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This thesis explores the level of internal control and corporate governance practices 

in a Nordic family firm. In family firms, ownership is typically concentrated which 

directly is reflected in the company’s management and in the way internal control 

functions in general. This research is carried out as a qualitative case study and the 

research material consists of interviews and fuel inventory data that was collected in 

the target company. 

The empirical part of the study consists of two sections. The first section examines 

inventory management processes and their functionality in St1 Nordic Group’s two 

subsidiaries. In this study these processes describe functioning or failure of the internal 

control. The second section of the empirical part consists of interviews of the target 

company’s employees. The data is collected with semi-structured interviews and it’s 

analysed through content analysis. The purpose of the interviews is to find out the 

Group's corporate governance practices and the logic of internal control.  

The research observes, that the shortcomings in generally accepted corporate 

governance practices do not result in failures or weaknesses in internal control. 

Although the logic of the family firm's internal control and corporate governance is 

influenced by family members’ values, the logic changes and thus reflects the 

prevailing practices in society as the business expands. 
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1 Johdanto 

 

Viimeisinä vuosina sisäisen valvonnan eri osa-alueet ovat herättäneet kasvavaa 

mielenkiintoa (Agbejule & Jokipii, 2009, 500). Vaikka mielenkiinto on lisääntynyt 

vasta hiljattain, sisäinen valvonta on ollut keskeinen osa yritystoimintaa aina siitä 

lähtien kun liiketoiminnan luonne on alkanut olla riittävän monimutkainen 

kokonaisuus, jossa yhdellä tai useammalla henkilöllä on ollut oikeus kontrolloida 

toisen henkilön omaisuutta (Wilson, Wells, Little, Ross, 2014). Laadukkaan sisäisen 

valvontajärjestelmän tuomat hyödyt yrityksille ovat nykyisin kiistattomia. Hyvin 

toimiva sisäinen valvonta helpottaa muun muassa ulkopuolisen rahoituksen 

saamista sekä laskee samalla sen hintaa (Kim, Song, Zhang, 2011), parantaa 

liiketoiminnan tehokkuutta (Cheng, Dhaliwal, Zhang, 2013) sekä tekee 

liiketoiminnan ennustamisesta huomattavasti tarkempaa yritysjohdon 

perspektiivistä (Feng, Li, McVay, 2009). 

 

Maailman taloutta koettelivat 2000 -luvun alussa Enronin, WorldComin ja 

Parmalatin kaltaisten yritysten aikaansaamat yritysskandaalit, joihin liittyivät 

merkittäviltä osin petokset, kirjanpitomanipulaatiot sekä johdon epäeettinen 

käyttäytyminen (Rockness & Rockness, 2005, 31). Reilu vuosikymmen takaperin 

sattuneita lukuisia yritysskandaaleita on yhdistänyt sisäisen valvontajärjestelmän 

kykenemättömyys puuttua väärinkäytöksiin ajoissa ja tätä kautta ehkäistä sattuneita 

vahinkoja (Ahokas, 2012, 132-133). Vuosituhannen vaihteen skandaaleista 

energiayhtiö Enronin tapaus oli lukuisista tapauksista se merkittävin. 

 

Enronin vilpillinen liiketoiminta alkoi kirjanpitosäännöstön väärinkäytöstä, joka johti 

sittemmin epärehelliseen taloudelliseen raportointiin ja jopa dokumenttien 

tuhoamiseen. Tämän lisäksi yhtiö syyllistyi esimerkiksi lahjontaan, 

energiamarkkinoiden manipulointiin sekä sisäpiiritiedon väärinkäyttöön. 

Taloudellista raportointia vääristeltiin muun muassa yliarvioimalla tuloja, 

piilottelemalla kuluja sekä velkoja ja siirtämällä velkoja tytäryhtiöiden taseisiin. 
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Talousrikoksiin oli osallisena myös yhtiön varsinainen tilintarkastusyhteisö Arthur 

Andersen. (Rockness & Rockness, 2005, 35, 38) 

 

Juridisesta näkökulmasta tarkasteltuna, hallituksen velvollisuutena on ollut ja on yhä 

valvoa yritysjohdon toimintaa sijoittajien eduksi. Koska Enronin hallituksella oli 

merkittäviä kytköksiä yrityksen johtoon, se ei kyennyt huomaamaan lukuisia 

varoitussignaaleita johdon epäeettisistä toimintatavoista. Käytännössä täten 

hallituksen riippumattomuuden puute yritysjohdosta esti tätä reagoimasta ajoissa 

välttääkseen yrityksen romahduksen.  (Elson & Gyves, 2003, 70)  

 

Valvontaviranomaisten puuttuminen yritysten toimintaan ja sisäiseen valvontaan on 

tavanomaisesti ollut seurausta edellä mainitun kaltaisista skandaaleista. 

Taloudellisten reformien päämääränä on ollut palauttaa erityisesti sijoittajien luotto 

yritysten taloudelliseen raportointiin sekä markkinoihin ylipäätänsä. (Wilson, Wells, 

Little, Ross, 2014) Viimeisin esimerkki sääntelyviranomaisen väliintulosta 

markkinoilla on SOX -lainsäädäntö, joka nimenomaisesti säädettiin vuonna 2002 

varmistamaan, ettei Enronin kaltaisia yritysskandaaleja pääsisi jatkossa enää 

syntymään (Rockness & Rockness, 2005, 35). SOX -lainsäädännön ohella 

corporate governance säännöstöjä uudistettiin niin Yhdysvalloissa kuin myös 

Euroopassakin muun muassa niiden asioiden osalta, joista yritysten tulisi jatkossa 

raportoida tarkemmin sidosryhmilleen (Dnes, 2005, 421). Uudistunut talouden 

toimintaympäristö on vääjäämättä vaikuttanut kaikkiin kauppaa käyviin tahoihin, 

myös listaamattomiin perheyhtiöihin, vaikka näiden corporate governance -

rakenteet poikkeaisivatkin ei -perheyhtiöiden hallinnointirakenteista.  

 

Perheyhtiöt ovat globaalisti merkittävä tapa järjestää liiketoimintaa ja osittain tästä 

syystä niillä on olennainen rooli pohdittaessa sosioekonomista kehitystä niin 

kehittyneissä kuin vielä kehittyvissä valtioissa (Bardhan, Lin, Wu, 2015, 41). Monet 

yritykset ovat saaneet alkunsa perheyhtiöinä ja yhä edelleen monet perheet 

kontrolloivat useita yrityksiä, mikä näkyy näiden corporate governancessa (Brenes, 

Madrigal, Requena, 2011, 281). Huolimatta edellä mainitusta, perheyhtiöitä on 

käsitelty melko vaatimattomasti tiedeyhteisössä (Bartholomeusz & Tanewski, 2006, 

247-248). 
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Kuten muualla maailmassa, myös Suomessa perheyhtiöt ovat merkittävässä 

asemassa pohdittaessa esimerkiksi työllistämisvaikutusta. Viimeisimpien tietojen 

valossa suurista yrityksistä 20 prosenttia, 38 prosenttia keskisuurista yrityksistä ja 

75 prosenttia pienistä yrityksistä ovat Suomessa perheyrityksiksi määriteltävissä. 

Samaan aikaan yrityssektorin työntekijöistä 37 prosenttia työskentelee jossakin 

perheyhtiössä. (Perheyritysten liitto, 2017) 

 

Perheyhtiöissä on monia sellaisia piirteitä, jotka tekevät näiden hallinnoinnista 

haasteellista. Perheyhtiöihin liittyy esimerkiksi usein monimutkainen sekä 

pitkäaikainen sidosryhmärakenne, jossa perheenjäsenillä on olennainen asema 

ylimmän johdon sekä hallituksen lisäksi. Perheyhtiöt rikkovat usein tyypillisiä yhtiön 

hallinnointiin liittyviä teorioita osittain edellisen kaltaisten syiden takia ja osittain 

siksi, että perheelle usein muodostuu emotionaalinen side omistettavaan 

yritykseen. (Mustakallio, Autio, Zahra, 2002, 205) Tämä tekee perheyhtiöistä 

haastavan sekä samalla mielenkiintoisen tutkimuskohteen.  

 

1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää perheyhtiön sisäiseen valvontaan 

liittyviä ominaispiirteitä sekä löytää niitä keinoja, joilla perheyhtiöt pystyisivät 

tehostamaan sisäistä valvontajärjestelmäänsä. Valvonnan tehostamista 

analysoidaan ylätasolla pohtien esimerkiksi perheyhtiöiden corporate governance -

käytäntöjä sekä tarkastellen kohdekonsernin kahden yrityksen yksittäisiä 

prosesseja ja näiden toimivuutta. Tutkimuksen kohdekonsernina on St1 -konserni 

ja tarkastelun kohteena olevat prosessit toimivat osana konsernin kahden 

tytäryrityksen (St1 Oy ja St1 Norge AS) polttoaineivarastojen kuukausittaista 

hallintaprosessia.  

 

Tutkimuksessa näiden prosessien on tarkoitus kuvastaa kohdeyhtiön sisäisen 

valvonnan toimivuutta. Prosesseissa kiinnitetään erityistä huomiota niihin liittyviin 

tarkastustoimenpiteisiin, näiden poikkeavuuksiin toisistaan sekä mahdollisiin 
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puutteisiin. Prosesseja vertailemalla pyritään myös hahmottamaan, mitä tekijöitä 

näiden mahdollisten poikkeavuuksien taustalla voisi olla. Vaikka tutkimuksen 

tarkoituksena on löytää kehitettävää perheyhtiöiden sisäisessä valvonnassa, ei sillä 

kuitenkaan ole tarkoitus muuttaa kohdeyrityksen sisäisen valvonnan logiikkaa. 

Tutkimuksen motiivina on ainoastaan nostaa tieteellisin keinoin esiin asioita, joihin 

kohdeyrityksen kaltaiset perheyhtiöt voivat jatkossa kiinnittää huomiota enemmän, 

mikäli näin katsovat parhaimmaksi. Tutkimusta luettaessa on kuitenkin syytä 

tiedostaa se, että kaikki perheyhtiöt eivät ole samanlaisia, vaan nämä voivat poiketa 

toisistaan useammassakin mielessä. Perheyhtiöiden eroavaisuuksia käsitellään 

tarkemmin tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa. Työn päätutkimuskysymykseksi 

on valikoitunut seuraava kysymys: 

 

Minkälaisia erityispiirteitä Pohjoismaissa toimivan tutkimuksen kohteena olevan 

perheyhtiön sisäiseen valvontaan liittyy? 

 

Sisäistä valvontaan lähestytään tässä tutkimuksessa lähinnä COSO -viitekehyksen 

avulla. Mallin valintaan on päädytty kolmesta syystä. Ensinnäkin se on globaalisti 

yleisesti hyväksytty sekä laajalle levinnyt sisäisen valvonnan viitekehys (COSO, 

2013). Toiseksi siinä käytetyt termit on määritelty melko laveasti, jolloin 

mahdollisimman moni yritys kykenee hyödyntämään sitä suunnitellessaan omaa 

sisäistä valvontaansa (D’Aquila, 2013). Kolmantena syynä on se, että 

tutkimuksessa paljon esillä oleva SOX -laki on implementoinut COSO -

viitekehyksen pääasialliseksi sisäisen valvonnan mallikseen (Wilson et al., 2014, 

83). Tutkimuksen alakysymyksillä pyritään saavuttamaan vastaus tutkimuksen 

pääkysymykseen sekä syventämään tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen 

alakysymyksiksi ovat valikoituneet seuraavat kaksi kysymystä: 

 

Kuinka päätäntävallan keskittyminen heijastuu perheyhtiöissä sisäisen valvonnan 

järjestämiseen ja toimivuuteen? 

 

Kuinka sisäisen tarkastuksen rooli näyttäytyy corporate governancen ja sisäisen 

valvonnan perspektiivistä perheyhtiössä? 
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Ensimmäinen alakysymys on hyvin deskriptiivinen, jonka tarkoituksena on 

hahmottaa perheyhtiön sisäiseen valvontaan liittyviä mahdollisia ongelmia sekä 

hyötyjä corporate governancen perspektiivistä. Corporate governancen osalta 

kiinnitetään erityisesti huomiota pääomistajan aseman lisäksi perheyhtiön 

hallituskokoonpanoon ja sen merkitykseen perheyhtiön liiketoiminnalle. Ottaen 

huomioon sisäisen tarkastuksen määritelmän voidaan todeta, että sisäisen 

tarkastuksen funktiolla on teoreettiset mahdollisuudet vaikuttaa positiivisesti yhtiön 

corporate governanceen riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan kehittämisen kautta 

(Sarens, 2009, 4). Jälkimmäisen alakysymyksen tarkoituksena onkin analysoida, 

kuinka sisäisen tarkastuksen rooli näyttäytyy perheyhtiöissä.  

 

1.2 Tutkimusmenetelmä- ja aineisto 

 

Työ toteutetaan laadullisena tutkimuksena, jossa tutkijan omat kokemukset ja 

havainnointi työskentelystään kohdeyrityksessä sekä työntekijöiden haastattelut 

ovat avainasemassa pohdittaessa tutkimusongelman ratkaisemista. Kirjoittaja on 

toiminut yhteen laskettuna noin vuoden taloushallinto-osastolla, jossa hänen 

pääasialliset tehtävänsä ovat liittyneet kirjanpitoon. Tutkimuksen tekohetkellä 

kirjoittaja on työskennellyt samassa työhuoneessa sisäisen tarkastuksen kanssa ja 

päässyt tätä kautta näkemään ja kuulemaan asioita, joilla on voinut olla vaikutusta 

tutkimuksen etenemiseen. Tutkimuksen tekijä pyrkii tästä asemastaan huolimatta 

säilyttämään objektiivisuutensa tutkimuksen luotettavuuden takaamiseksi. 

 

Varsinaiseksi tutkimusmenetelmäksi valikoitui tapaustutkimus, jonka käytön yhtenä 

vaatimuksena on useamman tietolähteen hyödyntäminen yhtä tapausta kohden. 

Tapaustutkimuksen valikoituminen varsinaiseksi tutkimusmenetelmäksi perustuu 

siihen, että tutkimusmenetelmänä se on suhteellisen joustava sekä monipuolinen 

tutkimusmenetelmä. (Piekkari & Welch, 2011, 191, 194) Tämä joustavuus 

mahdollistaa sopivan tarkastelukulman nimenomaan tässä työssä pohdittaviin 

tutkimusongelmiin. Tutkimuksessa käytetään esimerkiksi kvantitatiivista tietoa 

kuvaamaan tarkasteltavien yritysten sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta. 

Tapaustutkimuksen hyödyntäessä monenlaisia tiedonkeruumenetelmiä myös 
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numeerisessa muodossa, on se perusteltu tutkimusmenetelmä työn 

tutkimusongelman luonteesta johtuen (Kananen, 2014, 143-144). Vaikka työssä 

käytetään kvantitatiivista aineistoa, tätä ei salassapitovelvollisuuden vuoksi voida 

esitellä työssä kokonaisuudessaan, vaan kyseinen aineisto toimii prosessien 

toimivuuden analysoinnin apuvälineenä. 

 

Tutkimuksessa pyritään sovittamaan yhteen hyvinkin käytännönläheinen prosessi 

sekä sisäisen valvonnan ja corporate governancen aihealueeseen liittyvää 

relevanttia kirjallisuutta ja tutkimuksia. Käytännön tasolla tämä tulee olemaan 

haastavaa useammastakin syystä. Koska tutkimuksen tutkimusongelma heijastelee 

uniikkia ja oikeaa tilannetta, on siihen mahdotonta löytää suoraa vastausta alan 

tutkimuksista ja muusta kirjallisuudesta. Työn tueksi on valikoitu sellaista 

tutkimusmateriaalia, jota yhdistelemällä pyritään saavuttamaan vastauksia ja 

lisäämään ymmärrystä tutkittavasta ongelmasta.  

 

Tutkimuksessa käytettävä aineisto koostuu laadulliselle tutkimukselle tyypillisistä 

haastatteluista sekä erilaisista dokumentaatioista. Koska tämän työn 

tutkimusasetelma on suhteellisen vapaa, on edellä mainittujen 

aineistonkeruumenetelmien hyödyntäminen perusteltua. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 

71) Dokumentaatio pohjautuu pääasiassa kohdeyrityksissä käytettävien 

tietokonejärjestelmien luomaan numeeriseen dataan. Tätä informaatiota hyväksi 

käyttäen tarkoituksena on kvantitatiivisesti hahmottaa yritysten 

valvontajärjestelmien toimivuutta tai toimimattomuutta. Tutkimuksessa 

hyödynnettävä numeerinen tieto on luonteeltaan luottamuksellista informaatiota ja 

tästä syystä alkuperäisiä tietoja ja numeroita ei tuoda esiin työn liitetiedoissa.  

 

Tutkimuksen haastattelut toteutetaan puolistrukturoitunua teemahaastatteluna. 

Haastattelu tiedonkeruumenetelmänä ja sen toimivuus on kerännyt hyvin paljon 

eriävä mielipiteitä kvalitatiivisen tutkimuksen saralla. Sitä on kritisoitu esimerkiksi 

siitä syystä, että sen katsotaan vaativan tiettyä osaamistasoa haastattelijalta. 

Kuitenkin menetelmänä se on melko joustava, mikä mahdollistaa kysymysten 

esittämisen halutussa järjestyksessä, palaamisen jo läpikäytyihin teemoihin sekä 

haastattelijan mahdollisuuden toimia haastattelijan lisäksi havainnoitsijana. (Tuomi 
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& Sarajärvi, 2009, 71-75) Tässä tutkimuksessa haastattelut toteutetaan etenemällä 

teema kerrallaan haastateltavien kanssa. Haastatteluiden pohjana on toiminut 

aktiivinen keskustelu tutkimusongelmaan liittyvissä kysymyksissä Suomen yhtiön 

sisäisen tarkastuksen sekä taloushallinnosta vastaavien henkilöiden kanssa. 

Keskusteluiden avulla on tietoisesti pyritty tuomaan esiin niitä seikkoja, joihin on 

mielekästä paneutua syvemmin varsinaisissa haastatteluissa ja joiden tavoitteena 

on varmentaa tutkimusongelman ratkaisu. Haastateltaviksi valikoitui neljä 

työntekijää ainoastaan Suomesta niin suorittavalta portaalta kuin johtotasoltakin. 

Näillä valinnoilla pystytään saamaan mahdollisimman kattava käsitys tutkittavasta 

ilmiöstä. Haastateltavien tarkemmat kuvaukset tuodaan esiin tutkimuksen 

empiirisessä analyysissä luvussa neljä. 

 

1.3 Tutkimuksen asemointi ja rajaukset 

 

Jokaiselle osakeyhtiöille on yhteistä sen täydellinen oikeushenkilöllisyys, omistajien 

oikeus residuaaliin, yhtiön hallinnon ja omistuksen eriytyminen, omistajien 

rajoittunut henkilökohtainen vastuu yrityksen velvoitteista sekä osakkeiden vapaa 

luovutettavuus (Mähönen, 2009,21). Tässä työssä yksi merkittävimmistä rajauksista 

on tutkimuksen keskittyminen listaamattomiin osakeyhtiömuotoisiin perheyhtiöihin, 

joiden luonne voi poiketa huomattavasti pörssinoteeratuista yhtiöistä. Vaikka 

listaamattomien perheyhtiöiden identiteeteissä on huomattavaa vaihtelua, on 

näiden ja pörssiyhtiöiden välillä löydettävissä eroavaisuuksia suhteessa edellä 

mainittuihin osakeyhtiön piirteisiin. Merkittävimpinä näistä nousevat esiin 

perheenjäsenten mahdollisuus omistaja-asemansa lisäksi toimia yrityksen 

johdossa, jolloin hallinto ja omistus eivät täysin eriydy sekä yhtiökohtainen 

mahdollinen rajoittuneempi mahdollisuus luovuttaa yhtiön osakkeita kolmansille 

osapuolille.  

Perheyrityksen ja ei-perheyrityksen erot nousevat esiin myös päätöksenteossa, 

juoksevassa liiketoiminnassa sekä omistajien mahdollisuuksissa vaikuttaa yhtiön 

toimintamenettelyihin. Siinä missä ei-perheyrityksillä omistus voi olla hyvinkin 

hajallaan, perheyrityksissä omistajan kontrolli on suoraa. (Holopainen et al., 

2013,31) Edellä mainittujen lisäksi yksi olennaisimmista eroista näiden 
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yhtiötyyppien välillä on sääntelyn laajuus. Pörssiyhtiöitä koskettavat huomattavasti 

tiukemmat säännökset esimerkiksi siitä syystä, että näiden arvopapereilla käydään 

jatkuvaa kauppaa pörssissä. Huomattavasti kevyempi sääntely saa aikaan sen, että 

pörssin ulkopuolella toimivat yritykset voivat vaikuttaa huomattavasti enemmän 

toimintatapoihinsa. Tämän myötä esimerkiksi yritysten sisäiset valvontajärjestelmät 

kokonaisuudessaan sekä mahdollinen sisäinen tarkastus voivat olennaisesti 

poiketa toisistaan.  

Maantieteellisesti tutkimus on rajattu koskettamaan Pohjoismaita, tarkemmin 

Suomea ja Norjaa. Vaikka tutkimus käsittää ainoastaan yhden konsernin, tulee 

kuitenkin tiedostaa konsernin yritysten poikkeavat yrityskulttuurit, jotka syntyvät 

maakohtaisista eroavaisuuksista. Kuitenkin, kun tarkasteltavilla tytäryrityksillä on 

sama toimitusjohtaja, lähtöoletuksena on, että sisäisen valvonnan filosofia ja 

periaatteet eivät olennaisesti poikkea toisistaan. Tämä on tärkeä oletus 

vertailtaessa yhtiöiden toimintatapojen eroavaisuuksia valitussa 

prosessikokonaisuudessa.  

Se, että tutkimus on rajattu koskettamaan ainoastaan Pohjoismaita, vaikuttaa 

merkittävästi tulosten yleistettävyyteen erityisesti corporate governancen osalta. 

Tämä johtuu siitä, että omistuksen keskittyneisyys vaihtelee olennaisesti 

maantieteellisestä sijainnista riippuen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa yhtiöiden 

omistusosuudet ovat merkittävästi enemmän hajallaan kuin mitä nämä ovat 

Euroopassa yleisesti (Lozano, Martinez & Pindado, 2016, 1335). Toisaalta 

vertailtaessa Pohjoismaiden ja muun Euroopan tyypillisiä omistussuhteita, 

huomataan että näissä ei merkittävää eroavaisuutta ole havaittavissa (Thomsen, 

2016, 6-7). Pohjoismaissa corporate governance -säännöstöön liittyvässä 

keskustelussa nostetaan esiin usein esimerkiksi hallituskokoonpano, läpinäkyvyys 

sekä palkitsemisperiaatteet (Rose, 2016, 203). 

 

Vaikka työssä esiin nouseva SOX -lainsäädäntö ei kosketa laajasti pohjoismaisia 

yrityksiä, tullaan tätä käyttämään jossain määrin varsinkin työn teoreettisessa 

osuudessa. Ajatuksellisesti tässä työssä SOX -lainsäädäntöön liittyvät sisäistä 

valvontaa käsittelevät määräykset nähdään tietyssä määrin tiukimpana 

ohjenuorana, on sen läpikäyminen luontevaa myös tämän tutkimuksen 
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kontekstissa. Mikäli yritys toimii edellä mainitun lainsäädännön mukaisesti, 

oletettavaa on, että sen sisäisen valvonta on riittävällä tasolla. Samaten on syytä 

tiedostaa se, että lain vaatimusten noudattamisesta on tullut tietyillä toimialoilla tullut 

paras käytäntö toimia (Frazer, 2016, 152). Ennen SOX -lainsäädännön 

voimaantuloa tutkijat eivät myöskään ole voineet empiirisesti testata sisäisten 

valvontajärjestelmien toimivuutta, koska lainsäädännön piiriin kuuluvien yhtiöiden ei 

ole tätä ennen tarvinnut raportoida materiaalisista heikkouksista sisäisen valvonnan 

osalta (Weiss, 2014, 463). Tämä on johtanut siihen, että viimeisimmät sisäisen 

valvonnan toimivuutta käsittelevät tutkimukset hyödyntävät pääasiassa sellaisia 

yrityksiä, jotka joutuvat raportoimaan lainsäädännön perusteella valvontansa 

heikkouksista.  

 

Tutkimustuloksia ei ole mahdollista yleistää koskemaan kaikkea yritystoiminnan 

hallinnointia ja sisäisen valvonnan järjestämistä. Tulokset heijastelevat vahvasti sitä 

ympäristöä, jossa tarkastuksen kohteena olevat yritykset toimivat ja tämä on tärkeä 

huomioida tarkastellessa tutkimuksesta saatavia tuloksia. Toivottavaa on kuitenkin, 

että tutkimuksen avulla pystytään tuomaan esiin niitä piirteitä ja käytäntöjä 

sisäisessä valvontaympäristössä, joilla voi olla vaikutusta taloudellisen raportoinnin 

luotettavuuteen ja täsmällisyyteen toimialasta ja maantieteellisestä sijainnista 

riippumatta. 

Tutkimuksen kohteena olevaan prosessiin liittyvät merkittävästi myös tietotekniset 

ratkaisut kuten esimerkiksi käytössä olevat käyttöjärjestelmät ja niiden lukumäärä. 

Ohjelmien toimintavarmuus, niiden käyttämisen yksinkertaisuus ja muut vastaavat 

tekijät vaikuttavat merkittävästi kontrollien tehokkuuteen. Tästä huolimatta tutkimus 

pyritään toteuttamaan tietotekniikkaneutraalissa ympäristössä, jossa näiden 

merkitys prosessiin sivuutetaan. Tämä rajaus on päädytty tekemään kahdesta 

syystä. Ensinäkin tarkasteltavilla yrityksillä on käytössä usea eri ohjelma tukemaan 

tarkasteltavia prosesseja ja tästä syystä ohjelmien merkityksen mukaan ottaminen 

laajentaisi tarpeettomasti tutkimusta. Toiseksi tutkimuskohteena oleva konserni 

elää tutkimuksen tekohetkellä tietoteknisessä mielessä murrosvaiheita, kun 

parhaita mahdollisia IT-ratkaisuja vielä kartoitetaan.  
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1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Työ etenee siten, että aluksi luodaan katsaus sisäistä valvontaa ja corporate 

governancea käsitteleviin olennaisiin tutkimuksiin. Tässä yhteydessä sisäistä 

valvontaa lähestytään lähinnä COSO -mallin avulla. Luvussa kolme pohditaan 

edellä esiin nousseita teemoja perheyhtiön perspektiivistä. Kyseisessä luvussa 

tarkoituksena on selvittää, minkälaisia ominaispiirteitä perheyhtiöiden sisäisestä 

valvonnasta sekä corporate governancesta voidaan löytää. 

 

Tutkimuksen empiirinen osuus on kaksivaiheinen ja se muodostuu kohdekonsernin 

kahden tytäryhtiön tarkastusprosessien toimivuuden analysoinnista sekä konsernin 

työntekijöiden haastatteluista. Ensimmäisessä vaiheessa kuvataan Suomen 

markkinointiyhtiön (St1 Oy) sekä Norjan markkinointiyhtiön (St1 Norge AS) 

asematarkastusprosessiin liittyviä menettelytapoja sekä hahmottamaan maiden 

välisissä prosesseissa mahdollisia olennaisia eroavaisuuksia. Suomessa edellä 

mainitun prosessin tarkastuksesta vastaa sisäinen tarkastus siinä missä Norjassa 

tehtävä on määrätty suoritettavaksi yhdelle IT -osastolla työskentelevälle henkilölle 

sekä yhdelle taloushallinnossa työskentelevälle henkilölle. Prosesseissa on 

oletettavissa eroavaisuutta siitä syystä, että St1 osti Norjan Shell -

polttoaineasemien liiketoiminnot vasta hiljattain (St1, 2014a). 

Asematarkastusprosessien toimivuus tai toimimattomuus kuvastaa tässä 

tutkimuksessa sisäisen valvonnan tasoa kohdeorganisaatiossa 

kokonaisuudessaan. 

 

Vastaavasti haastatteluissa käsitellään sisäistä valvontaa ja corporate governancea 

perheyhtiön näkökulmasta ja pyritään vertaamaan saatuja tuloksia nykyiseen 

kirjallisuuteen. Haastattelun tarkoituksena on kerätä tietoa yhtiön corporate 

governancesta, sisäisen valvonnan tavoitteista ja toimintatavoista sekä 

tarkasteltavan perheyhtiön erityispiirteistä. Empiirisen osuuden jälkeen käydään 

tiivistetysti läpi tutkimustuloksia, käsitellään tutkimuksen rajoitteita sekä mahdollisia 

uusia tutkimusaiheita. 
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2 Yrityksen sisäinen valvonta 

 

Sisäinen valvonta on ollut olennainen osa yritysten liiketoimintaa jo 

vuosikymmenten ajan. Aikaisemmin sisäinen valvonta liittyi lähinnä kirjanpitoon, 

jossa sen pyrkimyksenä oli varmentaa kirjanpidon oikeellisuus sekä suojata yhtiön 

varoja. Nykypäivään tultaessa termin käsite on kuitenkin laajentunut kattamaan 

myös muita liiketoimintojen osia. (Apostolou & Crumbley, 2008, 60) Sisäiselle 

valvonnalle ei ole olemassa vielä yhtä kaiken kattavaa määritelmää. Siihen 

viitatessa saatetaan tietyissä tilanteissa käyttää termiä sisäinen kontrolli, joka on 

suora käännös englanninkielisestä termistä internal control (Ahokas, 2012, 11). 

Sisäinen valvonta määritellään tässä tutkimuksessa laajasti tarkoittamaan yrityksen 

hallituksen, johdon sekä muun henkilöstön asettamaksi prosessiksi, jonka 

päämääränä on taata riittävä varmuus toimintojen tehokkuudesta, taloudellisen 

raportoinnin luotettavuudesta sekä lainsäädännön ja muun sääntelyn 

noudattamisesta liiketoiminnassa (COSO, 2016).  

 

Sisäisen valvonnan kontrollit voidaan jakaa kahteen laveasti määriteltyyn ryhmään 

sen mukaan, kuinka ne vastaavat mahdollisiin uhkakuviin. Nämä kategoriat ovat 

ehkäisevät kontrollit sekä paljastavat kontrollit. Ehkäisevät kontrollit nimensä 

mukaisesti auttavat yritystä eliminoimaan sekä harkittuja että harkitsemattomia 

virheitä. Tästä voidaan käyttää esimerkkinä työtehtävien hajauttamista esimerkiksi 

ostolaskujen käsittelyprosessissa, jossa yksi ihminen tarkistaa laskun, toinen laatii 

maksuaineiston ja kolmas hyväksyy maksun. Vastaavasti paljastavien kontrollien 

tarkoituksena on löytää virheitä, jotka ovat jo päässeet syntymään. Näistä 

kontrolleista esimerkkinä voidaan käyttää pankkitilien täsmäyttämistä. (Wagner & 

Dittmar, 2006, 3) 

 

Sisäinen tarkastus liittyy olennaisesti sisäiseen valvontaan, mutta kuitenkaan nämä 

eivät ole synonyymejä toisilleen. Sisäisen tarkastuksen kattojärjestö määrittelee 

sisäisen tarkastuksen riippumattomaksi ja objektiiviseksi arviointi- varmistus ja 

konsultointitoiminnaksi, jonka tarkoituksena on lisäarvon tuottaminen toiminnan 

kehittäminen organisaatiossa (Sisäiset tarkastajat ry, 2007, 11). Nykyinen 

määritelmä huomioikin paremmin sisäisen tarkastuksen laajentuneen 
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tehtäväkentän kapeasta näkemyksestä eli kontrollien tarkastamisesta aina riskien 

hallintaan ja corporate governanceen (Brody & Lowe, 2000, 170; Walker, Shenkir & 

Barton, 2003, 52).  Määritelmän mukaisesti sisäinen tarkastus voidaan nähdä osana 

sisäistä valvontajärjestelmää sen kuitenkaan kattamatta tätä kokonaisuudessaan. 

