtävissä? 

3. Millaisia työtehtäviä haastateltavalle kuuluu liittyen sisäiseen valvontaan? 

 

Sisäinen valvonta: 

4. Miten (nopeasti selitettynä) sisäinen valvonta toimii/on järjestetty yrityksessä? 

5. Mitkä tekijät vaikuttavat sisäisen valvonnan järjestymiseen/toimintaan yrityksessä? 

 

COSO-malli: 

6. COSO komponentit: Miten ne ovat organisoitu yrityksessä? 

a. Valvontaympäristö 

b. Riskien arviointi  onko identifioitu merkitykselliset riskit yrityksen 

tavoitteille? 

c. Valvontatoimenpiteet 

d. Informaatio ja kommunikointi 

e. Seuranta  voiko olla turhaa seurantaa? 

7. Miten kuvailisit sisäistä valvontaa prosessina? 

 

Sisäisen valvonnan onnistuminen/tärkeys/laadullisuus/tehokkuus? 

8. Mitkä ovat sisäisen valvonnan tavoitteet? Milloin voi sanoa, että sisäinen valvonta 

on hyvää? Entä jatkuvasti? 

9. Mikä / millainen valvonta on yrityksen tärkeintä / erityisen tärkeää ja miksi? (Avain-

kontrollit) Entä sen toimiminen ja siinä onnistuminen? 

10. Miten voit itse vakuuttua siihen, että sisäinen valvonta toimii ja on järjestetty hyvin? 
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Sisäinen valvonta suuremmassa viitekehyksessä: 

11. Miten hyvä hallinnointitapa (Corporate Governance) vaikuttaa sisäiseen valvontaan 

(oman asemasi/työtehtäviesi kannalta)? 

12. Miten johdon valvonta vaikuttaa sisäiseen valvontaan (oman asemasi/työtehtäviesi 

kannalta)? 

 

Uusi konsernirakenne ja kansainvälisyys: 

13. Miten ja miksi sisäinen valvonta on muuttunut konsernirakenteen myötä?  

14. Miten työ ulkomaalaisten tytäryritysten kanssa toimii nyt ja miten uskoisit sen 

toimivan tulevaisuudessa? Onko haasteita nyt tai tulevaisuudessa? 

15. Miten kuvailisit kansainvälisyyden ja uuden konsernirakenteen toimivan yrityksessä 

COSO-mallin komponenteissa? 
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