Sisäinen tarkastus keskittyy ainoastaan sille osoitettuihin sisäisen 

valvontajärjestelmän osa-alueisiin siinä missä taas sisäinen valvonta tapahtuu koko 

organisaation tasolla. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on sisäisen 

valvontajärjestelmän toimivuuden ja tehokkuuden varmentaminen, joka kuitenkaan 

ei pidä sisällään valvonnan järjestämistä ja sen ylläpitämistä (Verovska, 2012, 242). 

Sisäisen tarkastuksen järjestäminen osakeyhtiössä on vapaaehtoista, mutta usein 

etenkin suuremmissa organisaatioissa sisäisen tarkastuksen yksikkö on olemassa. 

Vastaavasti sisäistä valvontaa tapahtuu jokaisessa yhtiössä ainakin jossain määrin 

yrityksen koosta riippumatta.  

 

Yrityksen sisäinen valvontajärjestelmä ei koskaan ole täysin ulkopuolisten tahojen, 

kuten osakkeenomistajien, havaittavissa. Sisäisen valvonnan 

läpinäkymättömyyden lisäksi osakkeenomistajilla on ainoastaan vähän tai ei 

laisinkaan kannusteita kerätä informaatiota yrityksen sisäisen valvonnan 

toimivuudesta. (Deumes & Knechel, 2008, 40) Perheyhtiössä edellä mainittu kuvaus 

ei kuitenkaan pidä paikkansa, mikäli omistus on vahvasti keskittynyttä. Tällaisessa 

tapauksessa osakkeenomistajilla kannusteet informaation keräämiseen saattavat 

kasvavaa merkittävästi (Shleifer & Vishny, 1986).  

 

Se, millaisen sisäisen valvonnan mallin yhtiö ottaa käyttöönsä, riippuu lukuisista eri 

tekijöistä. Näitä ovat esimerkiksi yritysrakenteen monimutkaisuus, yhtiömuoto, 

toimiala ja toiminnan laajuus sekä omistajien ja johdon asenne valvontaa kohtaan. 

Valvontajärjestelmän luominen on luova prosessi, missä yhtä oikeaa tapaa sen 

toteuttamiseksi ei ole olemassa: jokainen yhtiö on luonteeltaan ainutlaatuinen, mikä 

itsessään jo vaikuttaa toimivan valvontajärjestelmän suunnitteluun ja 

käyttöönottoon. (Verovska, 2012, 240) 
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2.1 Sisäisen valvonnan lähtökohdat 

 

Sisäinen valvonta mahdollistaa yritysjohdon saavan riittävän varmuuden 

liiketoimintaprosesseista ja mikä tärkeintä, hyvin toimiva sisäinen valvonta lisää 

yleistä luottamusta organisaatioissa (Duncan, 1994, 52). Sisäisen valvonnan tarve 

liittyy myös keskeisesti osakkeenomistajien tarpeeseen varmentua siltä, että 

yrityksessä prosessit toimivat tehokkaasti lainsäädäntöä rikkomatta. Kuitenkaan 

osakkeenomistajalla ei välttämättä ole mahdollisuutta tai osaamista saada selville, 

kuinka yritysjohto on toiminut ajaakseen osakkeenomistajan intressejä. Sisäisen 

valvonnan tarvetta perustellaankin tyypillisesti agenttiteoreettisesta näkökulmasta 

(Dharwadkar, George, Brandes, 2000, 652). Seuraavassa kappaleessa avataan 

tarkemmin agenttiteoriaa ja siihen liittyviä käsitteitä. Alaluvun lopussa tuodaan esiin 

seikkoja, jotka muovaavat agenttikustannuksia perheyhtiöissä. Koska perheyhtiöt 

ovat kuitenkin hyvin heterogeeninen massa, ei varmastikaan ole yksiselitteisesti 

mahdollista yleistää agenttikustannusten määrään vaikuttavia tekijöitä 

koskettamaan jokaista perheyhtiötä. 

 

Agenttiteorian keskeisimpinä eteenpäin viejinä on taloustieteessä pidetty Michael 

Jenseniä sekä William Mecklingiä ja heidän vuonna 1976 julkaistua teostaan Theory 

of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure (Jensen 

& Meckling, 1976). Jensen ja Meckling määrittelevät tutkimuksessaan 

agenttisuhteen sopimukseksi, jossa päämies (omistaja) valtuuttaa agentin (johtaja) 

toimimaan tämän puolesta yhtiössä. Sopimussuhteeseen sisältyy agentille 

delegoitu, ainakin osittainen päätäntävalta. Se, kuinka paljon päätäntävaltaa on 

loppujen lopuksi ohjattu johdolle, vaikuttaa agenttikustannusten ilmenemiseen.  

 

Agenttikustannukset jaetaan kolmeen osaan niiden aiheutumisperiaatteidensa 

mukaan. Näitä kustannuksia ovat päämiehen valvontakustannukset, agentin 

sitouttamiskustannukset sekä jäännöskustannus. Viimeiseksi mainitulla 

tarkoitetaan kustannusta, joka aiheutuu, kun agentin toimenpiteet eivät ole 

päämiehen edun mukaisia valvonta- ja sitouttamistoimenpiteistä huolimatta. 

(Jensen & Meckling, 1976) Tässä yhteydessä on tärkeää huomata, että 

osakkeenomistan ei ole mahdollista ilman kustannuksia varmistua siltä, että yhtiön 
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operatiivisesta toiminnasta vastuussa olevat henkilöt toimivat maksimoidakseen 

osakkeenomistajien hyvinvoinnin. Kustannusten muodostumiseen vaikuttavat 

olennaisesti esimerkiksi yhtiömuoto, omistuspohja eli se, missä määrin omistus ja 

valvonta on eriytetty sekä se, missä määrin omistaja(t) luottavat yritysjohdon 

toimivan näiden intressien mukaisesti.  

 

Agenttiteorian perimmäisenä tarkoituksena on antaa vastaus kahteen ongelmaan, 

jotka syntyvät agenttisuhteissa. Ensimmäistä kutsutaan agenttiongelmaksi, joka 

johtuu päämiehen ja agentin mahdollisista eriävistä tavoitteista ja päämääristä. 

Toinen liittyy kustannukseen, joka aiheutuu päämiehelle agentin valvomisesta. 

(Eisenhardt, 1989, 58) Agenttiteoriassa perusoletuksena on informaation 

epäsymmetrisyys, jolloin agentilla eli yritysjohdolla on enemmän tietoa yrityksen 

tilasta kuin päämiehellä eli omistajalla (Adams, 1994, 8). Agentin ja päämiehen 

tavoitteet ja päämäärät saattavat olla ristiriidassa silloin kun molemmat pyrkivät 

oman hyvinvointinsa tai varallisuutensa maksimointiin. Tällöin päätäntävallassa 

oleva agentti pystyy suorittamaan toimenpiteitä, jotka ovat tälle itselleen edullisia, 

mutta samalla vähemmän edullisia päämiehelle. Agenttiteoria olettaakin yritysten 

työtekijät rationaalisiksi ihmisiksi, joiden päämääränä on oman hyvinvointinsa 

maksimointi.  

 

Tyypillisin tapa ehkäistä agenttiongelmia on sitoa johdon palkkiot yhtiön 

taloudelliseen menestykseen ja osakkeen arvoon. Tämänkaltaisten kannusteiden 

tarkoituksena on motivoida johtoa osakkeen arvon maksimointiin. (Minzt, 2005, 585) 

Palkkioiden sitominen tällä tavoin yrityksen suorituskykykyyn voidaan nähdä 

vaihtoehtona johdon valvonnalle (Hall & Murphy, 2003, 54). Samalla logiikalla 

palkkio voidaan sitoa myös muihin yhtiön omistajien asettamiin tavoitteisiin. Kun 

johdon palkkiot ovat sidottu tällä tavoin omistajien asettamien tavoitteiden 

mukaisesti, on todennäköisempää, että johto toimii omistajien haluamalla tavalla.  

 

Agenttiteoria ja hajautunut omistus on ollut pitkään tutkijoiden mielenkiinnon 

kohteena erityisesti sellaisissa yhtiöissä, joissa omistus on merkittävästi 

hajautunutta. Kuitenkin agenttikustannusten merkitys muunlaisissa yhtiöissä, kuten 

esimerkiksi perheyhtiöissä, on jäänyt vähemmälle huomiolle siitä huolimatta, että 
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näillä on merkittävä rooli globaalissa kansantaloudessa. Agenttikustannusten 

tutkiminen perheyhtiöissä mahdollistaa aivan uudenlaisen tavan kehittää 

agenttiteoriaa siitä syystä, että perheenjäsen -omistajia ohjaa erilaiset kannusteet 

verrattain hajautuneeseen osakkeenomistukseen. (Bartholomeusz & Tanewski, 

2006, 247-248) 

 

On löydettävissä useita selittäviä tekijöitä siihen, miksi perheyhtiöissä 

agenttikustannukset voivat olla merkittävästi pienempiä kuin sellaisissa yhtiöissä, 

joissa omistus on laajalle hajautunutta. Ensinäkin perheenjäsenen, joka 

omistuksensa ohessa vastaa päätöksenteosta, yhdistää omilla toimillaan sekä 

kasvuhalukkuuden että riskinottotason. Näiden tavoitteiden yhdentyminen johtaa 

siihen, että mekanismeja johtamisen ja päätöksenteon eriyttämiseen ei tarvita. 

Toinen syy siihen, miksi perheomistus vähentää agenttikustannuksia on seurausta 

siitä, että omistusoikeus on rajattu vain tietyille tahoille, joiden henkilökohtainen 

mukanaolo liiketoiminnassa varmistaa sen, etteivät muut tahot pysty 

väärinkäyttämään yhtiön ja samalla omistajien varallisuutta. Kolmas syy 

perheyhtiöiden tyypillisesti pienemmille agenttikustannuksille on se, että osakkeet 

ovat tavallisesti sellaisten agenttien hallussa, joiden suhde toisiin päätöksiä tekeviin 

tahoihin on luonteeltaan sellainen, ettei tarvetta päätöksenteon ja johtamisen 

eriyttämiselle ole. (Fama & Jensen, 1983) Edellä mainittujen seikkojen lisäksi on 

mahdollista, että perheiden erityistietämys yhtiönsä liiketoiminnasta mahdollistaa 

näiden valvoa yritystä tehokkaammin (Bartholomeusz & Tanewski, 2006). Tästä 

huolimatta agenttiongelmia ei ole kuitenkaan mahdollista poistaa täysin 

yhdestäkään yrityksestä omistajakannasta riippumatta (Minzt, 2005, 585).  

 

Agenttikustannusten määrästä perheyhtiöissä onkin olemassa myös vastakkaisia 

mielipiteitä. Morck & Yeung (2003) katsovat, että perheyhtiöissä ilmenevät 

agenttiongelmat ovat vähintään yhtä merkittäviä, kuin sellaisissa yhtiössä joissa 

omistus on laajalle hajautunutta. Huolena on esimerkiksi se, että yritysjohto ei 

toimisi kaikkien osakkeenomistajien etujen mukaisesti vaan keskittyisi toimimaan 

perheen ja samalla pääomistajan intressien mukaan. (Morck & Yeung, 2003) Sen 

lisäksi, että agenttikustannusten määrä saattaa vaihdella perheyhtiöiden ja ei -

perheyhtiöiden välillä, nämä voivat olla luonteeltaan myös erilaisia. Esimerkiksi 
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yhtiöissä, joissa omistus on merkittävästi keskittynyttä, enemmistöomistajan ja 

mahdollisen vähemmistöomistajan välistä agenttisuhdetta pidetään tyypillisesti 

kaikista ongelmallisimpana (Lozano, Martinez & Pindado, 2016). 

 

2.2 Sisäisen valvonnan viitekehykset 

 

Yritykset hyödyntävät erilaisia viitekehyksiä ohjatessaan ja suunnitellessaan 

sisäistä valvontaansa. Sisäisten valvontajärjestelmien viitekehysten hyödyntäminen 

on lisääntynyt merkittävästi sitten SOX -lain voimaantulon. Viitekehysten 

huomioiminen auttaa yrityksiä arvatenkin suunnitelmaan kokonaisvaltaisemman 

sekä luotettavamman sisäisen valvontajärjestelmän. (Tuttle & Vandervelde, 2007, 

240-241) Tehokkaiden kontrollien aikaansaamiseksi ei kuitenkaan ole olemassa 

sellaista sisäistä valvontajärjestelmää, joka automaattisesti sopisi jokaiselle 

yritykselle (Turpen, 2015, 24). Kuten Ahokas (2012,12) toteaa, olennaisinta ei ole 

se tapa, miten sisäinen valvontajärjestelmä on aikaansaatu vaan se, että kontrollit 

ylipäätänsä toimivat. Seuraavassa alaluvussa tutustutaan yleisimpään sisäisen 

valvonnan viitekehykseen, eli COSO -viitekehykseen. Tämä ei ole suinkaan ainoa 

viitekehys, joka on luotu tukemaan yritysten sisäisen valvonnan suunnittelua. Kaksi 

muuta myös hyvin yleistä mallia ovat COCO- ja COBIT- viitekehykset. Kehysten 

eroavaisuuksista huolimatta jokaisen sisäisen valvonnan viitekehyksen päämäärä 

on kuitenkin yhteinen: selittää, kuinka sisäinen valvonta muodostuu 

kokonaisuudessaan ja mitkä ovat sen tärkeimpiä elementtejä (Agbejule & Jokipii, 

2009, 500). Samaten verrattaessa historialliseen kapeampaan käsitykseen 

sisäisestä valvonnasta, edellä luetellut viitekehykset määrittelevät sisäisen 

valvonnan huomattavasti alkuperäistä määritelmää laajemmin (Stringer & Carey, 

2002, 67). 

 

COCO- ja COBIT- viitekehykset sivuutetaan kuitenkin täysin tässä tutkimuksessa. 

Tähän valintaan on päädytty siitä syystä, että tutkimuksessa hyödynnettävä SOX -

laki on implementoinut COSO -viitekehyksen sisäisen valvonnan malliksi (Wilson et 

al., 2014, 83). 
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2.2.1 COSO 

 

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 

julkaisi vuonna 1992 ensimmäisen viitekehyksensä, Internal control – Integrated 

framework. Sisäisen valvonnan malli hyväksyttiin yleisesti eri organisaatioiden 

käyttöön ympäri maailman ja sitä pidetäänkin parhaimpana sisäisen valvonnan 

viitekehyksenä. Kuitenkin ajan kuluessa yritykset ja niiden liiketoimintaympäristöt 

ovat muuttuneet, mikä on johtanut tarpeeseen suunnitella nykyhetkeä paremmin 

vastaava sisäisen valvonnan malli. Vuonna 2013 COSO julkaisi päivitetyn version 

sisäisen valvonnan viitekehyksestä, jonka tarkoitus on vastata paremmin tämän 

päivän yrityksen tarpeita. Päällisin puolin se on kuitenkin hyvin samankaltainen kuin 

edeltäjänsäkin pitäen esimerkiksi sisäisen valvonnan osa-alueet sekä määritelmän 

muuttumattomana. Uusi viitekehys korostaa samoin myös johdon vastuuta sisäisen 

valvontajärjestelmän suunnittelussa ja implementoinnissa. (COSO, 2013) 

Viitekehyksessä käytetyt käsitteet on laajasti määritelty siitä syystä, että sen on 

tarkoitus palvella mahdollisimman monia yrityksiä riippumatta niiden koosta, 

toimialasta tai omistussuhteista (D’Aquila, 2013).   

 

COSO:n viitekehys määrittelee kolme tavoitetta, jotka yhtiöiden on tarkoitus 

saavuttaa mallin avulla. Ensimmäinen näistä on operatiiviset tavoitteet, joka pitää 

sisällään toiminnan tehokkuuden, taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen sekä 

varojen suojaamisen. Toisena ovat raportointiin liittyvät tavoitteet, mikä kattaa sekä 

ulkoisen että sisäisen taloudellisen raportoinnin luotettavuuden ja läpinäkyvyyden. 

Viimeisimpänä tavoitteena viitekehyksessä on varmistaa lainsäädännön ja muun 

viranomaissäätelyn noudattaminen. (COSO, 2013, 3) 

 

Mallin mukaan sisäinen valvonta muodostuu viidestä komponentista, jotka ovat 

valvontaympäristö, riskien arviointi, kontrollitoiminnot, informaatio ja kommunikointi 

sekä valvontatoimenpiteet. COSO:n mukaan sisäisen valvonnan tavoitteet, 

komponentit sekä organisaation rakenne ovat suorassa vaikutussuhteessa 

toisiinsa. Suhdetta voidaan kuvata kuutiona, joka on esitetty alla. (COSO, 2013, 3-

6)  



23 
 

 

 

Kuvio 1.  COSO – viitekehys. (COSO, 2016, 6) 

 

Jotta yhtiön sisäinen valvonta toimisi tehokkaasti, on sillä oltava viitekehyksen 

jokainen komponentti aktiivisesti käytössä (Klamm & Watson, 2009). Vaikka kaikki 

sisäisen valvonnan viitekehyksen komponenteista ovat tärkeitä, saattaa yritys 

kuitenkin päästä parempiin lopputuloksiin sisäisen valvonnan perspektiivistä 

katsottuna antamalla tietyille komponenteille enemmän painoarvoa kuin toisille 

liiketoiminnan luonteesta riippuen (Agbejule & Jokipii, 2009, 516). Samaten on syytä 

tiedostaa se, että sisäisen valvonnan tarkka määrittely esimerkiksi COSO -

viitekehyksen avulla ei vielä takaa laadukasta sisäistä valvontaa. Se ei tee 

huonommista johtajista parempia eikä se pysty osoittamaan muutoksia 

organisaation ympäristössä (Galloway, 1994). Käytännössä sisäistä valvontaa 

suunnitellessa toteutus ratkaisee toimivuuden, ei itse suunnitelma tai viitekehys.  

 

2.2.2 Sisäisen valvonnan osa-alueet 

 

Valvontaympäristö luo perustan kaikille muille sisäisen valvonnan osa-alueille. Se 

määritellään tarkoittamaan standardien, prosessien ja rakenteiden kokonaisuutta, 
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jotka luovat pohjan organisaation sisäiselle valvonnalle. Valvontaympäristön 

luomisessa hallituksella ja ylimmällä johdolla on suuri vastuu valvontakulttuurin 

jalkauttamisesta ylhäältä alas. (COSO, 2013, 4) Valvontaympäristön merkitystä 

käsitellään esimerkiksi D’Aquilan (2013) artikkelissa, jossa tutkitaan yrityksen 

valvontaympäristön merkitystä taloudellisen raportoinnin kannalta. Artikkelin 

tarkoituksena on selvittää, vaikuttaako valvontaympäristö taloudellista raportointia 

käsitteleviin päätöksiin. Tutkimuksessa nousee esiin, että sellainen ylimmän johdon 

ja hallituksen harjoittama ”tone at the top”, joka korostaa eettisiä arvoja, on 

sidoksissa taloudelliseen raportointiin. Sen lisäksi, että valvontaympäristö heijastuu 

suoraan taloudelliseen raportointiin, vaikuttaa se myös sisäisen valvonnan toisiin 

komponentteihin (Klamm & Watson, 2009). Mikäli valvontaympäristö ei täten ole 

yrityksellä kunnossa, ilmenee puutteita todennäköisemmin myös viitekehyksen 

toisissa komponenteissa. Sisäisen valvonnan osa-alueista valvontaympäristö on 

hankalin määritellä ja arvioida sen toimimista (Campbell, Campbell, Adams, 2006, 

21). 

 

COSO:n viitekehyksessä riski määritellään todennäköisyydeksi sille, että jotain 

yhtiön kannalta epäsuotuisaa tapahtuu, mikä hankaloittaa tavoitteiden 

saavuttamista. Riskien arvioinnin tulee olla dynaaminen ja toistuva prosessi, jonka 

tarkoituksena on tunnistaa ja hallita mahdollisia riskejä. (COSO, 2013, 4) Jotta 

riskejä pystytään ylipäätänsä arvioimaan, tulee yrityksen korkeimman johdon ensin 

määritellä tavoitteet, jonka jälkeen pystytään tunnistamaan näihin sidoksissa olevat 

riskit (Ahokas, 2012, 31). Vaikka tavoitteet tulee olla asetettuna, eivät nämä 

itsessään kuulu mukaan sisäisen valvonnan kokonaisuuteen. Ne vaikuttavat 

ainoastaan siihen, minkälaisia riskejä vastaan yrityksen tulee varautua.  

 

Esimerkiksi riskivaltuuston järjestäminen auttaa yritystä parantamaan riskien 

arviointia. Valtuuston jäsenten tulisi kuulua yrityksen johtoon ja näiden tulisi toimia 

liiketoiminnan eri osa-alueilla. Riskien valvonnan kannalta myös jatkuva ulkoisen 

sekä sisäisen liiketoimintaympäristön analysointi on tärkeää. Analysoinnin avulla 

organisaatiolla on mahdollisuus valmistautua tuleviin tapahtumiin, jotka saattavat 

vaikuttaa sekä sisäiseen valvontaan että riskistrategiaan. (Campbell et al., 2006, 

23) 
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Kontrollitoiminnot ovat toimintatapoja ja käytäntöjä, jotka varmentavat 

toimenpiteiden tähtäävän riskien pienentämisestä tavoitteiden saavuttamiseen. 

Näitä toimintoja tulee suorittaa yhtiön jokaisella tasolla sekä prosessien eri 

vaiheissa. Toimintaperiaatteeltaan nämä voivat olla joko ehkäiseviä tai paljastavia 

sekä automaattisia tai manuaalisia. (COSO, 2013, 4) Erilaisia kontrollitoimintoja 

ovat esimerkiksi fyysiset kontrollit, työtehtävien hajauttaminen sekä täsmäytykset 

(Stringer & Carey, 2002, 65).  

 

Informaatio on yrityksen kannalta välttämätöntä koko henkilöstölle, jotta sisäiseen 

valvontaan liittyvät velvollisuudet pystytään täyttämään tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Kommunikaatio on vastaavasti jatkuva ja toistuva prosessi 

välttämättömän tiedon jakamiseksi, hallitsemiseksi ja tarjoamiseksi. (COSO, 2013, 

5) Jotta kommunikointi toimii tehokkaasti, edellyttää se tiedon kulkevan yrityksessä 

ylhäältä alas ja päinvastoin sekä poikittain (Alftan et al., 2008, 39). Mitä suurempi 

yritys on tai mitä monimutkaisempi sen organisaatiorakenne on, sen 

haastavammaksi tämän sisäisen valvonnan osa-alueen hallitseminen muuttuu. 

Suuremmissa yhtiöissä keskijohdon merkityksen voidaan nähdä korostuvan 

tiedonvälityksessä, kun taas pienemmissä yhtiöissä ylimmän johdon vastuun tulisi 

kasvaa. 

 

Sisäisen valvonnan viimeisen osa-alueen, valvontatoimenpiteiden, tarkoituksena on 

varmentaa, että kaikki viisi sisäisen valvonnan komponenttia ovat käytössä ja 

toimivat tarkoitetulla tavalla. Valvontatoimenpiteet jakautuvat jatkuvaan valvontaan 

sekä erillisiin arviointeihin tai näiden kahden yhdistelmään. (COSO, 2013, 5) 

 

Tarvittavan valvonnan määrään vaikuttaa merkittävästi toimiala sekä muut 

liiketoiminnan ennustettavuuteen vaikuttavat seikat. Mikäli yhtiöllä tapahtuu 

jatkuvaa muutosta sen prosesseissa ja tuotteissa, saattaa ympäristön monitorointi 

johtaa liikaan informaation saantiin mikä vaikuttaa negatiivisesti sisäisen 

valvontajärjestelmän tehokkuuteen. Vastaavasti mikäli liiketoiminta on hyvin 

stabiilia, on voimakkaampi monitorointi paremmin perusteltavissa. (Agbejule & 

Jokipii, 2009) 
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2.3 Sisäisen valvonnan sääntely 

 

Boothin, Cornettin & Tehranianin (2002) tekemän tutkimuksen mukaan sellaisen 

regulaation määrä, joka vähentää johtajan harkintavaltaa, johtaa sisäisten 

valvontamekanismien tarpeen vähenemiseen agenttikonfliktien hallinnassa. 

Käytännössä siis alueilla, jossa viranomaisvalvonta on merkittävämmässä 

asemassa, sisäisten valvontamekanismien tarpeellisuus vähenee. (Booth, Cornett 

& Tehranian, 2002) Toisaalta on syytä muistaa, että vaikka viranomaissääntely olisi 

kuinka tiukkaa tahansa, on sisäisellä valvonnalla aina suuri merkitys pohdittaessa 

vastuullista yritystoimintaa ja esimerkiksi väärinkäytösten ehkäisyä. 

 

Osakeyhtiön omistajat ja muut sidosryhmät tarvitsevat yhtiön toiminnan valvontaa 

omien intressien suojelemiseksi. Seuraavissa kappaleissa käydään tiivistetysti läpi 

viranomaissääntelyn tarpeellisuuden perusteita sekä merkittävimpiä säännöksiä 

sisäisen valvonnan ja corporate governancen kannalta. On tärkeää huomata, että 

seuraavassa esitetyt ohjeistukset ja määräykset eivät kosketa kaikkia yrityksiä. 

Esimerkiksi SOX lakia joutuu noudattamaan Suomessa vain harva yritys ja 

Listayhtiöiden hallinnointikoodia ainoastaan pörssiyritykset. On hyvä kuitenkin myös 

tiedostaa, että mikään ei estä muitakin yrityksiä noudattamasta edellä mainittuja 

säännöksiä, mikäli nämä näin katsovat parhaaksi.  

 

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on Suomessa toimivia pörssiyhtiöitä 

säätelevä ohjeistus, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa arvopaperimarkkinoilla 

toimivien yhtiöiden toimintamalleja. Viimeisin versio hallinnointikoodista on vuodelta 

2010, joka korvasi vuonna 2008 laaditun hallinnointikoodin. Koodi sisältää 

ohjeistusta esimerkiksi sisäisen tarkastuksen järjestämisestä, sisäisestä 

valvonnasta sekä yhtiön riskienhallinnasta. Hallinnointikoodia tulee noudattaa 

comply or explain -periaatteen mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

yhtiön tulee totella jokaista koodissa säädettyä ohjetta. Jos kuitenkin tiettyä 

säädöstä jätetään noudattamatta, tulee yhtiön tästä erikseen kertoa ja selittää 

poikkeamisesta johtuvat syyt. Kuitenkin niiltä osin, kun suosituksista on säädetty 
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lainsäädännössä tai muussa viranomaissääntelyssä, ei yhtiö voi comply or explain 

-periaatteen mukaisesti selittää miksi se poikkeaa tästä vaan sen on toimittava 

pakottavan sääntelyn mukaisesti. (Arvopaperimarkkinayhdistys ry, 2010) Vaikka 

comply or explain -periaate voidaan nähdä yleisesti tehokkaana ja joustavana 

menetelmänä, on sillä myös heikkoutensa. Huolta on aiheuttanut esimerkiksi se, 

että yritysten perustelut ovat epäinformatiivisia tai ne eivät perustele riittävän 

selvästi syitä, minkä vuoksi ne jättävät noudattamatta tiettyjä koodeja (Arcot, Bruno, 

Faure-Grimaud, 2010).  

 

Rosen (2016) artikkeli tarkastelee tanskalaisten yritysten comply or explain -

periaatteen mukaista raportointia ja sen vaikuttavuutta yhtiön kannattavuuteen. 

Käytännössä huomion keskipisteessä on siis sijoittajien reagointi periaatteiden 

noudattamiseen tai noudattamattomuuteen ja tämän raportoimiseen. Sisäisen 

valvonnan kannalta artikkelissa mielenkiintoista on se, että vaikka tanskalaiset 

yhtiöt tyypillisesti noudattavat hyvin comply or explain -periaatetta muilta osin, on 

niillä haasteita sisäistä valvontaa koskevien säännösten kanssa. Samaten, vaikka 

sijoittajat esimerkiksi reagoivat voimakkaasti siihen, kuinka yhtiöt ovat järjestäneet 

hallituksensa säännöstön mukaisesti, sisäisen valvonnan parantaminen 

ohjeistuksen mukaisesti ei vaikuttanut Rosen tutkimustulosten mukaan yhtiön 

arvoon. Vaikeuksia optimaalisen sisäisen valvonnan järjestämisessä perusteltiin 

esimerkiksi kustannussyillä. Käytännössä siis sijoittajat eivät tämän tutkimuksen 

mukaan ole järin kiinnostuneita yhtiön sisäisestä valvonnasta arvioidessaan yritystä 

potentiaalisena tai kannattavana sijoituskohteena.  

 

Sisäisen valvonnan kannalta merkittävimmät suositukset Suomen 

hallinnointikoodissa nousevat esiin suosituksessa 24 – 27, joissa säädetään 

tarkastusvaliokunnasta sekä kappaleessa 8, jossa ohjeistetaan sisäisestä 

valvonnasta. Listayhtiöiden hallinnointikoodi edellyttää yhtiöltä 

tarkastusvaliokunnan perustamista, mikäli toiminnan laajuus edellyttää sisäistä 

valvontaa ja taloudellista raportointia koskevien asioiden läpikäymistä 

pienemmässä ryhmässä. Tarkastusvaliokuntaa ei ole kuitenkaan pakko erikseen 

perustaa, vaan hallitus voi itsessään toimia tarkastusvaliokuntana vastatessaan 

OYL:n mukaisesti kirjanpidon ja varainhoidon asianmukaisesta järjestämisestä (HE 
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27/2008 vp, 2008, 10). Tarkastusvaliokunnan tehtäviksi on määritelty muun muassa 

sisäisen valvonnan ja mahdollisen sisäisen tarkastuksen seuranta, taloudellisen 

raportoinnin seuranta sekä käsitellä riskienhallinta- ja sisäisen valvonnan 

pääpiirteitä. Kappaleessa 8 esitetyissä suosituksissa edellytetään yhtiötä 

esimerkiksi määrittelemään sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet sekä 

kuvaamaan, kuinka sisäisen tarkastuksen toiminta on järjestetty. 

(Arvopaperimarkkinayhdistys ry, 2010)  

 

Corporate governanceen liittyvä sääntely ja sen tarve on kuitenkin herättänyt 

tiedeyhteisössä keskustelua. Esiin on nostettu ajatus siitä, että yhtiöt olisivat 

kykeneväisiä itse luomaan parhaimmat mahdolliset corporate governance -

säännökset, jolloin sääntelyviranomaisen väliintulolle ei olisi tarvetta. Tätä on 

perusteltu sillä, että yhtiön perustajilla olisi kannuste luoda sellainen 

hallinnointirakenne, jonka avulla yrityksen arvon maksimoinnin ohella myös jokaisen 

sidosryhmän varallisuus maksimoituisi. Mikäli yhtiön perustajat päättäisivät luopua 

omistusosuuksistaan, saisivat he tällöin maksimaalisen korvauksen osuuksistaan. 

Tätä ajatusmallia silmällä pitäen viranomaissääntelyllä ei olisi sijaa corporate 

governancea koskettavissa päätöksissä, koska sen voitaisiin nähdä rajoittavan 

omistajien mahdollisuuksia suunnitella corporate governance yhtiön erityispiirteet 

huomioon ottaen. (Hart, 1995, 686) 

 

Kuten edellä on tuotu esiin, listayhtiöiden hallinnointikoodin suositukset käsittävät 

ainoastaan Suomessa pörssinoteeratut yhtiöt. Vaikka se ei huomioi listaamattomia 

yhtiöitä, ei tämä tarkoita, etteikö niidenkin tulisi keskittyä hallintonsa kehittämiseen. 

On syytä myös huomata, että vaikka listayhtiöiden hallinnointikoodi ei keskustele 

listaamattomien yhtiöiden kanssa, joutuvat nämä noudattamaan kuitenkin muuta 

sääntelyä, kuten esimerkiksi osakeyhtiölakia ja yhtiökohtaisia sopimuksia. 

Keskuskauppakamari on kuitenkin laatinut listaamattomia yhtiöitä silmällä pitäen 

hallinnoinnin kehittämistä koskevan raportin, jonka tarkoituksena on tukea hallinnon 

kehittämisessä sellaisia yhtiöitä, joihin ei suoraan voida soveltaa suositusta 

listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Keskuskauppakamari, 2006a).  
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Listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittämistä käsittelevän raportin 

noudattaminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Myös siinä käsitellään sisäinen 

valvonta omana osiona yhdessä riskienhallinnan kanssa, vaikkakin asialuettelon 

sisältö näiltä osin on huomattavasti suppeampi suhteessa listayhtiöiden 

hallinnointikoodiin. Myös informaatio on tuotu eri muodossa esiin, listaamattomia 

yhtiöitä käsittelevässä raportissa suositukset esitetään kysymysmuodossa. 

(Keskuskauppakamari, 2006a) Kannanotossaan Keskuskauppakamari toteaa, että 

kysymysten tarkoituksena on saada yritykset pohtimaan, onko huomiota kiinnitetty 

riittävästi ongelmakohtiin ja tulisiko näiden pyrkiä kehittämään järjestelmiään 

(Keskuskauppakamari, 2006b). Asialuettelon esittäminen kysymysmuodossa on 

ymmärrettävää, kun huomioidaan listaamattomien yhtiöiden kirjo. Koska 

listaamattomat yhtiöt saattavat poiketa huomattavasti toisistaan, pystytään 

kysymyksin puhuttelemaan jokaista yhtiötä yksilöllisesti ja tätä kautta löytämään 

optimaaliset ratkaistu hallinnon järjestämiseksi.  Tämä logiikka tukee pitkälti edellä 

esiin tuotua ajatusta (Hart, 1995, 686) siitä, että yhtiöiden tulisi kyetä itse 

määräämään corporate governancestaan parhaimman lopputuloksen 

aikaansaamiseksi.  

 

2000 -luvun alun tilinpäätösskandaaleja seurannut Sarbanes-Oxley -laki on 

kansainvälisesti yksi olennaisimpia linjauksia sisäisen valvonnan perspektiivistä. 

Yhdysvalloissa lakia pidetään merkittävimpänä arvopaperimarkkinaoikeudellisena 

säännöksenä sitten Securities Actin ja Securities Exchange Actin (Mähönen, 2009, 

13). Suomessa toimivista yrityksistä lakia tulee noudattaa ainoastaan ne yritykset, 

joiden arvopapereilla käydään kauppaa SEC:in valvomissa arvopaperipörsseissä 

sekä kyseisten yhtiöiden tytäryhtiöt (Ahokas, 2012, 132). Sarbanes-Oxley Act tuo 

huomattavia lisäkustannuksia sitä noudattaville yhtiöille ja se on samalla hyvä 

esimerkki säädetystä laista, jossa kaikki yritykset joutuvat soputumaan 

tiukentuneeseen sääntelyyn muutaman yrityksen väärinkäytöksistä johtuen (Mintz, 

2005, 582). Lain päällimmäinen tarkoitus on säännellä yritysten menettelytapoja 

ohjaamalla näitä käyttäytymään eettisesti hyväksyttävällä tavalla sekä ehkäistä 

virheellistä taloudellista raportointia (Rockness & Rockness, 2005, 42). 
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Sisäisen valvonnan kannalta olennaisimmat säädökset nousevat esiin SOX:in 

404:ssä pykälässä, jossa edellytetään yhtiöiden, joiden markkina-arvo ylittää 75 

miljoonaa dollaria, raportoivan näiden sisäisen valvonnan tehokkuudesta (Klamm & 

Watson, 2009, 1). Selvityksessä tulee tuoda muun muassa esiin johdon vastuu 

sisäisen valvonnan järjestämisestä, se sisäisen valvonnan viitekehys, johon omaa 

sisäistä valvontajärjestelmää peilataan sekä lausunto siitä, onko johto havainnut 

yrityksen valvontajärjestelmässä olennaisia heikkouksia. (Ramos, 2004) 

Vaatimukset heikkouksien esiintuomisesta muuttavatkin olennaisesti listattujen 

yhtiöiden informaatioympäristöä (Beneish, Billings, Hodder, 2008, 668). Sisäisen 

valvonnan kannalta toinen tärkeä SOX -lain pykälä on 302, mikä edellyttää 

toimitusjohtajalta ja talousjohtajalta (CFO) selvityksen, jossa ne todistavat 

arvioineensa yrityksen sisäisitä valvontaa sekä tuoneensa julki mielipiteensä ja 

parhaimman näkemyksensä sen tehokkuudesta (Stephens, 2011, 114-115). 

 

Vaikka molemmat edellä mainituista lain kohdista edellyttävät sisäisen valvonnan 

toimimattomuuden julkituomista, niiden tehokkuus poikkeaa toisistaan. Pykälä 404 

menee siinä mielessä pidemmälle, että se edellyttää sekä yhtiötä että 

tilintarkastajaa testaamaan kontrollien tehokkuutta ja toimivuutta. Tämän lisäksi se 

vaatii vielä tilintarkastajan lausuntoa edellä mainitusta. Mikäli prosessien 

tehokkuuden katsotaan vaativan tilintarkastajan läsnäoloa kontrollien 

testaamisessa, heikommin valvotuissa yhtiöissä ei välttämättä kyetä huomaamaan 

olennaisia heikkouksia pykälän 302 mukaisesti. (Hoitash, Hoitash, Bedard, 2009, 

841) 

 

Sarbanes-Oxley laki tiukentaa merkittävästi yritysten sisäisen valvonnan sääntelyä. 

Sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen näkökulmasta SOX -lain voimaantulo on 

edellyttänyt ymmärrystä siitä, kuinka sisäinen valvontajärjestelmä on suunniteltu ja 

toteutettu käytännössä, jotta saadaan varmuus siitä, että nämä ovat tulleet oikein 

implementoiduksi (Apostolou & Crumbley, 2008, 60). Vaikka SOX -laki ei 

suoranaisesti kosketakaan pienempiä yhtiöitä, monista sen standardeista on tullut 

toimialakohtaisesti yleisesti hyväksyttyjä standardeja (Frazer, 2016, 152). 

Käytännössä tämä voi heijastua markkinoihin esimerkiksi siten, että sijoittajat ja 

muut sidosryhmät suosivat SOX -lainsäädännön mukaista raportointia noudattavia 
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yhtiöitä sellaisten yhtiöiden kustannuksella, jotka eivät yhtä avoimesti kuvaa 

sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta ja periaatteita.  

  

Osakeyhtiölaki ottaa kantaa sisäiseen valvontaan toteamalla, että hallituksen 

vastuulla on yhtiön hallinnon ja sen toiminnan asianmukainen järjestäminen sekä 

kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestäminen (OYL 6:2 §). Laissa todetaan 

jäljempänä myös, että toimitusjohtaja on vastuussa edellä mainitusta hallituksen 

ohjeiden mukaisesti (OYL 6:17§). Käytännössä siis hallitus vastaa viimekädessä 

kaikista niistä tehtävistä, joita osakeyhtiölaki tai yhtiöjärjestys ei ole osoittanut 

toiselle taholle (Mähönen & Villa, 2010, 219). Tiivistettynä OYL katsoo yhtiön 

sisäisen valvontajärjestelmän olevan hallituksen vastuulla ja sen käytännön 

implementoinnin toimitusjohtajan vastuulla, mikäli yhtiöön tällainen on asetettu.  

 

Vastaavasti sisäisen tarkastuksen sääntely on keskittynyt sisäisen tarkastuksen 

kattojärjestön IIA:n (The institute of internal auditors) vastuulle. IIA:n kehittämät 

ammattistandardit jakautuvat ominaisuusstandardeihin, toteutustapastandardeihin 

sekä soveltamisstandardeihin. Sisäisen tarkastuksen kattojärjestö luonnehtii 

ammattistandardeja pakottavaksi ja mikäli osaa niistä jätetään esimerkiksi 

kansallisen lain vaatimusten takia noudattamatta, tulee tästä raportoida erikseen. 

(Sisäiset tarkastajat ry, 2012) On syytä kuitenkin tiedostaa se, että mikäli sisäinen 

tarkastaja ei kuulu sisäisten tarkastajien ammattijärjestöön, ei edellä mainitut 

säännökset velvoita tätä eikä IIA ole oikeutettu puuttumaan tai rankaisemaan 

sääntöjen vastaisesta toiminnasta. Lisäksi standardien heikkoutena on mainittu 

esimerkiksi sääntöjen noudattamisen valvonnan heikkous sekä se, että standardit 

itsessään eivät ole vielä juurtuneet kaikkialle (Chambers, Odar, 2015, 35). 

 

Deumes ja Knechel (2008) päätyvät artikkelissaan siihen, että yritykset raportoivat 

vapaaehtoisesti viranomaissääntelystä riippumatta sisäisestä 

valvontajärjestelmästään tilanteissa, jossa informaatio-ongelmia ja 

agenttikustannuksia on tavallista enemmän. Tutkijoiden mukaan tämä selittyy sillä, 

että yrityksen johdolla on halu raportoida sisäisestä valvontajärjestelmästään 

minimoidakseen edellä mainitut ongelmat. Koska yritykset katsovat tarpeelliseksi 

raportoida sisäisestä valvontajärjestelmästään viranomaissäätelystä huolimatta, 
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herää kysymys sääntelyn tarpeesta. Sääntelyn tarve voi esimerkiksi selittyä sillä, 

että viranomaisella voi olla pelko siitä, että yritykset eivät raportoi riittävällä 

laajuudella sisäisestä valvonnasta ilman tarkempia määräyksiä tai jättävät 

raportoimatta tietystä epäedullisesta seikasta. Kuitenkin tiukempien määräysten 

asettaminen saattaa johtaa tilanteeseen, jossa yritykset joutuvat raportoimaan 

sellaisista seikoista, joista ne eivät ilman määräyksiä raportoisi, mikä johtaa 

ylimääräisiin kustannuksiin ja samaten mahdolliseen yrityksen arvon alentumiseen. 

(Deumes & Knechel, 2008) 

 

2.4 Corporate governance 

 

Tutkijoiden kiinnostus corporate governancea kohtaan heräsi Enronin ja 

WorldComin kaltaisten yritysskandaalien jälkeen reilu vuosikymmen takaperin 

(Boubakari & Feudjo, 2010, 70). Erityistä mielenkiintoa on viime vuosina osoitettu 

esimerkiksi corporate governancen ja yhtiön kannattavuuden tai arvon väliseen 

yhteyteen. Muun muassa Drobetz et al. (2003) sekä Klapper et al. (2004) 

huomasivat yhtiöiden corporate governancen laadun korreloivan merkittävästi 

yhtiöiden kannattavuuden kanssa. Lähtökohtaisesti siis, mitä laadukkaamman 

corporate governance -rakenteen yhtiö on omaksunut, sen paremmat 

mahdollisuudet tällä on pärjätä liiketoiminnassa. 

 

Termille corporate governance ei ole olemassa vakiintunutta määritelmää (Mintz, 

2005, 584). Sitä voidaan käyttää tarkoittamaan esimerkiksi johtamis- ja 

hallintojärjestelmää, omistajaohjausta ja yhtiön hallintaa sekä hyvää hallintotapaa. 

(Alftan et al., 2008, 12) Corporate governancella voidaan samaten tarkoittaa 

asiayhteydestä riippuen eri asioita. Esimerkiksi puhuttaessa suuresta yhtiöstä 

corporate governance tarkoittaa mitä todennäköisemmin toista, kuin mitä sillä 

tarkoitetaan keskusteltaessa pienistä- ja keskisuurista yhtiöistä (Huse, Landström, 

2002, 1). Arvatenkin kontekstiin vaikuttavat myös omistussuhteet, jotka ovat omiaan 

vaikuttamaan organisaation hallinnointirakenteeseen. 
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Mähösen ja Villan (2010, 1, 8) mukaan corporate governancella tarkoitetaan 

osakeyhtiössä niitä sääntöjä, joiden perusteella vallankäyttö, varallisuus ja tehtävät 

on jaettu yhtiön sidosryhmien kesken. Olennaisimmat sidosryhmät tässä 

yhteydessä ovat omistajat, velkojat sekä johto. Corporate governancella onkin 

merkittävä rooli pohdittaessa yrityksen tapoja järjestää päämies-agentti suhteensa 

(Badea, Elefterie, Spineanu-Georgescu, 2014). Loppujen lopuksi corporate 

governancessa on täten kyse siitä, kuinka osakkeidenomistajat voivat varmistua 

johdon toimivan omistajien etujen mukaisesti sekä siitä, kuinka 

vähemmistöosakkeenomistajat saavat varmennuksen, että yrityksen johto ei 

liittoudu enemmistöomistajien kanssa näitä vastaan (Mähönen, 2009, 24). 

 

Corporate governancen tarve nousee siten esiin organisaatioissa aina, kun kaksi 

ehtoa täyttyy: ensinnäkin yrityksessä tulee olla agenttiongelmia tai muita vastaavia 

intressiristiriitoja ja toisaalta yhtiön transaktiokustannusten tulee olla luonteeltaan 

sellaisia, että näitä ongelmia ei pystytä poistamaan sopimuksilla. Koska elämme 

maailmassa, jossa täydellistä sopimusta eli sopimusta, joka ottaa huomioon kaikki 

vallitsevat olosuhteet, ei ole olemassa, corporate governancella on aina 

merkityksensä. Hallintojärjestelmä voidaankin nähdä päätöksentekomekanismina, 

joka huomioi asioita ja olosuhteita, jotka ovat jääneet sopimuksien ulkopuolelle. 

(Hart, 1995) 

 

Laadukkaan corporate governancen tarpeelle ja kysynnälle on löydetty useita syitä. 

Näitä ovat esimerkiksi osakkeenomistajien aktiivisuuden selvä lisääntyminen, 

markkinoiden globalisoituminen sekä erilaisten sijoitusyhtiöiden merkityksen 

lisääntyminen. Yksityiset sijoitusyhtiöt ovat merkittävä rahoituksen lähde yritysten 

perspektiivistä ja mikäli yhtiöt eivät noudata yleisesti hyväksyttäjä corporate 

governance -käytäntöjä, saattaa se johtaa lisärahoituksen saamisen 

vaikeutumiseen tai vähintään sen kustannuksen lisääntymiseen. (Drobetz, 

Schillhofer & Zimmermann, 2004, 268) 

 

Yhtiön ja corporate governancen väliseen suhteeseen vaikuttaa olennaisesti myös 

lainsäädäntöympäristö, jossa liiketoimintaa harjoitetaan. Mikäli lainsäädännön 

katsotaan olevan ajan tasalla ja suojaavan tasapuolisesti eri intressiryhmiä, hyvän 
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corporate governancen tarve pienenee. Vaihtoehtoisesi voidaan myös ajatella, että 

oikeusjärjestelmän merkitys pienenee hyvin hallinnoiduissa yhtiöissä siitä syystä, 

että corporate governance itsessään toimii erilaisten konfliktitilanteiden ratkaisijana. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että corporate governance toimisi täydellisenä 

substituuttina vallitsevalle oikeuskäytännölle. Sillä pystytään ainoastaan tiettyyn 

pisteeseen asti parantamaan esimerkiksi sijoittajan suojaa tai 

vähemmistöosakkeenomistajien oikeuksia. (Klapper & Love, 2004) 

 

2.5 Heikko sisäinen valvonta 

 

Yritysten sisäiset valvontajärjestelmät eivät ole aina toimineet niin kuin pitäisi ja 

niiden katsotaan pettäneen organisaatiot useasi historiassa aiheuttaen 

epäluottamusta markkinoita ja yrityksiä kohtaan. Jo ennen viimeisimpiä 

yritysskandaaleja Jensen (1993) nosti ajatuksen esiin, että sisäinen valvonta pystyy 

vain harvoin vastaamaan ajoissa yrityksen kohtaamaan kriisiin. Syinä tälle ovat 

sisäisen valvonnan liian hitaan reagointikyvyn lisäksi hitaus aikaansaada haluttu 

muutos. Jensen nostaa esimerkiksi esiin kaksi yhdysvaltalaista suuryritystä, 

General Motorsin ja IBM:n, jotka molemmat reagoivat aikoinaan liian hitaasti 

vallitsevaan muutokseen 1970-1990 luvulla. (Jensen, 1993, 852-854) Jensen näki 

sisäisen valvontajärjestelmän ongelmien alkavan yhtiöiden hallituksesta siitä 

syystä, että hallituksella on lopulta vastuu organisaation toiminnasta, erityisesti 

toimitusjohtajan valitsemisesta. 

 

Sisäisen valvonnan laatua tai sen heikkoutta on viimeisimpien vuosien aikana 

arvioitu sillä, kuinka paljon yritykset ovat julkistaneet raportteja sisäisen valvonnan 

toimimattomuudesta SOX -lainsäädännön mukaisesti (Sarens, 2009, 5). Ennen 

SOX -lainsäädännön voimaantuloa tutkijat eivät kuitenkaan ole voineet empiirisesti 

testata sisäisten valvontajärjestelmien toimivuutta, koska lainsäädännön piiriin 

kuuluvien yhtiöiden ei ole tätä ennen tarvinnut raportoida materiaalisista 

heikkouksista sisäisen valvonnan osalta (Weiss, 2014, 463). Uusi lainsäädäntö 

onkin tietyssä määrin herättänyt tutkijoiden mielenkiinnon sisäistä valvontaa 

kohtaan (Deumes & Knechel, 2008, 38). Vaikka edellä mainittuun lakiin liittyisi omat 
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epäkohtansa, voidaan yksinkertaistettuna todeta sen olevan palvelus tutkijoille. Kun 

yritykset joutuvat oma-aloitteisesti tuomaan sisäisen valvonnan heikkouksia esiin, 

helpottaa se niiden tekijöiden löytämistä, jotka ovat johtaneet kontrollien 

pettämiseen.  

 

Sisäisen valvonnan toimimattomuudesta puhuttaessa on tärkeää määritellä 

käsitteet, joilla toimimattomuutta kuvataan. Tietyn asteisia heikkouksia kuvaavia 

termejä ovat deficiency eli kontrollipuute, material weakness eli materiaalinen 

heikkous sekä significant deficiency eli merkittävä kontrollipuute. PCAOB (The 

Public Company Accounting Oversight Board), joka perustettiin SOX -lain 

voimaantultua tarkkailemaan listattujen yhtiöiden tilintarkastajia, on antanut 

määritelmät edellä esitetyistä käsitteistä. Sen mukaan kontrollipuutteella 

tarkoitetaan tilannetta, jossa järjestelmän suunnittelu tai käyttö ei havaitse tai 

ehkäise virhettä riittävässä ajassa. Merkittävällä kontrollipuutteella tarkoitetaan 

vastaavasti yhtä tai useampaa kontrollipuutetta, joka haitallisesti vaikuttaa yhtiön 

kykyyn käynnistää, tallentaa, prosessoida tai raportoida taloudellista informaatiota 

tilinpäätösnormiston mukaisesti. Materiaalinen heikkous viittaa yhteen tai 

useampaan merkittävään kontrollipuutteeseen, joka johtaa todennäköisyyteen, että 

virhettä ei huomata välitinpäätöksessä tai tilinpäätöksessä. (PCAOB, 2016) 

Materiaalinen heikkous indikoi piilevää sisäisen valvonnan heikkoutta ja tästä syystä 

sitä käytetäänkin usein apuna arvioidessa sisäisen valvonnan toimivuutta. (Bardhan 

et al., 2015) 

 

Doyle, Ge ja McVay (2007) tutkivat Yhdysvalloissa niiden yhtiöiden sisäisten 

valvontojen materiaalisia heikkouksia (Material weakness) taloudellisessa 

raportoinnissa, jotka olivat SOX -lain mukaisesti tuoneet nämä julki vuosina 2005-

2007. Tutkimuksessa selvitetään sisäisen valvonnan heikkouksien yhteyttä muun 

muassa tarkasteltavien yritysten kokoon, ikään, taloudelliseen tilaan, corporate 

governanceen ja taloudellisen raportoinnin kompleksisuuteen. Corporate 

governancea analysoidaan hyödyntämällä Brownin ja Caylorin kehittämää 

governance score -menetelmää. Tämän menetelmän tarkoituksena on huomioida 

yhtiön corporate governancea arvioidessa sekä ulkoisia hallinnon mittareita, kuten 

”hallituksen jäsenet valitaan vuosittain” sekä sisäisiä mittareita, kuten ”koko 
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johtoryhmä osallistui hallituksen kokoukseen vähintään 75 prosenttisesti tai heillä 

oli hyväksyttävä syy poissaoloon” (Brown & Coyle, 2006, 411-412). 

Tutkimustulosten perusteella voidaan havaita, että sisäiseen valvontaan liittyvät 

sellaiset olennaiset heikkoudet, joista oli raportoitu, koskettivat eniten tietynlaisia 

yrityksiä. Nämä olivat kooltaan pienempiä, liiketoiminta oli vähemmän kannattavaa 

tai monimutkaisempaa, yritys kasvoi voimakkaasti tai kävi läpi 

uudelleenjärjestelyitä.  (Doyle et al., 2007) 

 

Ashbaugh-Skaife et al. (2007) tutkivat samaten niitä taloudellisia tekijöitä, jotka 

johtivat SOX -lain mukaisesti sisäisen valvonnan heikkoudesta raportoimiseen. 

Tutkimus suoritettiin vuosina 2003 ja 2004 ja siihen valikoitui 585 yhtiötä, jotka olivat 

raportoineet sisäisen valvonnan toimimattomuudesta sen millä tahansa kolmesta 

asteesta. Samanaikaisesti tutkijat keräsivät yli 4000 muusta yrityksestä dataa, jotka 

eivät olleet ilmoittaneet sisäisen valvonnan heikkouksista. Sisäiseen valvontaan 

vaikuttaviksi muuttujiksi tässä tutkimuksessa valikoituivat muun muassa 

liiketoiminnan monimutkaisuus ja laajuus, muutokset organisaatiorakenteessa sekä 

käytettävissä olevat resurssit. Tutkimuksessa nousee esiin, että eniten sisäisen 

valvonnan toimimattomuudesta kärsivät sellaiset yritykset, joiden liiketoiminta on 

monimutkaisempaa ja joilla resursseja sisäisen valvonnan kehittämiseen on 

vähemmän käytettävissä.  

 

2.6 Sisäinen valvonta osana corporate governancea 

 

Corporate governancen merkitys korostuu yrityksissä, joissa omistus ja valvonta 

ovat eriytyneet. Mitä enemmän yhtiöllä on osakkeenomistajia eli mitä pienemmiksi 

omistusosuudet muuttuvat, sitä tärkeämmäksi yhtiön hyvä hallinnointi muuttuu. 

(Rose, 2016, 203) Minzt (2005) katsoo, että vaikka hyvä corporate governance on 

aina tavoittelemisen arvoista, muuttuu se merkityksettömäksi, mikäli ylimmän 

johdon toimenpiteet ja hallituksen luomat eettiset arvot eivät tätä tue (Mintz, 2005, 

582). Sisäinen valvonta voidaankin nähdä keskeisenä osana corporate 

governancea siitä syystä, että sen avulla johto saa tärkeää tietoa organisaation 

taloudellisesta tilasta (Alftan et al. 2008, 36).   
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Vuonna 2009 julkaistussa tutkimuksessa Feng et al. tutkivat nimenomaisesti 

sisäisen valvonnan toimivuuden vaikutusta toimia johdon neuvonantajana 

esimerkiksi yrityksen taloudellisten lukujen kehityksessä. Tutkimuksessa 

hyödynnettiin SOX -lainsäädännön edellyttämää raportoimista sisäisen valvonnan 

heikkouksista. Käytännössä tämä siis tarkoitti, että niiden yritysten jotka raportoivat 

sisäisen valvonnan puutteista katsottiin omaavan heikko sisäinen valvonta.  

Tutkimuksessa havaittiin, että niillä yrityksillä, jotka raportoivat olennaisista 

heikkouksista sisäisessä valvontajärjestelmässään on huomattavasti 

epätarkemmat ennusteet tulevaisuudesta. Käytännössä voidaankin siis todeta 

sisäisen valvonnan toimivuuden olevan avainasemassa tulevaisuuden ennusteita 

laadittaessa. (Feng et al. 2009) 

 

Hoitash, Hoitash ja Bedard (2009) keskittyvät artikkelissaan tutkimaan corporate 

governancen yhteyttä olennaisen heikkouden ilmoittamiseen SOX -lain 302 ja 404 

pykälän mukaisesti. Corporate governancen osalta tutkimus keskittyy 

tarkasteltavien yhtiöiden hallitusten ominaisuuksiin sekä tarkastusvaliokuntaan. 

Tämän lisäksi tutkijoita kiinnosti selvittää SOX -lain pykälän 302 merkitystä sisäisen 

valvonnan heikkouksien raportoimisen yhteydessä. Tutkimusongelmiin pyrittiin 

vastaamaan keräämällä aineistoa corporate governancen laadusta, jonka 

määrittävänä tekijänä oli erityisesti tarkastusvaliokunnan jäsenten talousasioihin 

liittyvä ammattitaito. Poiketen tavanomaisista samaa aihetta käsittelevistä 

tutkimuksista, tutkijoilla oli käytössään poikkeuksellisen suuri otos. Tuloksissa 

havaittiin corporate governancen laadun olevan yhteydessä yritysten sisäisen 

valvontajärjestelmän toimivuuteen. Toinen olennainen havainto liittyi heikon 

corporate governancen omaaviin yhtiöihin, jotka eivät kyenneet raportoimaan 

olennaisista heikkouksista valvontajärjestelmistä 302 pykälän mukaisesti, ilman 

pykälän 404 pakollista kontrollien testaamista ja tästä seuraavaa mahdollista 

tilintarkastajan negatiivissävytteistä lausuntoa kontrollien toimimattomuudesta.  

Tutkimus tukee Bedardin ja Grahamin (2008) tutkimusta, jonka mukaan 84 

prosenttia olennaisista sisäisen järjestelemän heikkouksista löytyy vasta 

tilintarkastajan suorittamien toimenpiteiden seurauksena.  
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3 Perheyhtiöiden määritelmä ja ominaispiirteet 

 

Tieteen kentällä ei olla päästy konsensukseen siitä, kuinka perheyhtiö määritellään. 

Usein perheyhtiöt nähdään homogeenisena joukkona huomioimatta sitä, mitkä ovat 

perheenjäsenen tai jäsenien vaikuttamismahdollisuudet kulloisessakin yhtiössä 

(Wangfeng & Lihong, 2016, 46). Yksi tyypillisimmistä tavoista määritellä perheyhtiö 

sisältää ajatuksen siitä, että perheenjäsen tai useampi kontrolloi sekä johtaa 

yritystä, tyypillisesti useammassa sukupolvessa. (Miller, Breton-Miller, Lester, 

Canella, 2007) Perheyhtiö voidaan määritellä myös löyhemmin ehdoin yhtiöksi, 

jossa perheenjäsenellä on suurin omistusosuus yhtiöstä tai sillä on merkittävin 

asema yhtiön hallituksessa tai ylimmässä johdossa (Bardhan, Lin, Wu, 2015). 

Perheyhtiön tarkempi määrittely on tärkeää, jotta pystytään selvittämään 

perheyhtiöiden ominaispiirteiden vaikutusta näiden liiketoimintaan. Esimerkiksi 

agenttiteorian kannalta perheenjäsenten rooli ja tehtävät yrityksessä ovat 

merkityksellisiä. Mikäli omistaja toimii esimerkiksi tarkasteltavan yhtiön 

toimitusjohtajana, näyttäytyvät agenttikustannukset erilaisina kuin mitä ne olisivat 

silloin, kun omistajalla ei ole minkäänlaista aktiivista roolia yhtiön toiminnassa.  

 

Perheyrityksen ja ei-perheyrityksen erot nousevat esiin muun muassa 

päätöksenteossa, juoksevassa liiketoiminnassa sekä omistajien mahdollisuuksissa 

vaikuttaa yhtiön toimintamenettelyihin. Siinä missä ei-perheyrityksillä omistus voi 

olla hyvinkin hajallaan, perheyrityksissä omistajan kontrolli on suoraa. (Holopainen 

et al., 2013,31) Suora kontrolli heijastuu yrityksen liiketoimintaan sen jokaisella osa-

alueella.  

 

Perheyhtiön perustajan suoralla kontrollilla voidaan katsoa olevan useita hyötyjä. 

Näitä ovat esimerkiksi mahdollisuus stabilisoida liiketoimintaa sekä paremmat 

edellytykset pitkän aikavälin suunnitteluun. Merkittävä päätäntävalta mahdollistaa 

myös huomattavasti joustavamman sekä nopeamman päätöksenteon. (Mishra, 

Randoy & Jenssen, 2001, 236) Nopeampaa reagointikykyä voidaan perustella sillä, 

että kun päätöksentekijöitä on vähemmän, tulee ristiriitoja vähemmän päättäjien 

kesken, mikä ymmärrettävästi nopeuttaa päätöksentekoa. Suoralla kontrollilla voi 

olla myös kääntöpuolensa, kuten esimerkiksi lisääntynyt virhearviointien riski. 
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Virhearviointien mahdollinen kasvu liittyy siihen, että kun päätöksentekijöitä on 

lukumäärältään vähemmän, nousee todennäköisyys sille, ettei kaikkia asiaan 

vaikuttavia tekijöitä tai olosuhteita kyetä välttämättä ottamaan huomioon.  

 

Lähtökohtaisesti siis perheyhtiöt tulee ymmärtää heterogeeniseksi joukoksi, jossa 

perheenjäsenten kontrolli yrityksestä vaihtelee. Yhtiön merkittävimpänä 

osakkeenomistajana perheenjäsenen kontrolli kuitenkin myötävaikuttaa yhteneviin 

intresseihin yhtiön sisällä samalla laskien agenttikustannuksia. Kuitenkin 

liiketoiminnan kasvaessa tyypillisesti vieraan pääoman tarve kasvaa, jolloin edellä 

mainittu tilanne saattaa muuttua. (Wangfeng & Lihong, 2016, 46) Samaten jatkuva 

liiketoiminnan globalisaatio, teknologiset muutokset sekä kasvanut kilpailu ohjaavat 

perheyrityksiä toimimaan enenemissä määrin samoin kuin mitä tahansa muita 

markkinataloudessa toimivia yrityksiä (Boubakari & Feudjo, 2010, 71). 

 

3.1 Corporate governance perheyhtiössä 

 

Monet pörssinoteerattomista yhtiöistä Euroopan talousalueella ovat yksittäisten 

henkilöiden tai perheiden omistuksessa. Toisin kuin listatuissa yhtiöissä, corporate 

governance ei keskity samoissa määrin hallituksen ja osakkeenomistajien väliseen 

suhteeseen eikä myöskään vallitsevan regulaation seuraamiseen. 

Listaamattomissa yhtiöissä corporate governancessa on enemminkin kyse sellaisen 

viitekehyksen luomisesta, joka keskittyy prosesseihin ja auttaa tätä kautta luomaan 

arvoa, parantamaan yrityksen mainetta sekä varmistamaan toiminnan jatkuvuuden 

pitkällä aikavälillä. Hyvän corporate governancen merkitys korostuu 

listaamattomassa yhtiössä omistajan perspektiivistä. Tämänkaltaisissa yhtiöissä 

omistaja on sidottuna omistukseensa tietyissä määrin, koska omistusosuuksien 

myymisen mahdollisuus kolmansille osapuolille on osittain rajoittuneempaa. 

(EcoDa, 2010, 7, 12-14) 

 

Kuten aikaisemmin on tuotu esiin, corporate governancen tarkoituksena 

ensisijaisesti on ratkaista intressiristiriitoja, joita voi syntyä yhtiön johdon sekä 

osakkeenomistajien välillä. Perheyhtiöiden kohdalla voidaan nostaa esiin kysymys 
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corporate governancen tarpeellisuudesta tai merkityksestä, mikäli yhtiössä omistaja 

toimii samalla päätöksentekijänä operatiivisessa liiketoiminnassa. (Boubakari & 

Feudjo, 2010, 70) Ajoittain laadukkaan corporate governancen rakentamisesta 

aiheutuvat kustannukset voivat myös vaikuttaa pienemmissä yrityksissä liian 

suurilta saavutettuihin hyötyihin verrattuna. Kustannuksia aiheuttavat esimerkiksi 

ulkopuolisten hallitusjäsenten nimeäminen, laadukkaan sisäisen tarkastuksen 

yksikön perustaminen sekä sisäisen valvontajärjestelmän kehittäminen. On 

kuitenkin argumentoitu, että keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä näistä toimenpiteistä 

saavutetut hyödyt ylittäisivät niistä aiheutuneet kustannukset. (Mahzan & Yan, 

2014) 

 

Yhtiöiden ei tulisi kuitenkaan pitää corporate governancena tietynlaisena pakkona 

tai velvoitteena, vaan päinvastoin mahdollisuutena (Drobetz, Schillhofer & 

Zimmermann, 2004, 270). Perheyhtiöiden ollessa hyvin heterogeeninen massa, 

voidaan näiden corporate governance -käytäntöjen olettaa poikkeavan paljon 

toisistaan. Sama pätee myös yhtiöiden kannustimiin kehittää corporate governance 

-käytäntöjään. Esimerkiksi kasvua tavoittelevalla yhtiöllä on kannuste kehittää 

hallintoaan siitä syystä, että se laskee vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen 

kustannusta kasvustrategiaa toteutettaessa (Klapper & Love, 2004, 706, 712). 

 

Jotta yhtiön corporate governance voidaan ylipäätänsä tulkita tehokkaaksi, on sen 

periaatteiden oltava osa yhtiön kulttuuria. Corporate governance -periaatteiden tulisi 

kannustaa eettiseen ja oikeudenmukaiseen käyttäytymiseen, lainsäädännön 

noudattamiseen, tehokkaaseen varojen hallintaan sekä vastuullisuuteen 

organisaation sisällä. Kun yhtiön hallitus on tullut yhteisymmärrykseen hallinnosta, 

tulee sen jalkauttaa corporate governance -periaatteet koko organisaatioon. (Minzt, 

2005, 584) 

 

Perheyhtiöiden corportate governancelle tyypillistä on se, että näissä omistus ja 

valvonta ovat vahvasti linkitettyinä toisiinsa (Holopainen et al., 2013,31). Tämä on 

merkittävä eroavaisuus vertailtaessa perheyhtiöitä ja laajasti hallittuja yhtiötä, joissa 

vastaavasti omistus ja kontrolli ovat eriytyneet. Omistuksen ja valvonnan 

linkittyneisyys aiheuttaa sen, että perheyhtiöissä ei välttämättä aina ole parhaaksi 
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katsottuja tai suositeltuja corporate governance -rakenteita. Tästä johtuu se, että 

perheyhtiöiden corporate governace -rakenteet ovat usein uniikkeja ja ne on pyritty 

laatimaan aina kulloisetkin olosuhteet huomioon ottaen.  

 

Edellä mainitusta hyvänä esimerkkinä toimii corporate governancen yksi 

keskeisimmistä osa-aleuista, yhtiön hallitus. Perheyhtiöissä hallitusta pidetäänkin 

tärkeimpänä johdon monitorointikeinona (Mustakallio et al., 2002) Hallituksen 

jäsenten työskentelyä useammassa hallituksessa ja sen vaikutuksia 

hallitustyöskentelyn laatuun ja tätä kautta corporate governanceen on tutkittu 

suhteellisen paljon. Tutkimusta on tehty kahden eri hypoteesin avulla sekä 

myöhemmin näitä yhdistelemällä. Ensimmäinen hypoteesi on niin kutsuttu 

kiireellisyyshypoteesi, joka odottaa hallitustyöskentelyn kärsivän, mikäli hallituksen 

jäsen työskentelee useammassa hallituksessa. Toinen hypoteesi on nimeltään 

kokemushypoteesi, joka olettaa hallituksen jäsenen saavan tärkeää kokemusta 

työskennellessään toisissa hallituksissa ja tätä kokemusta hyväksikäyttäen se 

pystyy tehostamaan muiden hallitusten corporate governancea. Clements et al. 

(2015) tulivat tutkimuksessaan siihen tulokseen, että erityisesti pienempien 

yhtiöiden corporate governance hyötyy siitä, mikäli hallituksen jäsenet 

työskentelevät myös toisissa, erityisesti suurempien yhtiöiden hallituksissa. Tämä 

selittyi sillä, että tutkijoiden mukaan pienempien yhtiöiden hallitusten jäsenet ovat 

tyypillisesti vähemmän kokeneita hallitustyöskentelyssä ja tämän vuoksi 

pääseminen mukaan suurempien yhtiöiden hallituksiin auttaa henkilöitä saamaan 

tärkeää kokemusta hallitustyöskentelystä. (Clements, Neill, Wertheim, 2015) 

 

Vaikka tyypillisesti corporate governance -ohjeistukset edellyttävät tiettyä määrää 

ulkopuolisia hallituksen jäseniä, perheyhtiöissä näiden mukaan tuonti ei ole Mishran 

et al. (2001) mukaan perusteltua. Tämä johtuu siitä, että perustajan ja samalla 

perheenjäsenen kontrolloimissa yhtiöissä hallituksen rooli korostuu ennemmin 

strategisessa päätöksenteossa kuin valvontamekanismina. (Mishra, Randoy, 

Jenssen, 2001) Tämän kaltainen ajattelu tuskin kuitenkaan tarkoittaa sitä, etteikö 

perheyhtiöiden hallitukseen voitaisi ottaa mukaan myös ulkopuolisia jäseniä.  
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Myös perheyhtiöissä hallituksen jäsenten ammattitaito on avainasemassa 

arvioitaessa edellytyksiä jatkaa menestyksekkäästi liiketoimintaan. Brenesin et al. 

(2011) mukaan ulkopuolisten jäsenten mukaan tuominen lisää yrityksen 

objektiivisuutta samalla rikasten liiketoimintaa. Sellainen hallituskokoonpano, joka 

koostuu sekä perheenjäsenistä että ulkopuolisista jäsenistä, tasapainottaa 

hallitustyöskentelyä. Siinä missä perheenjäsenet omaavat erityislaatuista tietoa 

liiketoiminnastaan, ulkopuoliset jäsenet pystyvät omalta osaltaan lisäämään 

toiminnan ammattimaisuutta. (Brenes et al., 2011). Olennaisinta on kuitenkin 

ymmärtää hallituksen velvollisuudet ja rooli organisaatiossa ja tätä kautta pyrkiä 

muodostamaan paras mahdollinen hallituskokoonpano. On myös syytä muistaa 

hallituskokoonpanoista puhuttaessa näihin vaikuttavan usein kulttuuriin sekä 

alueellisiin käytöntöihin vaikuttavat seikat (Brenes et al., 2011). 

 

Chen ja Nowland (2010) tutkivat artikkelissaan hallitusta monitorointimekanismina 

perheyhtiöissä. Tutkijat paneutuivat tarkastelemaan erityisesti valvontaa 

vähemmistöosakkeenomistajien perspektiivistä ja näiden intressit huomioiden. 

Artikkelissa havaittiin, että perheyhtiöiden näkökulmasta hallituksen tuomat hyödyt 

johdon valvojana saavutetaan huomattavasti pienemmällä monitoroinnilla, kuin mitä 

sen tulisi olla yrityksissä, joissa omistus on laajalle hajautunutta. Havaintoa 

perusteltiin kahdella tekijällä. Ensinnäkin tutkijat havaitsivat ulkopuolisten 

hallitusjäsenten olevan vähemmän informoituja yrityksen asioista kuin perheeseen 

kuuluvat hallitusjäsenet. Tästä seuraa se, että ulkopuolisten jäsenten harjoittama 

valvonta on tehottomampaa, kuin mitä se on yrityksissä, joissa omistus on laajalle 

hajautunutta. Toiseksi tutkijat katsoivat, että perheyhtiöiden ulkopuoliset 

hallitusjäsenet eivät koskaan saavuta täyttä riippumattomuutta. Tämä on seurausta 

siitä, että hallitusjäsenten nimeämisestä vastuussa olevat ovat tyypillisesti juurikin 

perheeseen kuuluvia henkilöitä. (Chen & Nowland, 2010) 

 

Arcot ja Bruno (2012) havaitsivat tutkiessaan perheyhtiöiden corporate governance 

-käytäntöjä, että näiden corporate governancen taso ei linkittynyt yhtiön 

menestykseen. Havainto on mielenkiintoinen siitä syystä, että vastaavasti ei- 

perheyhtiöillä corporate governancen taso vaikuttaa olennaisesti yhtiön 

tuloksentekokykyyn. Tutkimuksessa huomattiin samaten perheyhtiöiden usein 
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jättävän toteuttamatta optimaalisia corporate governance -rakenteita. Näistä 

olennaisimpana hallitukseen liittyvät ohjeistukset jäivät perheyhtiöissä usein 

noudattamatta. Tutkijat tulivat työssään siihen tulokseen, että perheenjäsenten 

suora kontrolli toimii substituuttina hallituksen valvontatyöskentelylle. Samaten 

tutkimuksessa havaittiin perheyhtiöiden usein jättävän perustelematta, minkä vuoksi 

kulloisetkin hallintorakenteet ovat optimaalisia näiden liiketoiminnalle. (Arcot & 

Bruno, 2012) 

 

Corporate governancella on kuitenkin merkityksensä jopa sellaisissa yrityksissä, 

joissa on vain yksi omistaja. Kuten aikaisemmin on tuotu esiin, 

hallinnointijärjestelmä toimii sopimusten täydentäjänä siinä suhteessa, että se 

määrittää kuinka päätöksenteko toimii yhtiössä. Tätä voidaan havainnollistaa 

seuraavalla tavalla. Mikäli yrityksen omistaa ainoastaan yksi henkilö, tällä on oikeus 

tehdä päätökset esimerkiksi varojen jaosta olettaen, että tätä varten ei olla laadittu 

erillistä sopimusta. Kahden henkilön omistamassa yhtiössä omistajien on yhdessä 

sovittava hallintorakenteesta ja kolmen henkilön yhteisomistuksessa olevassa 

yhtiössä päätökset toteutetaan enemmistöäänin. Tästä ajatusketjusta huomataan, 

että corporate governancella on merkityksensä myös pienemmissä yhtiöissä, mutta 

merkittävämmäksi se nousee vasta monien henkilöiden omistamassa 

organisaatioissa, kuten esimerkiksi pörssiyhtiössä. (Hart, 1995, 680) 

 

Bartholomeusz ja Tanewski (2006) tutkivat artikkelissaan perheyhtiöiden ja ei -

perheyhtiöiden välisten corporate governance -säädösten eroavaisuuksia. 

Tutkimuksessa havaittiin, että perheenjäsenen kontrolli yhtiössä on yksi 

vaihtoehtoisista substituuteista sisäiseen valvontajärjestelmään samalla joko 

vähentäen tai lisäten agenttikustannuksia yhtiössä. Kohdeyritysten hallituksia 

vertailtaessa huomattiin, että perheyhtiöillä on lähtökohtaisesti enemmän 

sisäpiirijäseniä hallituksessa kuin mitä niitä on ei -perheyhtiöissä. Kokonaisuutta 

ajatellen tutkijat toteavat corporate goverance rakenteiden poikkeavan 

huomattavasti näiden kahden yhtiötyypin välillä. Perheyhtiöiden liiketoiminnan 

kannattavuutta ja yrityksen arvonmaksimointia silmällä pitäen Bartholomeusz ja 

Tanewski toteavat, että yritysten tulisi keskittyä kehittämään corporate governance 

-rakenteitaan läpinäkyvimmiksi. Tämä johtuu siitä, että yhtiöiden sidosryhmät 
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haluavat varmistua yrityksen olevan ammattimaisesti johdettu. (Bartholomeusz & 

Tanewski, 2006) 

 

Lozano, Martinez sekä Pindado (2016) tutkivat artikkelissaan omistuksen 

keskittymistä corporate governancen mekanismina. Tutkijat näkevät omistuksen 

mahdollisena sisäisenä mekanismina corporate governancen hallinnassa sen 

kyetessä osittain ratkaisemaan myös agenttiongelmaan liittyvän 

vapaamatkustajaongelman. Tämä johtuu siitä, että suuremmilla osakkeenomistajilla 

on paremmat mahdollisuudet valvoa sekä puuttua johdon toimiin kuin 

pienomistajilla. Kuitenkin merkittävä omistajuus saattaa johtaa toisenlaisten 

agenttiongelmien syntymiseen. Merkittävä omistuksen keskittyminen saattaa 

aiheuttaa ylimääräisiä agenttikonflikteja vähemmistö- ja enemmistöomistajan 

kanssa, mikäli enemmistöosakkeenomistaja pyrkii väärinkäyttämään valta-

asemaansa yhtiössä. Yhtiöissä, joissa omistus on merkittävästi keskittynyttä, 

enemmistöomistajan ja vähemmistöomistajan välistä agenttisuhdetta pidetään 

tyypillisesti kaikista ongelmallisimpana. (Lozano, Martinez & Pindado, 2016) 

 

Perheenjäsenen ja samalla merkittävimmän osakkeenomistajan kontrollia 

monitorointikeinona voidaan perustella myös kannattavuusnäkökulmasta. 

Kääntäen voidaan todeta, että yhtiössä jossa omistus on hyvin hajautunutta, 

yksittäisen osakkeenomistajan ei ole taloudellisesti kannattavaa keskittää 

resurssejaan liiketoiminnan valvomiseen (Shleifer & Vishny, 1986). Mikäli omistus 

on kuitenkin voimakkaasti keskittynyttä, on liiketoiminnan valvominen huomattavasti 

paremmin perusteltavissa. Tällöin yrityksen valvonnan kehittämiseen sijoitetut 

resurssit palautuvat toiminnan kehittämisen kautta suoraan takaisin yrityksen 

ainoille omistajille. Mikäli taas laajasti hajautuneen omistuksen tilanteessa 

yksittäinen osakkeenomistaja sijoittaisi panoksia valvonnan kehittymiseen, valuisi 

suurin osa tulevista mahdollisista hyödyistä toisille osakkeenomistajille. 

 

Pohdittaessa perheenjäsenen mahdollisuuksia kontrolloida yhtiötä on havaittu, että 

mikäli perheenjäsenen omistusosuus tarkasteltavasta yhtiöstä on pieni, menestyy 

yritys todennäköisemmin heikommin. Vastaavasti mikäli omistusosuus kasvaa 

suuremmaksi, on yrityksellä lähtökohtaisesti samankaltaiset mahdollisuudet 
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menestyä kuin yrityksellä, jossa omistus on laajalle hajautunutta. Samassa 

tutkimuksessa nousi esiin myös se, että mikäli perheyhtiön hallituksessa on vain 

pieni osuus perheenjäseniä, toimii yritys todennäköisemmin tehokkaammin kuin 

mitä se toimisi, mikäli hallitus muodostuisi suurimmaksi osaksi perheenjäsenistä. 

(Yeh, Lee, Woidtke, 2001) 

 

3.2 Sisäinen tarkastus perheyhtiössä 

 

Sisäisen tarkastuksen tehtäväkenttä on laajentunut huomattavasti, mikä on johtanut 

sen mahdollisuuksiin tuottaa yhä enenemissä määrin lisäarvoa yhtiölle, jota se 

palvelee. Samanaikaisesti sisäinen tarkastaja joutuu tasapainottelemaan itsenäisen 

tarkastajan roolin sekä johdon konsultin roolin välillä. Osittain tästä syystä sisäistä 

tarkastusta onkin nimitetty sekä liikekumppaniksi että poliisiksi. Liikekumppanista 

puhuttaessa sisäiseltä tarkastajalta odotetaan ammattitaitoa vastata organisaation 

tavoitteisiin ja vastaavasti käytettäessä termiä poliisi, sisäisen tarkastuksen 

odotetaan etsivän ainoastaan erheitä yhtiön liiketoiminnassa. (Fadzil, Haron, 

Jantan, 2005, 844-845)  

 

Tämän päivän markkinataloudessa, jossa suuri osa varallisuudesta on yhtiöiden 

omistuksessa, sisäisellä tarkastuksella on neljä funktiota. Tärkeimmät tehtävät ovat 

varallisuuden suojelu varkauksilta ja väärinkäytöksiltä, varojen tehokas käyttö, 

taloudellisen informaation luotettavuuden takaaminen sekä yrityksen yhteisten 

pelisääntöjen noudattamisen valvominen. (Wilson et al., 2014)  

 

Samoin kuin sisäisen valvonnan kohdalla, myös sisäistä tarkastuksen tarvetta on 

tyypillisesti perusteltu agenttiteoreettisesta näkökulmasta. Perheyhtiöissä on kaksi 

määräävää tekijää, jotka kasvattavat niin sisäisen kuin ulkoisenkin tarkastuksen 

tarvetta. Nämä ovat perheeseen kuulumattomien johtajien lukumäärä sekä 

perheeseen kuulumattomien hallitusjäsenten lukumäärä. Ulkopuolisten toimijoiden 

lukumäärän lisääntyessä myös mahdolliset agenttikonfliktit sekä valvonnan tarve 

lisääntyvät, jolloin tarkastuksen välttämättömyys yhtiössä kasvaa. (Carey, Simnett, 

Tanewski, 2000, 38-39) 
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Agenttiteoreettisesta näkökulmasta sisäinen tarkastus voidaan nähdä tietynlaisena 

johdon työkaluna, jonka avulla johto pyrkii vakuuttamaan hallitukselle ja omistajille 

liiketoiminnan olevan asianmukaisesti hoidettu. Mitä enemmän tiedon 

epäsymmetriaa on agentin ja päämiehen välillä, sitä suurempi on valvonnan tarve 

ja täten sitä suurempi sisäisen tarkastuksen funktion tulisi yhtiössä olla. (Sarens & 

Abdolmohammadi, 2011, 4, 15) Agenttiteoreettisesta lähestymiskulmasta 

katsottuna sisäisen tarkastuksen funktion tarkoituksena on täten pienentää 

yrityksessä ilmeneviä agenttikustannuksia sekä parantaa sisäistä 

valvontaympäristöä tehostamalla liiketoiminnan valvontaa ja eri tahojen välistä 

kommunikointia.  

 

Sisäisen valvonnan laatua tai sen heikkoutta on viimeisimpien vuosien aikana 

arvioitu sillä, kuinka paljon yritykset ovat julkistaneet raportteja sisäisen valvonnan 

toimimattomuudesta SOX -lainsäädännön mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen 

ollessa olennainen osa sisäistä valvontajärjestelmää voidaan argumentoida, että 

mitä laadukkaampi sisäisen tarkastuksen funktio yhtiöllä on, sitä laadukkaampi sen 

sisäinen valvontajärjestelmä on. (Sarens, 2009, 5) Olettaa tällöin voi, että yritysten 

raportointi sisäisen valvonnan toimimattomuudesta kielii samalla sisäisen 

tarkastuksen toimimattomuudesta, mikäli kyseinen funktio on perustettu 

organisaatioon.  

 

Sisäistä tarkastusta käsittelevää kvantitatiivista tutkimusta ei ole kovinkaan paljon 

julkaistu tieteen saralla. Siltä osin, kun tutkimusta on tehty, voidaan nämä 

tutkimukset karkeasti jaotella kahteen eri ryhmään. Toinen ryhmistä käsittelee 

sisäisen tarkastuksen funktion olemassaoloa pyrkimällä löytämään syitä, mikä ajaa 

organisaatioita perustamaan sisäisen tarkastuksen osaston. Toinen ryhmä 

vastaavasti vie tutkimusta seuraavalle tasolle pyrkimällä selittämään, minkä vuoksi 

yritykset lisäävät tarkastuksen resursseja, kun sisäisen tarkastuksen funktio on jo 

olemassa. (Sarens & Abdolmohammadi, 2011) Suoraan perheyhtiöihin kytkeytyvää 

merkittävää sisäisen tarkastuksen tutkimusta ei työn tekijällä ole tiedossa. Tästä 

huolimatta monet sisäistä tarkastusta käsittelevät tutkimukset ja niiden tulokset ovat 

sellaisia, että niitä pystyy soveltamaan myös perheyhtiöiden kontekstiin.  
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On olemassa useita syitä, minkä vuoksi sisäinen tarkastus ei välttämättä ole 

kykeneväinen saavuttamaan tälle yleisesti asetettuja tavoitteita. Tämän kaltaisia 

syitä ovat esimerkiksi se, että yritysjohto ei arvosta sisäistä tarkastusta yksikkönä 

taikka näiden työtuloksia tai yritysjohto käyttää tarkastuksen resursseja ainoastaan 

esimerkiksi saavuttamaan lyhyen aikavälin tavoitteita, hallitsemaan mahdollista 

kriisitilannetta tai muuten rajaamaan näiden toimintamahdollisuuksia. Myös 

sisäiselle valvonnalle käytettävissä olevat resurssit ovat avainasemassa 

pohdittaessa tavoitteisiin pääsyä. On samaten mahdollista, että tietyissä 

olosuhteissa ammattitaitoisen henkilökunnan löytäminen voi tuottaa haasteita.  

(Zaharia, Lazar, Tilea, 2014) Ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytoiminen voikin 

tuottaa listaamattomille yhtiöille haasteita, mikäli ajatellaan pörssinoteerattujen 

yhtiöiden olevan kykeneväisiä maksamaan suurempaa palkkaa paremmista 

resursseista johtuen.  

 

Yhtiölle, jonka resurssit eivät ole riittäviä järjestämään omaa sisäisen tarkastuksen 

funktiota, vaihtoehdoksi nousee sisäisen tarkastuksen tai sen osa-alueiden 

ulkoistaminen ulkopuoliselle taholle, kuten esimerkiksi tilintarkastustoimistolle. 

Aikaisemmin keskusteltu SOX -lainsäädäntö kuitenkin kieltää edellä mainitun sekä 

tavanomaisten tarkastustoimenpiteiden, että erikoistarkastusten suorittamisen 

tilintarkastajan toimesta riippumattomuuteen vedoten. (Abbot et al., 2007, 804) 

 

Vaikka sisäisen ja ulkoisen tarkastajan roolit poikkeavat toisistaan, pystytään näiden 

kahden tahon yhteistoiminnalla saavuttamaan kustannussäästöjä sekä 

parantamaan tarkastustoiminnan laatua. Esimerkiksi tilintarkastajille maksetut 

palkkiot ovat todennäköisesti alhaisemmat silloin, kun sisäinen tarkastus pystyy 

olemaan enemmän avuksi tilintarkastajalle. (Zain, Zaman, Mohamed, 2015) 

Yhtiöille, joilla resurssit ovat tiukassa, osittainen sisäisen tarkastuksen 

ulkoistaminen saattaakin olla kannattava vaihtoehto SOX -lainsäädännön 

asettamista määräyksistä huolimatta. 

 

Vaikka SOX -lainsäädäntö ei tee eroa siinä, minkälaisia sisäisen tarkastuksen 

toimenpiteitä saisi ulkoistaa tilintarkastajalle, on argumentoitu, että 
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epätavallisemmat osa-alueet eivät vaarantaisi tarkastuksen riippumattomuutta. 

Samanaikaisesti ulkoistamalla edellä mainittuja ei -rutiininomaisia ja luonteeltaan 

erikoisia osa-alueita yritykset pystyisivät saavuttamaan kustannussäästöjä. 

Ulkoistamispäätöstä tilintarkastusyhteisölle tehtäessä on kuitenkin syytä kiinnittää 

huomiota tarkasteltavan organisaation corporate governancen tasoon. Mikäli se ei 

täytä sille asetettuja vaatimuksia, on vaarana, että ulkoistamispäätökset johtaisivat 

tarkastajan riippumattomuuden vaarantumiseen. (Abbot et al., 2007) Ulkoistamisen 

kannattavuuteen vaikuttaa olennaisesti myös sisäisen tarkastuksen funktion koko, 

joka voi vaihdella merkittävästi eri yhtiöiden välillä. Mitä suuremmat resurssit 

sisäisen tarkastuksen yksikölle on myönnetty, sitä tarpeettomampaa sisäisen 

tarkastuksen osa-alueiden ulkoistaminen lähtökohtaisesti on.  

 

Sarens ja Abdolmohammadi (2011) tutkivat artikkelissaan yritysten sisäisten 

tarkastusten funktioiden suhteellista kokoa. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, missä 

määrin erilaiset agenttimuuttujat, riippumaton hallitus, aktiivinen tarkastuslautakunta 

sekä valvontaympäristö vaikuttavat sisäisen tarkastuksen funktion kokoon niissä 

belgialaisissa yhtiöissä, joissa sisäinen tarkastus on valmiiksi perustettuna. Vaikka 

tutkimus ei itsessään suoraan puhutellut perheyhtiöitä, olivat siitä saadut 

tutkimustulokset merkittäviä myös perheyhtiöiden näkökulmasta. Samoin se, että 

belgialaisissa yrityksissä perheillä on usein suuri painoarvo, lisää tutkimuksen 

merkittävyyttä tämän työn aihealueen kannalta.  

 

Tutkimuksessa tehtiin monta merkittävää havaintoa sisäisen tarkastuksen roolista 

ja koosta erilaisissa yrityksissä. Ensinäkin tutkimuksessa havaittiin hallituksen 

riippumattomuuden vaikuttavan sisäisen tarkastuksen yksikön kokoon. Mitä 

riippumattomampi hallitus oli, sen pienempi oli myös tutkittavien yritysten sisäinen 

tarkastus. Tutkijat perustelivat tätä havaintoa toteamalla, että riippumaton hallitus 

voidaan nähdä korvaavana valvontamekanismina sisäiselle tarkastukselle. 

Vastaavasti tarkastusvaliokunnan aktiivisuudella ei löydetty yhteyttä sisäisen 

tarkastuksen kokoluokan kanssa. Tutkimuksessa havaittiin myös sisäisen 

tarkastuksen olevan suhteellisesti suurempi sellaisissa yrityksissä, joissa sisäinen 

tarkastus oli edellytys liiketoiminnalle. Kuitenkin samassa yhteydessä huomattiin, 

ettei sisäinen tarkastus yksikkönä kasva yhtä tahtia muun liiketoiminnan kasvun 
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kanssa. Tutkimukseen valituista agenttimuuttujista ainoastaan yhdellä oli vaikutusta 

sisäisen tarkastuksen funktion suhteelliseen kokoon. Mitä suurempi oli johtajien 

omistusosuus yrityksestä, sitä enemmän sisäisiä tarkastajia yhtiössä oli muihin 

työntekijöihin verrattaessa. Tämä havainto on ristiriidassa perinteisen agenttiteorian 

kanssa, jossa tilanteen tulisi olla käänteinen. Tutkimustulosta perusteltiin 2000 -

luvun kriiseillä, jolloin johtajien palkkiot olivat sidottuina yhtiön osakkeiden arvoon, 

mikä omalta osalta oli vaikuttamassa yritysskandaalien syntymistä. (Sarens & 

Abdolmohammadi, 2011) 

 

3.3 Sisäinen tarkastus osana perheyhtiöiden corporate governancea 

 

Sisäisen tarkastuksen määritelmän nojalla voidaan väitttää, että sisäisen 

tarkastuksen funktiolla on teoreettiset mahdollisuudet vaikuttaa positiivisesti yhtiön 

corporate governanceen riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan kehittämisen kautta 

(Sarens, 2009, 4). IIA määrittelee sisäisen tarkastuksen seuraavasti: ”sisäinen 

tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä 

konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja 

parantamaan sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen 

tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan 

organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien 

tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen” (Sisäiset tarkastajat ry, 2017). Sitä 

huolimatta, että sisäisen tarkastuksen määritelmä linkittyy melko selkeästi yhtiön 

corporate governanceen, jotkut tutkijat ovat tulleet siihen tulokseen, ettei sisäisellä 

tarkastuksella ja yhtiön hallinnoinnilla olisi yhteyttä toinen toisiinsa (Barac & van 

Staden, 2009). 

 

Barac ja van Staden tutkivat sisäisen tarkastuksen roolia corporate governance -

mekanismina suurissa Etelä-Afrikassa listatuissa pörssiyhtiöissä. Tutkimuksessa 

nousi yllättäen esiin se, että sisäisen tarkastuksen laatu ei korreloinut yhtiöiden 

corporate governancesta raportoimiseen. Tulokset jättivätkin pohtimaan sisäisen 

tarkastuksen merkitystä osana corporate governancea. (Barac & van Staden, 2009) 



50 
 

Edellä esitetyt tulokset ovat kuitenkin siinä määrin poikkeukselliset, ettei vastaavaan 

lopputulokseen ole moni muu päätynyt.  

 

Muun muassa Sarens et al. (2012) tulivat omassa tutkimuksessaan eriävään 

lopputulokseen. Tutkijoiden mukaan sisäisen tarkastuksen funktiolla on keskeinen 

rooli organisaation corporate governancessa ja tästä syystä esimerkiksi IIA:n tulisi 

aktiivisemmin tuoda sisäisen tarkastuksen merkitystä esiin yhtiön hallinnossa. 

Tutkimuksessa havaittiin myös, että pörssilistatun yhtiön sisäisellä tarkastuksella on 

huomattavasti paremmat mahdollisuudet omata aktiivinen rooli corporate 

governancessa kuin mitä se on listaamattoman yhtiön sisäisen tarkastuksen 

funktiolla. Kuitenkaan huomioidessa ainoastaan yhtiön koko, ei suoraa yhteyttä 

sisäiselle tarkastuksen mahdollisuuksiin vaikuttaa corporate governanceen ollut 

löydettävissä. (Sarens et al., 2012) Käytännössä listaamattoman perheyhtiön 

perspektiivistä tutkimustulokset jättävät sen vaikutelman, että vaikka yhtiö olisi 

hyvinkin pieni, pystyy sen sisäisen tarkastuksen yksikkö saamaan positiivista 

vaikutusta aikaiseksi corporate governancen suhteen. 

 

Vaikka sisäisen tarkastuksen merkityksestä corporate governanceen ollaankin 

melko yhtä mieltä, löytyy käsityksissä eroja sen suhteen, kuinka yrityksen 

kokoluokka heijastuu vaikutusmahdollisuuksiin. Mahzan ja Yan ovat omassa 

tutkimuksessaan olleet sitä mieltä, että sisäisen tarkastuksen tuoma hyöty corporate 

governanceen pitää paikkansa ainoastaan suuremmille tai listatuille yhtiöille, joilla 

on aikaa ja rahaa järjestää optimaalinen sisäisen tarkastuksen funktio 

organisaatioonsa. Kuitenkin pienemmille yhtiöille laadukkaan sisäisen tarkastuksen 

asettamista edellyttävät kustannukset saattavat todennäköisesti ylittää siitä 

mahdollisesti saavutettavissa olevat hyödyt. (Mahzan & Yan, 2014) 

 

Myös Florea et al. (2013) tulivat siihen tulokseen, että corporate governance sekä 

sisäinen tarkastus nivoutuvat tiukasti yhteen. Sisäinen tarkastus on avainasemassa 

avustaessa hallitusta täyttämään hallinnointivelvollisuuksiaan. Sisäisen 

tarkastuksen tärkeimpiä tehtäviä tulisi olla esimerkiksi tehdä arvio organisaation 

valvontakulttuurista, riskeistä sekä yrityksen valitseman sisäisen valvonnan 

viitekehyksestä. Tämän lisäksi sisäisen tarkastuksen tulisi tehdä analyysi 
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liiketoimintaprosesseista ja näihin liittyvistä kontrolleista sekä arvioida operatiivista 

ja taloudellista tehokkuutta.  

 

Sisäisen tarkastuksen katsotaan olevan myös tärkeä johdon työkalu siinä mielessä, 

että se pystyy avustamaan esimerkiksi riskientunnistamisessa samalla tuoden 

lisäarvoa organisaatiolle. Jotta sisäinen tarkastus kuitenkin pystyy täyttämään sille 

asetetut vaatimukset, tulisi se olla sijoitettuna suoraan hallituksen tai mahdollisen 

tarkastusvaliokunnan alaisuuteen. Ainoastaan tällä tavoin on mahdollista saavuttaa 

täysi riippumattomuus tarkastettavista kohteista. (Florea et al., 2013) 

 

Sisäisen tarkastuksen yksikön voidaankin täten todeta olevan yksi avainelementtejä 

pohdittaessa hyvää corporate governancea. On kuitenkin syytä ottaa huomioon, 

että pienemmille yhtiöille sisäisen tarkastuksen funktion oikeanlainen 

implementoiminen saattaa usein olla hankalaa monestakin syystä. Tämän kaltaisille 

yrityksille saattaisi sopia paremmin sellainen corporate governancen viitekehys, 

joka on joustava ja dynaaminen. Onkin argumentoitu, että corporate governance 

mallia suunniteltaessa voitaisiin toimia samalla tavoin, kuin mitä IFRS -standardien 

osalla on tehty, jossa kyseistä tilinpäätösstandardistoa on mukautettu pienemmille 

organisaatoille. (Mahzan & Yan, 2014, 156, 164) Keskuskauppakamari onkin 

laatinut listaamattomia yhtiöitä silmällä pitäen hallinnoinnin kehittämistä koskevan 

raportin, jonka tarkoituksena on tukea hallinnon kehittämisessä sellaisia yhtiöitä, 

joihin ei suoraan voida soveltaa suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja 

ohjausjärjestelmistä (Keskuskauppakamari, 2006a). 

 

3.4 Perheyhtiön sisäinen valvonta 

 

Luvussa kaksi esiin tuotu sisäisen valvontajärjestelmän viitekehys hahmottaa 

tapoja, joiden avulla yritykset voivat suojata varojaan väärinkäytöksiltä, noudattaa 

lainsäädäntöä, tuottaa luotettavaa taloudellista raportointia sekä toimia näissä 

toimissa kustannustehokkaasti. Perheyhtiön perspektiivistä sisäisen 

valvontajärjestelmän ottaminen annettuna ei useinkaan muodostu realistiseksi 

vaihtoehdoksi useammastakaan syystä. Käytännön esteitä luovat muun muassa 
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rajalliset taloudelliset resurssit sekä tyypillisesti vähäisempi henkilöstön määrä. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö perheyhtiössä kyettäisi luomaan riittävää 

tehokasta valvontajärjestelmää. Samoin kuin muiden yhtiöiden tapauksessa, myös 

perheyhtiöissä sisäisen valvonnan aikaansaamat kustannukset eivät kuitenkaan 

saa ylittää sen tuomia hyötyjä.  

 

Sisäisen valvontajärjestelmän tavoitteet voidaan katsoa olevan sama jokaiselle 

yrityksellä niiden koosta, yhtiömuodosta ja omistuspohjasta riippumatta. Olennaista 

ei sinänsä ole, kuinka sisäisen valvonta on järjestetty vaan se, että järjestelmä toimii 

ja on tarkoituksenmukainen. Lähtökohtaisesti tämä johtaa siihen, että 

monimutkaisia prosesseja omaavilla yrityksillä on monimutkainen sisäinen 

valvontajärjestelmä siinä missä taas yksinkertaista liiketoimintaa harjoittavilla 

organisaatioilla sisäinen valvonta on helposti hahmotettavissa (Galloway, 1994, 49). 

 

Riippumatta yrityksen koosta tai omistusrakenteesta, sisäiseen valvontaan liittyvien 

kontrollien testaaminen ja dokumentointi vaativat huomattavan määrän aikaa ja 

hintalappu on tämän mukainen. Kuten kaikessa liiketoiminnassa, hankkeen 

synnyttäviä kustannuksia tulee punnita sen aikaansaamia hyötyjä vasten. (Reed, 

Sinnett, Buchman, Wobbekind, 2005, 57)  

 

Bardhan, Lin ja Wu (2015) tutkivat perheyhtiöiden ja ei-perheyhtiöiden sisäisen 

valvonnan toimivuutta taloudellisen raportoinnin osalta hyödyntämällä SOX -lain 

edellyttämää materiaalisista heikkouksista ilmoittamista. Tutkimuksessa kiinnitettiin 

huomiota kolmeen corporate governance -mekanismiin, joiden avulla perheenjäsen 

pystyy vaikuttamaan päätäntävaltansa merkittävyyteen. Nämä kolme mekanismia 

ovat osakesarjojen lukumäärä, hallituskokoonpano sekä perheenjäsenen 

toimiminen yhtiön toimitusjohtajana. Tutkimusaineistona toimi S&P 500 -yhtiöt. 

Tutkimuksessa havaittiin niillä perheyhtiöillä ilmenevän useammin materiaalista 

heikkoutta, joilla oli käytössään eri arvoisia osakesarjoja. Vastaavasti niillä 

perheyrityksillä, joilla oli ainoastaan yksi osakesarja, ei eroavaisuutta 

materiaalisesta heikkoudesta ilmoittamisessa ollut havaittavissa ei-perheyhtiöihin 

verrattuna. Myöskään hallituskokoonpanolla tai perheenjäsenen toimiessa yhtiön 

toimitusjohtajana, ei olennaista eroavaisuutta ollut havaittavissa perheyhtiöiden ja 
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ei -perheyhtiöiden välillä. (Bardhan et al., 2015) Tutkimustulokset olivat omiaan 

tuomaan sitä seikkaa esiin, että kun yhtiön omistaja pyrkii lisäämään kontrollia 

yhtiössä laskemalla liikkeelle eriarvoisia osakesarjoja, kasvaa sisäisen valvonnan 

toimimattomuuden riski.  

 

Weissin toteuttama tutkimus materiaalisista heikkouksista poikkesi tuloksiltaan 

Bardhanin et al. suorittamasta tutkimuksesta. Weiss muodosti tutkimusaineistonsa 

Israelilaista pörssiyhtiöistä, missä SOX -lainsäädännön kaltaiset 

raportointivelvoitteet ovat myös käytössä. Tutkimuksessa havaittiin perheyhtiöiden 

sisäisen valvonnan toimivan tehokkaammin verrattaessa tätä ei -perheyhtiöihin. 

Siinä missä perheyhtiöistä vain kolme prosenttia raportoivat kahden vuoden 

tarkasteluajanjaksolla materiaalisista heikkouksista, ei -perheyhtiöistä näin toimi 

peräti reilut 10 prosenttia. Tutkimuksessa myös havaittiin markkinoiden reagoivan 

huomattavasti voimakkaammin perheyhtiöiden lausuntoihin sisäisen valvonnan 

toimimattomuudesta. (Weiss, 2014) Tulokset olivat mielenkiintoisia siinä määrin, 

että niistä voi päätellä sijoittajien olevan tietyssä määrin kriittisempiä perheyhtiöitä 

kohtaan siitäkin huolimatta, että näillä sisäinen valvonta toimii tehokkaammin 

viimeisimmän tutkimuksen valossa. Yksi mahdollinen syy sijoittajien kriittisyyteen 

perheyhtiöitä kohtaan saattaa liittyä corporate governancen mahdolliseen 

läpinäkymättömyyteen.  

 

Perheyhtiöiden liiketoiminnan kannattavuutta ja yrityksen arvonmaksimointia 

silmällä pitäen yritysten tulisi keskittyä kehittämään corporate governance 

rakenteitaan läpinäkyvimmiksi. Tämä johtuu siitä, että yhtiöiden sidosryhmät 

haluavat varmistua yrityksen olevan ammattimaisesti johdettu. (Bartholomeusz & 

Tanewski, 2006) Mikäli edellä esitellyn tutkimuksen perheyhtiöiden corporate 

governance -rakenteet olisivat olleet sijoittajien perspektiivistä selkeämmät, olisi 

voinut olla mahdollista, ettei sijoittajien reaktioissa olisi syntynyt eroavaisuuksia 

perheyhtiöiden ja ei -perheyhtiöiden välillä.  

 

Kun enemmistöomistajan osuus kasvaa riittävän suureksi, tämän halukkuus 

kerryttää itselleen perusteetonta hyötyä pienenee. Mikäli enemmistöomistajan 

osuus yhtiöstä on pienempi ja yhtiössä ei ole toista merkittävää omistajaa, 
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väärinkäytösten riski kasvaa. Tämä selittyy sillä, että toisen merkittävän omistajan 

läsnäolo toimii tietynlaisena enemmistöomistajan valvojana, jolloin 

enemmistöomistajan on hankalampi toteuttaa ainoastaan itseään hyödyttäviä 

toimenpiteitä yhtiössä. Enemmistöomistajan aktiivisuus liiketoiminnassa määrittelee 

sitä, minkälainen vaikutus omistuksen keskittymisellä on yhtiön kannattavuuteen. 

Mitä enemmän enemmistöomistaja on läsnä liiketoiminnan eteenpäin viemisessä, 

sitä todennäköisempää yhtiön liiketoiminnan kannattavuus loppujen lopuksi on. 

(Lozano et al., 2016) 
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4 Empiirinen analyysi 

 

Tässä luvussa esitelty empiirinen analyysi etenee siten, että aluksi esitellään 

tutkimusmenetelmä, kerätty aineisto sekä kerrotaan taustatietoja haastateltavista. 

Tämän jälkeen kuvataan Suomen ja Norjan yhtiöiden wet stock -prosessien 

eteneminen paikan päällä tehtyjen havaintojen perusteella. Prosessien vertailussa 

tuodaan esiin näiden toiminnallisia eroavaisuuksia ja kuvataan havaittuja eroja sekä 

katetarkastuksen että volyymilitratarkastuksen osalta. Tarkastelussa syntyvä 

poikkeamien määrä antaa kuvaa sisäisen valvonnan toimivuudesta yhtiössä 

liiketoimintaprosessien yhdellä osa-alueella. St1:n sisäistä valvontajärjestelmää 

käsittelevässä luvussa käsitellään sekä wet stock -prosesseja, että valvonnan 

toimivuutta kokonaisuudessaan. Luvun viimeisissä alaluvuissa käydään myös läpi 

haastateltavien näkemyksiä yhtiön sisäisestä valvonnasta sekä corporate 

governancesta.  

 

Seuraavissa kappaleissa käytetään useaan otteeseen termejä volyymilitra sekä 

normaalilitra. Normaalilitroista puhuttaessa tarkoitetaan polttoaineen litramäärää 

noin + 15 celsiuksessa ja vastaavasti volyymilitroista puhuttaessa tarkoitetaan 

litramäärää siinä lämpötilassa, jossa polttoaine sattuu sillä hetkellä olemaan. 

Tarkastelun kohteena olevat tieliikenteen nestemäiset polttoaineet ovat 

lähtöterminaaleissa aina + 15 celsiuksessa, mutta kun ne liikkuvat sieltä pois, niiden 

lämpötila muuttuu sen hetkisen ympäristön lämpötilan mukana. 

 

4.1 Tutkimusmenetelmä ja aineiston hankinta 

 

Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto on kaksiosainen. Se koostuu tarkasteltavan 

konsernin kahden tytäryrityksen polttoaineiden tarkastusprosessista eli wet stock -

prosessista sekä haastatteluista. Ensiksi mainitusta osasta kerätty aineisto toimii 

tutkimuksen sekundääriaineistona ja haastatteluista kerätty aineisto 

primaariaineistona. Tämä valinta on tehty siitä syystä, että sisäisen valvonnan 

toimivuutta kuvaavan osuuden tarkoituksena on ainoastaan selvittää valvonnan 
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toimivuutta kohdeyrityksessä ja haastatteluiden tarkoituksena on vuorostaan saada 

vastaukset varsinaisiin tutkimuskysymyksiin.  

 

Sisäisen valvonnan toimivuutta käytännön tasolla arvioitiin kuukausittaisen 

asematarkastusprosessien toimivuuden pohjalta olettaen, että näiden tehokkuus 

kuvasi myös sisäisen valvonnan tehokkuutta koko konsernissa.  

Asematarkastusprosessin tehokkuutta arvioitiin keräämällä Norjan 

markkinointiyhtiön (St1 Norge AS) sekä Suomen markkinointiyhtiön (St1 Oy) 

liiketoiminnan myyntikatteet asematasolla sekä tuotetasolla vuodelta 2016. Tämän 

lisäksi kerättiin toukokuun syyskuun väliseltä ajalta Norjan ja Suomen yhtiöiden 

varastotiedostot, josta pystyttiin keräämään tuote-  ja asematasolla kuukausittain 

syntynyt hävikki.  Vertailuun otettiin mukaan kolme asematyyppiä, jotka ovat 

operointimalliltaan samankaltaiset Norjassa ja Suomessa. Nämä asematyypit olivat 

kylmäasemat, asemat, joissa toimii ulkopuolinen kauppias aseman vetäjänä, mutta 

St1 omistaa jakeluasemalla myytävän polttoaineen sekä raskaalle liikenteelle 

tarkoitetut asemat. Nämä kolme eri asematyyppiä valittiin sen vuoksi, että pystytään 

vertaamaan, onko asematyypillä vaikutusta saatuihin tuloksiin.  

 

Kuten kirjallisuuskatsauksessa tuotiin esiin, sisäisen valvonnan kontrollit voidaan 

jakaa ehkäiseviin ja paljastaviin kontrolleihin sen mukaan, kuinka ne vastaavat 

mahdollisiin uhkakuviin. Tutkimuksessa huomion kohteena olevan 

tarkastustoimenpiteen sisältämät kontrollit ovat pääasiassa paljastavia kontrolleja, 

joiden tarkoituksena on löytää virheitä tai poikkeamia, jotka ovat jo syntyneet. Wet 

stock -prosessi sisältää kokonaisuudessaan myös lukuisia määriä ehkäiseviä 

kontrolleja, mutta koska nämä eivät ole osa tarkastelun kohteena olevaa 

tarkastustoimenpidettä, rajautuvat ne tämän vuoksi tutkimuksen ulkopuolelle. 

 

Tuotetason vertailua hankaloitti se, että Norjassa ja Suomessa myytävät 

polttoaineet eivät täysin ole vertailukelpoisia. Osittain tästä syystä tuotetason 

vertailuun päätettiin ottaa mukaan ainoastaan kaksi tuotetta: diesel sekä 95-

oktaaninen bensiini. Myös näissä laaduissa oli jonkin verran maakohtaisia 

eroavaisuuksia, mutta niiden katsottiin olevan riittävän samankaltaisia suoritettavan 

vertailun kannalta. 
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Kun asemakohtainen aineisto oltiin kerätty yhtiöiden kirjanpidosta ja 

raportointijärjestelmästä, selvitettiin ensin molempien maiden yhtiöiden hävikin 

osuus myynnistä. Tämä vertailu tehtiin volyymilitroissa. Vertailun perusteella valittiin 

heikommin suoriutunut yritys ja lähdettiin tarkemmin analysoimaan asema- ja 

tuotetasolla syntyvää hävikkiä. Tutkimuksessa hävikin suhteellinen osuus 

myynnistä osoittautui identtiseksi Suomen yhtiön ja Norjan yhtiön välillä ja tästä 

syystä jouduttiin valitsemaan uusi valintakriteeri heikommin suoriutuneen yhtiön 

paljastamiseksi. Lopulta uudeksi kriteeriksi valikoitui varianssi, joka kuvaa 

satunnaismuuttujien poikkeamaa odotusarvosta. Käytännössä tämä siis tarkoitti 

sitä, että mitä suurempaa vaihtelua kuukausien välillä suhteellisessa hävikin 

osuudessa on, sitä epävarmempaa prosessin toimivuuden katsottiin olevan. 

Luvussa 4.6 kuvataan tarkemmin vertailun tuloksia ja pohditaan tuloksiin vaikuttavia 

mahdollisia syitä.  

 

Tutkimuksessa toteutetut haastattelut suoritettiin puolistrukturoituina haastatteluina. 

Haastateltaviksi valikoitui ainoastaan Suomen yhtiön työntekijöitä. Tämä valinta 

tehtiin siitä syystä, että haastatteluun valitut henkilöt olivat toimineet riittävän pitkän 

aikaa samassa organisaatioissa, jolloin heillä oli mitä todennäköisemmin paremmat 

käsitykset yrityksen toimintalogiikasta. Haastateltavat kuvataan tarkemmin 

seuraavassa alaluvussa ja vastaavasti haastatteluiden myötä saatavia tuloksia 

käydään läpi luvusta 4.7 alkaen. Haastattelut suoritettiin Helsingissä yhtiön 

pääkonttorin tiloissa helmikuussa 2017. Haastattelurunko on nähtävissä työn 

liitetiedoissa. Haastattelut kestivät keskimäärin 45 minuuttia ja ne suoritettiin 

kasvotusten yksilöhaastatteluina. Jokainen haastatteluista nauhoitettiin. 

Haastattelun tarkoituksena on kerätä tietoa yhtiön corporate governancesta, 

sisäisen valvonnan tavoitteista ja toimintatavoista sekä tarkasteltavan perheyhtiön 

erityispiirteistä. Puolistrukturoitu haastattelu valikoitui tiedonkeruumenetelmäksi 

siitä syystä, että haastattelumuotona se on varsin joustava. Kysymykset voidaan 

tällaisissa haastatteluissa esittää halutussa järjestyksessä ja palaaminen jo läpi 

käytyihin teemoihin on mahdollista. Kyseinen haastattelumuoto antaa 

haastateltavalle myös mahdollisuuden toimia haastattelijan lisäksi havainnoitsijana 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, 71-75). 
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Puolistrukturoiduilla haastatteluilla kerättyä aineistoa käsiteltiin sisällönanalyysin 

avulla. Kyseisessä menetelmässä tarkoituksena on luoda aineistosta yleispätevä ja 

tiivistetty kokonaisuus (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 103). Haastatteluista litteroitiin 

kaikki puhe mukaan lukien aiheet, joita haastateltavat toivat itse esiin spontaanisti 

haastattelukysymysten ulkopuolelta. Tällä tavoin analyysiin saatiin mukaan myös 

asioita, joita tutkija ei ollut välttämättä täysin osannut ottaa huomioon haastatteluja 

suunniteltaessa. Aineiston litteroinnin jälkeen sitä pelkistettiin rajaamalla 

ulkopuolelle kaikki se keskustelu, joka ohjautui ohi työn aiheen. Tämän kaltaista 

tekstiä syntyi melko paljon siitä syytä, että varsinaisia haastatteluja ei pyritty 

ohjailemaan kovinkaan paljoa teemojen sisäpuolella.  

 

Aineistosta pyrittiin erottamaan haastateltavien puheista sekä yhtäläisyyksiä että 

vastakkainasetteluja. Aineiston luokittelu toteutettiin pääosin haastattelun teemojen 

mukaisesti, minkä jälkeen aineisto tyypiteltiin vielä teemakohtaisesti tarkoituksena 

löytää aineistoa eniten kuvaavat puheenvuorot yleistysten tekemisen 

helpottamiseksi. Analyysin tuottamia tuloksia käsitellään luvuissa 4.7 ja 4.8. 

Ensimmäiseksi mainitun luvun teemoja ovat perheyhtiön ominaispiirteet sekä 

corporate governance ja jälkimmäisen luvun teemoja vastaavasti ovat perheyhtiön 

sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus. Haastatteluiden tuloksia tuodaan esiin siten, 

että hyödynnettäessä sitaatteja jätetään ajoittain kertomatta, kuka neljästä 

haastateltavasta on aina kulloisenkin puheen tuottaja. Tämä on ollut tietoinen valinta 

ja perustuu siihen, että tämä mahdollistaa tarkempien kuvauksien antamisen 

haastateltavista. Sitaateissa lainattu henkilö tuodaan esiin ainoastaan niissä 

tapauksissa, kun se on ollut olennaista läpikäytävän aihealueen kannalta. 

 

4.2 Haastateltavien kuvaus 

 

Haastatteluun valikoitui neljä St1 Nordic -konsernissa työskentelevää henkilöä, 

joista yksi on St1 Nordic Oy:n merkittävin vähemmistöosakkeenomistaja, entinen 

hallituksen jäsen sekä nykyinen konsernin toimitusjohtaja. Kaksi haastateltavista 

toimii konsernissa taloustehtävissä ja neljäs haastateltava on sisäisen tarkastuksen 
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yksikön päällikkö. Haastatteluihin haluttiin tarkoituksella eri funktioissa toimivia 

henkilöitä siitä syystä, että näin saatiin mahdollisimman laaja-alainen kuva 

tutkittavasta ilmiöstä. Oletettavaa oli myös, että haastateltavien käsitykset ja tiedot 

läpikäytävistä teemoista vaihtelivat huomattavasti, mikä voidaan nähdä sekä 

haasteena että mahdollisuutena.  

 

Taulukko 1. Haastateltavien taustatiedot 

 

 

Tutkimuksesta saatavien havaintojen kannalta oli erittäin tärkeää saada 

haastatteluihin mukaan ainakin yksi yhtiön osakkeenomistajista. 

Osakkeenomistajana haastateltava pystyi valottamaan yhtiöissä esiin nousevia 

agenttiongelmia, joista yleisesti problemaattisimpina pidetään 

enemmistöosakkeenomistajan ja vähemmistöosakkeenomistajan välisiä 

intressiristiriitoja (Lozano et al., 2016). Samaten vertailupohjan aikaansaamiseksi 

suotavaa oli, että ainakin osalla haastateltavista oli kokemusta ei- perheyhtiöissä 

toimimisesta. Työskentely ei-perheyhtiöissä helpotti perheyhtiöille tyypillisten 

uniikkien piirteiden havaitsemista. 

 

 

 

Asema Yritys Työvuodet St1:llä

Onko 

työskennellyt 

muualla kuin 

perheyhtiössä

Muuta

Toimitusjohtaja St1 Nordic Oy 16 Ei Vähemmistöosakas

Rahoitusjohtaja St1 Nordic Oy 10 Kyllä

Tominut myös St1 

Norge AS:n 

talousjohtajana 

Talousjohtaja St1 Oy 17 Kyllä -

Sisäisen tarkastuksen päällikkö St1 Oy 6 Kyllä -
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4.3 Kohdeyrityksen esittely 

 

St1 on suomalainen energia-alalla toimiva pörssinoteeraamaton perheyhtiö. Sillä on 

liiketoimintaa Suomen lisäksi Ruotsissa ja Norjassa. Yhtiö jakaantuu kahteen 

sisarkonserniin, St1 Nordic Oy:hyn sekä St1 Group Oy:hyn. Ensimmäiseksi mainittu 

konserni keskittyy pääasiallisesti polttoainejakelun ja markkinoinnin lisäksi 

uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen ja myymiseen. Groupin pääasiallinen 

liiketoiminta muodostuu öljynjalostustoiminnoista. Näiden lisäksi St1:n omistamia 

osakkuusyhtiöitä yhdessä S- ryhmän kanssa ovat esimerkiksi logistiikkayhtiö NEOT 

ja tuulivoimatuotantoon keskittyvä TuuliWatti Oy. (St1, 2016) NEOT on 

merkittävässä roolissa puhuttaessa molempien maiden wet stock -prosessista jo 

pelkästään siitä syystä, että polttoaineet ovat peräisin NEOT:in terminaaleilta. Alla 

olevassa kuvassa on esitettynä St1 Nordic sekä St1 Group -konsernit. 

 

 

Kuvio 2. St1 yhtiöt. (St1, 2016) 
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St1:n merkittävimpiä kilpailijoita Suomessa polttoaineenjakeluliiketoiminnassa ovat 

Neste, venäläisomisteinen Teboil sekä S-ryhmän omistama ABC. Norjassa 

merkittävimmät kilpailijat vastaavasti ovat Circle-K, Esso sekä YX.  

 

St1:n visiona on olla ”johtava CO2 -hyvän energian valmistaja ja myyjä” (St1 Nordic, 

2016). Käytännössä tämä näkyy yhtiön jatkuvana pyrkimyksenä kehittää ja 

parantaa uusiutuvan energian muotoja. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii vuoden 

2015 keväällä aloitettu geolämpöhanke Otaniemessä. Yhtiön liiketoiminnan 

perimmäisenä logiikkana on mahdollistaa investoinnit uusiutuvaan energiaan 

polttoaineenjakeluliiketoiminnan tuomien kassavirtojen avulla. Ilman 

polttoaineenjakelua St1 ei olisi kykeneväinen investoimaan samassa mittakaavassa 

uusiutuvan energian ratkaisuihin. St1 Nordic -konsernin huoltoasemaverkosto 

käsittää Pohjoismaissa yli 600 St1- sekä yli 800 Shell -brändin alla operoivaa 

huoltoasemaa.  

 

Polttoaineenjakeluliiketoiminta on luonteeltaan matalakatteista liiketoimintaa, jossa 

volyymit ovat avainasemassa analysoitaessa yrityksen liiketoiminnan 

kannattavuutta. Suuret volyymit johtavat suureen liikevaihtoon, mikä puolestaan 

itsessään voi antaa harhaanjohtavan kuvan osalle ihmisistä yrityksen kokoluokasta. 

Liikevaihdon osalta on myös syytä tiedostaa se, että suuri osa siitä on valmisteveroa 

(yli 40 %), jolloin todellinen myynti on merkittävästi alhaisempaa. Valmisteverot ovat 

välillisiä veroja, joita kannetaan nestemäisten polttoaineiden lisäksi esimerkiksi 

sähköstä, alkoholista ja tupakkatuotteista. Nestemäisistä polttoaineista 

maksettavien valmisteverojen määrään vaikuttaa Suomessa polttoaineen 

energiasisältö sekä sen hiilidioksidipäästöt. Näin ollen valmisteveron määrä 

vaihtelee polttoainelaaduittain. Alla olevaan taulukkoon on kerätty olennaisimmat 

taloudellista tilannetta kuvaavat luvut St1 Nordic -konsernin osalta.  
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Taulukko 2. St1 Nordic Oy – konsernin taloudellista tilaa kuvaavat luvut (St1, 2016). 

 

 

Kuten taulukosta pystyy huomaamaan, on St1:n liiketoiminta kasvanut 

huomattavasti vuosien 2013 ja 2015 välillä. Pystyäkseen rahoittamaan laajentunutta 

liiketoimintaansa, St1 Nordic Oy listasi vuonna 2014 100 miljoonan euron suuruisen 

joukkovelkakirjalainan (St1, 2014b). Liiketoiminnan laajentuessa myös sisäisen 

valvonnan tarpeen voidaan olettaa lisääntyvän.  Koska henkilöstön määrä on myös 

kasvanut merkittävästi, voidaan yhtiöllä olettaa olleen riittävästi resursseja 

valvonnan tehostamiseen liiketoiminnan kasvaessa. 

 

4.4 Wet stock -prosessi Suomessa 

 

Tutkimuksen alkuvaiheessa selvitettiin St1 Nordic Oy:n sisäisen tarkastuksen 

tehtäväkenttä liittyen polttoaineketjun hallintaprosessiin. Prosessi on hyvin laaja-

alainen ja yksinkertaistettunakin moniosainen, mutta seuraavissa kappaleissa 

pyritään selventämään tarkastusketjun etenemistä. Tässä työssä esitetty 

tarkastusprosessin kuvaus ei ole aukoton. Tarkastusprosessi sisältää itsessään 

huomattavan määrän erinäisiä epävarmuustekijöitä, mutta niihin paneutuminen ei 

ole tämän tutkimuksen keskiössä.  

Olennaisimpina tarkastusprosessiin liittyvinä epävarmuutta aiheuttavina tekijöinä 

voidaan mainita tietotekniset ongelmat, jotka saattavat johtaa puutteellisen 

aineiston muodostumiseen, sekä polttoaineisiin vaikuttava lämpötilojen vaihtelu. 

Jälkimmäinen aiheuttaa poikkeuksetta eroja polttoainelitramäärissä, joita 

St1 Nordic Oy - konserni 2013 2014 2015

Liikevaihto, M€ 1677,6 2720,8 3602,4

Suomi 50 % 58 % 38 %

Norja 9 % 5 % 14 %

Ruotsi 41 % 37 % 48 %

Liikevoitto, M€ 32,9 45,3 86,7

Oma pääoma, M€ 122,7 195,8 320,8

Taseen loppusumma, M€ 491,7 701,1 1213,0

Henkilöstö 193 286 419
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huoltoasemien säiliöihin toimitetaan ja joita sieltä tämän jälkeen myydään 

esimerkiksi henkilöautojen käyttöön. Näiden tekijöiden seurauksena volyymilitra- ja 

katetarkastuksissa syntyy aina vähintään pientä poikkeavuutta. Asia tiedostetaan 

hyvin sisäisessä tarkastuksessa ja tällaiseen luontaiseen poikkeavuuteen ei näin 

ollen kohdisteta toimenpiteitä. Huomion kohteena ovat rajallisista resursseista 

johtuen ainoastaan tietyt raja-arvot ylittävät poikkeamat. Sisäisen tarkastuksen 

päällikkö on määritellyt kyseisiksi raja-arvoiksi 0,5 prosentin tai 500 volyymilitran 

poikkeaman. Olennaista on myös huomata se, että prosessiin liittyvät 

tarkastustoimenpiteet toteutetaan tietyissä määrin kaksinkertaisena: sekä 

volyymilitrojen osalta, että eurojen ja senttien osalta katetarkastuksina.  

Tarkastusprosessi alkaa edeltävän kauden (kuukauden) polttoainesäiliöiden 

pintojen mittauksesta. Mittaus suoritetaan St1 Nordic Oy:ssä ensimmäisenä 

toimenpiteenä kauden sulkemisen jälkeen. Sisäinen tarkastus saa IT-osastolta 

datan, joka kattaa jokaisen huoltoaseman jokaisen säiliön pintatiedot edeltävän 

kuukauden viimeisen ja seuraavan kuukauden ensimmäisen päivän väliltä. 

Kyseisistä pintatiedoista rakennetaan tiedosto, josta saadaan selville kuluneen 

kuukauden sekä tuotekohtainen että kustannuspaikkakohtainen kokonaisvarasto. 

Varastotietoja tehdessä huomioidaan myös kuljetusrahtihinnat, koska nämä 

sisältyvät polttoaineen hintaan. Polttoaineen veroton hinta muodostuu siis 

kuukauden viimeisen päivän ostohinnasta ja rahtikustannuksista. IT-ongelmista 

johtuen saatu polttonesteiden loppuvarastoa kuvaava data saattaa olla ajoittain 

vajanaista. Mikäli puuttuvia tietoja ei pystytä muuten täydentämään, joudutaan 

myyntien ja ostojen avulla laskemaan arvioitu varaston pintataso, eli selvittämään 

laskennallinen varasto. Kirjanpito-osasto käyttää valmistunutta varastotiedostoa 

apuna tehdessään varastonmuutoskirjaukset kirjanpitojärjestelmään.  

Kun varastonmuutoskirjaukset on viety kirjanpitoon, pystytään varsinaiset 

tarkistustoimenpiteet aloittamaan. Tämä kuitenkin edellyttää tarkastettavan 

aineiston oikeellisuuden varmentamista. Varmennus toteutetaan pääasiallisesti 

ostojen puolelta vertaamalla hankittuja litramäärää litroihin, joihin maksetut 

valmisteverot perustuvat. Toimintatapana tämä ei kuitenkaan takaa ostojen 

oikeellisuutta, vaan se luo ainoastaan vertailupohjaa tuleviin 

tarkastustoimenpiteisiin.  
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Kun ostodatan luotettavuus on saatu varmennettua, sisäinen tarkastus kokoaa 

aineiston volyymilitratarkastusta varten. Kirjanpitojärjestelmistä ajetaan 

kirjanpidolliset volyymilitravarastot sekä ostot ja myynnit volyymilitroina. Tämän 

jälkeen inventoitua varastonarvoa verrataan laskennalliseen varastonarvoon. 

Laskennallinen varaston arvo saadaan, kun alkuvaraston arvoon lisätään ostojen 

arvo, joiden summasta vähennetään myyntien arvo. Vertailu toteutetaan 

kustannuspaikoittain tuotetasolla. Volyymilitratarkastuksessa poikkeamia aiheuttaa 

lähtökohtaisesti kolme eri tekijää. Ensimmäinen tekijöistä on mahdolliset virheet 

ostoissa. Nämä virheet voivat johtua esimerkiksi siitä, että polttoaineentoimittaja on 

joko jättänyt laskuttamatta kokonaan tai laskuttanut virheellisesti toista 

kustannuspaikkaa. Jälkimmäisessä tilanteessa yhdellä kustannuspaikalla on liikaa 

ostoja ja toisella kustannuspaikalla niitä on liian vähän. Toinen mahdollinen 

poikkeamien aiheuttaja volyymilitratarkastuksissa ovat virheelliset 

polttoainesäiliöiden pintatiedot. Nämä voivat johtua esimerkiksi IT-ongelmista, 

jolloin tiedot välittyvät virheellisinä tai puutteellisina. Toinen mahdollinen syy 

virheellisille pintatiedoille on konkreettinen vika säiliöiden sisällä olevissa pintatasoa 

mittaavissa antureissa. Kolmas selittävä tekijä volyymilitratarkastusten 

poikkeamissa voi aiheutua virheellisistä myynneistä. Virheellistä myyntiä saattavat 

aiheuttaa muun muassa laskutusvirheet, jolloin esimerkiksi laskulla veloitettava 

litramäärä on virheellinen tai oikean laskun muodostaminen väärälle asiakkaalle.  

Kun volyymilitratarkastuksen poikkeamat on saatu hyväksyttävälle tasolle, voidaan 

varsinaiset katetarkastukset aloittaa. Prosessina nämä ovat tietyssä määrin 

päällekkäisiä ja tämän vuoksi katetarkastuksissa nousee esiin vähemmän uusia 

poikkeavuuksia kuin mitä niitä edeltävissä volyymilitratarkastuksissa. 

Myyntikatteiden tarkastuksessa kiinnitetään huomiota senttiä per litra -katteeseen 

sekä tuotteiden kokonaiskatteisiin, joita kuvataan yksiköllä euroa per litra. 

Katetarkastus voidaan monessa mielessä nähdä kaksinkertaisena työnä suhteessa 

volyymilitratarkastukseen, sillä molemmat tuovat esiin hyvin paljon samankaltaisia 

poikkeavuuksia. Katetarkastukset kuvaavat kuitenkin poikkeavuuksia eri 

perspektiivistä, mikä mahdollistaa sellaisten epätavallisuuksien tai erojen 

löytämisen, jotka eivät nouse esiin volyymilitratarkastuksessa. Tämän lisäksi 

katetarkastus antaa paremmin kuvaa liiketoiminnan kannattavuudesta kuin mitä 

pelkkä volyymilitratarkastus pystyisi antamaan.  
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Tarkastusprosessit toteutetaan manuaalisesti Excel -tiedostojen avulla ja 

tarkastuksen kohteena ovat pääasiallisesti esiin mahdollisesti nousevat suuremmat 

poikkeamat. Myös pienempiin eroavaisuuksiin pyritään kiinnittämään ajallisten 

resurssien puitteissa huomiota. Volyymilitrojen osalla vertailu tapahtuu edellä 

mainitun mukaisesti pääasiallisesti kirjanpidosta saatavan laskennallisen ja 

inventoidun varaston välillä. Tarkastuksen tukena käytetään kuitenkin myös 

edeltävän kauden tarkastuspohjaa siitä syystä, että polttoaineasemilla katkot eli 

kauden sulut ovat saattaneet myöhästyä. Tämä on voinut johtaa esimerkiksi 

tilanteeseen, jossa inventoitu varasto on edeltävällä kaudella ollut selkeästi 

suurempi laskennalliseen varastoon verrattuna siitä syystä, että asemalle on tuotu 

lisää polttoainetta. Näin ollen saapunut polttoaine-erä on tullut mukaan 

aikaisemman kauden laskuihin, vaikka tosiasiassa se kuuluisi vasta seuraavalle 

kaudelle. Tällaisessa tilanteessa ero on päinvastainen seuraavalla kaudella, mikä 

tarkoittaa käytännössä sitä, että laajemmalla tarkastusjaksolla poikkeamaa ei ole 

kumulatiivisesti päässyt syntymään eikä korjaus- tai selvittelytoimenpiteitä täten 

vaadita. Katetarkastuksessa senhetkisiä katteita verrataan aina edeltävien kausien 

katteisiin kustannuspaikka- ja tuotekohtaisesti. Olennaisinta Suomen yhtiön 

tarkastusprosesseissa on kiinnittää huomiota tarkastustoiminnan laajuuteen sekä 

tarkkuuteen. Volyymilitratarkastukset tehdään kustannuspaikka- ja tuotekohtaisesti 

ja katetarkastukset tehdään senttiä per litra -tarkastusten osalta kustannuspaikka- 

ja tuotetasolla.  

 

4.5 Wet stock -prosessi Norjassa 

 

Norjassa polttoainevarastojenhallintaprosessi on pääpiirteissään samanlainen kuin 

mitä se on Suomessa. Olennaisia eroja löytyy kuitenkin niin tarkastustoimenpiteiden 

laajuudessa, toimintatavoissa sekä käytettävissä järjestelmissä lukuun ottamatta 

kirjanpitojärjestelmää, joka yhtiöillä on sama. Eroja syntyy myös jo siitä syystä, että 

vertailtavien yritysten toimintaympäristöt poikkeavat toisistaan. Vaikka prosessi 

lähtökohtaisesti on samankaltainen Suomen prosessin kanssa, löytyy näistä 

poikkeamia tarkastustoimenpiteiden järjestyksessä. Yleisesti ottaen voidaan 

ajanpuutteen nähdä olevan haaste Norjassa, kuten se on myös Suomessa. Tämä 
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johtuu siitä, että aikaväli kauden sulun ja tuloksen raportoinnin välillä on lyhyt ja 

käytettävissä olevat resurssit puolestaan ovat rajalliset. Tämä on aiheuttanut sen, 

että kaikkia eroavaisuuksia ei yksinkertaisesti ole ollut mahdollista lähteä 

selvittämään tarkemmin.  

 

Keskeisin ero toimintaympäristöissä löytyy polttoaineen kuljetusketjusta. Suomessa 

polttoainevarastot eli terminaaleilla sijaitsevat polttoaineet ovat NEOT -

hankintayhtiön omistuksessa ja sama yritys vastaa myös polttoainekuljetuksista 

jakeluasemille. NEOT ei Suomessa kuitenkaan itse huolehdi 

polttoaineenkuljetuksista, vaan sen tekevät ulkopuoliset kuljetusyhtiöt, jotka ovat 

sopimussuhteessa NEOT:in kanssa.  Vastaavasti Norjassa NEOT omistaa 

terminaalien polttoaineet, mutta kuljetuksista on vastuussa ulkopuolinen 

kuljetusyhtiö, joka on sopimussuhteessa St1 Norge AS:n kanssa. Tässä 

tutkimuksessa kuljetusketjujen eroavaisuuksia ei sen enempää huomioida, koska 

parhaimman käsityksen mukaan molemmissa kontrollit ja prosessit ovat näiltä osin 

yhtenevät. Toinen merkittävä ero on yhtiöiden kassajärjestelmissä, joiden 

toimintalogiikka poikkeaa hieman toisistaan. Kassajärjestelmien eroavaisuudet ovat 

tärkeä osa kokonaisprosessia ja esimerkiksi sisäisen tarkastuksen on hyvä olla 

tietoinen näiden toimintaperiaatteista.  

 

Norjan wet stock -prosessiin liittyy hyvin samankaltaisia epävarmuuden aiheuttajia, 

kuin mitä Suomessa on havaittu. Näitä ovat esimerkiksi tietotekniset haasteet, jotka 

saattavat ilmetä esimerkiksi vajaanaisen datan muodostumisena ostojen tai 

myynnin puolelta. Teknisten ongelmien vaikuttavuus voidaan todeta kuitenkin 

olevan pienempi kuin mitä se Suomessa on. Tämä selittyy sillä, että IT -henkilön 

ollessa vastuussa tarkastustoimenpiteestä Norjassa, pystyy tämä 

todennäköisemmin vaivattomammin löytämään puutteet sekä saamaan ratkaisut 

aikaiseksi ongelman korjaamiseksi. Tämä johtaa siihen, että Norjassa 

tarkastustoimenpiteet eivät samalla tavoin ole riippuvaisia toisista yksiköstä, tässä 

tapauksessa IT -osastosta ja näiden aikatauluista.  

 

Norjassa IT -osastolla on huomattavasti suurempi rooli Wet stock -prosessissa kuin 

mitä sillä on Suomessa. St1 Norge AS:n prosessissa käytännössä ainoastaan 
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yhden ihmisen vastuulla on huolehtia selvittelytöistä. Tämä henkilö toimii 

nimenomaisesti IT -osaston alaisuudessa. Tarkastustöiden perusteella 

talousosastolla työskentelevä henkilö tekee varastonmuutoskirjaukset sekä 

hävikkikirjaukset. Käytännön tarkastusprosessit ovat hyvin manuaalista työtä, joissa 

tukeudutaan Suomen tavoin paljon Excel -tiedostoihin.  

 

Norjassa litramäärien oikeellisuus tarkastetaan volyymilitroissa, mutta varsinaiset 

kirjanpidon viennit toteutetaan normaali-litroissa. Kirjanpitojärjestelmistä ajetaan 

kirjanpidolliset volyymilitravarastot sekä ostot ja myynnit volyymilitroina. Tämän 

jälkeen inventoitua varastonarvoa verrataan laskennalliseen varastonarvoon. 

Laskennallinen varastonarvo saadaan, kun alkuvaraston arvoon lisätään ostojen 

arvo, joiden summasta vähennetään myyntien arvo. Vertailu toteutetaan 

kustannuspaikoittain eli asema-tasolla sekä tuotetasolla. Tämän lisäksi vertailussa 

hyödynnetään normaali-litroja, jotta tarvittaessa pystytään näkemään volyymilitrojen 

ja normaalien litrojen poikkeama asematasolla. Tarkastusprosessissa 

hyödynnetään edellisen kuukauden tiedostoja, joiden avulla pystytään seuraamaan 

asematasolla polttoainehävikin syntymistä. Tämän lisäksi tarkastusprosessia varten 

on laadittu ”year to date” -tiedosto, josta pystyy asematasolla seuraamaan 

polttoainehävikin määriä kuukausitasolla esimerkiksi kuluneen vuoden ajalta.  

 

4.6 Prosessien vertailu 

 

Kuten aikaisemmin on tuotu esiin, siinä missä Suomessa prosessin edellyttämät 

tarkastustoimenpiteet ovat sisäisen tarkastuksen vastuulla, Norjassa tehtävän 

hoitaa yksi henkilö IT -osastolta ja yksi henkilö taloushallinnosta. Teoriassa wet 

stock -prosessiin liittyvät tarkastustoimenpiteet ovat hyvin yksinkertaisia ja niiden 

suorittamiseen tulisi riittää yhden henkilön työpanos. Yksinkertaistettuna 

laskennallinen varasto tulisi saada täsmäämään inventoidun varaston kanssa 

kaavalla: 

 

Alkuvarasto + ostot – myynnit = loppuvarasto (seuraavan kauden alkuvarasto) 
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Käytännössä kuitenkin jo luontainen lämpötilanvaihtelu aiheuttaa sen, ettei edellä 

esitetty kaava pysty antamaan absoluuttista totuutta varastonarvosta. Samaten jo 

edellä mainitut tietotekniset ongelmat aiheuttavat sitä, että käytettävissä oleva 

aineisto ei aina ole täydellistä. Jakeluasemien säiliöiden pinnanmittauksen tarkkuus 

on kolmas tekijä, joka hankaloittaa varaston oikein arvostamista. Suomessa 

polttoaineiden määrä lasketaan pinnanmittausjärjestelmästä saadun tiedon 

perusteella. Vastaavasti Norjassa apuna käytetään millimetri -taulukkoa, jossa 

polttoaineen pinnan nousu tai lasku millimetrillä kuvastaa tiettyä litramäärää. Edellä 

mainitut taulukot on suunniteltu säiliökohtaisesti huomioiden näiden tilavuudet. 

Molemmissa menetelmissä on omat hyvät ja huonot puolensa eikä yksiselitteisesti 

tässä tutkimuksessa voida tai ole tarkoituskaan todeta, kumpi menetelmistä olisi 

parempi. Olennaisinta on ymmärtää, että molempiin menetelmiin liittyy 

ymmärrettävästi epävarmuutta. Tarkastusprosessia hankaloittaa edellä mainittujen 

lisäksi asemien suuri lukumäärä. Jo yhdellä asemalla saattaa olla viittäkin eri 

polttoaineitta myynnissä, jolloin asemien yksityiskohtainen tarkastaminen 

oletettavasti hidastuu. 

 

Suomen yhtiössä ongelmaksi muodostuu ajoittain se, ettei päivän myyntiä ole 

suljettu jakeluasemalla oikeaan aikaan. Tätä ongelmaa ei kuitenkaan ole 

miehittämättömillä jakeluasemilla, jossa myynti sulkeutuu automaattisesti, mutta 

miehitetyillä asemilla vahinko voi teoriassa syntyä. On ollut esimerkiksi mahdollista, 

että jakeluaseman henkilökunta on unohtanut sulkea myynnin ja tämän myötä 

myyntiä on kirjautunut vielä seuraavana päivänä edelliselle päivämäärälle. Näin 

käydessä aiheuttaa se ylimääräistä työtä tarkastustöiden yhteydessä, mikäli 

huoltoaseman henkilökunta ei ole ymmärtänyt ilmoittaa tapahtuneesta ennen 

kauden sulkemista. Norjassa tämänkaltaista ongelmaa ei pääse syntymään. Siellä 

järjestelmät toimivat siten, että asematyypistä riippumatta myynti saadaan 

katkeamaan jokaisena vuorokautena samanaikaisesti. Näin ollen Norjassa myynti 

kohdistuu varmemmin oikealle päivämäärälle kuin Suomessa. Kuukausitasolla 

tarkasteltaessa tällä ei ole suurta merkitystä lukuun ottamatta sitä, jos myynti on 

jäänyt sulkematta kuukauden viimeisen päivän ja seuraavan kuun ensimmäisen 

päivän välisenä yönä.  
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Kirjanpitokäytännöt poikkeavat myös hieman maiden välillä. Suomessa 

varastonmuutoskirjauksessa huomioidaan suoraan mahdolliset polttoainehävikit, 

jolloin ne ovat joko lisäämässä tai pienentämässä varaston arvoa. Norjassa 

vastaava kirjaus toteutetaan siten, että mahdolliset hävikit kirjataan erillään 

varastonmuutos kirjauksesta. Käytännössä siis Norjassa on tilikartassa oma tili 

polttoainehäviöille, jota Suomesta ei löydy. Kuitenkaan tällä eroavaisuudella ei ole 

merkitystä pohdittaessa taloudellista raportointia. Vaikka hävikki kirjataan omalle 

tilille, kuuluu se kuitenkin samaan tiliryhmään, jolloin tuloslaskelmassa viivan alle 

jäävä luku pysyy muuttumattomana riippumatta käytetystä kirjausmenetelmästä. 

Samankaltaiset eroavaisuudet syntyvät myös valmisteverokirjausten ja rahtien 

kirjaamisen seurauksena. Kuten myös hävikkien osalla, nämäkään eivät aiheuta 

todellista eroa siihen, kuinka luvut tulevat ilmi tuloslaskelmassa.  

 

Vaikka varsinaiset tarkastustoimenpiteet ovat maiden välillä melko samanlaiset, on 

niissä havaittavissa yksi olennainen ero. Norjassa ei tarkastusten yhteydessä 

kiinnitetä samoissa määrin huomiota katetasoihin asematasolla, jolloin esimerkiksi 

hinnoittelun oikeellisuus jää varmentamatta tarkastuksen yhteydessä. Katetason 

tarkastelu on tällä hetkellä lähinnä kokonaiskatteiden tarkastamista. Tästä 

eroavaisuudesta seuraa se, että Suomessa käytetään selvästi enemmän aikaa 

varsinaisten tarkastusten toteuttamiseen tarkasteltavassa prosessissa kuin mitä 

siihen käytetään Norjassa.  

 

Kuten empiirisen osuuden alussa nostettiin esiin, oli yhtiöiden hävikin määrä 

suhteellisesti saman suuruinen vertailtaessa tätä volyymilitramyyntiin. Kuitenkin 

tarkasteltaessa syntyneen hävikin varianssia, havaittiin tämän olevan olennaisesti 

suurempi Norjassa, josta osittain voidaan päätellä tarkastuksen olevan hieman 

epävarmemmalla tasolla. Suurempi varianssi lisää myös sen todennäköisyyttä, että 

mikäli otanta olisi ollut suurempi, olisi myös hävikin suhteellinen osuus myynnistä 

saattanut poiketa nykyisestä. Tästä ei kuitenkaan voi suoraan todeta Norjan 

tarkastusprosessin olevan toimimaton. Suomessa asematason poikkeamien 

varianssi oli niin pieni, että ainoastaan siihen verrattaessa Norjan yhtiön luvut 

näyttäytyivät suuremmilta.  
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Tuloksista voidaan kuitenkin havaita, että Suomessa prosessi toimii tehokkaammin, 

kun hävikin määrää verrataan saman ajanjakson myyntiin. Tehostaakseen Norjan 

yhtiön tarkastusprosessia tulisi harkita esimerkiksi Suomen yhtiön sisäisen 

tarkastuksen toimintatapojen implementointia sekä niiden raja-arvojen laskemista, 

joissa asema otetaan tarkempaan käsittelyyn. Samaten asematasolla katteiden 

lähempi tarkastelu ja seuranta voi olla hyödyksi, jolloin pystytään puuttumaan 

ongelmallisiin asemiin tai tuotteisiin. Vaihtoehdoksi voi myös esittää Norjan yhtiön 

tarkastustoimenpiteiden siirtämisen Suomeen sisäisen tarkastuksen tehtäväksi. 

Ottaen huomioon hävikin määrän suhteellisen vaihtelun, tulee jälkikäteisseurantaan 

kiinnittää myös erityistä huomiota. Positiivisena asiana voidaankin nähdä se, että 

myös Norjassa on käytettävissä seurantatiedosto, jolla pystytään havaitsemaan 

kuukausitasolla hävikin vaihtelua.  

 

Norjan polttoainetarkastusprosessin perspektiivistä on tärkeää kiinnittää huomiota 

myös toimintojen jatkuvuuteen. Koska St1 Norge AS:n varsinaisista 

tarkastustoimenpiteistä on vastuussa ainoastaan yksi ihminen, liittyy siihen 

olennainen riski edellä mainitun ihmisen mahdollisen poissaolon myötä. Tärkeää 

olisikin selvittää, missä määrin työpaikan muut ihmiset ovat kykeneväisiä hoitamaan 

tälle asetettuja työtehtäviä. Mikäli kompetenssia tai resursseja Norjassa 

tarkastustoimintojen osoittamiseen toisille tahoille ei ole saatavilla, vaihtoehdoksi 

muodostuisi myös mahdollinen tarkastustoimintojen ulkoistaminen Suomen 

sisäiselle tarkastukselle.  

 

Pohdittaessa Norjan polttoainekontrollitarkastusten siirtämistä Suomen sisäisen 

tarkastuksen vastuulle tulee huomioida myös ajalliset resurssit sekä lisääntyneiden 

tehtävien aiheuttama työperäinen stressi. Useat tutkijat ovatkin kiinnittäneet 

huomiota sisäisen tarkastuksen tehtävämääriin, tiukkoihin aikatauluihin sekä 

tiheään matkustamiseen ja tuovatkin esiin työstressin mahdollisuuden (Chau, 1998; 

Larson, 2004). Tutkimuksen tekohetkellä sisäisen tarkastuksen tiukat aikataulut 

ovat olleet aistittavissa. Toisaalta vertailun vuoksi tässä on syytä tuoda esiin myös 

se, että sama pätee koko tarkasteltavaan organisaatioon ja todennäköisesti myös 

muihin menestyviin tai menestystä tavoitteleviin yrityksiin näiden koosta riippumatta.   
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4.7 Kohdeyrityksen erityispiirteet ja corporate governance 

 

St1 -konsernin työntekijöiden haastatteluiden kautta avautui mahdollisuus 

taustoittaa konsernin corporate governance -rakenteita ja työntekijöiden 

asennoitumista sisäiseen valvontaan. Alaluvuissa 4.7 ja 4.8 analysoidaan 

haastatteluiden pohjalta saatuja tuloksia suhteessa näihin kysymyksiin. 

 

St1 Nordic Oy:n omistus on rajoittunut vain muutamalle taholle. Suurimmalla 

osakkeenomistajalla on hallussaan yli 75 prosenttia yhtiön osakkeista. Omistuksen 

merkittävällä keskittyneisyydellä on vaikutusta yhtiön harjoittamaan liiketoimintaan 

sekä päätöksentekoprosesseihin, mikä tuli ilmi myös haastatteluissa. 

Merkittävimpänä erovaisuutena sellaisiin yhtiöihin nähden, joissa omistus on laajalle 

hajautunut, jokainen haastateltavista nosti esiin päätöksenteon nopeuden.  

 

”No mä oon sitä monta kertaa miettiny vuosien varrella millasta täällä on olla töissä 

verrattuna tohon isoon vanhaan firmaan, jossa olin aikaisemmin töissä. Suurin ero 

näiden kahden välillä on se, että me ollaan matalampi organisaatio, ei oo liian 

raskaita byrokraattisia toimintoja. Meillä löytyy myös ohjeistuksia ja toimintatapoja, 

mut kyllä tää on nopeempi ja notkeempi ja tuloksenhakuisempi ehkä myös eri 

tavalla.” 

 

Sen lisäksi, että varsinainen päätöksenteko oli haastateltavien mukaan St1:llä 

nopeaa, haastatteluissa ilmeni myös mahdollisten korjaustoimenpiteiden 

tapahtuvan nopeasti. Tämän lisäksi pitkäjänteisyys nousi esiin erityisesti 

verrattaessa St1:stä esimerkiksi pörssiyhtiöihin. Pitkäjänteisyyden katsottiin olevan 

nimenomaisesti seurausta omistuksen keskittyneisyydestä, jonka vuoksi 

esimerkiksi yhtiön toimitusjohtaja ja hallituskokoonpano ovat pysyneet melko 

muuttumattomana vuosien varrella. 

 

”No ainakin meillä on vahvasti kasvollinen omistaja, jolla on vahva strateginen 

näkemys ja strategiaa voidaan toteuttaa paljon suoraviivaisemmin, kun jos oltais 

esimerkiksi pörssiyritys. Ja ehkä suunnitteluhorisontti on pidempi ja semmonen 
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pitkäjänteisyys nousee esiin. Jos jotkut yritykset esimerkiksi pyrkii vain 

maksimoimaan kvartaalin tuloksen, niin meillä ei semmosta ole näkyvissä.” 

 

Agenttiteoreettisesta tulokulmasta enemmistöosakkeenomistajan sekä 

vähemmistöosakkeenomistajan väliset intressiristiriidat voidaan nähdä 

perheyhtiöissä merkittävimpänä agenttiongelmana (Lozano et al., 2016). 

Keskusteltaessa asiasta haastatteluihin valitun vähemmistöosakkeenomistajan 

kanssa, ei tämän kaltaista ongelmaa kuitenkaan ole aistittavissa.   

 

”Meillä on selvä omistajanlinja ja ei siitä koskaan ole ollut mitään 

tulkinnanvaraisuuksia. Minusta se on ollut hirveen hyvä” 

 

Päinvastoin perheyhtiöiden kontekstissa vähemmistöosakkeenomistaja näki 

intressiristiriitoja syntyvän pikemminkin sellaisissa tilanteissa, joissa suvusta tai 

perheestä on useampia henkilöitä aktiivisesti osallistumassa yhtiön liiketoimintaan. 

 

”Semmonen perheyhtiö, jossa on useampi vahva omistaja eikä ketään 

määräävässä asemassa. Se yhtiö saattaa kärsiä siitä, että sen omistajilla on 

erilaisia näkemyksiä sen tulevaisuudesta esimerkiksi strategioissa tai jopa siinä, 

kasvetaanko vaiko myydäänkö vaiko pysytäänkö paikoillaan.” 

 

Edellä esitetty näkemys tukee Yeh et al. (2001) tekemää havaintoa. Tutkijat 

päätyivät artikkelisiin siihen tulokseen, että yhtiön toiminnan tehokkuuden kannalta 

on parempi, mikäli yhtiön hallituksessa ei ole montaa perheenjäsentä 

samanaikaisesti. Tämä selittyy juurikin sillä, että mitä enemmän tasavahvoja 

päätöksentekijöitä liiketoimintaan lukeutuu, sen suuremmaksi erimielisyyksien riski 

vaikuttaisi kasvavan. 

 

Vaikka enemmistöosakkeenomistajan ja vähemmistöosakkeenomistajan välillä 

intressiristiriitaisuuksia ei ollut havaittavissa kohdeyrityksessä, ei tämä tarkoita, 

etteikö niitä hypoteettisesti voisi syntyä. Näiden syntymiseen vaikuttaa olennaisesti 

omistusosuuksien lisäksi osakkeenomistajien asennoituminen vallitsevaa 

olosuhdetta kohtaan. Koska omistusosuuksissa on erittäin suuri ero pääomistajan 
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sekä haastatteluihin valitun vähemmistöosakkeenomistajan välillä, joutuu 

vähemmistöosakas lähes poikkeuksetta aina taipumaan 

enemmistöosakkeenomistajan tahtotilaan. Mikäli omistajien tahtotilat kuitenkin 

muistuttavat hyvin paljon toisiaan tai vähemmistöosakkeenomistaja hyväksyy 

asemansa, perheyhtiöissä havaittavat agenttiongelmat saattavat tämänkaltaisessa 

tilanteessa syntyä todennäköisemmin muualla kuin enemmistö- ja 

vähemmistöosakkeenomistajan välillä. 

 

Keskusteltaessa perheyhtiön corporate governancesta ja erityisesti hallituksen 

jäseniltä vaadittavasta ammattitaidosta, haastateltavat näkivät vaatimusten olevan 

lähtökohtaisesti samanlaiset kuin ei-perheyhtiöillä. Tietojen ja taitojen osalta esiin 

nousivat tyypillisesti liiketoiminnan tuntemus sekä erityisesti rahoituksen 

hallitseminen.  

 

Merkittävin eroavaisuus St1:n hallituksessa nousi esiin keskusteltaessa sen 

vastuusta sekä merkityksestä kohdeorganisaatiolle. Yksi haastateltavista nosti esiin 

sen, että hallituksen vastuu omistajia kohtaan ei pääse syntymään sen 

perinteisessä merkityksessä.  Tämä on seurausta siitä, että vaikka St1 Nordic Oy:n 

hallituksesta puolet ovat ulkopuolisia hallitusjäseniä, on hallituksen kokouksessa 

lähes koko omistajapohja edustettuna.  

 

”Ei meillä semmonen hallituksen jäsenen vastuu toteudu mitä varten yleensä 

hallituksen jäseniä on. Et ne vastaisi niistä päätöksistään, ei ne joudu koskaan 

vastaamaan niistä päätöksistään omistajalle… Nyt siitä koituu vastuuta  lain mukaan 

kyllä, mutta lähtökohtaisesti se vastuu toteutuu kuitenkin omistajiin päin. Hyvin 

harvassa on se, missä joutuu ulospäin vastaamaan muuten ja kuitenkin kun 

yhtiökokous on kaiken siunannut. Käytännössä siis se vastuuvapaus on joka 

kokouksessa, kun normaalisti se myönnetään kerran vuodessa”  

 

Edellä mainitusta johtuen kohdeyrityksen hallituksen rooli poikkeaa tietyssä määrin 

esimerkiksi pörssiyhtiöiden vastaavista. Tehtyä havaintoa puoltaa esimerkiksi 

Mishran et al. (2001) näkemys siitä, että perustajan ja samalla perheenjäsenen 

kontrolloimissa yhtiöissä hallituksen rooli korostuu ennemmin strategisessa 
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päätöksenteossa kuin valvontamekanismina. (Mishra et al., 2001) Vaikka 

hallituksen rooli yleisesti poikkeaa tyypillisestä, ulkopuolisten jäsenten merkitys 

vaikutti kohdeyrityksessä olevan melko tyypillinen. Haastateltavan näkivät 

ulkopuolisten jäsenten tuovan esimerkiksi uusia näkemyksiä hallitustyöskentelyyn 

ja mahdollistavan omilla ammattitaidoilla lisäarvon tuottamisen.  

 

Vapaaehtoista hallinnointikoodin noudattamista ja siitä raportointia haastateltavat 

eivät nähneet tarpeellisena. Keskusteluissa nousi esiin esimerkiksi raportoinnin 

laajentamisesta aiheutuva kustannusten lisääntyminen. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoittanut heidän mielestään sitä, että kyseisiä säännöstöjä pidettäisiin 

tarpeettomana. Haastatteluissa nousikin esiin myös halu tietyissä määrin toimia 

hyvien corporate governance -periaatteiden mukaisesti. Tästä toimii esimerkkinä 

konsernin toimitusjohtajan jättäytyminen ulos hallituksesta. 

 

”Mähän en enää ole hallituksessa, mä oon jäänyt pois nyt tän corporate 

governancen takia viime kierroksella, niin sillon se toimii paremmin siinä kohdin kun 

hallituksen pitäisi nimittää ja valvoa toimitusjohtajaa” 

 

Se, että parhaita corporate governance -periaatteita ei täysin nähty tarpeellisina, 

juontaa osittain juurensa organisaatiossa vallitsevista arvoista, joita haastatteluissa 

luonnehdittiin pohjoismaisiksi arvoiksi. Nykyinen toiminnan laajuus ei 

haastateltavien mukaan edellytä tiukemman hallinnoinnin aikaansaamista.  

 

”Meillä paljon puhutaan pohjoismaisista arvoista ja siihen kuuluu et työntekijöihin 

jossain määrin luotetaan. Meidän hallinnointikoodin ei tarvitse olla ihan sellainen et 

se toimis myös esimerkiksi voimakkaasti korruptoituneessa maassa.  Oon ollut itse 

sellaisessa paikassa töissä et samat säännöt pitää toimia kaikkialla maailmassa ni 

me voidaan jonkun verran kuitenkin siitä… en mä tarkoita kuitenkaan huonolla 

tavalla että olisimme leväperäisiä, mutta tämä pohjoismainen työmoraali on ehkä 

kuitenkin... ihmisiin luottaminen on kuitenkin paremmalla tasolla, kun jossain muissa 

kulttuureissa” 
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Vaikka tietyiltä osin parhaita corporate governance -periaatteita haluttiinkin 

noudattaa, siitä vapaaehtoista raportointia pidetään lähtökohtaisesti tarpeettomana. 

Tämä tuli esiin tiedustellessa vapaaehtoista hallinnointikoodin noudattamista St1:n 

perspektiivistä.  

 

”En usko, koska meidän tapa toimia on et mahdollisimman vähän byrokratiaa. Ei 

semmoista haluta tehdä, et tekisimme raportteja raporttien takia” 

 

Edellä nostettu kommentti on paljolti linjassa nopean ja joustavan päätöksenteon 

kanssa. Vaikka kohdeyrityksen logiikka on tässä selvä ja perusteltu, saattaa osa 

sidosryhmistä jäädä paitsi heitä kiinnostavasta informaatiosta, jotta nämä voivat 

varmistua organisaation olevan ammattimaisesti johdettu (Bartholomeusz & 

Tanewski, 2006). Osittain tähän liittyen, haastateltavat kuitenkin painottivat 

raportoivan melko kattavasti jo tällä hetkellä muille sidosryhmille. Raportoinnin 

määrään on puhtaasti vaikuttanut alati tiukentuneet raportointivelvoitteet esimerkiksi 

joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta johtuen, mikä on samalla seurausta 

toiminnan laajentumisesta. Käytännössä siis jatkuva kilpailu ja tätä kautta 

rahoituksen tarve ohjaavat perheyrityksiä toimimaan enenemissä määrin samoin 

kuin mitä tahansa muita markkinataloudessa toimivia yrityksiä (Boubakari & Feudjo, 

2010, 71). 

 

”Varmasti meillä on vähemmän formaalia, kun jos esimerkiksi olisimme pörssissä, 

silloin sieltä tulisi lisää näitä määräyksiä. Mutta tietenkin tämän bondin kautta on 

tullut lisää struktuuria mikä on ehkä hyvä tietyllä tavalla tiedottamisessa ja 

julkaisuaikatauluissa ja mitä kerrotaan eteenpäin.” 

 

Samaten tiedustelu tarkastusvaliokunnan tarpeelle instituutiona ei herättänyt 

haastateltavissa suurta innostusta. Yhtenä haittapuolena nähtiin mahdollinen 

byrokratian lisääntyminen, jota pidettiin kohdeorganisaation toimintalogiikalle 

vastaisena. Haastateltavat kokivat myös, että vastuuta tulisi antaa jokaiselle 

työntekijälle ja esimerkiksi tarkastusvaliokunnan perustaminen saattaisi toimia 

signaalina sille, että vain tämä taho olisi vastuussa sisäisen valvonnan 

toimivuudesta.  
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”Et tässähän voimakkaasti halutaan antaa vastuuta työntekijöille, et ollaan kaikki 

vastuussa tän tekemisestä.” 

 

Kun pohditaan St1:n corporate governancea kokonaisuudessaan, havaitaan sen 

olevan paljolti sitä, mistä Hart (1995) on kirjoittanut. Hänen näkemyksiin nojaten 

saatetaan saada esimerkiksi yksi peruste sille, miksi St1 toimii pörssin ulkopuolella 

sen sijasta, että listautumista harkittaisiin. Hart on nostanut esiin ajatuksen siitä, että 

yhtiöt olisivat kykeneväisiä itse luomaan parhaimmat mahdolliset corporate 

governance -rakenteet, jolloin sääntelyviranomaisen väliintulolle ei olisi tarvetta. 

Hart perustee tätä sillä, että yhtiön perustajilla olisi kannuste luoda sellainen 

hallinnointirakenne, jonka avulla yrityksen arvon maksimoinnin ohella myös jokaisen 

sidosryhmän varallisuus maksimoituisi. Mikäli yhtiön perustajat päättäisivät luopua 

omistusosuuksistaan, saisivat he tätä kautta maksimaalisen korvauksen 

osuuksistaan. (Hart, 1995)  

 

4.8 St1:n sisäisen valvonnan periaatteet 

 

Kuten edellä esitetyistä polttoainevarastoon liittyvistä kontrollien kuvauksista 

voidaan huomata, on sisäinen valvonta erityisasemassa myös perheyhtiöissä. 

Oletettavasti sisäisen valvonnan korostumiseen on vaikuttanut myös liiketoiminnan 

luonne, jossa esimerkiksi juuri varastojen hallinnan merkitys korostuu. Pelkästään 

wet stock -prosesseja tarkastellen päästään siihen lopputulokseen, että konsernin 

sisäinen valvonta on toimiva, vaikka siellä on havaittavissa erilaisia käytäntöjä 

samankaltaisten prosessien sisällä. Kuten Ahokas kuitenkin (2012,12) toteaa, 

olennaisinta ei ole se tapa, miten sisäinen valvontajärjestelmä on aikaansaatu vaan 

se, että kontrollit ylipäätänsä toimivat. Tärkeää on myös ymmärtää se, että sisäinen 

valvonta koostuu useammasta muustakin tekijästä kuin vain yksittäisestä 

prosessista.  

 

Haastatteluiden perusteella voidaan nähdä, että sisäinen valvonta miellettiin St1 

Nordic -konsernissa melko geneerisellä tavalla. Se hahmotettiin hyvin pitkälti 
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kontrollien kautta ilman, että sen käsittelyssä olisi hyödynnetty esimerkiksi sisäistä 

valvontaa varten laadittua viitekehystä. Vaikka sisäinen valvonta hahmotettiin melko 

suppeasti, nousi siitä puhuttaessa esiin paljon esimerkiksi COSO -viitekehyksen 

hyödyntämiä käsitteitä kontrollien toimivuuden ohella.  

 

”Tuloksen oikeellisuus, riskienhallinta, väärinkäytösten estäminen ja ennaltaehkäisy 

erityisesti. Sitten, jos ajattelee, että sisäinen valvonta on vielä laajempi että ei vain 

että noudatetaan kaikkia lakeja ja asetuksia niin tässä tapauksessa 

henkilöstöhallinto tukee omalta osaltaan sitä et me sen puitteissa lisätään tasa-

arvoa ja kaikkea muuta ja turvallisuusmääräyksiä ja kaikkea… Et se nivoutuu 

varmaan moneen eri osaan täällä” 

 

Kuitenkaan varsinaiselle sisäisen valvonnan viitekehyksen implementoinnille 

konsernissa ei tällä hetkellä nähty tarvetta, vaikka sen tuomia mahdollisia 

lisähyötyjä ei myöskään suljettu pois. Haastatteluista saa käsityksen, että valvonnan 

viitekehysten sellaisenaan implementoiminen tekisi liiketoiminnasta raskaampaa. 

Mahdollisia lisähyötyjä silmällä pitäen haastateltavien mukaan tulisi ensin tarkoin 

käydä viitekehyksen sisältöä läpi ja analysoida, olisiko siellä osa-alueita, joihin olisi 

tarvetta kohdistaa resursseja nykyistä enemmän. Tämä näkemys tukee sitä, että 

yrityksen toiminnasta riippuen tietyt viitekehyksen osa-alueet saattavat olla 

tärkeämpiä kuin toiset (Agbejule & Jokipii, 2009, 516).  Esiin nousi myös se, että 

pelkkä viitekehys ei pysty takaamaan laadukasta sisäistä valvontaa. Tämä näkemys 

on linjassa yhdessä Ahokkaan (2012, 12) näkemyksen kanssa.  

 

”Tässä on varmaan just sen oikean balanssin löytäminen, ettei tuudittauduta siihen 

et meillä on hieno viitekehys, joka ei oikeasti toimi niin ei me tehdä sillä mitään”. 

 

Samaten jo edellä esiin nostettu organisaation edustamat arvot ovat 

avainasemassa pohdittaessa sisäistä valvontaa ja sen järjestämistä. Konsernin 

työntekijät mielsivät yhtiön arvojen olevan yhtä kuin pohjoismaiset arvot, mikä 

heijastuu suoraan sen sisäiseen valvontaan. Yrityksen arvomaailma nousi esiin 

esimerkiksi luottamuksena jokaista työntekijää kohtaan, mikä vääjäämättä oli 
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vaikuttanut sisäisen valvonnan muodostumiseen ja erilaisten toimintatapojen 

implementointiin.   

 

”Meillä lähetään siitä et valvontaa pitää tapahtua jokaisessa työpisteessä.” 

 

Käytännössä siis luottamus on suuressa roolissa pohdittaessa sisäistä valvontaa 

St1 Nordic Oy:ssä. Organisaation arvot ja tätä kautta luottamus nähdään 

luonnollisena asiana yhtiölle, kuten myös sen viestiminen. Työntekijöihin 

luottaminen mahdollistaa sen, että tarkkoja käytäntöjä ja proseduureja ei välttämättä 

ole tarvetta kirjoittaa jokaisesta sisäisen valvonnan osa-alueesta. Viestimiseen 

liittyen osa haastateltavista kuitenkin katsoi siihen liittyvän aina 

tehostamismahdollisuuksia. Arvojen luontevuus perustui heidän mukaansa siihen, 

että ne ovat pääomistajalta lähtöisin, joka usein kommunikoidessaan viestittää niitä 

henkilöstölle eteenpäin.   

 

”Yhtiön ei ole itse tarvinnut luoda arvoja vaan ne lähtee omistajasta” 

 

Se, että aikaisemmin vertailtujen tarkastusprosesseihin liittyvä taloudellinen 

raportointi näyttää todellista kuvaa liiketoiminnasta, liittyy myös kohdeyrityksessä 

valloilla olevaan arvomaailmaan ainakin D’Aquilan mukaan. Hänen tutkimuksessa 

nouseekin esiin se, että sellainen ylimmän johdon ja hallituksen harjoittama ”tone at 

the top”, joka korostaa eettisiä arvoja on sidoksissa taloudelliseen raportoinnin 

oikeellisuuteen (D’Aquila, 2013). Edellä esitettyä argumenttia tuki myös yhden 

haastateltavan puheet verojen maksamisesta yhteiskunnassa: 

 

”Me pyritään siihen, että tehdään mahdollisimman paljon verotettavaa tulosta ja 

maksetaan se vero sinne missä se on syntynyt. Meillä ei ole mitään optimointeja, 

jossa pyritään esimerkiksi ulkolaisia yksiköitä käyttäen minimoimaan verot, vaan se 

kaikki menee läpinäkyvästi.” 

 

Sisäisen valvonnan haasteista puhuttaessa osa haastateltavista nosti esiin 

yrityskaupat ja niihin liittyvät haasteet implementoida sisäisen valvonnan kulttuuria 

hankittuihin yrityksiin. Osana tätä keskustelua selkeimmin nousi esiin tarkastelun 



79 
 

kohteena olevan perheyhtiön sekä ostettujen pörssiyritysten erilaiset näkemykset 

sisäisestä valvonnasta. Koska ostettujen yhtiöiden työntekijät ovat tottuneet 

tietyissä määrin tiukempaan valvontakulttuuriin, uusien toimintatapojen 

sisäistäminen on koettu ajoittain haastavaksi.  

 

”Ku on tullut näitä uusia Shell -yhtiöitä vaikka, niin tärkeää on kulttuurin saaminen 

sinne, nekin tulee sellaisesta ympäristöstä mikä on äärimmäisen kontrolloitu ja 

valvottu ja mikä oli myös silloin ehkä kun Essokin tuli. Niin sit se ensimmäinen 

reaktio on (kaupan jälkeen) et pitää mennä (uusien työntekijöiden) siihen toiseen 

ääripäähän mikä ei ole myöskään hyvä vaan että annetaan ohjeet siihen et tehdään 

järkevää valvontaa, semmoista mistä on oikeasti hyötyä, mutta ne voidaan jättää 

pois ne stepit mitä ei tarvitse ja sen balanssin löytäminen on tosi tärkeää ja sitä me 

yritämme kommunikoida… Jos ennen piti hakea johonkin sisäisiin päätöksiin 

allekirjoitukset niin nyt voi olla et se asia käsitellään ja kuitataan sähköpostilla et 

tavallaan tehdään siitä valvonnasta riittävää meidän näkökulmasta ja toivotaan et 

ihmiset toimivat sen mukaisesti.” 

 

Keskustelun siirtyessä sisäisen valvonnan toimivuuden arvioimiseen, 

haastateltavien vastaukset poikkesivat hieman toisistaan. Poikkeavuus on 

ymmärrettävää osittain siitä syystä, että konsernin yhtiöillä on pieniä eroavaisuuksia 

sisäisen valvonnan toimintatavoissa siitä huolimatta, että kulttuuria on yritetty saada 

yhdenmukaistettua. Tämä on seurausta maakohtaisten parhaiden käytäntöjen 

kartoittamisesta, mikä on osittain johtunut eroaviin käytäntöihin. Eroavista 

käytännöistä toimii hyvänä esimerkkinä aikaisemmin työssä esiin tulleet Suomen ja 

Norjan markkinointiyhtiöiden wet stock -prosessit. Konsernissa kuitenkin 

kartoitetaan edelleen sellaisia käytännön menettelytapoja, jotka voitaisiin 

implementoida jokaiseen yhtiöön yhteisiksi menetelmiksi. Toisaalta kaikki ovat 

yhdessä sitä mieltä, että valvonnan toimivuuden varmistaminen kuuluu jokaisen 

osaston esimiehen vastuulle.  

 

Sisäinen tarkastus on järjestetty St1:llä vastaamaan konsernin tarpeita ja intressejä. 

Konsernin sisäistä tarkastusta voitaneen luonnehtia eniten St1:llä johtoa 

konsultoivaksi toiminnoksi. Kuten myös muissa yhtiöissä, St1:llä sisäinen tarkastus 
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on luonteeltaan yrityksen tarpeiden mukaan räätälöity ja sen päämäärät on asetettu 

vastaamaan yhtiön tavoitteita. Sisäisen tarkastuksen osasto on järjestetty 

ainoastaan St1 Oy:ssä eikä sen toimenkuva yletä koskemaan St1 Nordic -konsernin 

muita tytäryrityksiä. Tämä ei tarkoita, etteikö vastaavia tehtäviä suoritettaisi muissa 

tytäryhtiöissä, ne ovat vain organisoitu toisten työnimikkeiden vastuulle. 

Esimerkkinä tästä toimii Norjan wet stock -tarkastuksia suorittavat henkilöt, joista 

toinen työskentelee IT -osastolla ja toinen talousosastolla.  

 

Sisäisen tarkastuksen toiminnasta on vastuussa hallitus, jonka vuorostaan 

yhtiökokous valitsee. Kun tarkasteltavan yhtiön omistus on keskittynyt suurimmaksi 

osin yhdelle henkilölle, on täysin ymmärrettävää sisäisten toimintatapojen 

poikkeavan jossain määrin yleisistä menettelytavoista. Tämä voidaan selittää 

esimerkiksi OYL:n 1:9:n mukaisella tahdonvaltaisuusperiaatteella yksilön päästessä 

toteuttamaan ideologiaansa optimaalisista toimintatavoista vapaammassa 

ympäristössä.  Kun yhtiöön ei kohdistu regulaattorin kohdistamia pakottavia 

menettelytapoja, tässä tapauksessa listayhtiöihin kohdistuvia velvoitteita, pystyy 

yhtiö vapaammin valitsemaan tälle suotuisat menettelytavat. Huomionarvoista 

edellä mainitussa kuitenkin on, että enemmistöosakkeenomistajan päätökset tässä 

tapauksessa sisäisen tarkastuksen funktiosta on oltava liiketaloudellisesti 

perusteltavissa, eikä vähemmistöosakkeenomistajien tai velkojien oikeuksia tule 

loukata päätösten seurauksena.  

 

Tutkimukseen haastateltujen työntekijöiden kommentit antavat hyvin osviittaa 

sisäisen tarkastuksen funktion merkityksestä yhtiön sisäiselle valvonnalle. 

Haastateltavat näkivät organisaatiossa sisäiselle tarkastukselle annetut tehtävät 

erittäin merkityksellisinä liiketoiminnan toimivuuden ja tehokkuuden kannalta, mutta 

korostivat myös sitä seikkaa, että tärkeintä ei ole kuka kyseiset tehtävät ottaa 

hoitaakseen, vaan että ne tulevat tehdyiksi. Tätä tuki myös sisäisen tarkastuksen 

päällikön kommentti siitä, ettei tämä välitä millä nimikkeellä sisäistä tarkastusta 

yhtiössä kutsuttaisiin. 

 

”No se nimike nyt, olen aina sanonut, että minun titteliksi voi laittaa mitä vain, kunhan 

tietää mitä pitää tehdä… Se että millä nimikkeellä toimitaan, sillä ei ole merkitystä, 
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mutta pitää olla ainakin sitten jollain muulla nimikkeellä oleva henkilö vastaavissa 

työtehtävissä” 

 

Haastatteluiden pohjalta mielenkiintoista on huomata, ettei juuri perinteistä sisäisen 

tarkastuksen funktiota mielletä tarpeelliseksi. Tämä johtuu siitä, että tarkoituksena 

ei ole luoda sellaista kuvaa, että vastuu olisi ainoastaan yhdellä funktiolla vaan se 

koitetaan jakaa tasaisesti läpi organisaation. Toinen mahdollinen selittävä tekijä 

liittyy sisäisen tarkastuksen nimikkeeseen, mikä nähdään hyvin pitkälti samoin kuin 

sisäinen valvonta, termin alkuperäisessä merkityksessä. Tämä vaikuttaisi juontavan 

juurensa ainakin osan haastateltavista aikaisempiin negatiiviisiin kokemuksiin 

sisäisestä tarkastuksesta näiden edeltäneillä työpaikoilla: 

 

”Siitä, että tarkastus toimii tämmöisenä erillisenä yksikkönä, niin mulla on vain 

huonoa kuvaa. Edellisessä yhtiössä missä se vain saapuu paikalle ja jolle ei uskalla 

puhua ja jolla on oma hotline minne voi ilmiantaa… Jotenkin toivoisin, että vaikka 

me ollaan jo aika iso et me ei ihan vielä olla siinä pisteessä et me tarvittais 

tämmöinen ulkoinen” 

 

Vaikka sisäiselle tarkastukselle asetetut tehtävät ovat tärkeitä kohdeyrityksen 

prosessien toimivuuden kannalta, herää kysymys sen vaikutusmahdollisuuksista 

yrityksen corporate governanceen etenkin konsernitasolla. Tätä epäilystä näyttää 

puoltavan kaksi tekijää. Ensinnäkin tulee huomioida sisäisen tarkastuksen 

työnkuva, joka on loppujen lopuksi luoneeltaan melko operatiivista työtä siitä 

huolimatta, että se sisältää sisäiselle tarkastukselle tyypillistä konsultointia ja muuta 

lisäarvon tuottamiseen tähtäävää toimintaa. Toinen merkille pantava seikka on se, 

että suoraa yhteyttä hallituksen ja sisäisen tarkastuksen välillä ei ole havaittavissa 

vaan tarkastus raportoi ensisijaisesti operatiiviselle johdolle. Jälkimmäistä tekijää 

perusteltiin kuitenkin haastatteluissa osittain seuraavalla tavalla: 

 

”Me lähdetään siitä, että sen (tarkastuksen) pitää toteutua siellä suoraan 

yksikkötasolla… Ja myöskin niin, että puheyhteydet toimisivat niin hyvin, että kun 

epäkohtia havaitaan niin ne raportoidaan vaikka sitten suoraan pääomistajalle. Eikä 
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niin et tarvitaan sitä varten jonkun yksikön olevan tällä tavalla niin rauhoitettu, että 

se olisi riippumaton. Meissä kaikissa pitää asua pieni tarkastaja” 

 

Havainto sisäisen tarkastuksen ja corporate governancen yhteydestä on osittain 

linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa. Muun muassa Mahzan & Yan (2014) 

sekä Sarens et al. (2012) tulivat tutkimuksissaan siihen lopputulokseen, että 

listaamattomissa yhtiöissä sisäisen tarkastuksen voi olla hankala tuottaa lisäarvoa 

yhtiön corporate governancelle. Sarens et al. (2012) huomasivat samaten, että 

yhtiön kokoluokalla ei ole tässä asiassa merkitystä, missä taas Mahzan & Yan 

(2014) totesivat isompien yhtiöiden suurempien resurssien mahdollistavan 

optimaalisen sisäisen tarkastuksen funktion perustamisen corporate govcernancen 

näkökulmasta.  

 

Florea et al. (2013) näkevät, että corporate governance ja sisäinen tarkastus 

nivoutuvat tiukasti yhteen, ja että sisäinen tarkastus olisi aina avainasemassa 

avustaessa täyttämään hallituksen hallinnointivelvollisuuksia (Florea et al. 2013, 

79). Peilaten tätä näkemystä vasten, vaikuttaa melko luonnolliselta, että sisäisen 

tarkastuksen funktio listaamattomissa pörssiyhtiöissä ei ole sellaisessa asemassa, 

jossa se pystyy täydentämään corporate governancea. Mikäli listaamattomat 

perheyhtiöt eivät näe yleisesti hyväksyttyjä corporate governance -rakenteita täysin 

tarpeellisena liiketoiminnan kannalta, eivät ne todennäköisesti miellä sisäistä 

tarkastustakaan hallintonsa kulmakiveksi.  

 

Agenttiteoreettisesta lähestymiskulmasta sisäistä tarkastusta käsitellyt teema ja 

siitä saadut tulokset käyvät järkeen. Teorian mukaan sisäinen tarkastus voidaan 

nähdä tietynlaisena johdon työkaluna, jonka avulla johto pyrkii vakuuttamaan 

hallitukselle ja omistajille liiketoiminnan olevan asianmukaisesti hoidettu. Mitä 

enemmän tiedon epäsymmetriaa on agentin ja päämiehen välillä, sitä suurempi on 

valvonnan tarve ja täten sitä suurempi sisäisen tarkastuksen funktion tulisi yhtiössä 

olla. (Sarens & Abdolmohammadi, 2011, 4, 15)  
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5 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin, minkälaisia corporate governance -käytäntöjä on 

löydettävissä Pohjoismaissa toimivassa suurehkossa perheyhtiössä sekä kuinka 

nämä käytännöt näyttäytyvät sisäisen valvonnan ja corporate governancen 

perspektiivistä. Vaikka kohdeyrityksen toimintatavat poikkeavatkin tietyiltä osin 

esimerkiksi pörssiyhtiöistä, ovat nämä poikkeamat kaventuneet sitä mukaan, kun 

yrityksen toiminta on kasvanut. Yhtenä hyvänä esimerkkinä tästä voidaan mainita 

St1 Nordic Oy:n vuonna 2014 liikkeeseen laskema 100 miljoonan euron 

joukkovelkakirjalaina, mikä huomattavalta osin on lisännyt yhtiön 

raportointivelvollisuuksia. 

 

Sekä Wet stock -prosessien tarkastelu, että haastattelut osoittavat St1:n sisäisen 

valvonnan toimivan riittävällä tasolla. Tuloksista voidaan myös päätellä 

perheyhtiöissä omistajan vaikutuksen heijastuvan suoraan corporate governanceen 

ja välillisesti yhtiön sisäiseen valvontaan. Näiden vaikutusten voidaan kuitenkin 

todeta pienentyvän sitä mukaan, kun yhtiön liiketoiminta laajenee sekä ulkoisen 

rahoituksen tarve kasvaa.   

 

Tutkimuksen pääkysymykseen vastaamalla tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia 

erityispiirteitä Pohjoismaissa toimivan tutkimuksen kohteena olevan perheyhtiön 

sisäiseen valvontaan liittyy. Vastaavasti ensimmäisen alakysymyksen tarkoituksena 

oli nostaa esiin päätäntävallan keskittymisen vaikutusta perheyhtiöiden sisäisen 

valvonnan järjestämiseen sekä toimivuuteen. 

 

Sisäisen valvonnan toimivuutta käytännön tasolla arvioitiin vertailemalla kahden St1 

Nordic- konserniin kuuluvan markkinointiyhtiön varastonhallinta prosessia. 

Tarkastelun kohteena olivat erityisesti prosesseissa hyödynnettävät kontrollit sekä 

näiden laajuus. Vertailussa selvisi St1 Oy:n tarkastusprosessin tuottavan 

tarkemman lopputuloksen sen kuitenkin työllistäessä hieman enemmän 

henkilökuntaa. Siihen, kumpi prosesseista on loppujen lopuksi parempi, on vaikea 

ottaa kantaa. Tätä varten tulisi arvioida sitä, mikä hyöty saavutetaan hieman 

tarkemmalla tarkastusprosessilla suhteessa siihen sitoutuviin mahdollisiin 
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ylimääräisiin kustannuksiin. Mikäli St1 Norge AS:n tarkastusprosessin katsottaisiin 

esimerkiksi antavan riittävä tarkkuus, voitaisiin St1 Oy:n prosessien keventämistä 

harkita, mikä mahdollistaisi sisäisen tarkastuksen resurssien sijoittamisen toisiin 

käyttötarkoituksiin.   

 

Sisäisen valvonnan toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä on ollut hankala empiirisesti 

testata ennen SOX -lainsäädännön voimaanastumista, koska yritysten ei ole ollut 

pakko raportoida sen toimimattomuudesta tätä aikaisemmin (Weiss, 2014, 463). 

Sitten lain voimaantulon tutkijat ovat löytäneet useita mahdollisia tekijöitä, jotka 

saattavat aiheuttaa puutteita sisäisessä valvonnassa. Ongelmiin johtaviksi syiksi on 

löydetty muun muassa liiketoiminnan monimutkaisuus, pienemmät käytössä olevat 

resurssit (Doyle et al., 2007; Ashbaugh-Skaife et al., 2007) sekä liiketoiminnan 

voimakas kasvu tai laajentuminen (Doyle et al., 2007). Vastaavasti Jensen (1993) 

näki jo ennen SOX -lainsäädäntöä sisäisen valvonnan hitaan reagoimisen ja ennen 

kaikkea hallituksen syypäänä sille, että valvontajärjestelmät toimivat puutteellisesti. 

 

Edellä esiin nostettujen tutkimustulosten valossa voisi kuvitella, että St1:n 

liiketoiminnan laajuus ja kasvu huomioiden yrityksellä voisi olla puutteita sisäisessä 

valvonnassaan. Wet stock -prosessien arvointi kuitenkin osoittaa tilanteen olevan 

päinvastainen siitä huolimatta, että yhtiö ei ole esimerkiksi erikseen määritellyt 

itselleen omaa sisäisen valvonnan viitekehystä. Sekä Suomen että Norjan 

markkinointiyhtiöiden wet stock -prosessit toimivat tehokkaasti, mikä käytännössä 

näyttäytyy tehokkaana liiketoimintana, kun pienemmätkin epäkohdat kyetään 

seulomaan pois.  Yleisellä tasolla ajateltuna sisäisen valvonnan toimivuuteen 

saattaa vaikuttaa juurikin omistajaohjauksen positiivinen vaikutus yhtiön 

reagointikykyyn. Mikäli ongelmia havaittaisiin, kykenisi yritys puuttumaan näihin 

ajoissa ennen kuin todellista taloudellista haittaa ehtisi muodostua.  

 

Kuitenkaan perheyhtiön omistajan merkitystä sisäiselle valvonnalle ei sovi liioitella. 

Tämä johtuu siitä, että kohdeyrityksen sisäinen valvonnan järjestäminen yleiseltä 

tasoltaan vastaa todennäköisesti tyyppiesimerkkiä saman kokoluokan ja toimialan 

yrityksestä. Suurimmat eroavaisuudet vaikuttaisivat syntyvän omistajan yhtiöön 

tuomien arvojen perusteella. Kun perheyrityksen omistaja on alati läsnä 
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liiketoiminnassa ja kykenee kommunikoimaan tehokkaasti yhtiön edustamia arvoja, 

pienenee riski sille, että väärinkäytöksiä pääsisi syntymään. Ongelmana arvoista ja 

niiden vaikutuksesta puhuttaessa nousee esiin kuitenkin niiden mittaamisen haaste.  

 

Samaten työntekijöihin luottaminen ja tätä kautta pienempi kontrolloimisen tarve 

vaikuttaa sisäiseen valvontaan kokonaisuudessaan. COSO -viitekehykseen 

peilaten vähäisempi valvonta aiheuttaa kuitenkin toimintapaineita kehyksen toisille 

osa-alueille. Mikäli näiden toimintataso ei ole riittävä, riskit valvonnan pettämiselle 

todennäköisesti kasvavat.  

 

Tutkimuksen toisen alakysymyksen tarkoituksena oli analysoida, kuinka sisäisen 

tarkastuksen rooli näyttäytyy perheyhtiöissä. Kohdeyrityksestä saatujen tulosten 

perusteella havaitaan, ettei sisäinen tarkastus ole merkittävässä asemassa 

perheyhtiön corporate governancen kannalta. 

 

Se, että sisäinen tarkastus ei tutkijan näkemyksen mukaan pysty vaikuttamaan 

corporate governanceen kohdeyrityksessä, vaikuttaisi jäävän toissijaiseen arvoon. 

Tämä johtuu siitä, että perheyhtiössä, jossa omistus on voimakkaasti keskittynyt, 

omistajat synnyttävät sellaiset corporate governance -rakenteet, jotka tukevat 

näiden itsensä valitsemia tavoitteita ja tarkoitusperiä. Kun omistajan valvonta 

yhtiöissä toimii tehokkaasti, pienenee tarve täysin riippumattoman sisäisen 

tarkastuksen funktion perustamiseen. Mikäli omistajan rooli yhtiössä olisi pienempi, 

voisi sisäisen tarkastuksen funktion merkityksen olettaa kasvavan tarkasteltavassa 

organisaatiossa. 

 

Toinen mahdollinen selitys sille, minkä vuoksi sisäinen tarkastus ei välttämättä 

kykene tehostamaan yrityksen corporate governancea on organisaation arvoissa ja 

kulttuurissa. Tutkimuksen case -yrityksessä nämä vaikuttavat pohjautuvan 

yrittäjyyden ja vastuun jakamiseen läpi organisaation. Voimakkaiden corporate 

governance -käytäntöjen ja sisäisen tarkastuksen voidaan kuitenkin nähdä olevan 

osittain ristiriidassa yrityksen arvojen kanssa, mikäli tiukat kontrollit mielletään 

epäluottamuksena työntekijöitä kohtaan. Vastaavasti työntekijöiden löyhempi 

kontrollointi ja vastuunjakaminen toimivat viestinä siitä, että jokaisessa työntekijässä 
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tulee asua ”pieni tarkastaja”. Samaten, kun kohdeorganisaatio on kasvanut pienestä 

suureksi suhteellisen lyhyessä ajassa, haluaa se mitä ilmeisemmin suojella 

yrittäjyyttä viimeiseen asti ja tämän vuoksi välttää sellaisten funktioiden 

perustamista, jotka eivät suoraan pysty tuomaan lisäarvoa varsinaiseen 

liiketoimintaan.  

 

Edellä esitetty voidaan perustella myös kannattavuusnäkökulmasta. Yhtiössä, jossa 

omistus on hyvin hajautunutta, yksittäisen osakkeenomistajan ei ole taloudellisesti 

kannattavaa keskittää resurssejaan liiketoiminnan valvomiseen (Shleifer & Vishny, 

1986). Kuitenkin kun omistus on hyvin keskittynyt, kannusteet toiminnan 

valvomiselle kasvavat, koska tästä saatavat hyödyt keskittyvät voimakkaammin 

pääomistajalle. Tätä taustaa vasten omistuksen keskittyneisyys saattaisi linkittyä 

tehokkaaseen sisäiseen valvontaan monitoroinnin lisäännyttyä. Toisaalta on syytä 

muistaa omistajan monitorointivaikutuksen osittain dilutoituvan siitä syystä, että 

hallituksen merkitys monitorointityökaluna on pienempi kuin sellaisissa yhtiöissä, 

joissa omistus on merkittävästi hajaantuneempaa.  

 

Perheyhtiön corporate governancen osalta merkittävimmät havainnot liittyvät yhtiön 

hallitukseen. Tutkimuksessa nousee esiin hallituksen pienempi merkitys sekä 

vastuu suhteessa yhtiöihin, joissa omistus on laajalle hajautunutta. Lähtökohtaisesti 

hallitustyöskentelyssä omistusosuuksilla ei pitäisi olla merkitystä jokaisen äänen 

ollessa yhtä arvokas. Tämä johtuu siitä, että hallitusjäsenet ovat yhteisvastuussa 

tekemistään päätöksistä. Kuitenkin kohdeyrityksen hallituksen tapauksessa riskinä 

on, että enemmistöosakkeenomistajan ja samalla hallituksen jäsenen vaikutusvalta 

on hallituksessa suurempi kuin yksi ääni. Kärjistäen tätä voidaan perustella 

esimerkillä, jossa enemmistöosakkeenomistaja vaihtaa ne hallituksen jäsenet, jotka 

eivät kannata tämän strategisia näkemyksiä. 

 

Pohdittaessa ulkopuolisten jäsenten merkitystä organisaatiolle herää kysymys 

näiden riippumattomuudesta, mikä tavataan nähdä tavoittelemisen arvoisena 

corporate governancea käsittelevässä tutkimuksessa. Mikäli hallitus ei joudu 

päätöksistään vastuuseen omistajalle, ei se todennäköisesti myöskään kykene 

toimimaan riippumattomasti. Samaten riippumattomuutta heikentää se tosiasia, että 
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perheyhtiöissä usein perheenjäsen tai jäsenet ovat nimittämässä hallitusjäseniä, 

jolloin näiden asema on lopulta riippuvainen perheenjäsenten nimeämispäätöksistä 

(Chen & Nowland, 2010). Koko hallituksen sekä ulkopuolisten hallitusjäsenten 

poikkeava rooli perheyhtiössä vaikuttaisikin selittyvän omistajan roolilla, mikä 

korvaa perinteistä hallitusta monitorointityökaluna. Samaan lopputulokseen ovat 

päätyneet esimerkiksi Arcot ja Bruno (2012) sekä Bartholomeusz ja Tanewski 

(2006).   

 

Jotta yhtiön corporate governance voidaan ylipäätänsä tulkita tehokkaaksi, on sen 

periaatteiden oltava osa yhtiön kulttuuria. Corporate governance -periaatteiden tulisi 

kannustaa eettiseen ja oikeudenmukaiseen käyttäytymiseen, lainsäädännön 

noudattamiseen, tehokkaaseen varojen hallintaan sekä vastuullisuuteen 

organisaation sisällä. (Minzt, 2005, 584) Vaikka perheyhtiöiden corporate 

governance -rakenteet eivät olisi optimaalisia tai niistä tiedottaminen ei olisi riittävää, 

voivat ne tästä huolimatta tähdätä edellä mainittuihin asioihin. Perheyhtiöiden 

perspektiivistä tässä on kyse siitä, missä määrin omistaja katsoo yhtiön 

velvollisuudeksi toimia oikeudenmukaisesti ja huomioida yhteiskuntaan liittyviä 

velvoitteita.  

 

Yhtiöissä, joissa omistus on merkittävästi keskittynyttä, enemmistöomistajan ja 

vähemmistöomistajan välistä agenttisuhdetta on pidetty tyypillisesti kaikista 

ongelmallisimpana (Lozano et al., 2016). Mikäli tällaisia ristiriitoja olisi ollut 

havaittavissa, kannustaisi vähemmistöosakkeenomistaja todennäköisesti yhtiötä 

implementoimaan voimakkaampia corporate governance -rakenteita suojellakseen 

itseään pääomistajan toimenpiteiltä. Tämän tutkimuksen perusteella voidaankin 

esittää kuitenkin hieman eriävä näkökanta edellä esitettyyn. Mikäli 

enemmistöomistajan omistusosuus tarkasteltavassa yhtiössä on riittävän suuri, 

pienenee riski intressiristiriitojen syntymiselle. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että 

vähemmistöosakkeenomistaja kykenee sietämään myös sellaisia ratkaisuja, joita 

tämä ei välttämättä itse toteuttaisi.  
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5.1 Tutkimuksen kontribuutio ja rajoitukset 

 

Perheyhtiöt ovat heterogeeninen joukko, minkä vuoksi niiden toiminnan motiiveista 

on hankala tehdä tarkempia yleistyksiä. Tutkimuksen kannalta mielekästä olisi 

pyrkiä kategorisoimaan perheyhtiöitä tiettyjen piirteiden mukaan, jolloin yleistysten 

tekeminen todennäköisesti helpottuisi. Määrittelemällä perheyhtiö laveasti 

pienennetään mahdollisuuksia saada tarkka kuva siitä, minkälaiset ominaisuudet 

muovaavat perheyhtiöiden corporate governancea ja sisäistä valvontaa.  

 

Koska St1 on vain yksi esimerkki perheyhtiöstä, tulee ymmärtää, ettei 

tutkimustuloksia pystytä soveltamaan kaikkiin perheyhtiöihin, sillä luonnollisesti St1 

tarjoaa vain tietynlaisen mallin perheyhtiöstä. Tutkimuksen ulkopuolelle rajautui näin 

ollen esimerkiksi sellaiset perheyritykset, joiden hallituksessa toimii useampi kuin 

yksi perheenjäsen tai perhejäsenet, joissa perheenjäsenillä määräysvalta on 

heikentynyt vähentyneen osakkeenomistuksen myötä. Samaten tutkimuksen 

ulkopuolelle rajautui kysymys siitä, kuinka perheyhtiön hallituksessa tapahtuva 

sukupolvenvaihdos vaikuttaa corporate governanceen sekä sisäiseen valvontaan. 

Tutkimuksen ulkopuolelle rajautui osittain myös perheyhtiön kokoluokan vaikutus 

sen corporate governanceen ja sisäiseen valvontaan. Käytännössä tutkimus kykeni 

kuitenkin ottamaan kantaa kokoluokan vaikutukseen havaitsemalla, että toiminnan 

laajentuessa riittävästi kapenevat eroavaisuudet perheyhtiöiden ja ei -

perheyhtiöiden välillä.  

 

Samaten kohdeyhtiön sisäisen valvonnan toimivuuden arviointi on toteutettu 

ainoastaan yksittäisiä prosesseja analysoimalla sekä haastattelemalla neljää 

konsernissa toimivaa henkilöä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tutkimuksessa 

havaittu sisäisen valvonnan tehokkuus ja tähän vaikuttavat tekijät saattaisivat 

näyttäytyä eri valossa, mikäli esimerkiksi valvonnan toimivuutta oltaisiin tarkasteltu 

jonkin toisen prosessin osalta. Agenttikustannusten osalta tutkimus pystyy 

ottamaan kantaa valvontakustannusten syntymiseen perheyhtiössä. Sen sijaan 

sitouttamiskustannusten ja residuaalin määrää tutkimus ei huomioi.  
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Tutkimuksen rajoitteista huolimatta se onnistui kuitenkin nostamaan esiin 

mielenkiintoisia perheyhtiön sisäiseen valvontaan vaikuttavia tekijöitä. 

Tutkimuksessa havaitaan, että puutteet yleisesti hyväksytyissä corporate 

governance -käytännöissä eivät aikaansaa toimimattomuutta organisaation 

sisäisessä valvonnassa. Samaten tutkimuksessa nousee esiin yrityksen arvojen 

heijastuminen sen sisäiseen valvontaan. Vastuun jakaminen ja vastuun ottamiseen 

kannustaminen aikaansaa sen, että ylimääräisiä kontrolleita ja instansseja kuten 

esimerkiksi tarkastusvaliokunnan perustamista halutaan tarkoituksellisesti välttää 

sen ollessa osittain ristiriidassa vastuun antamisen kanssa.  

 

5.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Yhtenä tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavana tekijänä voidaan tarkastella 

tutkimuksen tekijän asemaa suhteessa tutkimuksen kohteena olevaan yritykseen. 

Koska tutkimuksen tekijä on ollut tutkimuksen tekohetkellä työsuhteessa 

tutkimuksessa esiintyvään yritykseen, tulee tämän seikan vaikutuksia tutkimuksen 

objektiivisuuteen arvioida ja tarkastella huolellisesti. Tutkimuksen tekijä on 

esimerkiksi työskennellyt samassa työhuoneessa sisäisen tarkastuksen kanssa, 

minkä voidaan ajatella vaikuttavan tutkimuksen tekijän kykyyn arvioida tutkimuksen 

kohteena olevaa yritystä ja sen sisäisen tarkastuksen yksikköä objektiivisesti. 

Tämän seikan tiedostamisen voidaan kuitenkin nähdä edesauttavan 

objektiivisuuden ja puolueettomuuden säilymistä. 

 

Myös se, että tutkimuksen teossa hyödynnettävää sisäisen valvonnan toimivuutta 

käsittelevää aineistoa ei tuoda julki, hankaloittaa työn toistettavuutta. Aineisto on 

pidetty piilossa ainoastaan salassapitovelvollisuuden vuoksi. Datan salassa 

pitäminen vaikuttaa luonnollisesti myös työn reliabiliteetin ja validiteetin arviointiin, 

sillä kun tilastotietoja ei ole julkisesti saatavilla, on tulosten kriittinen arviointikin 

hankalaa.  

 

Validiteetin käsitteellä tarkastellaan sitä, kuinka hyvin tutkimusmenetelmät 

vastaavat niihin kysymyksiin, joihin tutkimuksessa etsitään vastausta (Hirsjärvi, 
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Remes & Sajavaara, 2009, 231-232). Tapaustutkimus voidaan nähdä varsin 

validina tutkimusmenetelmänä tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiä 

tarkasteltaessa. Työn sisältövaliditeettia nostaa myös aineiston monipuolinen keruu 

niin numeerisista lähtökohdista kuin laadullisesti haastattelemallakin. Yksi 

tärkeimmistä tämän tutkimuksen validiteettiin vaikuttavista tekijöistä on kysymys 

siitä, kuinka hyvin wet stock -prosessien vertailulla saatuja tuloksia voidaan 

hyödyntää konsernin sisäisen valvonnan piirteiden arvioinnissa. 

 

Työn reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta eli sitä, kuinka 

luotettavasti tutkimusmenetelmä ja mittari mittaavat tarkastelun kohteena olevaa 

ilmiötä (Hirsjärvi, et al., 2009, 231). Yksi keino reliaabeliuden todentamiseen on 

toistomittausten tekeminen, mutta rajatun opinnäytetyön puitteissa tämä ei ollut 

mahdollista. Koska konsernin numeerinen data on salaista, ei toistomittausten 

tekeminen ole mahdollista muillekaan tutkijoille. 

 

Haastatteluista saadun aineiston luotettavuutta heikentää olennaisesti pieni otanta. 

Haastattelemalla useampaa henkilöä, saadut tulokset olisivat saattaneet näyttäytyä 

hieman eri valossa. Kuitenkin haastatteluissa voidaan ajatella saavutetun ainakin 

osittainen saturaatiopiste, sillä kaikkien haastateltavien kohdalla saadut vastaukset 

olivat varsin samankaltaisia. Osittaisen saturaatiopisteen saavuttaminen antaa 

osviittaa siitä, että aineiston perusteella saatuja tuloksia voi pitää edes melko 

luotettavina. Haastateltavat pyrittiin tutkimuksessa myös valikoimaan niin, että 

heidän kauttaan tarjoutui mahdollisimman laaja ja monipuolinen näkökulma 

yrityksen corporate governance -käytänteisiin haastateltavien erilaisten 

toimenkuvien ja asemien johdosta. 

 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa olennaisesti myös tarkka kuvaus 

tutkimuksen toteuttamisesta (Hirsjärvi, et al., 2009, 232-233). Tässä tutkimuksessa 

tutkimuksen tekijä onkin pyrkinyt kuvaamaan mahdollisimman tarkasti niitä 

olosuhteita, joissa tutkimus on toteutettu kaikkine mahdollisine häiriötekijöineen. 
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5.3 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tulevaisuudessa olisi mielekästä kiinnittää enemmän huomiota siihen, missä 

määrin yhtiön arvot loppujen lopuksi vaikuttavat sisäisen valvonnan toimivuuteen. 

Jatkotutkimuksissa tulisi esimerkiksi vertailla saman kokoluokan toimijoiden 

sisäisen valvonnan tehokkuutta, jotka toimivat maantieteelliseltä sijainniltaan eri 

alueilla ja täten mahdollisesti omaavat eroavat arvomaailmat. Vertailua tehtäessä 

olisi kuitenkin syytä huomioida yhtiöiden omistuspohjat ja pyrkiä valitsemaan 

analyysiin mahdollisimman samankaltaisia yrityksiä.  

 

Samaten mielenkiintoista olisi selvittää, missä määrin tällä hetkellä perheyhtiöt 

esimerkiksi Suomessa noudattavat yleisesti hyvinä pidettyjä corporate governance 

-tapoja. Mikäli mahdollista, samassa tutkimuksessa tulisi selvittää, minkälaisia 

motiiveja kohdeyritysten menettelytapojen taustalla on. Onko esimerkiksi niin, että 

poikkeuksetta kaikki listaamattomat perheyritykset toimivat vähimmäisvaatimusten 

mukaisesti vai onko olemassa perheyrityksiä, jotka vapaaehtoisesti pyrkivät 

noudattamaan optimaalisia käytäntöjä?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

Lähdeluettelo 

 

Abbot, L. J. Parker, S. Peters, G. F. Rama, D. V. (2007) Corporate governance, 

audit quality, and the Sarbanes-Oxley Act: Evidence from internal audit outsourcing. 

The Accounting Review 82, 4, 803 – 835. 

 

Adams, M. B. (1994) Agency Theory and the Internal Audit. Managerial Auditing 

Journal 9, 8, 8-12. 

 

Agbejule, A. Jokipii, A. (2009) Strategy, control activities, monitoring and 

effectiveness. Managerial Auditing Journal 24, 6, 500-522. 

 

Alftan, M. Blumme, N. Heikkala, J. Kontula, L. Miettinen, O. Pakarainen, E. 

Sinersalo, K. Sjölund, R. Sundvik, P. Tarvainen, J. Tikkanen, R. Turakainen, O. 

Urrila, A. Vesa, J. (2008) Corporate governance sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan näkökulmasta. KPMG, 2. painos, Edita.  

 

Apostolou, N. Crumbley, L. D. (2008) The Tally Stick: The first Internal Control? 

Forensic Examiner 17, 1, 60-62.  

 

Arcot, S. Bruno, V. Faure-Grimaud, A. (2010) Corporate governance in the UK: Is 

the comply or explain approach working? International Review of Law and 

Economics 30, 2, 193-201. 

 

Arcot, S. Bruno, V. (2012) Do standard Corporate governance practices matter in 

family firms? Financial Markets Group, discussion paper 710, September. 

 

Ashbaugh-Skaife, H. Collins, D. W. Kinney Jr, W. R. (2007) The discovery and 

reporting of internal control deficiencies prior to SOX-mandated audits. Journal of 

Accounting and Economics 44, 1-2, 166-192. 

 



93 
 

Badea, G. Elefterie, L. Spineanu-Georgescu, L. (2014) The Internal Audit 

Contribution to the Governance of the Entity. Economics, Management, and 

Financial Markets 9,4, 135–140. 

 

Barac, K. van Staden, M. (2009) The correlation between perceived internal audit 

quality and defined corporate governance soundness. African Journal of Business 

Management 3, 13, 946 – 958. 

 

Bardhan, I. Lin, S. Wu, S. (2015) The Quality of Internal Control over Financial 

Reporting in Family Firms. Accounting Horizons 29,1, 41-60. 

 

Bartholomeusz, S. Tanewski, G. A. (2006) The Relationship between Family Firms 

and Corporate Governance. Journal of Small Business Management 44, 2, 245-

267. 

 

Beneish, M. D. Billings, M. B. Hodder, L. D. (2008) Internal Control Weaknesses 

and Information Uncertainty. The Accounting Review 83, 3, 665-703.  

 

Bedard, J. C. Graham, L. (2008) Detection and reporting of internal control 

deficiencies under section 404 of the Sarbanes-Oxley Act. Working paper, Bentley 

University. Tutkimuksessa: Hoitash, U. Hoitash, R. Bedard, J. C. (2009) Corporate 

Governance and Internal Control over Financial Reporting: A Comparison of 

Regulatory Regimes. The Accounting Review 84, 3, 839-867. 

 

Booth, J. R. Cornett, M. M. Tehranian, H. (2002) Boards of directors, ownership, 

and regulation. Journal of Banking & Finance 26, 10, 1973-1976. 

 

Boubakari, A. Feudjo. J. R. (2010) Corporate Governance for the best financing 

choices: An Empirical study from family firms in Northern Cameroon. International 

Journal of Economics and Finance 2, 2, 70-77. 

 

Brenes, E. R. Madrigal, K. Requena, B. (2011) Corporate governance and family 

business performance. Journal of Business Research 64,3, 280-285. 



94 
 

 

Brody, R. G. Lowe, J. D. (2000) The New Role of the Internal Auditor: Implications 

for Internal Auditor Objectivity. International Journal of Auditing 4, 2, 169-176. 

 

Brown, L. D. Caylor, M. L. (2006) Corporate governance and firm valuation. Journal 

of Accounting and Public Policy 25, 4, 409-434. 

 

Campbell, D. R. Campbell, M. Adams, G. W. (2006) Adding significant value with 

internal controls. The CPA Journal 76, 6, 20-25. 

 

Carey, P. Simnett, R. Tanewski, G. (2000) Voluntary demand for internal and 

external auditing by family businesses. Auditing: A Journal of Practice & Theory 19, 

1, 37-51. 

 

Chau, C. (1998) Career Plateaus. The Internal Auditor 55, 5, 48-52. 

 

Chambers, A. D. Odar, M. (2015) A New Vision for Internal Audit. Managerial 

Auditing Journal 30, 1, 34-55. 

 

Chen, E. Nowland, J. (2010) Optimal board monitoring in family-owned companies: 

Evidence from Asia. Corporate Governance: An International Review 18, 1, 3-17. 

 

Cheng, M. Dhaliwal, D. Zhang, Y. (2013) Does investment efficiency improve after 

the disclosure of material weaknesses in internal control over financial reporting? 

Journal of Accounting and Economics 56, 1, 1-18. 

 

Clements, C.E. Neill, J.D. Wertheim, P. (2015) The impact of company size and 

multiple directorships on corporate governance effectiveness. International Journal 

of Disclosure and Governance 12, 4, 354-371. 

 

COSO. (2013) Internal Control – Integrated Framework. Executive Summary.  

 



95 
 

D’Aquila, J. (2013) COSO’s Internal Control – Integrated Framework. CPA Journal 

83, 10, 22-29. 

 

Deumes, R. Knechel, W.R. (2008) Economic Incentives for Voluntary Reporting on 

Internal Risk Management and Control Systems. Auditing: A Journal of Practice & 

Theory 27, 1, 35-66. 

 

Dharwadkar, R. George, G. Brandes, P. (2000) Privatization in Emerging 

Economies: An Agency Theory Perspective. Academy of Management Review 25, 

3, 650-669. 

 

Dnes, A. W. (2005) Enron, corporate governance and deterrence. Managerial and 

Decision Economics 26, 7, 421-429. 

 

Doyle, J. Ge, W. McVay, S. (2007) Determinants of Weaknesses in Internal Control 

over Financial Reporting. Journal of Accounting and Economics 44, 1-2, 193-223. 

 

Drobetz, W. Schillhofer, A. Zimmermann, H. (2004) Corporate Governance and 

Expected Stock Returns: Evidence from Germany. European Financial 

Management 10, 2, 267-293. 

 

EcoDa. (2010) Corporate Governance Guidance and Principles for Unlisted 

Companies in Europe. Bryssel, Belgia. 

 

Eisenhardt, K. M. (1989) Agency Theory: An Assessment and Review. Academy of 

Management Review 14, 1, 57-74. 

 

Elson, C. M. Gyves, C. J. (2003) Five red flags over Texas: The Enron failure and 

corporate governance reform. Corporate Governance Fall, 70-79. 

 

Fadzil, F. H. Haron, H. Jantan, M. Internal auditing practices and internal control 

system. Managerial Auditing Journal 20, 8/9, 844-866. 

 



96 
 

Fama, E. F. Jensen, M. C. (1983) Separation of ownership and control. Journal of 

Law & Economics 26, 2, 301-326. Tutkimuksessa: Martin-Reyna, S.J.M. Duran-

Encalada, J.A. (2012) The relationship among family business, corporate 

governance and firm performance: Evidence from the Mexican stock exchange. 

Journal of family business strategy 3,2, 106-117. 

 

Feng, M. Li, Chan. McVay, S. (2009) Internal Control and Management Guidance. 

Journal of Accounting and Economics 48, 2/3, 190-209. 

 

Florea, R. Florea, R. Bacovia, G. (2013) Internal audit and corporate governance. 

Economy Transdisciplinarity Cognition 16, 1, 2013. 

 

Frazer, L. (2016) Internal Control: Is it a Benefit or Fad to Small Companies? A 

Literature Dependency Perspective. Journal of Accounting and Finance 16, 4, 149-

161. 

 

Galloway, D. J. (1994) Control Models in Perspective. The Internal Auditor 51, 6, 

46-52. 

 

Hall, B. J. Murphy, K. J. (2003) The trouble with stock options. Journal of Economic 

Perspectives 17, 3, 49-70. 

 

Hart, O. (1995) Corporate Governance: Some Theory and Implications. Economic 

Journal 105, 430, 678-689. 

 

Healy, P. M. Palepu, K. G. (2003) The fall of Enron. Journal of Economic 

Perspectives 17, 2, 3-26. 

 

Hirsjärvi, S. Remes, P. Sajavaara, P. (2013) Tutki ja kirjoita. 18. painos. Bookwell 

Oy, Porvoo. 

 



97 
 

Hoitash, U. Hoitash, R. Bedard, J. C. (2009) Corporate Governance and Internal 

Control over Financial Reporting: A Comparison of Regulatory Regimes. The 

Accounting Review 84, 3, 839-867. 

 

Huse, M. Landström, H. (2002) Teaching Corporate Governance: Challenges for 

Research and Practice. EURAM presentation, Tukholma.  

 

Holopainen, A. Koivu, E. Kuuluvainen, A. Lappalainen, K. Leppiniemi, K. Mikola, M. 

Vehmas, K. (2013) Sisäinen tarkastus. Tietosanoma Oy. AS Pakett, Tallinna. 

 

Jensen, M. C. Meckling, W. H. (1976) Theory of the Firm: Managerial Behavior, 

Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3, 4, 305-

360. 

 

Jensen, M.C. (1993) The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of 

Internal Control Systems. Journal of Finance 48, 3, 831-880. 

 

Kananen, J. (2014) Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä: Miten kirjoitan 

kvalitatiivisen opinnäytetyön vaihe vaiheelta. Suomen Yliopistopaino Oy, Juvenes 

Print 2014. 

 

Klamm, B. K. Watson, M. W. (2009) SOX 404 Reported Internal Control 

Weaknesses: A Test of COSO Framework Components and Information 

Technology. Journal of Information Systems 23, 2, 1-23. 

 

Klapper, L. F. Love, I. (2004) Corporate governance, investor protection, and 

performance in emerging markets. Journal of Corporate Finance 10,5, 703-728. 

 

Kim, J. Song, B.Y. Zhang, L. (2011) Internal Control Weakness and Bank Loan 

Contracting: Evidence from SOX Section 404 Disclosures. The Accounting Review 

86, 4, 1157-1188. 

 

 



98 
 

Larson, L. L. (2004) Internal Auditors Job Stress. Managerial Auditing Journal 19, 

9, 1119-1130. 

 

Lozano, M. B. Martinez, B. Pindado, J. (2016) Corporate governance, ownership 

and firm value: Drivers of ownership as a good corporate governance mechanism. 

International Business Review 25,6, 1333-1343. 

 

Mahzan, N. Yan, C. M. (2014) Harnessing the benefits of corporate governance and 

internal audit: Advice to SME. Procedia – Social and Behavioral Sciences 115, 156 

– 165. 

 

Miller, D. Breton-Miller, I. L. Lester, R. H. Canella Jr, A. A. (2007) Are Family Firms 

Really Superior Performers? Journal of Corporate Finance 13, 5, 829-858. 

 

Mintz, S.M. (2005) Corporate governance in an international context: legal systems, 

financing patterns and cultural variables. Corporate Governance: An International 

Review 13, 5, 582-597. 

 

Mishra, C.S. Randoy, T. Jenssen, J.I. (2001) The effect of founding family influence 

on firm value and corporate governance. Journal of International Financial 

Management and Accounting 12, 3, 235-259. 

 

Morck, R. Yeung, B. (2003) Agency problems in large family business groups. 

Entrepreneurship Theory and Practice 27, 4, 267-382. 

 

Mustakallio, M. Autio, E. Zahra, S. A. (2002) Relational and contractual governance 

in family firms: effects on strategic decision making. Family Business Review 15, 3, 

205 – 222. 

 

Mähönen, J. (2009) Osakeyhtiön Taloudellinen Raportointi ja Tilintarkastus. 1. 

painos. Edita Prima Oy, Helsinki 2009. 

 

Mähönen, J. Villa, S. (2010) Osakeyhtiö III. 2. p. Bookwell Oy 



99 
 

 

Piekkari, R. Welch, C. (2011) Tapaustutkimuksen erilaiset tyypit. Kirjassa: Puusa, 

A. Juuti, P. (2011) Menetelmäviidakon raivaajat: Perusteita laadullisen 

tutkimuslähestymistavan valintaan. Hansaprint, 2011.  

 

Ramos, M. (2004) Section 404 Compliance in the Annual Report. Journal of 

Accountancy 198, 4, 43-48. 

 

Reed, R.O Sinnett, W. M. Buchman, T. Wobbekind, R. Why Should Private 

Companies Implement Sarbanes-Oxley? Financial Executive 21, 3, 54-57. 

 

Rockness, H. Rockness, J. (2005) Legislated Ethics: From Enron to Sarbanes-

oxley, the Impact on Corporate America. Journal of Business Ethics 57,1, 31-54. 

 

Rose, C. (2016) Firm Performance and comply or explain disclosure in corporate 

governance. European Management Journal 34, 2, 202-222. 

 

Sarens, G. (2009) Internal auditing research: Where are we going? Editorial. 

International Journal of Auditing 13, 1, 1 – 7. 

 

Sarens, G. Abdolmohammadi, M. J. (2011) Monitoring effects of the internal audit 

function: agency theory versus other explanatory variables. International Journal of 

Auditing 15, 1, 1-20.  

 

Sarens, G. Abdolmohammadi, M. J. Lenz, R. (2012) Factors associated with the 

internal audit function’s role in corporate governance. Journal of Applied Accounting 

Research 13, 2, 191 – 204. 

 

Shleifer, A. Vishny, R. W. (1986) Large shareholders and corporate control.  Journal 

of Political Economy 94, 3, 461-488. 

 

Sisäiset tarkastajat ry (2007) Sisäisen tarkastuksen kansainvälinen ammatillinen 

ohjeistus. Saarijärven Offset Oy, 2007. 



100 
 

 

Stephens, N. M. (2011) External auditor characteristics and internal control reporting 

under SOX section 302. Managerial Auditing Journal 26, 2, 2011, 114-129. 

 

Stringer, C. Carey, P. (2002) Internal control re-design: An Exploratory Study of 

Australian Organisations. Accounting, Accountability & Performance 8, 2, 2002.  

 

St1 Nordic. (2016) Vuosikertomus 2015. Helsinki, St1 Nordic Oy. 

 

Thomsen, S. (2016) Nordic corporate governance revisited. Nordic Journal of 

Business 65, 1, 4-12.  

 

Tuomi, J. Sarajärvi, A. (2009) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Gummerus 

Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009. 

 

Turpen, R. (2015) How to Implement the New Internal Control Frameworks. 

Nonprofit World 33, 2, 22-24. 

 

Tuttle, B. Vandervelde, S. D. (2007) An Empirical Examination of CobiT as an 

Internal Control Framework for information technology. International Journal of 

Accounting Information Systems 8, 4, 240-263. 

 

Verovska, L. (2012) Internal Control System as Continuous Basis of Efficient and 

Stable Company Development. Regional Formation & Development Studies 8, 3, 

240-246. 

 

Wagner, S. Dittmar, L. (2006) The Unexpected Benefits of Sarbanes-Oxley. Harvard 

Business Review, April.  

 

Wangfeng, Z. Lihong, C. (2016) Family involvement, internal control and agency 

costs – Evidences from China’s listed family firms. Perspectives in Science 7, 45-

51. 

 



101 
 

Walker, P. L. Shenkir, W. G. Barton, T. L. (2003) ERM in Practice. The Internal 

Auditor 60, 4, 51-54. 

 

Wilson, T. Wells, S. Little, H. Ross, M. (2014) A History of Internal Control: From 

Then to Now. Academy of Business Journal 1, 73-89. 

 

Yeh, Y. Lee, T. Woidtke, T. (2001) Family control and corporate governance: 

Evidence from Taiwan. International Review of Finance 2, 1, 21-48. 

 

Zaharia, D. Lazar, A. Tilea, D. M. (2014) The role of internal audit regarding the 

corporate governance and the current crisis. Procedia – Social and Behavioral 

Sciences 116, 4819 – 4823. 

 

Zain, M. M. Zaman, M. Mohamed, Z. (2015) The effect of internal audit function 

quality and internal audit contribution to external audit on audit fees. International 

Journal of Auditing 19, 3, 134 – 147. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

Sähköiset lähteet 

 

Arvopaperimarkkinayhdisty ry. (2010) Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 

(Corporate Governance 2010) [verkkodokumentti]. [Viitattu 1.10.2016]. Saatavilla: 

http://cgfinland.fi/files/2012/01/suomen-listayhtioiden-hallinnointikoodi-cg2010.pdf 

 

COSO. (2016) Internal Control – Integrated Framework [verkkodokumentti]. [Viitattu 

20.10.2016]. Saatavilla: http://www.coso.org/documents/Internal%20Control-

Integrated%20Framework.pdf 

 

HE 27/2008 vp. (2008).  Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi 

arvopaperimarkkinalain muuttamisesta. [verkkodokumentti]. [Viitattu 5.10.2016]. 

Saatavilla: 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_27+2008.pdf 

 

Keskuskauppakamari. (2006a) Listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin 

kehittäminen (Corporate Governance) [verkkodokumentti]. [Viitattu 5.10.2016]. 

Saatavilla: http://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2012/04/Listaamattomien-

yhti%C3%B6iden-hallinnoinnin-kehitt%C3%A4minen.pdf 

 

Keskuskauppakamari. (2006b) Keskuskauppakamarin kannanotto koskien 

listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittämistä [verkkodokumentti]. [Viitattu 

6.6.2016]. Saatavilla: http://kauppakamari.fi/wp-

content/uploads/2013/01/kannanotto_cg2006.pdf 

 

PCAOB (2016) AU Section 325 – Communications About Control Deficiencies in an 

Audit of Financial Statement [verkkodokumentti]. [Viitattu 2.11.2016]. Saatavilla: 

https://pcaobus.org/Standards/Auditing/Pages/AU325b.aspx 

 

Perheyritysten liitto (2017) Family Businesses in Finland [verkkojulkaisu]. [Viitattu 

8.2.2017]. Saatavilla: http://www.perheyritys.fi/wp-



103 
 

content/uploads/2017/02/FamilyBusinessInFinland2014-julkaisu2017-highres-

web.pdf 

 

Sisäiset tarkastajat ry (2012) Sisäisen tarkastuksen ammattistandardit  

[verkkojulkaisu]. [Viitattu 5.10.2016]. Saatavilla: 

http://www.theiia.fi/instancedata/prime_product_yhdistys/sisaisettarkastajat/embed

s/sisaisettarkastajatstructure/Standards2013_translation_into_FI_final_clean_.pdf 

 

Sisäiset tarkastajat ry (2017) Sisäisen tarkastuksen määritelmä [verkkojulkaisu]. 

[Viitattu 3.1.2017]. Saatavilla: 

https://www.theiia.fi/ammatilliset_asiat/sisainen_tarkastus/ammatillinen_viitekehikk

o_ippf_ 

 

St1 (2014a) St1 Nordic ostaa Shellin Norjan markkinointiyhtiön osakkeet 

[verkkojulkaisu]. [Viitattu 23.9.2016] Saatavilla: 

http://www.st1.fi/uutiset/tiedotteet/st1-nordic-oy-ostaa-shellin-norjan-

markkinointiyhtion-osakkeet 

 

St1 (2014b) St1 Nordic Oy:n 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina listataan 

First North Bond Market Finland -markkinapaikalle [verkkojulkaisu]. [Viitattu 

7.2.2017] Saatavilla: http://www.st1.eu/news/st1-nordic-100-milj-eur-

joukkovelkakirjalaina-listataan-first-north-bond-market 

 

St1 (2016) Company information [verkkojulkaisu]. [Viitattu 25.9.2016]. Saatavilla: 

http://www.st1.eu/company-information. 

 

 

 



 

Liitteet 

 

Liite 1. Haastattelurunko 

 

1. Haastateltavan taustat 

- Rooli organisaatioissa 

- Onko työkokemusta ei -perheyhtiöstä? 

- Kuinka pitkään työskennellyt kohdeyrityksessä 

 

2. Perheyhtiö 

- Minkälaisia ominaispiirteitä yhtiössänne on löydettävissä verrattuna ei -perheyhtiöihin? 

- Kuinka omistuksen keskittyneisyys vaikuttaa liiketoimintaanne? 

- Kuinka näette perheenjäsenten roolin yhtiössä? 

 

3. Corporate governance 

- Minkälaiset tiedot / taidot ovat tärkeitä hallituksenne jäsenille? Vaikuttaako omistuspohja 

tähän jotenkin? 

- Ottaen huomioon yhtiön liiketoiminnan laajuuden ja kasvun, voisiko se hyötyä 

listayhtiöille suunnatun hallinnointikoodin käyttöönotosta? Liittyisikö tähän haittoja? 

- Kykeneekö hallitus arvioimaan sisäisen valvonnan toimivuutta vai tulisiko 

tarkastusvaliokunnan perustamista harkita? Miksi? 

- Kuinka tärkeänä pidätte ulkopuolisia hallitusjäseniä hallituskokoonpanossanne? 

 

4. Sisäinen valvonta 

- Kuinka kuvailisitte sisäistä valvontaanne, mitkä ovat sen tavoitteet? 

- Minkälaisia arvoja tässä yrityksessä halutaan noudattaa ja kuinka sen viestiminen on 

järjestetty? Liittyykö tähän minkälaisia haasteita? 

- Millä tavoin sisäisen valvonnan toimivuutta arvioidaan yrityksessänne? 

- Kuinka yhtiössä huolehditaan, että henkilöstö suorittaa osuutensa sisäisen valvonnan 

osalta? 

- Kuinka sisäistä valvontaa on kehitetty organisaation kasvaessa ja liiketoiminnan 

monimutkaistuessa? 

 

5. Sisäinen tarkastus 

- Mikä on sisäisen tarkastuksen merkitys yhtiön sisäiselle valvonnalle? Mitä syitä on 

olemassa sille, että sen rooli on muovautunut juuri tällaiseksi? 

- Kuinka tärkeänä pidätte sitä, että jokainen tarkastaja omaa IIA -statuksen? 

- Koetteko sisäiselle tarkastukselle suunnattujen resurssien olevan riittävät liiketoiminnan 

laajuus huomioon ottaen? Miksi? 

 


